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Babeș pentru cercetare avansată în medicina celulară si moleculară - CAMED”
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Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor
Babeș”, cu sediul în Splaiul Independenţei 99 - 101, sector 5, Bucureşti, anunță finalizarea proiectului
„Modernizarea infrastructurii INCD Victor Babeș pentru cercetare avansată în medicina celulară
si moleculară - CAMED”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza
contractului de finanţare 633/2014 încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) în calitate de
Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de
Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii
Economice”(POS CCE).
Valoarea totală a proiectului a fost de 43.220.832 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este
de 35.000.000 lei (29.841.000 lei FEDR şi 5.159.000 lei bugetul naţional).
Obiectivul proiectului a fost modernizarea infrastructurii de cercetare atât pentru dezvoltarea cercetării
telocitelor și a celulelor stem pentru terapia celulară cât și pentru identificarea de biomarkeri pentru
oncologia personalizată. INCD „Victor Babeș” își propune promovarea tehnologiilor moderne și
complementare de cercetare pentru: bioimagistică de înaltă rezoluție, crio-electrono-microscopie,
microscopie confocală, microscopie de super-rezoluție STED, microscopie hiperspectrală, secvențiere
next-gen, tehnologii proteomice, etc. Modernizarea INCD „Victor Babeș” constituie o premisă pentru
accesul cercetătorilor interesați la echipamente de cercetare, de înaltă clasă tehnologică, unice în
România, în domeniul bioimagisticii moleculare și celulare.
Realizarea proiectului CAMED a permis modernizarea infrastructurii INCD „Victor Babeș” pentru
cercetare avansată în medicina celulară și moleculară prin achiziția a peste 115 echipamente de
cercetare din care 14 echipamente „state-of-the-art” cu valoare mai mare de 100.000 euro. Proiectul a
fost implementat în București, pe o durată de 21 de luni.
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