
 

 

 
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 
Axa Prioritară 1 - “Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării 
afacerilor”, Acțiunea 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de 

cercetare-dezvoltare, Tip de proiect: Proiecte CD pentru atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate 
Nr. MY SMIS: 104969, Nr. contract de finanţare: 118/16.09.2016 

 
                        
                         INVITAȚIE 

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

vă invită în data de 20.11.2020 la Workshop-ul intitulat: 

 

"UN NOU INSTRUMENT TERAPEUTIC IN DIABETUL AUTOIMUN: CELULA STROMALĂ 
MEZENCHIMALĂ" 

"A NOVEL THERAPEUTIC TOOL IN AUTOIMMUNE DIABETES: MESENCHYMAL STROMAL CELL". 

 
 
Evenimentul marchează finalul proiectului de cercetare “Imbunătățirea competitivității instituționale în domeniul 
diabetului de tip 1 prin dezvoltarea unui concept inovator de imunoterapie cu celule stromale mezenchimale” 
(Acronim: DIABETER) 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. Nadir Askenasy în 
calitate de director de proiect - personalitate marcantă la nivel internațional în domeniul medicinii regenerative, 
imunoterapiei și biologiei celulare, Cercetător Științific Principal la Schneider Children’s Medical Center, Israel. 

Proiectul DIABETER s-a derulat în IBPC-NS pe o perioadă de 51 luni, începând cu data de 16 septembrie 2016, în baza 
contractului de finanțare nr. 118 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, în calitate de 
Organism Intermediar, în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management. 

Valoarea totală a proiectului este de 8.630.843,2 lei, din care: contribuție nerambursabilă FEDR 7.254.108 lei, contribuție 
nerambursabilă de la bugetul național: 1.336.735,2 lei și contribuție proprie 40.000 lei. Proiectul a fost co-finantat 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 capacității de cercetare-
dezvoltare, Tip proiect: Proiect CD pentru atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate. 

Evenimentul va avea loc în mediul on-line pe Platforma Zoom incepand cu ora 10.00. Înscrierile se fac prin e-mail la 
oricare din adresele indicate: sanda.burlacu@icbp.ro; cristina.plesoianu@gmail.com, până pe data de 19.11.2020.  

Vă așteptăm să ne fiți alături în încercarea de a face cunoscute comunității științifice rezultatele noastre și prin dezbaterile din 
cadrul workshop-ului să identificam căi de colaborare și dezvoltare în domeniile vizate. 

 

Director de Proiect, 
Dr. Nadir Askenasy 

 

Coordonatori științifici, 
Acad Maya Simionescu 
Dr. Alexandrina Burlacu 

 
 

 


