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DE LA PROIECT
LA PROIECȚIE DE VIITOR
Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu,
rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași
Este pentru mine o imensă bucurie și, în egală măsură, o sursă de energie și
optimism faptul că în primul meu an de mandat ca rector al Universității de
Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași finalizăm un proiect major pentru
Universitate: Centrul Avansat de Cercetare-Dezvoltare în Medicină
Experimentală CEMEX. Proiectul CEMEX este parte integrantă a Strategiei noastre de dezvoltare pe termen mediu „UMF 2020”.
Dacă privim această Strategie ca pe un „puzzle” care, odată finalizat, va dezvălui imaginea unei Universități de Medicină ieșene cu
adevărat europene, atunci CEMEX este una din piesele esențiale, o piesă centrală care, dincolo de scopul său intrinsec, va servi și ca liant
pentru multiple alte piese.
Orice universitate, din România și din lume, care își dorește cu adevărat să fie mai mult decât un simplu furnizor de diplome de absolvire,
trebuie să urmărească permanent și să atingă două scopuri majore: asigurarea unui învățământ modern și eficient, dar și a unei cercetări
de calitate, ale cărei beneficii să radieze dincolo de spațiul comunității universitare, în societate. CEMEX este un pas uriaș și decisiv pe
care Universitatea de Medicină din Iași îl face în această direcție și estimez că va avea, în foarte scurt timp, un impact major asupra
activităților de cercetare derulate în Universitatea noastră.
Afirmația anterioară e susținută de multiple argumente, mă voi opri doar asupra celor mai relevante.
Astfel, CEMEX este primul centru de cercetare în medicina experimentală din România, având dotarea necesară cercetărilor
interdisciplinare pe animale și utilizând tehnologii de avangardă. În plus, prin acest proiect este înființat și dotat un nou laborator
performant care, la ora actuală, nu există la nivel regional: Unitatea de Imagistică Moleculară in-vivo. Este, de asemenea, o premieră
națională: nu există în România un astfel de laborator de cercetare pe modele animale prin metode imagistice performante – PET/SPECTIRM. Aceste tipuri de laboratoare sunt dezvoltate în prezent doar la nivel internațional.
Oportunitățile de cercetare pe care le deschide CEMEX sunt pe cât de vaste, pe atât de interesante. Mă voi opri asupra unei singure direcții
astfel deschise, a cărei concretizare va fi una dintre prioritățile absolute ale mandatului meu la conducerea UMF Iași. CEMEX dispune deja
de infrastructura și echipamentele necesare, urmează realizarea unei strategii de cercetare aliniate la standardele internaționale privind
procedurile în domeniu și, pe aceste baze, se vor putea îndeplini condițiile minime pentru compatibilizarea cu principiile și practicile
europene comunitare (GLP, Good Laboratory Practice) în domeniul testării medicamentului. Obținerea certificatului GLP va permite
CEMEX să realizeze orice tip de cercetare fundamentală și preclinică pentru companii farmaceutice și biotech de la nivel național
și internațional. CEMEX are astfel potențialul de a deveni nu doar un centru de cercetare „state of the art”, dar și o sursă majoră de
finanțare a cercetării desfășurate în Universitatea noastră.
30 iunie 2016 marchează punctul final al proiectului CEMEX, dar în egală măsură este momentul zero al unui nou drum în cercetarea
desfășurată în Universitatea noastră. Felicit și mulțumesc echipei care a gândit și transformat în faptă acest extraordinar proiect și urez
succes și inspirație celor care vor prelua ștafeta: cercetarea bazată pe medicina experimentală are acum, în mod real, șansa performanței
la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

6

7

8

9

CEMEX - UN VIS REALIZAT
Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae
Astăzi, când proiectul CEMEX s-a finalizat, este foarte dificil, mai ales pentru mine, să
descriu modul în care s-a derulat și mai ales eforturile, sudoarea, clipele de deznădejde
urmate de optimism, ingeniozitatea de a găsi soluții acolo unde păreau că nu există, a
echipei care a asigurat managementul proiectului. Asta cu atât mai mult cu cât, în
buna tradiție ieșeană, nu puțini au fost cei care s-au grăbit să ridice obstacole și nu mai
puțini au fost scepticii care s-au îndoit ca proiectul va fi realizat.
Și pentru a nu se uita, voi face puțină istorie. Știu că nimeni nu poate scrie istoria unui
proiect la care a ținut cu obiectivitatea și răceala necesare, că nu poți fi obiectiv când
scrii despre un vis colectiv care în final a devenit realitate. Dar istoria ne obligă să facem
acest efort.
Trei sunt momentele pe care nu le-am uitat.
Primul moment este cel în care s-a născut acest vis.
Acum 5 ani, când Universitatea își elabora „Strategia 2020”, au venit la mine, pe rând sau împreună, Dragoș Pieptu, Bogdan Tamba,
Daniela Druguș, Bogdan Dragoș Grigoriu, Radu Iliescu, toți purtători ai mesajului că dacă Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore
T. Popa” dorește sa fie competitivă, atunci ea trebuie să aibă un centru de excelență în cercetare care să fie mijlocul, motorul, instrumentul
cu care adevărații cercetători să se poată afirma. Astfel, CEMEX-ul a devenit parte a Strategiei de Dezvoltare pe Termen Mediu a
Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, strategie denumită pe scurt „UMF 2020”. Ideea proiectului a fost acceptată
atât de către Consiliul de Administrație, cât și de Senatul Universității. Nu știu dacă acei care l-au acceptat au făcut-o toți în cunoștință
de cauză sau nu, după cum nu știu dacă acei puțini care s-au abținut au făcut-o pentru că nu au înțeles importanța proiectului sau ca un
mijloc de a se proteja dacă proiectul ar fi eșuat. Important este însă faptul că nu a existat niciun vot împotriva.
Al doilea moment a fost scrierea și depunerea proiectului.
Și aici au apărut obstacole care au trebuit depășite. Pe de o parte pentru că foarte puțini au participat efectiv și într-un timp foarte scurt
la toată birocrația legată de finanțarea proiectului. Pe de alta parte, pentru că exista constrângerea unor limite în ceea ce privește suma
finanțării proiectului, aceasta a făcut ca acest proiect să se transforme, de fapt, în două proiecte: unul al Universității de Medicină și
Farmacie „Grigore T. Popa”, celălalt al Institutului Regional de Oncologie. Trebuie să subliniez aici că a existat din partea IRO o colaborare
constructivă în acceptarea proiectului care, de altfel, va fi finalizat și acesta în curând.
Al treilea moment a fost legat de finanțarea proiectului.
Deși proiectul a fost eligibil și declarat câștigător, cota finală de finanțare a fost mult diminuată, obligând Universitatea să își asume o
importantă cotă de participare proprie. Chiar dacă au existat voci care au cerut să se renunțe la proiect, decizia finală a fost de a ne asuma
acest proiect și, astfel, am mers mai departe.
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Ce înseamnă CEMEX pentru cercetarea științifică din România? Un lucru cu totul excepțional. Daca ar fi să fac o paralelă, CEMEX-ul este
echivalentul laserului de la Măgurele, cu atât mai mult cu cât în Europa nu există decât 4 centre similare.
Este o realizare realmente meritorie, cu atât mai mult cu cât acest proiect a fost finalizat foarte repede, raportat la amploarea sa. Iar
meritul pentru această reușită aparține în primul rând echipei de management: Daniela Druguș (manager de proiect), Dragoș Pieptu
(coordonator științific), Bogdan Tamba (cercetator expert), Mihaela Tomaziu-Todosia (asistent manager de proiect), Maria Arhip
(responsabil achiziții), Cătălina Mihaela Irimia (responsabil financiar), Felicia Răileanu (secretar), Ionica Barca-Vasiliu (administrator),
Mircea Cojocaru (administrator).
În final, doresc ca „nava amiral” numită CEMEX să obțină numai victorii și să contribuie consistent la afirmarea Universității noastre ca
actor principal în efortul național și european de cercetare în domeniul medical.
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CERCETAREA MEDICALEXPERIMENTALĂ:
REPERE CRONOLOGICE
prof. univ. emerit dr. Ostin C. Mungiu

În 2016 se împlinesc trei decenii de la înființarea Laboratorului Central de
Testare a Medicamentului și 15 ani de activitate a Centrului de Studiu și Terapie
a Durerii, din universitatea noastră. Ajunși la acest moment de bilanț, fără a
avea pretenția unor realizări de excepție, considerăm totuși că un colectiv de
oameni inimoși, grupați în jurul laboratoarelor și centrelor inițiate de către noi, au marcat pozitiv această perioadă aflată la cumpăna
dintre milenii.
Deoarece nimic nu se naște pe loc gol, consider că este momentul să evoc cu pioșenie pe cei care ne-au modelat ca dascăli și cercetători
și anume academicienii Vasile Rășcanu, Iuliu Nițulescu, Ion D. Haulică și profesorii Gheorghe Popovici, Leonid Ababei, Fred Rosen, Enrico
Mihich (ultimii doi din USA).
Fiind organizată după sistem humboltdian, universitatea noastră leagă organic învățământul și cercetarea. În acest context, este cazul
să ne reamintim vorbele prestigiosului profesor Grigore T. Popa, care spunea: „Nu se poate preda știință fără a face știință.”
În 1986, la inițiativa autorului acestor rânduri, în urma deciziei biroului executiv al senatului, lua ființă Laboratorul Central de Testare a
Medicamentului (LCTM) ca unitate autofinanțată a Institutului de Medicină și Farmacie, Iași.
De la înființare, principalele obiective pe care LCTM și le-a propus au fost:
•
•
•
•
•

promovarea cercetării pe bază de contract prin amplificarea colaborării cu industria de medicamente;
stimularea activității de cercetare privind evaluarea de noi medicamente prin investigarea farmacologică a unor produse de
sinteză originale sau a unor forme farmaceutice;
lărgirea gamei metodologice și de testare farmacologică prin însușirea și punerea la punct a unor noi metode de cercetare;
aprofundarea specializării cadrelor existente, cât și formarea de noi cadre specializate în cercetarea medicamentului (prin
pregătirea masteratelor, a doctoratelor și susținerea de cursuri de perfecționare pentru laboranți și tehnicieni);
afirmarea pe plan național și internațional a cercetării medicale ieșene prin publicare de lucrări științifice și monografii;

În momentul constituirii, colectivul LCTM cuprindea 12 cadre proprii (4 cu studii superioare) și 9 cadre didactice de la disciplinele
farmacologie, fiziopatologie, histologie și biochimie care efectuau activitate de integrare în cadrul laboratorului.
În absența independenței juridice, LCTM era subordonat IMF-ului fără a include în schema institutului cadrele laboratorului care erau
plătite extrabugetar. Astfel, toate contractele executate sub egida LCTM erau patronate de IMF, căruia îi reveneau toate beneficiile
financiare. În acest context, inconfortabil pentru personalul laboratorului, LCTM a funcționat până în 1990 ca o unitate profitabilă pentru
IMF.
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În momentul înființării, laboratorul dispunea de o dotare precară rezultată din surplusul unor discipline. Ulterior, ca urmare a colaborării
contractuale, a fost posibilă utilarea laboratorului cu un minim de echipamente. Din păcate, nici înainte de 1989 și nici, imediat, după
acest an, conducerea universității nu și-a asumat nicio strategie de dotare a laboratorului, lăsând totul pe seama conducătorului acestuia.
În 1990, în urma a numeroase demersuri s-a făcut un gest reparator prin reîncadrarea în schema Institutului a personalului LCTM, care a
contribuit în continuare la creșterea prestigiului universității, atât prin activitatea de cercetare, cât și prin organizarea anuală începând
din 1991 a manifestării științifice „Zilele medicamentului”, manifestare care, anul acesta a ajuns la a XXV-a ediție.
După 1990, ridicarea unor interdicții în strategia de achiziționare a făcut posibilă dotarea pe baze contractuale cu numeroase aparate,
dispozitive și echipamente performante din import. În perioada funcționării sale, LCTM a colaborat cu forurile înalte ale industriei
farmaceutice, cu Academia de Științe Medicale, cu Consiliul Național al Cercetării Științifice, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, cu
Institutul Politehnic Iași, cu Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iași, cu fabricile de medicamente din București, Cluj, Târgu
Mureș, Iași, Piatra Neamț, cu CNFIS și CNCSIS, București, precum și cu Institutul Național de Fizică Tehnică. În perioada funcționării
laboratoarelor s-au efectuat aproximativ 100 de cercetări pe bază de contract.
În cadrul LCTM, încă din anul 1994, au existat preocupări de cercetare în domeniul durerii. Acest fapt a determinat și relansarea activității
laboratorului odată cu înființarea în 2001 a Centrului de Studiu și Terapie a Durerii (CSTD). Înființarea acestui centru a fost posibilă ca
urmare a obținerii, prin concurs, a două granturi de la Banca Mondială în valoare de aproximativ 200.000$. Această primă finanțare a
permis achiziționarea de dispozitive și aparate pentru algeziologia experimentală.
Rezultatele obținute, ca și dotările existente, ne-au permis obținerea, tot prin concurs, a onorantului titlu de “Centru de Excelență pentru
cercetări experimentale, fiziofarmacologice, celulare și integrative”. În cadrul acestui centru, în urma unei competiții foarte strânse la
nivel național, am reușit să câștigăm cu proiectul „Platforma pentru studiul durerii oncologice și non-oncologice” posibilitatea dotării
centrului cu aparatură performantă, în valoare totală de 1.000.000€.
Rezultatele obținute au fost diseminate cu prilejul manifestării „Zilele Medicamentului”, manifestare la care de-a lungul timpului, au
fost atrași și cercetători de peste hotare (SUA, Israel, Germania, Franța, Republica Moldova).
În cadrul laboratorului s-au efectuat cercetări experimentale pentru mai bine de 30 de teze de doctorat. De asemenea, unii dintre membrii
echipei au devenit coautori la câteva brevete de invenție, precum și la monografii și tratate.
Au existat preocupări constante și pentru atragerea în cercetare a numeroși studenți care și-au realizat, cu ajutorul aparaturii și a
animalelor de experiență, numeroase teze de licență.
Numit încă de la început coordonatorul ambelor laboratoare, mi-am desfășurat activitatea, uneori în condiții deosebit de dificile, fără a
primi vreodată vreo indemnizație de conducere.
Toate cele prezentate mai sus, reprezintă doar un succint bilanț a activității de decenii a unităților noastre de cercetare. Dat fiind că aceste
rânduri sunt scrise într-un moment festiv, am evitat să prezint și elementele de recul, cum ar fi: plecarea definitivă în străinătate a unor
membri ai echipei și încercările repetate de șicanare a activității laboratoarelor. Am sperat întotdeauna că acestea au fost aspecte
tranzitorii și că mai tinerii mei colaboratori vor găsi motivația și energia necesară de a continua și dezvolta, pe toate planurile, ceea ce, în
vremuri de restriște, am început noi.
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AM PORNIT DE LA UN VIS
Prof. univ. dr. Dragoș Pieptu
Pe 30 iunie 2016, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași
inaugurează CEMEX, un Centru Avansat de Cercetare-Dezvoltare în Medicina
Experimentală – aceasta este informația rece, obiectivă. Dar și incorectă, prin lipsa
profunzimii. Așadar, ce este CEMEX, de fapt?
Din punctul de vedere formal, oficial, CEMEX este un proiect co-finanţat prin Fondul
European de Dezvoltare Regională, axa prioritară 2 ”Competitivitate prin cercetare,
dezvoltare tehnologică şi inovare”, operaţiunea 2.2.1 – “Dezvoltarea infrastructurii de
CD existente şi crearea de noi infrastructuri”, în baza contractului de finanţare nr.
635/12.03.2014, cod SMIS-CSNR 48880, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale în
calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”. Valoarea totală a proiectului este de 30.883.856 lei, din care
asistenţa financiară nerambursabilă este de 25.000.000 lei, acordată astfel: 21.315.000 lei din FEDR şi 3.685.000 lei din bugetul naţional.
Proiectul se implementează în Iaşi, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 9-13, pe o durata de 27 de luni. Obiectivul general al proiectului constă în
creşterea calităţii şi eficienţei activităţii de cercetare-dezvoltare în domeniul medical, în vederea îmbunătăţirii serviciilor de sănătate şi
promovării competitivităţii economice cu impact în industria farmaceutică. Așadar, un „alt proiect cu finanțare europeană”? Nicidecum.
CEMEX, pentru mine, pentru colegii mei, pentru Universitate și chiar pentru România înseamnă cu mult mai mult. Voi încerca să explic.
Din punctul de vedere al atmosferei actuale din România, CEMEX este un proiect cu finanțare europeană atipic, pentru că misiunea
lui nu este aceea de a corecta prezentul, ci de a deschide o poartă largă spre viitor în domeniul cercetării medicale. Medicina
experimentală are un rol fundamental în înțelegerea fenomenelor care constituie cauza maladiilor umane, în condițiile în care se
păstrează un focus atent în direcția identificării similarităților și diferențelor dintre specia umană și speciile animale. Prin dotările sale,
CEMEX oferă acest cadru de cercetare, iar scopul său fundamental este perfect realizabil: dezvoltarea, validarea și utilizarea de modele
de animale pentru studierea etiologiei, patologiei și tratamentului afecțiunilor umane.
Din punctul meu, personal, de vedere CEMEX este rezultatul unui vis pentru care am lucrat de 30 de ani, din prima zi în care am început
să scriu lucrarea de diplomă la I.M.F. Iași și îmi doream cu ardoare să pot lucra și eu, măcar o zi, într-un laborator de chirurgie
experimentală. În cei 8 ani în care am lucrat la materializarea acestui vis am realizat că, de fapt, CEMEX este rezultatul unui cumul de
vise: al d-lui. profesor Mungiu, al d-lui. profesor Tamba, al d-lui. profesor Iliescu și a multor altor zeci de studenți, doctoranzi, cercetători
și profesori, unii cunoscuți, alții anonimi, care au visat să aibă un centru în care energia lor creatoare să fie consumată strict pentru
fructificarea ideilor de cercetare. Nu voi ști niciodată care au fost idealurile fiecăruia dintre zecile de visători care au crezut în Universitatea
noastră. O parte nu mai sunt printre noi, alții nu mai sunt în România. Dar fără visele lor nu am fi putut inaugura, astăzi, acest centru.
Ca membru al echipei care a muncit vreme de 8 ani pentru acest proiect, am bucuria de mă simți parte a fiecărei lucrări științifice, a
fiecărui proiect de cercetare care se va desfășura în CEMEX – și, în plan personal, pentru mine înseamnă enorm. De ce? Pentru că, dacă
până azi un coleg ar fi putut găsi scuza că nu se poate dezvolta profesional pentru că U.M.F. Iași nu are un centru de cercetare adevărat,
de azi înainte această scuză nu mai există. CEMEX este aici și, alături de TRANSCEND - proiectul Institutului Regional de Oncologie Iași
inaugurat tot în această perioadă - ne așteaptă, pe noi toți, să ne dezvăluim adevărata valoare. Pe noi cei de azi, dar mai ales pe tinerii
care intră acum pe porțile Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

16

2.1.1. OBIECTIVELE PROIECTULUI

2.1. DATELE ESENȚIALE
ALE PROIECTULUI CEMEX

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea calității și eficienței activității de cercetare-dezvoltare în domeniul medical,
în vederea îmbunătățirii serviciilor de sănătate și promovării competitivității economice cu impact în industria farmaceutică.
Obiectivele specifice ale proiectului contribuie la realizarea celor trei obiective ale Operațiunii 2.2.1, contribuind la creșterea capacității
de cercetare-dezvoltare şi stimularea cooperării între instituțiile de cercetare și industrie:
•

Creșterea capacității de cercetare prin modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de C-D in scopul ridicării nivelului de
competitivitate științifică pe plan internațional prin:
o Crearea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare complexe prin modernizarea și extinderea spațiilor existente, precum și
dotarea lor cu echipamente înalt tehnologice competitive pe plan internațional în domeniul biomedical, al cercetărilor
științifice fundamentale și aplicative pe animale de laborator;
o Dezvoltarea pe termen lung de colaborări cu alte structuri de cercetare clinică şi fundamentală (universități, institute de
cercetări farmaceutice și biotech) în vederea obținerii de rezultate științifice la nivel național şi european, cu aplicații directe
în industria farmaceutică şi biomedicală.

•

Îmbunătățirea calității și eficienței activității de C-D desfășurate în instituție în scopul stimulării ofertei de servicii performante
pentru întreprinderi prin:
o Dezvoltarea de terapii inovative în patologie, elaborarea de studii de cercetare medicală în farmacologia fundamentala și
farmacogenomică, validarea de noi protocoale de investigații, screening și tratament prin studii de medicina experimentală;
o Obținerea de brevete şi patente din activitatea de cercetare care să permită înființarea de spin-off-uri şi participarea la noi
proiecte de finanțare;
o Obținerea certificatului Good Laboratory Practice (GLP) care va permite centrului de cercetare acces la finanțări externe
publice și private, creșterea notorietății UMF pe plan internațional;
o Recunoașterea națională și internațională a certificatelor emise de centru în scopul liberei circulații a produselor
medicamentoase românești și străine;
o Creșterea competitivității producătorilor de medicamente şi din industria biomedicală ca urmare a posibilități de realizare de
studii şi testare medicamente în noul centrul creat
o Funcționarea ca punct regional de contact/diseminare de informații şi know-how în domeniul medicamentelor și al tehnicilor
inovative de diagnostic.

•

Atragerea de specialiști și tineri cercetători prin:
o Crearea de noi posturi pentru cercetători în domeniu şi doctoranzi, întărirea capacității administrative a centrului și a
participării la proiecte de cercetare comune la nivel național și european;
o Dezvoltarea unui centru de instruire și pregătire în domeniul medicinei experimentale prin crearea noii infrastructuri care să
asigure legătura între mediul academic şi industriile de specialitate farma și biomedicală și care va permite realizarea
programelor de cercetare în sănătate precum și integrarea în programele internaționale;
o Formarea de specialiști în domeniul activităților de standardizare, evaluare și certificare a conformității medicamentelor;
o Crearea unei baze materiale solide de înalt nivel pentru dezvoltarea cercetărilor realizate de tinerii doctoranzi din cadrul UMF
Iaşi.
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2.1.2. DE CE CEMEX?
JUSTIFICAREA NECESITĂȚII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
În prezent, nici la nivel regional și nici la nivel național, nu există o structură care să permită o abordare integrată coerent pentru studiile
de medicină experimentală. În acest sens, centrul de cercetare CEMEX va constitui o unitate de referință pe plan regional și național,
comparabilă cu structuri similare existente în țările europene și la nivel internațional, cu care vor fi inițiate relații eficiente de cooperare,
ceea ce va plasa proiectul în rândul priorităților de dezvoltare biotehnologică ale Regiunii NE. Prin dezvoltarea primului centru de
cercetare în medicina experimentală, care va include infrastructura de cercetări animale interdisciplinare și care va utiliza tehnologii de
avangardă, se va crea contextul favorabil dezvoltării unei structuri de cercetări medicale experimentale competitive.
Valoarea adăugată din punct de vedere științific este adusă prin înființarea și dotarea prin proiect a unui nou laborator performant care,
la ora actuală, nu există la nivel regional: Unitatea de Imagistică Moleculară in-vivo. În prezent nu există nici la nivel de țară un astfel
de laborator de cercetare, pe modele animale prin metode imagistice performante - PET/SPECT-IRM. Aceste tipuri de laboratoare sunt
dezvoltate în prezent doar la nivel internațional. Necesitatea unui astfel de laborator este dată de faptul că acesta permite studiul cu
molecule radiomarcate pe model animal, obligatorie în studiul unor mecanisme de captare și cinetică celulară a unor agenți terapeutici
și a evoluției unor boli, în relație cu tratamentul. Înființarea și dezvoltarea unui astfel de laborator vor crește evident vizibilitatea
Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași pe plan științific la nivel național și internațional și, de asemenea, vor oferi
posibilitatea participării ca parteneri în contracte internaționale de cercetare aplicată.
Prin implementarea unei strategii de cercetare aliniate la standardele internaționale privind procedurile în domeniu și dispunând de
infrastructura și de echipamentele necesare, se vor putea îndeplini condițiile minime pentru compatibilizarea cu principiile și practicile
europene comunitare (GLP, Good Laboratory Practice) în domeniul testării medicamentului. Obținerea certificatului GLP va permite
centrului să realizeze contra cost orice tip de cercetare fundamentală şi preclinică pentru companii farmaceutice şi biotech de la nivel
naţional şi internaţional.
Proiectul are o contributie semnificativă la atingerea obiectivelor de proiect şi de domeniu de intervenţie întrucât susţine crearea unui
centru de cercetare şi dotarea lui cu cele mai moderne echipamente existente în domeniu pe plan internaţional: înlocuirea unor
echipamente deja existente, uzate moral şi fizic şi dotarea cu noi echipamente care să permită realizarea de cercetări performante în
farmacologia fundamentală şi imagistica medicală avansată. Aceste aspecte vor contribui la creşterea calităţii şi diversificarea ofertei de
servicii şi stimulare a cererii din partea sectorului productiv, creşterea eficienţei activităţii CD desfăşurate în universitate. Dezvoltarea
capacităţii CDI va asigura standarde educaţionale ridicate în cercetarea biomedicală, pentru universităţi şi pentru industria farmaceutică.
Centrul de cercetare va permite realizarea de investigaţii preclinice integrate: noi metode de diagnostic/ terapeutice, noi medicamente
aflate în fazele iniţiale de dezvoltare preclinică, care să permită experimentarea in vivo (pe animale mici şi mari, inclusiv specii modificate
genetic) şi caracterizarea lor exactă din punct de vedere fiziologic sau patologic (inclusiv molecular). Astfel, infrastructura nou creată şi
dotată la standarde europene şi internaţionale va contribui la stimularea cercetării clinice aplicate ulterioare.
Scopul investiţiei include dezvoltarea cercetării pentru sănătate, transfer de tehnologie, dezvoltarea de modele de proiecte
biotehnologice şi capacitatea de a crește la maxim beneficiul proprietăţii intelectuale. Centrul de cercetare CEMEX se va dedica
perfecţionării şi stimulării creativităţii ştiinţifice a tinerilor cercetători, prin asociere şi parteneriate cu institute şi societăţi
internaţionale, companii şi organizaţii care desfăşoară activităţi în domeniul farmaceutic şi biotech.
Temele de cercetare prioritare aparţin domeniului biomedical – cercetarea farmacologică fundamentală şi imagistică avansată, cu
impact major direct în practica medicală de furnizare de tehnici avansate pentru sistemul medical de sănătate şi industrie.
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2.1.3. CONTEXTUL PROIECTULUI CEMEX
În regiune sunt 73 de unităţi de cercetare-dezvoltare, reprezentând 12% din numărul total la nivel național. Finanţarea sectorului de
cercetare-inovare se face în proporţie de 60% de la bugetul de stat cu fonduri la limita supravieţuirii acestui domeniu. În conformitate cu
statisticile ADRNE prezentate în Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013:
•
•
•
•

În perioada 1998 – 2004, cheltuielile pentru cercetare dezvoltare efectuate atât în sectorul public, cât şi în cel privat, nu au
depăşit 5.8 % din cele efectuate la nivel naţional;
Numărul de salariaţi din cercetare dezvoltare s-a redus anual ajungând în 2004 la 7.56% din totalul la nivel naţional;
Eficienţa activităţilor de cercetare-inovare este redusă în sensul că numai 12% din rezultatele cercetării sunt aplicate efectiv în
industrie;
Activitătile de cercetare se desfăşoară adesea fără o bună conlucrare între mediul academic, institutele specializate de cercetare
şi agenţii economici, 87% din activităţile de cercetare-inovare desfăşurându-se în institute de cercetări şi numai 13% în
întreprinderi.

Ca urmare a nivelului scăzut de finanţare a sectorului de cercetare, infrastructura de CD este depăşită din punct de vedere tehnicoştiinţific, numărul cercetătorilor scade de la an la an, conducând la o performanţă scăzută a activităţilor de CD. De asemenea, se constată
un nivel redus al parteneriatului în activităţi CD între întreprinderi şi universităţi/instituţii CD, fapt ce conduce la o capacitate de transfer
tehnologic şi inovare, respectiv de difuzare, transfer şi valorificare în economie a rezultatelor CD redusă.
În prezent, nuclee de cercetare în domeniul medicinei experimentale există în centrul universitar Iaşi şi disparat în alte centre de
învăţământ medical din Galaţi și Constanţa. Aşadar se simte necesitatea în Regiunea Moldova a unei infrastructuri interdisciplinare
unitare care sa pună la dispoziţie echipamente şi know-how din partea tuturor direcţiilor de cercetare, atât medicale, cât şi tehnice pentru
a avea o platforma competitivă cu platformele de cercetare similare din Uniunea Europeană.
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2.2. ECHIPA CEMEX
2.2.1. ECHIPA DE MANAGEMENT

Daniela Druguș
Manager de proiect

Dragoș Pieptu
Coordonator științific

Maria Arhip
Responsabil achizitii

Cătălina Mihaela Irimia
Responsabil financiar

Ionica Barca-Vasiliu
Administrator

Mircea Cojocaru
Administrator

Bogdan Ionel Tamba
Expert cercetător

Radu Iliescu
Cercetător

Cipriana Ștefănescu
Cercetător

Ghețu Nicolae
Cercetător

Irina-Draga Căruntu
Cercetător

Petru Cianga
Cercetător

Lucian Negură
Cercetător

Veronica Bild (Năstasă)
Cercetător

Bogdan Stoica
Cercetător

Tudor Petreuș
Cercetător

Mihaela Tomaziu-Todosia
Asistent manager de proiect

Felicia Răileanu
Secretar

2.2.2. ECHIPA DE EXPERŢI
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2.2.3. PARTENERI ÎN EXECUȚIE
Timp de peste 50 de ani, compania CONEST a demonstrat în mod consecvent capacitatea de furniza cu
succes servicii de proiectare și lucrări de construcții complexe, în orice domeniu de interes, inclusiv în
zona medicală și a cercetării științifice. Proiectul CEMEX a fost o adevărata provocare pentru noi și neam demonstrat cu toții că prin muncă susținută și o atitudine pozitivă putem să realizăm ceea ce ne-am
propus. Suntem încântați că am reușit să răspundem exigențelor beneficiarului într-o manieră
profesionistă, proactivă și astfel să putem contribui la realizarea unui proiect cu puternic impact în
dezvoltarea comunității medicale locale, cât și internaționale.
Irinel-George Tofan
director general, S.C. Conest S.A.
Cu o vechime de peste 23 de ani pe piața medicală românească, compania TEHNOPLUS MEDICAL a oferit
în mod constant produse inovatoare și tehnologii noi cu scopul de a contribui la creșterea calității actului
medical din România. Am fost onorați să luăm parte, alături de o echipă profesionistă, la realizarea
acestui proiect ce va avea, cu siguranță, un impact major asupra învățământului și cercetării în
domeniul medical din România.
Octavian Niculescu
Director General, Tehnoplus Medical

DAL Consulting este o companie de consultanță cu peste 14 ani de experiență pe piața serviciilor de
consultanță în management, o echipă de tineri profesioniști, dedicați meseriei lor și orientați spre
succes. Suntem un partener de încredere pentru fiecare dintre clienții noștri, iar profesionalismul și etica
ne sunt principiile de bază în derularea activității noastre. Experiența noastră în proiectul CEMEX, în
calitate de consultant, a contribuit la dezvoltarea întregii echipe și a reprezentat un reper de etică,
performanță și creativitate.
Angelica Manea
Director general, S.C. Dal Consulting S.R.L.

Marian Rusu
Director proiecte S.C. Konsent S.A.

Marius Cojocariu
Director general Grup Construcții Est

Ciprian Cozmanciuc
Director general S.C. Structuri S.R.L.
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2.3. CEMEX: DATELE PROIECTULUI IMOBILIAR

ARIA CONSTRUITĂ
ARIA CONSTRUITĂ DESFĂŞURATĂ
ARIA UTILĂ
ARIA UTILĂ DESFĂŞURATĂ
DEMISOL
PARTER
ETAJ 1
ETAJ 2
ETAJ 3.COMP POD
ÎNĂLŢIME NIVEL
DEMISOL
PARTER
ETAJ 1
ETAJ 2
ETAJ 3.COMP POD
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CORP C4-A
267.95
1292.95
1071.51

CORP C4-B
225.35
1156.60
905.06

TOTAL
493.3
2449.55
1976.57

200.62
203.64
199.96
201.66
265.63

182.67
193.59
194.42
194.79
139.59

383.29
397.23
394.38
396.45
405.22

3.15
3.70
3.15
2.80
2.80

3.15
3.70
3.15
2.80
2.80

2.4. FINANȚAREA PROIECTULUI CEMEX
Valoarea totală a proiectului din contractul de finanțare: 30.883.856 lei din care:
•

Valoarea totală a Proiectului nerambursabilă este 25.000.000 lei,
o valoare totală eligibilă în suma de 25.000.000 lei;
o valoare neeligibilă în suma de 5.883.856 lei, reprezentând TVA.

•

Din valoarea eligibilă de 25.000.000 lei:
o valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 85,26%: 21.315.000 lei
o valoarea eligibilă nerambursabilă de la bugetul naţional 14,74%: 3.685.000 lei
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Valorea totală a investiției, de 36.284.523,22 lei este finanțată astfel:
Finanțare U.E. NERAMBURSABILĂ

15.140.218,06 lei

TVA

3.584.418,86 lei

Contribuția U.M.F. “Grigore T. Popa”

17.559.886,3 lei

INFRASTRUCTURĂ: CLĂDIRI
Pentru realizarea Centrului de Cercetare s-au prevăzut funcțiuni distribuite pe 2 corpuri de clădiri:
•
•

Corp C4 - A – Construcție existentă (monument istoric) cu un regim de înălțime propus DS+P+E1+E2+compartimentare pod.
Corp C4 - B- Construcție propusă cu un regim de înălțime propus DS + P + 3E.

Valoarea investiției în imobil: 11.838.060 lei
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INFRASTRUCTURĂ: TEREN
Terenul pe care este amplasat imobilul în care funcționează Centrul Avansat de Cercetare-Dezvoltare în Medicina Experimentală CEMEX
este situat la adresa Str. Mihail Kogălniceanu nr. 13 (fostul Laborator Central de Testare a Medicamentelor).

SUPRAFAȚĂ

EXISTENT

FINAL

267,95 mp

493,30 mp

Suprafața totală desfășurată: 2.449,55 mp

INFRASTRUCTURĂ: INSTALAȚII SPECIALE
Centrul Avansat de Cercetare-Dezvoltare în Medicina Experimentală CEMEX are în dotare următoarele instalații speciale:
•
•

Instalații de ventilație-climatizare
Instalații gaze medicale

Valoarea investiției în instalații speciale: 2.389.358,76 lei

DOTĂRI ECHIPAMENTE
Valoarea investiției în dotarea cu echipamente:
•
•

Echipamente cercetare din proiect:15.347.694,79 lei cu TVA
Echipamente cercetare din alte surse : 5.403.442,51 lei cu TVA

Echipamente CD în valoare de peste 100.000 euro:
•
•
•

Sistem integrat PET RMN- pentru evaluarea imagistică multimodală preclinică a animalului întreg in –vivo. Sistem complet
echipat de nano Scan® PM PET/MRI;
Sistem avansat de imagistică prin ultrasunete dedicat animalului de laborator;
Analizor de masă.
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2.5. DOTĂRILE CEMEX
Centrul de medicină experimentală CEMEX va reprezenta un important element de referință în creșterea competitivității științifice si
economice pentru zona de dezvoltare Nord-Est.
Echipamentele biobazei de animale vor asigura alinierea universității la cerințele europene privind adăpostirea, îngrijirea şi protecția
animalelor utilizate în experimente sau alte scopuri științifice, cu transpunerea în practică a anexei II a Directivei 86/609/CEE.
Concepția integrată a centrului de medicină experimentală permite analiza multimodală a materialului biologic rezultat în urma
cercetărilor pe modele animale funcționale sau chirurgicale, realizate în cadrul departamentelor de cercetări funcționale sau de chirurgie
experimentală. Va deveni astfel posibilă investigarea promptă prin: imagistică avansată sau analize de biologie moleculară sau analiză
celulară şi proteomică la nivel tisular, dar mai ales la nivel circulant (departamentul de medicină celulară și moleculară).
În plus, departamentul performant de medicină celulară
şi moleculară va permite realizarea experiențelor in vitro
pentru testarea și confirmarea ipotezelor rezultate din
investigațiile anterioare pe modele funcționale, precum
și elucidarea anumitor aspecte ale fiziopatologiei.
Laboratorul de imagistică moleculară va permite studii
imagistice, neinvazive şi deosebit de performante,
structurale şi funcționale, pe model animal, ale
mecanismelor unor boli precum şi ale mecanismelor de
acțiune ale unor tratamente, prin metoda radiotrasorilor.
În prezent nu există în centrul nostru universitar şi nici în
ţară un astfel de laborator de cercetare pe model animal
prin metode imagistice performante, PET/SPECT-IRM.
Aceasta în condițiile în care astfel de laboratoare sunt
dezvoltate în exterior, această etapă de studiu cu
molecule radiomarcate pe model animal fiind obligatorie
în studiul unor mecanisme de captare şi cinetică celulară
a unor agenți terapeutici şi a evoluției unor boli, în relație
cu tratamentul. Înființarea şi dezvoltarea unui astfel de
laborator va creşte evident vizibilitatea pe plan științific,
la nivel internațional (implicit național) și posibilitatea
participării ca parteneri în contracte internaționale.
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2.5.1. ECHIPAMENTE
Lista echipamentelor CEMEX include 324 de mijloace fixe și 170 de obiecte de inventar. Dintre acestea, amintim:
•

Sistem integrat PET/RMN pentru evaluarea imagistică multimodală preclinică a animalului întreg in-vivo;

•

Sistem complet echipat de nano Scan® PM PET/MRI;

•

Autoclav vertical 75 litri, utilizat în procesele de sterilizare din laboratoare, cu două coșuri perforate din oțel-inox;

•

Hotă pentru schimbarea animalelor;

•

Unitate pentru ventilația și monitorizarea cuștilor de șobolani, individual ventilate, pentru un stativ cu 20 de cuști de
șobolani;

•

Unitate pentru ventilația și monitorizarea cuștilor de șoareci, individual ventilate, pentru un stativ cu 24 de cuști de șoareci;

•

Ansambluri complete pentru sisteme de observare a comportamentului la șobolan și șoarece;

•

Sistem avansat de imagistică prin ultrasunete dedicat animalului de laborator;

•

Sistem Complet C-Arm mobil pentru radiologie;
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•

Pendant central fluide și echipamente pentru anestezie;

•

Trusă instrumentar pentru chirurgie plastică;

•

Lampă chirurgicală cu leduri;

•

Analizor de masă

•

Rack cu cuști metabolice pentru șobolani (10 cuști);

•

Spectrofotometru pentru măsurarea concentrației AND;

•

Spectrofotometru UV/VIS;

•

Echipamente IT, monitoare TV (sistem circuit închis);

•

Mobilier specific pentru dotarea laboratoarelor CD noi și a celor modernizate.

2.5.2. LABORATOARE
CEMEX are astăzi 5 laboratoare CD modernizate:
•
•
•
•
•

Zonă spălare/igienizare/curățare
Carantină animale mici
Telemetrie - Laborator pentru animale mici (acut și cronic)
Laborator fiziofarmacologie
Laborator Analiză Moleculară

De asemenea, în CEMEX funcționează astăzi 8 laboratoare CD nou create:
•
•
•
•

Carantină animale mari
Telemetrie – laborator animale mari (acut și cronic)
Laborator chirurgie animale mari
Zona proceduri terminale

•
•
•
•

Laborator PET/RMN animal mic
Laborator ultrasound animal mic
Laborator radiologie animal mare
Unitate Educațională și Multimedia
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2.5.2.1. Unitatea Studii Integrative in-vivo
Unitatea Studii Integrative in-vivo este constituită din:
•
•

•

Zonă de carantină și găzduire;
Zonă de proceduri experimentale (telemetrie), aceasta însemnând achiziția continuă, la distanță, de semnale biologice in
vivo, pe termen lung, în animale de experiență fără alterarea stării de conștiență și cu libertate de mișcare neîngrădită;
o În laboratorul de telemetrie se vor realiza studii din domeniile cardiovascular și al neuroștiințelor, iar variabilele
achiziționate vor fi presiunea arterială, activitatea electrică cardiacă și activitatea nervoasă vegetativă.
Zonă de proceduri chirurgicale pentru animale mici și animale mari.

2.5.2.2. Laborator PET/RMN (pentru animale mici)
În Laboratorul PET/RMN (pentru animale mici) se vor desfășura următoarele activități:
• Evaluarea metabolismului celular ca marker al
potențialului malign celular;
• Studiul biodistribuției unor medicamente noi prin
radiomarcare;
• Studiul biodistribuției unor nanoderivați și a
mecanismului de captare la nivelul unor țesuturi țintă;
• Studiul unor caracteristici fenotipice celulare în diferite
boli prin intermediul unor radiotrasori cu mecanisme de
captare și cinetica celulară/tisulară aflată în relație cu aceste
caracteristici fenotipice;
• Studiul unor radiofarmaceutice deja utilizate, dar încă
incomplet studiate, pentru diagnosticul unor tipuri de
cancere, în scopul stabilirii de noi indicații;
• Studiul metabolismului glucidic al celulei tumorale cu
radiotrasori PET;
• Studiul in vivo, scintigrafic, al caracterului MDR
tumoral, în relație cu mecanismul de captare celulară a unor
radiofarmaceutice;
• Studiul cineticii de captare celulară și biodistribuție
pentru un anumit radiofarmaceutic pe model animal și
corelarea parametrilor (influx/eflux) cu tipul celular
(caracteristici fenotipice/potențial malign);
• Studiul unor radiofarmaceutice noi (convenționale și
PET) pe model animal (etapă în studiul radiofarmaceuticelor
noi).
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2.5.2.3. Laborator Ultrasound (pentru animale mici)
În Laboratorul Ultrasound (pentru animale mici) se vor desfășura următoarele activități:
•
•
•
•
•
•

studii structurale și funcționale în modele experimentale pe animale mici, in vivo;
investigarea progresiei diferitelor patologii și a eficacității tratamentelor, precum și studii de dezvoltare embriologică;
studii translaționale ale funcției cardiace și vasculare normale și patologice;
dezvoltare de biomarkeri moleculari prin utilizarea de compuși functionalizati, monitorizabili prin tehnologia de înaltă
rezoluție (~ 30 micrometri);
detecția precoce a tumorilor în modele experimentale, cuantificarea acestora în 2D și 3D, precum și urmărirea în dinamică a
vascularizației și a proceselor de neoangiogeneză;
administrarea de terapii țintite la nivelul structurilor biologice de interes.

2.5.2.4. Laboratorul de Radiologie pentru animale mari
În Laboratorul Radiologie pentru animale mari se vor desfășura studii structurale și funcționale în modele experimentale pe animale
mari, in vivo, permițând investigarea progresiei diferitelor patologii și eficacității tratamentelor.
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2.5.2.5. Unitatea de Studii Funcționale Celulare și
Moleculare
2.5.2.5.1. Laboratorul de Fiziofarmacologie
•
•

studii "in vitro" pentru validarea țintelor
terapeutice;
studierea in vitro a efectului anumitor produse
medicamentoase asupra disfuncțiilor celulare
precum și interacțiunea dintre anumite
medicamente (droguri) și anumite ținte
moleculare sau proteine de la nivel celular.

2.5.2.5.2. Laboratorul de Imagistică Celulară
•
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automatizarea tehnicii de imunomarcaj și
hibridizare in situ (cu marcaj fluorescent FISH
sau cromogen CISH), precum și extinderea
activității către tehnicile de microscopie
avansată: microdisecție laser, morfometrie și
caracterizare celulară individuală („Tissue Fax”)
și de microscopie confocală.

2.5.2.5.3. Laboratorul de Analiză Moleculară
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analiză de biodisponibilitate și bioechivalență;
Analiză PK și PD noncompartimentală;
Analiză toxicocinetică;
Analiză compartimentală PK individuală;
Rapoarte de analiză ale PK și PD;
Servicii de bio-analiză;
LC-MS/MS, HPLC, LC-ICP-MS;
Determinări biochimice și
imunologice;
Determinări de fracții libere;
Implementarea de noi tehnici de
analiză;
Dezvoltarea de noi metode și
validări;
Analiza probelor Non-GLP;
Studii de metabolism și transport
in vitro;
Analize automate de biochimie
pentru probele biologice
recoltate de la animal (ser,
plasma, urina, etc) și pregătirea
probelor pentru LC/MS.

2.5.2.6. Unitatea Educațională și
Multimedia
Unitatea Educațională și Multimedia va avea
ca obiective:
•

•

diseminarea rezultatelor
cercetării în cadrul activităților de
învățământ la toate nivelurile:
licență, cursuri postuniversitare,
master, doctorat, postdoctorat;
publicarea internă/internațională
a datelor obținute.
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CEMEX: VIITORUL,
AȘA CUM ÎL IMAGINĂM
Daniela Druguș, manager de proiect
În anul 2006 am pornit la un drum pe care îl estimam a fi complicat, anevoios uneori,
dar nu şi imprevizibil. Direcția Administrativă a unei instituții de calibrul
Universității de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" poate fi un serviciu de rutină,
dacă misiunea pe care ți-o asumi este supraviețuirea, menținerea "pe linia de
plutire" a instituției. Sau poate cere cu mult mai mult: curajul de a avea o viziune
clară a viitorului instituției şi puterea, tenacitatea de a transpune în faptă această
viziune. Indicatorii financiari din cei 10 ani pe care i-am parcurs la conducerea
Direcției Administrative demonstrează că pe timp de criză economică se poate crește
la fel de bine sau mai bine decât pe vârf de creștere economică națională. De ce? Din simplul motiv că la Universitatea "Grigore T. Popa"
autonomia universitară nu este o sintagmă vidă de conținut. În condițiile în care suma alocată de la Ministerul Educației acoperă, în
medie, doar 37% din veniturile anuale ale Universității, iar restul resurselor financiare provin din venituri proprii și autofinanțare, putem
vorbi cu adevărat de autonomie universitară, din punct de vedere economic. Universitatea "Grigore T. Popa" a știut nu doar "să stea bine
pe picioare" din punct de vedere economico-financiar, dar a fost capabilă să crească, într-o dinamică pe care cifrele ultimilor 10 ani o
exprimă cel mai bine.
Care este însă filosofia după care creștem?
Răspunsul la această întrebare îmbracă forma unui nume: „UMF2020”- Strategia de Dezvoltare pe Termen Mediu a Universității de
Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași. Iar proiectul CEMEX, ca parte integrantă a sa, demonstrează că viitorul arată așa cum vrem
noi să-l vedem, așa cum îl imaginăm și așa cum dovedim ca avem puterea și perseverența de a-l realiza.
30 iunie 2016, data la care organizăm Conferința de închidere a proiectului CEMEX, este orice altceva decât un punct la sfârșit de
propoziție. Este o virgulă, prefață a tot ceea ce se va întâmpla în continuare aici sau este un semn de exclamare, la sfârșitul unui efort
considerabil, pentru care echipa proiectului merită cele mai sincere felicitări. Dar, probabil, cel mai potrivit semn de punctuație pentru
ilustrarea acestui moment sunt cele două puncte care anunță o enumerare. Pentru cercetarea din Universitatea de Medicină de la Iași,
CEMEX nu înseamnă doar viitorul, ci și instrumentul ideal pentru a extinde, pentru a construi mai departe nu un viitor aleatoriu, ci acel
viitor pe care îl imaginăm pentru Universitatea noastră.
Auzim adesea în jurul nostru voci blazate care declamă: „Cercetarea adevărată costă bani! De unde bani, mai ales în România?”. Nimic mai
greșit. Cercetarea presupune investiții, într-adevăr, dar cercetarea adevărată, cercetarea de calitate, cercetarea racordată la nevoile
pieței întoarce înzecit investiția făcută. Avem așadar șansa reală a unei prosperități solid fundamentate pe înalta tehnologie de care
dispune CEMEX, în conjuncție cu oportunitățile de finanțare pe care le poate accesa acesta. Rolul nostru în transformarea acestei șanse în
succes constă într-un aport inteligent și constant de imaginație și perseverență – doar așa vom reuși să valorificăm la maximum
infrastructura și resursele pe care le deținem: cercetători profesioniști, echipamente și parteneriate.
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Domeniile de cercetare în care CEMEX poate face performanță sunt multiple și vaste: vorbim despre aria de cercetare fundamentală a
medicamentului, de la descoperirea de noi molecule țintă, până la aprecierea utilizării unui medicament la nivel de animal de laborator;
vorbim de aria de cercetare preclinică a agenților terapeutici farmacologici, de utilizarea de tehnici de imagistică medicală avansată, de
explorarea farmacogenetică și a mecanismelor de acțiune a moleculelor noi sau despre dezvoltarea de produse noi (substanțe de
contrast, radiomarkeri, imunomarkeri) care să fie valorificate apoi în industrie.
Vă invit, așadar, să considerați CEMEX-ul nu doar ca pe un „Centru avansat de cercetare-dezvoltare în medicina experimentală” dotat la
nivel „state of the art”, ci și ca un generator major de venituri pentru Universitate. Venituri care vor contribui la finanțarea de noi proiecte
de cercetare, la îmbunătățirea calității actului didactic, la binele nostru comun, al comunității academice și, nu mai puțin important, la
binele general al comunității din care facem parte.
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3.1. DIRECȚII DE DEZVOLTARE DESCHISE DE CEMEX
Implementarea proiectului Centrul avansat de cercetare în medicina experimentală CEMEX va permite dezvoltarea a trei direcții
prioritare:
•

Constituirea unei unități de referință pe plan național în investigațiile de biomedicale in vivo. În condițiile în care tendința
actuală este implementarea în rutină (investigaţii clinice, de medicină legală, de studiu a calităţii ecosistemului biologic,
epidemiologie etc.) a acestui nivel de investigație, considerăm că fructificarea expertizei noastre în această direcție devine o
prioritate.

•

Consolidarea profunzimii şi a spectrului în studiul medicamentelor, ce va constitui miezul studiilor de cercetare finanțate prin
granturi ulterioare. În condițiile în care cvasimajoritatea temelor europene de cercetare medicală de succes angajează studii
biomedicale profunde, șansele centrului de cercetare de a accesa programe similare depind de alinierea infrastructurii
investigaţionale în direcțiile angajate de centrul pentru care aplicăm.

•

Utilizarea tehnologiilor oferite de centru în analiza curentă în farmacologie fundamentală şi farmacogenomică în cadrul
studiilor de cercetare medicală aprobate pentru derulare. Experienţa deţinută în domeniul farmacologiei fundamentale va
asigura un beneficiu științific şi medical maxim şi returnează în plan social o contribuţie importanța a eforturilor financiare
ale cercetării.

Atragerea fondurilor alocate la nivel național şi internațional către susținerea cercetării în sfera biomedicală – farmacologie
fundamentală şi imagistică medicală avansată, studiul medicamentelor şi utilizarea lor preclinică, va contribui pe termen lung la
reducerea costurilor totale în domeniul sănătăţii publice, la îmbunătățirea stării de sănătate a populației şi la promovarea competitivității
economice între producătorii de medicamente şi biotehnologie implicați, ceea ce corespunde implementării conceptului de Dezvoltare
Durabilă a Regiunii de Dezvoltare Nord Est.
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3.2. TEME ȘI LINII DE CERCETARE
Ariile tematice de cercetare care vor fi abordate în cadrul centrului de cercetare CEMEX sunt:
•

Aria de cercetare fundamentală a medicamentului: arii de studiu de la descoperirea de noi molecule țintă până la aprecierea
utilizării unui medicament la nivel de animal de laborator;
Aria de cercetare preclinică a agenților terapeutici farmacologici;
Aria de imagistică medicală avansată: utilizarea de tehnici de imagistica medicală în cercetarea de bază, utilizând animale ca
și modele:
o explorarea proceselor fiziologice sau patologice;
o explorarea farmacogenetică sau a mecanismelor de acțiune a moleculelor noi;
o dezvoltarea de produse noi (substanțe de contrast, radiomarkeri, imunomarkeri) care să fie transferate în industrie.

•
•

În cadrul acestor teme se vor dezvolta următoarele linii de cercetare:
•
•
•

•
•

Cercetări privind identificarea mecanismelor moleculare și fizio-farmacologice integrative ale substanțelor cu acțiune
medicamentoasă;
Cercetări de bioanaliză și metabolism al medicamentului incluzând determinări biochimice și imunologice, cromatografie,
spectrometrie de masă;
Cercetări de farmacocinetică și farmacodinamie asupra substanțelor medicamentoase, care investighează atât mișcarea
agenților terapeutici prin organism (absorbția, distribuția, metabolizarea și eliminarea) cât și interacțiunile și efectele asupra
țesuturilor vii;
Cercetări privind utilizarea datelor de genomică, inclusiv variabilitatea, diferențele de expresie a ARN și proteinele, pentru a
previziona inocuitatea și/sau eficacitatea unui medicament administrat la un anumit animal sau grup de animale;
Investigarea mecanismelor moleculare și integrative ale nocicepției periferice și centrale;
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•
•
•
•
•
•
•
•
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Investigarea modului în care substanțele antinociceptive sau unele metode nonfarmacologice influențează mecanismele
moleculare și integrative ale nociceptiei periferice și centrale;
Activitățile de cercetare desfășurate pentru elucidarea problematicii legată de bolile cardiovasculare, boli neurologice, diabet
sau oncologie;
Identificarea și studierea unor noi markeri de boală (pentru screening, diagnostic evaluare prognostică sau a răspunsului la
tratament);
Un focus special este constituit de unitatea de chirurgie experimentală, care va permite cercetarea și fundamentarea de noi
tehnici chirurugicale;
Studii de toxicologie și teratologie pentru medicamente, dispozitive medicale și biotehnologii dezvoltate în domeniul
produselor farmaceutice, teste combinate de medicamente și genetică;
Dezvoltarea de protocoale pentru introducerea în procesul didactic a unor tehnici alternative și reutilizarii animalelor
Cercetări de nanotehnologie;
Biomarkeri; Substanțe de contrast.

3.3. COLABORARE ȘI INTERDISCIPLINARITATE
Studiul mecanismelor patogenice ale unor boli prin imagistică moleculară pe model animal este o etapă obligatorie în contextul
cercetărilor biomedicale pâna la nivel de studiu clinic. Acest fapt creează premisele colaborării interdisciplinare cu alte colective de
cercetare din domenii medicale, preclinice şi clinice, din ţară şi din străinătate:
•

Cu laboratoare de sinteză (din ţară şi din exterior) a unor radiotrasori sau molecule vectoare pentru studiul cineticii acestor
molecule pe model animal;

•

Cu laboratoare de sinteză (din ţară şi din exterior) a unor nanoderivaţi ca molecule vectoare, pentru studiul acestor molecule
dupa radiomarcare, a bidistribuţiei şi mecnismului de captare;

•

Cu laboratorul de radiochimie pentru furnizarea de radiotrasori PET;

•

Cu firmele producătoare de molecule vectoare în scopul testării pe model animal a unor molecule noi propuse – ca unitate
pilot de studiu a firmei producătoare;

•

Cu laboratoarele de culturi de celule, biochimie, biofizică, fiziologie, fiziopatologie, imunologie, genetică, oncologie,
farmacologie, anatomie patologică pentru studiul şi explicarea mecanismului de captare celulară a radiotrasorilor utilizaţi;

•

Cu laboratoare de fizică, proteomică, bioinformatică şi tehnici imagistice in vitro pentru integrarea rezultatelor cercetărilor în
contextul altor rezultate conexe;

•

Cu secţii clinice în vederea utilizării rezultatelor în practica medicală;

•

Cu parteneri din domeniu din alte centre de cercetare din ţară şi din străinătate (clustere, universități) în vederea aplicării
pentru diferite tipuri de granturi;

•

Folosind aceste tehnici, se vor putea măsura o serie de parametri fiziologici in vivo ca baza de diagnostic şi tratament.
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3.4. CEMEX – MIJLOC DE ATRAGERE
DE NOI FONDURI DESTINATE CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
Sursele de finanțare ale proiectelor de cercetare care se pot desfășura în cadrul CEMEX sunt constituite în prezent din
următoarele fonduri:
•

Fonduri naționale finanțate de către Ministerul Educației naționale și Cercetării Științifice (MENCS) prin Unitatea Executivă
pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI);

•

Sistemul de Cercetare-Dezvoltare și Inovare (CDI), care are rolul esențial de dezvoltare a unei societăți moderne prin creșterea
competitivității economice și îmbunătățirea calității vieții;

•

PNCDI III - principalul instrument de implementare a strategiei prevăzute în Planul National de CDI pentru perioada 2015 –
2020;

•

Fondurile Comisiei Europene gestionate de către Direcțiile generale, fiecare dintre acestea fiind responsabilă cu un anumit
domeniu de politică;
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•

Proiecte internaționale de cercetare, finanțate din fonduri private sau publice;

•

Parteneriate pentru transfer de cunoștințe.

Finanțările vor urmări promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și
dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii,
inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin
specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acțiunilor de validare precoce
a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării
tehnologiilor de uz general.

Alte oportunități deschise de CEMEX:
•

Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD, vizând îmbunătățirea
infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor
de competență în special a celor de interes European;

•

Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD / universități;

•

Proiecte de investiții pentru marile infrastructuri de CD, vizând îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a
capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și pentru promovarea centrelor de competență, în special a celor
de interes european.
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3.5. REZULTATE ANTICIPATE
Rezultatele estimate a se obține în cadrul Centrului Avansat de Cercetare-Dezvoltare în Medicina Experimentală CEMEX includ:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Realizarea de studii universitare, teze de master şi doctorat în domeniile centrului;
Obţinerea de noi informaţii asupra mecanismelor celulare şi moleculare ale acţiunii medicamentelor;
Aprofundarea nivelului cunoaşterii în domeniul farmacogenomicii şi elaborarea primelor strategii terapeutice bazate pe
medicina moleculară din România;
Corelarea studiilor ştiinţelor fundamentale cu realitatea clinică;
Descoperirea de noi substanţe cu rol potenţial medicamentos;
Studii epidemiologice privind interacţiunea anumitor medicamente între ele sau a variaţiilor efectelor acestora asupra
corpului uman. Aceste rezultate interesează direct firmele de medicamente, ele fiind necesare în procesul de punere pe piaţă
şi de monitorizare ulterioară a medicamentului respectiv;
Studii clinice privind eficacitatea unor medicamente vechi pentru noi indicaţii sau a unor noi medicamente în diverse
afecţiuni;
Elaborarea de strategii şi ghiduri terapeutice bazate pe studiile de farmacoepidemiologie şi farmacoeconomie la nivel
naţional;
Stimularea activităţilor economice din industria farmaceutica şi industria orizontală.
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