Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Ianuarie 2013
Lansarea proiectului “LABORATORUL DE CERCETĂRI DE ENDOCRINOLOGIE MOLECULARĂ,
CELULARĂ ŞI STRUCTURALĂ”
Institutul Naţional de Endocrinologie C.I. Parhon implementează în perioada 22 decembrie
2012 – 21 iunie 2015, proiectul “Laboratorul de cercetări de endocrinologie moleculară,
celulară şi structurală” – ENDOCED, proiect finanţat în cadrul Programului Operaţional
Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa Prioritară 2 – CDI: Operaţiunea 2.2.1.
Obiectivul proiectului îl constituie dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin crearea
Laboratorului de cercetări de Endocrinologie Moleculară, Celulară şi Structurală, care să
permită cercetătorilor să-şi valorifice potenţialul în condiţiile unui management performant,
similar structurilor de cercetare din UE.
Obiectivele specifice ale proiectului vizează:
 Extinderea şi modernizarea infrastructurii de cercetare în domeniul bolilor endocrine şi
accelerarea transferului rezultatelor din laborator în clinică, din cercetarea
fundamentală în cercetarea aplicativă.
 Creşterea capacităţii de cercetare a institutului cu consecinţe asupra nivelului de
competitivitate a științei româneşti şi integrarea în spațiul european.
 Dotarea cu echipamente moderne, instrumente, software, dezvoltarea infrastructurii
existente şi dezvoltarea de noi infrastructuri in vederea dezvoltarii parteneriatului
internaţional al INE-C.I.P. şi pentru dezvoltarea cercetărilor endocrinologice cu
potenţial pentru creșterea performanţei clinice.
 Dezvoltarea unei infrastructuri moderne de cercetare în domeniul bolilor endocrine
prin crearea unor laboratoare complexe de genomică, transcriptomică, proteomică,
fiziologie şi farmacologie celulară, împreună cu facilităţi comune necesare funcţionării
în condiţii de înaltă performanţă a tuturor acestor laboratoare.
 Asigurarea unui mediu de cercetare şi formare profesională de un înalt nivel ştiinţific şi
tehnologic pentru atragerea de specialişti din ţară şi străinătate în vederea creşterii
calităţii resursei umane din cercetare în România.
Proiectul se va derula pe baza următoarelor activităţi:
 management de proiect (în cadrul acestei activităţi sunt incluse şi acţiuni de publicitate
şi promovare, auditare şi expertiză/consultanţă juridică);
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 pregatirea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii în vederea subcontractării unor
servicii de specialitate pentru realizarea proiectului de execuţie şi a lucrărilor de
construcţie/extindere/modernizare;
 realizarea proiectului de execuţie şi obţinerea autorizaţiei de construcţie;
 construcţia/extinderea/modernizarea clădirii în vederea pregătirii laboratoarelor de
cercetare;
 pregătirea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii pentru echipamente şi active
necorporale CD, urmată de instalarea şi punerea în funcţiune a acestora;
 pregătirea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii pentru realizarea reţelei securizate
de transmisie date, dotarea laboratoarelor şi a sălii de curs cu echipamente IT,
achiziţionarea de licenţe şi aplicaţii specifice;
 dezvoltarea unui program de pregătire/instruire pentru pregătirea personalului de
exploatare. Pentru acest program de pregătire se va apela la specialişti în domeniu,
persoane care au cele mai bune abilităţi şi cunoştinţe în folosirea echipamentelor de
cercetare care vor fi folosite în noile laboratoare.
Valoarea totală a proiectului este de 45.433.476,00 lei, din care valoarea totală eligibilă a
proiectului este de 36.639.900,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR 83%
este de 30.411.117,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul naţional 17%
este de 6.228.783,00 lei, valoarea eligibilă maxim nerambursabilă acordată din fonduri publice
este de 36.639.900,00 lei, cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului este de 0,00 lei, valoarea
neeligibilă a proiectului este de 8.793.576,00 lei, iar TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de
8.793.576,00 lei.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Institutul Naţional de Endocrinologie “C.I. Parhon”
Persoană de contact: Păun Diana Loreta - Director de proiect
Tel.: 021/317 20 41
Fax: 021/300 28 98
E-mail: dianaloreta_paun@yahoo.com
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