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COMUNICAT DE PRESĂ 

”Laborator de cercetare privind terapia personalizată în oncologie” 

 
S.C. MEDISPROF S.R.L. anunţă finalizarea implementării proiectului „Laborator de cercetare privind 

terapia personalizată în oncologie”, cu codul SMIS 103392.  
 
Proiectul a fost cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional 

Competitivitate 2014 – 2020, și a avut o valoare totală contractată de 25.265.627,81 lei, din care valoarea 
finanțării nerambursabile contractate a fost de 14.613.045,33 lei.  

 
Proiectul de investiții în infrastructura de cercetare s-a derulat în perioada 02.09.2016 – 31.12.2018 

și a avut ca obiectiv general înființarea și dotarea cu aparatură performantă a unui laborator de cerecetare-
dezvoltare în cadrul MEDISPROF, în care să se efectueze studii de eficiență a terapiei personalizate în 
tratamentul pacienților diagnosticați cu cancer. Proiectul își propune să răspundă astfel priorităților din 
domeniul Sănătate, domeniu de interes național, în conformitate cu prevederile Strategiei Naționale de 
Cercetare Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020. 
 
Rezultatele finale ale proiectului sunt 1 laborator de cercetare în cadrul caruia s-au înființat 10 posturi de noi 
și care a fost dotat cu următoarele echipamente de înaltă performanță: 

✓ 2 sisteme de răcire a scalpului 
✓ 4 scaune oncologice 
✓ 1 ecograf 
✓ 1 mamograf digital 
✓ 7 computere 
✓ 1 computer tomograf 
✓ 1 sistem accelerator liniar 

 
Prin cercetările, investigațiile și tratamentele care se vor desfășura în cadrul laboratorului, cu ajutorul 
cercetătorilor angajați și a dotărilor din proiect, se urmărește aducerea unei contribuții semnificative la 
diagnosticarea rapidă și de precizie și la urmărirea de lungă durată a pacienților cu cancer de diferite tipuri, 
pentru care tratamentul personalizat poate să aducă schimbări importante în rata de supraviețuire și în 
îmbunătățirea calității vieții. 
 

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de la sediul MEDISPROF din Bd. 
Muncii 86, municipiul Cluj-Napoca, persoană de contact dr. Carolina Udrea, director general și prin e-mail la 
medisprofcd@gmail.com . 
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