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                         INVITATIE 
 

Institutul de Biologie şi Patologie Celulară “Nicolae Simionescu” si Secția de Stiinte Biologice a Academiei 

Române 

 

vă invită în data de 27.11.2020 la Workshop-ul intitulat: 

"Diabetul în bolile cardiovasculare; mecanisme patogenice și terapii țintite" 

"Diabetes in cardiovascular diseases; pathogenic mechanisms and targeted therapies" 
 

Evenimentul marchează finalizarea   proiectului de cercetare “Terapii țintite pentru boala valvei aortice în diabet ” 

(Acronim: THERAVALDIS) derulat de Institutul de Biologie şi Patologie Celulară “Nicolae Simionescu” 

(IBPC-NS) în cadrul Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020. 

Sesiunea științifică va cuprinde prezentarea rezultatelor obținute de echipa coordonată de Dr. Agneta 

Simionescu  în calitate de director de proiect - personalitate marcantă la nivel internațional în bioingineria 

țesutului valvular și vascular în diabet, cercetător principal la Clemson University, Department of Bioengineering, 

Clemson, SC, SUA. 

Proiectul THERAVALDIS s-a derulat în IBPC-NS pe o perioada de 51 luni, începînd cu data de 13 septembrie 

2016, în baza contractului de finanțare nr. 115  încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare știintifică și 

Inovare, în calitate de Organism Intermediar, în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de 

Autoritate de Management. 

Valoarea totala a proiectului este de 8.657.500 lei, din care: contribuție nerambursabilă FEDR 7.276.215 lei, 

contribuție nerambursabilă de la bugetul național: 1.381.285 lei și contribuție proprie 40.000 lei. Proiectul a fost 

co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 

2014-2020, Axa Prioritară 1, Acțiunea 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru 

consolidarea capacitații de cercetare-dezvoltare, Tip proiect: Proiect CD pentru atragerea de personal cu 

competențe avansate din străinătate. 

Evenimentul va avea loc la in mediul on-line pe Platforma Zoom incepand cu ora 15.00. Înscrierile se fac 

prin e-mail la oricare din adresele indicate: ileana.manduteanu@icbp.ro, irinel.tudorache@girconsulting.ro, până 

pe data de 25.11.2020.  

Vă invităm să ne fiți alături la prezentarea rezultatelor noastre care sperăm să contribuie la înțelegerea 

mecanismelor patogene ale diabetului în bolile cardiovasculare, precum și la dezvoltarea unor terapii țintite 

inovative.  
 

Director de Proiect, 

Dr. Agneta Simionescu 

Manager executiv, 

Dr. Ileana Mânduțeanu 
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