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Proiectul ESEI-BioMed este singurul proiect
câștigat în cadrul competitiei WIDESPREAD

ERA-CHAIRS care se desfașoară în acest
moment la nivel național, și al doilea câștigat

de România. 



Centrul de cercetare translațională
TRANSCEND (POS CCE Axa 2
Competitivitate prin CDI, Operațiunea
2.2.1) din cadrul Institutului Regional de
Oncologie Iași, este dedicat avansării

diagnosticului tumoral și a medicinei

personalizate, explorând oportunitățile
nanomedicinei pentru diagnosticarea și
tratamentul bolilor oncologice.
Activitatea, unică la nivel național, din

cadrul Centrului de cercetare TRANSCEND

se desfașoară pe două nivele: medicină
moleculară și medicină nucleară.
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Scopul ambițios al proiectului ESEI-BiOMed este dezvoltarea și consolidarea cercetării și inovării
în nanomedicină, prin reorganizarea echipei formată din cercetători înalt calificați și dedicați, care să

crească nivelul de competitivitate științifică a centrului la standarde internaționale.

Temele științifice vor fi axate pe dezvoltarea de nanomateriale/nanoparticule pentru diagnosticul
și terapia cancerului. 

Excelența resursei umane în domeniul
nanomedicinii (componentă critică în dezvoltarea

cercetării și inovării): reorganizarea echipei pe baza

principiului “the right people, with the right skills, in
the right jobs” 
Creșterea nivelului cercetării și inovării:
extinderea temelor de cercetare și creșterea calității

rezultatelor precum și a potențialului de transfer

tehnologic (incl. înființarea unui birou de transfer
tehnologic pentru protejarea intelectuală a ideilor

generate precum și identificarea ideilor cu potențial

de piață real)

Dezvoltarea unei strategii de cercetare și inovare
pe termen lung pentru a promova translația și a
aborda provocările majore ale societății în

domeniul sănătății

Crearea unui laborator de cercetare în
nanomedicină performant și competitiv la nivel

European și implementarea nanomedicinii ca arie de

cercetare consacrată

Impact pozitiv asupra societății și a serviciilor
medicale: terapie personalizată pentru diverse

tulburări cronice; sensibilitate îmbunătățită a

diagnosticului/ imagisticii moleculare; detectare

precisă a biomarkerilor; nanomedicamente 

 inovatoare cu eficiență îmbunătățită și efecte

secundare minimizate.

Impactul regional preconizat al proiectului ESEI -
BioMed:

Pagina de web 
ESEI-BioMed Project: https://www.esei-biomed.eu/ 

TRANSCEND Center: https://www.transcend.iroiasi.ro/ 

Proiectul ESEI-BiOMed permite
atingerea excelenței în cercetarea

științifică (nano)biomedicală
efectuată în centrul de cercetare

TRANSCEND și astfel, evoluția
continuă a acestuia atât la nivel

național, cât și european.
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