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Consiliul Judeţean este principalul susţinător al Clusterului Regional
Inovativ de Imagistică Moleculară şi Structurală Nord-Est
Astăzi, 29 octombrie, a avut loc conferinţa de lansare a Clusterului
Regional Inovativ de Imagistică Moleculară şi Structurală Nord-Est
(IMAGO-MOL) în cadrul proiectului „Imagistica medicală avansată,
interdisciplinară şi integrată prin crearea unei Reţele de Clustere Regionale
şi Strategii de Dezvoltare la nivel European” (AMI-4Europe). Acest
eveniment s-a desfăşurat la Hotel Unirea, Sala Mezanin, şi a fost organizat
de către Agenţia de Dezvoltare Regională NORD-EST (ADRNE). La acest
eveniment au participat doamna Georgeta SMĂDU, Directorul Direcţiei de
Planificare şi Programare din cadrul ADRNE, domnul Cristian
ADOMNIŢEI, Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Dragoş NEGRU,
Şeful Clinicii de Radiologie şi Imagistică Medicală din cadrul Spitalului
Clinic Judeţean de Urgenţe „Sf. Spiridon”, doamna Cipriana
ŞTEFĂNESCU, Şeful Laboratorului de Medicină Nucleară din cadrul
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe „Sf. Spiridon”, doamna Camelia
BOGDĂNICI, Directorul medical al Spitalului Clinic de Urgenţe „Sf.
Spiridon”, domnul Gabriel TIMOFTE, Directorul medical al Institutului
Regional de Oncologie, şi doamna Doina AZOICĂI, Decanul Facultăţii de
Medicină Generală din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T.
Popa”.

Preşedintele Consiliului Judeţean şi-a exprimat sprijinul pentru astfel
de iniţiative, care sprijină dezvoltarea competitivă a sectorului de imagistică
structurală, funcţională şi moleculară din Regiunea Nord-Est. Totodată,
Preşedintele Consiliului Judeţean a anunţat că îşi doreşte ca instituţia pe care
o conduce să devină partener în cadrul acestui proiect şi că, pentru realizarea
sa, va pune la dispoziţie Parcul Ştiinţific şi Tehnologic „Tehnopolis”. “Mă
bucur că astăzi, la Iaşi, a fost constituit primul cluster din Regiunea de
Nord-Est şi totodată primul cluster pe acest domeniu de activitate din
România. Parcul Ştiinţific şi Tehnologic <<Tehnopolis>> a fost creat
tocmai în scopul utilizării rezultatelor activităţii de cercetare şi aplicării
tehnologiilor avansate la procesul de dezvoltare economico-socială prin
ştiinţă şi tehnologie, iar proiectul lansat astăzi se încadrează perfect în aria
de activitate a acestui Parc Ştiinţific. Consiliului Judeţean va fi partener în
cadrul acestui proiect. Îi asigur pe toţi cei implicaţi de sprijinul meu pentru
ducerea la bun sfârşit a acestei iniţiative îndrăzneţe. După Bucureşti, Iaşiul
trebuie să ajungă cel mai mare furnizor de servicii medicale şi educaţie din
Sud-Estul Europei, iar astfel de proiecte dau conţinut acestui deziderat”, a
declarat domnul Cristian ADOMNIŢEI.

