
1 

 

1. Date generale 

 

 Institutul National de Endocrinologie „C.I. Parhon” Bucuresti este o unitate sanitara de interes 

public national, cu personalitate juridica, acreditata, subordonata Ministerului Sanatatii, clasificata de 

Ministerul Sanatatii in categoria 1M. Sediul Institutului National de Endocrinologie „C.I. Parhon” este 

in Bucuresti, B-dul Aviatorilor, nr.34-38, Sector 1. 

 

 Misiunea Institutului Național de Endocrinologie este de a oferi servicii de sănătate specifice, 

care să rezolve problemele de sănătate ale pacienţilor endocrini în cel mai bun şi eficient mod 

posibil şi totodată de a promova dezvoltarea cercetării ştiinţifice de profil şi de a asigura 

formarea de specialişti în domeniul endocrinologiei. 

 

 În Viziunea conducerii Institutului, reforma sistemului sanitar în spiritul respectului faţă de 

bolnav şi fata de banul public implică asigurarea unor servicii spitaliceşti de calitate, eficiente, 

care să răspundă aşteptarilor pacienţilor.  

 

 Valorile – principiile călăuzitoare:  

 

 Respectul şi grija faţă de pacient. 

 Promovarea cercetării pe bazele pricipiilor „good clinical practice”. 

 Respectul faţă de maeştri nostri, profesionişti de înaltă ţinută şi faţă de tradiţiile 

Institutului recunoscute naţional şi internaţional.  

 Aplicarea unui management competitiv, ceea ce inseamna utilizarea judicioasa a 

resurselor umane si materiale pentru ca unitatea sanitara sa nu se confrunte cu 

disfunctionalitati.  

 

2. PREZENTAREA INSTITUTULUI NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE „C.I. PARHON” 
 

2.1. Istoric 

 Încă din perioada anilor 1935 - 1936, printre preocupările profesorilor C.I. Parhon şi Şt. M. 

Milcu, secondaţi de dr. Marcela Pitiş, era înfiinţarea unui institut in domeniul endocrinologiei care, la 

acea vreme, fiinţa în modestul serviciu al Spitalului de Boli Mentale şi Nervoase din Bucuresti. 

 La 8 noiembrie 1946, prin Decretul-lege nr. 895 emis de Regele Mihai – se aproba raportul 

ministrului sănătăţii, marele neurochirurg prof. dr. Bagdasar, de înfiinţare şi organizare a Institutului 

de Endocrinologie. La început, noua instituţie a funcţionat în localul Clinicii de Dermatologie a 

Spitalului Colentina, pentru ca din 1948 să îşi găsească locul în clădirea Sanatoriului Saint Vincent de 

Paul. Daca iniţial, a funcţionat în sistemul Ministerului Sănătăţii, ulterior a trecut sub tutela Academiei 

Române, ca apoi sa functioneze sub auspiciile Academiei de Ştiinţe Medicale. 

 De la început, ca o recunoaştere a personalitatii savantului la dezvoltarea ştiinţei naţionale şi 

internaţionale, institutul s-a numit „Prof. dr. C. I. Parhon”. In prezent, Institutul National de 

Endocrinologie ”C.I.Parhon” se afla sub conducerea directă a Ministerului Sănătăţii. Necesitatea 

institutului a fost solid motivată de existenţa unei morbidităţi endocrine ridicate, a masivei endemii de 

guşă – deficitul de iod afectând 25-30% din populaţie – reflectata in sistemul endocrin si în patologia 

altor organe, dar si de existenţa unei şcoli puternice de endocrinologie, ajunsă la maturitate de-a lungul 

unei jumătăţi de secol. 

 Organizarea institutului s-a făcut pe baza unei concepţii profund moderne şi revoluţionare, de 

avangardă pentru momentul înfiinţării, dar mereu ascendentă in evoluţia ei, cu drept ţel competenţa. În 
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elaborarea bazei teoretice, organizatorice şi funcţionale, un rol determinant l-a avut Şcoala 

Româneasca de Endocrinologie, in concepţia careia endocrinologia era considerata o ramură a 

biologiei şi medicinii, o ştiinţă de sine stătătoare, multidisciplinar complexa si de graniţă, nu ca o 

simplă disciplină a medicinii interne sau a altei discipline. S-a adoptat şi s-a dezvoltat principiul 

unităţii dintre endocrinologia biologică şi cea medicală, dintre experiment şi clinică, dintre cercetare şi 

învăţământ. 

 

 Ca exemplu, citez articolul II din Decretul-lege nr.895/1946: 

„Institutul de Endocrinologie are drept scop organizarea, îndrumarea şi promovarea studiilor şi 

cercetărilor teoretice şi experimentale în domeniul endocrinologiei aplicate în toate ramurile 

biologice si sociale”, 

 precum şi articolul III: „Pentru aprofundarea diverselor ramuri ale endocrinologiei, precum şi 

pentru a obţine facilitatea şi eficienţa în lucrări, activitatea institutului se va desfăşura în următoarele 

sesiuni: 

 

 endocrinologie clinică; 

 morfologie; 

 fiziologie; 

 chimie; 

 endocrinologie comparată; 

 hormoni, vitamine, fermenţi; 

 psihologie endocrinologică; 

 endocrinologie socială şi guşă endemică; 

 constituţia endocrină”. 

 

 Prin aceste articole, precum si prin multe altele din legea de înfiinţare a institutului, se constata 

vivacitatea ştiinţifică, implicarea sociala, precum şi futurologia gândirii marelui profesor C. I. Parhon, 

care a conceput un institut care să dăinuie, să se impună şi sa fie de referinta.1 

  

2.2. Descrierea situatiei actuale a Institutului 

 Institutul National de Endocrinologie „C.I. Parhon” Bucuresti, desfasoara o activitate de 

excelenta atat in domeniul serviciilor medicale cat si in domeniul invatamantului medical. Institutul 

National de Endocrinologie „C.I. Parhon” Bucuresti, realizeaza servicii medicale pentru pacientii de 

pe intreg teritoriul tarii dar si din strainatate, peste 60% din pacienti fiind din afara Bucurestiului. Cu 

toate ca au trecut peste 80 de ani de la infiintarea acestui asezamant medical, reabilitarea si 

modernizarea spatiilor de cazare cat si dotarile cu aparatura medicala au fost in permanenta efectuate, 

pacientii beneficiind de servicii medicale la standarde de calitate aprobate de Ministerul Sanatatii.    

 Institutul National de Endocrinologie „C.I. Parhon” Bucuresti, a obtinut acreditarea, situindu-

se printre primele spitale din Romania care a obtinut acreditarea. In perioada 2013 – 2017, Institutul 

National de Endocrinologie „C.I. Parhon” Bucuresti a accesat si finalizat numeroase proiecte finantate 

de Uniunea Europeana, cel mai laborios proiect fiind in valoare de 10.000.000 Euro. In acest moment 

Institutul National de Endocrinologie „C.I. Parhon” Bucuresti, dispune de aparatura de inalta 

performanta, fiind singura institutie medicala cu specialitate endocrinologie din tara, in care rezultatele 

cercetarii, invatamantul si asistenta medicala sunt imbinate in mod armonios la cel mai inalt nivel.   

                                                 
1  http://www.instparhon.ro/despre-noi/istoric 
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 Institutul National de Endocrinologie „C.I. Parhon” Bucuresti, are un colectiv de cercetare de 

excelenta, dotat cu laboratoare de inalta performanța. Rezultatele cercetarilor acestui colectiv de 

cercetare in domeniul endocrinologiei reprezinta un feed-back foarte important in procedurile si 

protocoalele medicale ce sunt in permanenta actualizate. Manifestarile din cadrul conferintelor, 

congreselor si simpozioanelor nationale si internationale ale colectivului de cercetare si nu numai, cu 

lucrari de inalta tinuta, au adus Institutului National de Endocrinologie „C.I. Parhon” Bucuresti o 

notorietate crescanda in domeniu, acesta devenind in ultimii ani un „brand” al endocrinologiei. 

     

2.3. Structura de functionare aprobata 

 Denumire unitate sanitara : Institutul National de Endocrinologie „C.I. Parhon” Bucuresti 

 Sediu unitate sanitara:  B-dul Aviatorilor, nr. 34-38, sector 1, Bucuresti  

 Specialitati : ENDOCRINOLOGIE 

 Tip de spital : MONOPROFIL 

 Clasificare 1M 

 Unitate medicala in subordinea Ministerului Sanatatii 

 Certificat de Acreditare ANMCS nr.175  - valabil de la  23.03.2016 pana la 22.03.2021 

 Autorizatia de functionare Nr. 1255 din 31.10.2019 cod CAEN 8610,8622, 8690 

 Certificat ISO 9001/2015 (SR EN ISO 9001/2015) 

 Structura organizatorica: 

 

 Secţia clinică de endocrinologie I - Gusa endemica si complicatiile ei 

 Secţia clinică de endocrinologie II - Patologia tiroidei de corelaţie 

 Secţia clinică de endocrinologie III - Patologie endocrino – metabolică 

 Secţia clinică de endocrinologie IV - Patologia suprarenală şi a metabolismului osos 

 Secţia clinică de endocrinologie V - Infertilitate şi patologie gonadică 

 Secţia clinică de endocrinologie VI - Patologie hipofizară şi neuroendocrină 

 Secţia clinică VII - Endocrinologie pediatrică 

 Secţia VIII - Chirurgie endocrină  

 Sectia ATI 

 Bloc operator 

 Compartiment endocrinologic – Terapie Izotopică 

 Laborator de analize medicale 

 Laborator de radiologie si imagistica medicala 

 Computer tomograf 

 Mamografie 

 Laborator anatomie patologica 

 Camera de garda 

 Ambulatoriu integrat: 

o Cabinet Endocrinologie 

o Cabinet Ginecologie 

o Cabinet Oftalmologie 

o Cabinet Cardiologie 

o Cabinet ORL 

 Laborator de de cercetare:  

o Colectiv biologie moleculară; ritmuri endocrine 

o Colectiv pentru studiul hormonilor polipeptidici si steroizi 

o Colectiv pentru studiul metabolismului intermediar 
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o Colectiv pentru studiul farmacodinamiei tisulare 

o Colectiv pentru studiul psihosomatic al patologiei endocrine 

o Colectiv DEXA, echografie si echodensitometrie 

o Nucleu markeri ososi 

o Nucleu genetică endocrină 

 servicii conexe si de suport. 

 

2.4. Structura de personal 
 

 Institutul National de Endocrinologie „C.I. Parhon” Bucuresti, conform Ordinului MS 

nr.1224/2010 are normate si aprobate un numar de 436 posturi, din care ocupate, astăzi, 358 posturi. 

La momentul actual Institutul functioneaza cu un grad de ocupare al posturilor de 82.1%, fapt ce ne 

induce concluzia ca trebuie facuta o analiza mai profunda pentru imbunatatirea acestui indicator. 

Exemplificarea grafica este redata in imaginea următoare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: http://www.instparhon.ro 

 

2.5. Structura și capacitatile institutului  
Institutului National de Endocrinologie „C.I. Parhon” Bucuresti are capacitatea de primire de 

341 de paturi pentru servicii in spitalizare continua si 12 paturi in regim de spitalizare de zi. Cele 341 

paturi pentru spitalizare continua sunt repartizate pe sectii si compartimente dupa cum urmeaza: 

 

 Secţia clinică de endocrinologie I -  Gusa endemica si complicatiile ei   25 paturi 

 Secţia clinică de endocrinologie II - Patologia tiroidei de corelaţie   25paturi 

 Secţia clinică de endocrinologie III - Patologie endocrino – metabolică  40 paturi 

 Secţia clinică de endocrinologie IV - Patologia suprarenală şi a metabolismului osos 50 paturi 

 Secţia clinică de endocrinologie V- Infertilitate şi patologie gonadică   30 paturi 

 Secţia clinică de endocrinologie VI - Patologie hipofizară şi neuroendocrină  55 paturi 

http://www.instparhon.ro/
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 Secţia clinică VII - Endocrinologie pediatrică      40 paturi 

 Secţia VIII - Chirurgie endocrină,                                                                43 paturi 

 Sectia ATI                                                                                                                         15 paturi 

 Compartiment endocrinologic – Terapie Izotopică                            18 paturi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de primire pentru serviciile medicale in spitalizare continua, conform autorizatiei 

de functionare aprobata, este prezentata in graficul urmator: 

 

 

Sursa: Anexa (1) la autorizatia sanitara de functionare nr.1255/31.10.2018 
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3. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI DE MANAGEMENT AI INSTITUTULUI 

         ANALIZA SWOT 

Analizand principalii indicatori de utilizare a serviciilor medicale, aferenti perioadei 2016 – 

2018, am constatat urmatoarele evolutii: 

 Numarul total de pacienti externati in perioada analizata are un trend usor descrescator in 

anul 2017 fata de anul 2016, pentru ca mai apoi trendul să se pastreze și pentru anul 2018, 

distributia pe ani fiind prezentata in imaginea următoare: 

 

19,753
19,540

18,182

EXTERNATI

EVOLUTIA NUMARULUI TOTAL DE CAZURI EXTERNATE 

2016 - 2018

2018 2017 2016
 

 

Sursa: http://www.drg.ro/index.php?p=indicatori 

 

 

 

 Analizand numarul de cazuri externate in perioada 2016-2018, atat pentru bolnavii 

acuti cat si pentru cei cronici, am constatat ca: 

 

- pentru bolnavii acuti trendul este usor in scadere.  

- pentru bolnavii cronici trendul este, de asemeni, in scadere, cu toate ca in perioada 

2016-2017 trendul a fost crescator cu aproximativ 18%.  

 

 

Reprezentarea grafica este prezentata in imaginea urmatoare: 

 

http://www.drg.ro/index.php?p=indicatori
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EXTERNATI  ACUTI

18,748

18,310

17,848

2016 2017 2018

EXTERNATI  CRONICI

1,005

1230

334

2016 2017 2018

 
    

Sursa: http://www.drg.ro/index.php?p=indicatori 

 

 

 Din punct de vedere al numarului de zile de spitalizare realizate la externare, pentru 

aceasi perioada, observam ca in perioada 2016-2018 trendul este in scadere. In perioada 2016-

2017 scaderea este de aproximativ 6.95%, iar in perioada 2017-2018 scaderea este de 

aproximativ 15.50%.  

 

Reprezentarea grafica este prezentata in imaginea urmatoare: 

  

http://www.drg.ro/index.php?p=indicatori
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80,984
75,353

63,670

ZILE SPITALIZARE

EVOLUTIA NUMARULUI TOTAL DE ZILE DE SPITALIZARE 

2016 - 2018

2016 2017 2018
 

Sursa: http://www.drg.ro/index.php?p=indicatori 

 

 Analizand numarul de zile de spitalizare acuti si cronici am constatat ca: 

In perioada 2016-2017, pentru bolnavii acuti trendul este in scadere, iar in perioada 2017-2018 

trendul este in scadere cu aproximativ 12,93%.  

In perioada 2016-2017 zilele de spitalizare la cronicii au un trend crescator cu aproximativ 

15,15%, iar in perioada 2017-2018 trendul este in scadere cu aproximativ 68,24%.  

 

Reprezentarea grafica este prezentata in imaginea urmatoare. 

http://www.drg.ro/index.php?p=indicatori
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ZILE SPITALIZARE  ACUTI

78,245

72,125

62,798

2016 2017 2018

ZILE SPITALIZARE  CRONICI

2,739

3228

872

2016 2017 2018

 

 

Sursa: http://www.drg.ro/index.php?p=indicatori 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.drg.ro/index.php?p=indicatori
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 Din punct de vedere al duratei medii de spitalizare realizata pe perioada analizata, aceasta are 

un trend continuu in descrestere, pe toata perioada, atat pe acuti cat si pe cronici. Scaderea 

durate medii de spitalizare pentru acuti in perioada analizata (2018 fata de 2016) este de 

aproximativ 15,59%, iar pentru cronici de 4,40%. Este foarte interesant de analizat daca in 

perioadele anterioare celei analizate trendul este acelasi, si cum poate fi explicat faptul ca 

durata medie de spitalizare realizata pe acuti este mai mare decat cea realizata pe cronici, stiut 

fiind faptul ca in toate patologiile raportul este invers. Reprezentarea grafica este prezentata in 

imaginea urmatoare. 

 

D M S    ACUTI

4.17

3.94

3.52

2016 2017 2018

D M S    CRONICI

2.73

2.62

2.61

2016 2017 2018

 
Sursa: http://www.drg.ro/index.php?p=indicatori 

 

 

http://www.drg.ro/index.php?p=indicatori


11 

 

  

 Calculand rata de utilizare a paturilor (la externati, din lipsa de informatii) pentru perioada 

analizata am constatat ca acest indicator are un trend negativ, an de an remarcandu-se o usoara 

scadere, cu toate ca adresabilitatea pentru aceste servicii este mare, atat din Bucuresti cat si din 

toata tara. Se recomanda o analiza mai detaliata la nivelul structurii institutului pe sectii si 

compartimente pentru a imbunatati toti indicatorii de utilizare a serviciilor.  

 

Reprezentarea grafica este prezentata in imaginea urmatoare. 

 

65.07%
60.54%

52.38%

RATA DE UTILIZARE  A PATURILOR

RATA DE UTILIZARE A PATURILOR (la externati) 

2016 - 2018

2016 2017 2018
 

Sursa: http://www.drg.ro/index.php?p=indicatori 

 

  

  

 

 

 Analiza indicatorilor cei mai semnificativi, arata ca Institutul National de Endocrinologie „C.I. 

Parhon” Bucuresti in ansamblul sau isi desfasoara activitatea in conditii bune, cu servicii medicale 

prestate la un nivel de calitate ridicat, fapt confirmat de „Certificatul de Acreditare„ ANMCS.   

 

  

 Institutul National de Endocrinologie „C.I. Parhon” Bucuresti are puncte tari dar si puncte 

slabe. Tot din analiza indicatorilor reiese ca Institutul National de Endocrinologie „C.I. Parhon” 

Bucuresti are posibilitati de dezvoltare (oportunitati) dar si riscuri (amenintari) asa cum sunt descrise 

in analiza „SWOT” prezentata in continuare: 

 

 

 

http://www.drg.ro/index.php?p=indicatori
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OPORTUNITATI: 
 

- Cresterea adresabilitatii; 

- Ajustarea numarului paturilor in functie de valorile indicatorilor obtinuti in anii precedenti; 

- Extinderea paletei tipurilor de servicii prestate catre populatie in concordanta cu cererea acestora; 

- Alinierea la standardele europene a întregii activitati a institutului; 

- Accesarea de fonduri europene nerambursabile, necesare pentru dezvoltarea infrastructurii, precum si 

a  proiectelor de cercetare; 

- Perspectiva incheierii de contracte de prestari servicii medicale cu case de asigurari de sanatate din 

strainatate la tarife atractive; 

- Cresterea nivelului stiintific al protocoalelor terapeutice; 

- Aplicarea in practica medicala a institutului a ultimelor descoperiri stiintifice datorata cercetarii 

colectivului intern de cercetare precum si participarii medicilor la conferinte / congrese nationale si 

internationale; 

- Promovarea imaginii  institutului  atat pe plan local, national cat si international,  prin pliante de 

prezentare, prezenta in emisiuni televizate, alte forme de popularizare a institutului cat si a 

personalului medical de excelenta; 

- Organizarea de manifestari culturale stiintifice interne si internationale; 

 - Atragerea de sponsori; 

 

 

AMENINTARI: 

 

- Fluctuatia/migratia personalului medical, din cauza nivelului redus de salarizare si a subfinantarii 

serviciilor medicale; 

- Cresterea ratei somajului; 

- Venituri reduse ale populatiei care se adreseaza  institutului; 

- Subfinantarea datorata lipsei fondurilor alocate sanatatii la nivel national; 

- Posibilitate redusa de recrutare a personalului cu înalta pregatire profesionala datorita îngradirii 

nivelului de salarizare prin legislatia actuala; 

- Instabilitatea legislativa si financiara; 

- Dezvoltarea sistemului privat (cabinete de endocrinologie) care constituie un mediu concurential 

pentru sitemul public; 

- Cresterea costurilor pentru depistarea unor boli rare dar foarte grave (medicamente, echipamente de 

inalta performanta); 

- Cresterea reticentei bolnavilor privind  internarea in  institut, mai ales cei din provincie. 

 

PUNCTE SLABE: 

 

- Deficit al medicilor specialisti, nefiind ocupate toate posturile;  

- Insuficient personal medical mediu si auxiliar; 
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- Cladiri vechi care necesita cheltuieli mult mai mari cu incalzirea, cu mentenanta la utilitati, la 

sistemele  informationale si informatice; 

- Cheltuieli mari cu reabilitarea exterioara a cladirilor precum si acoperisurilor acestora, ale aleilor si 

ale spatiilor verzi aferente acestoara.  

- Timpi mari de acces între departamente, sectii; 

- Costuri mari cu securitatea pacientilor si a personalului medical; 

- Legislatie in continua schimbare de cele mai multe ori cu aplicare rapida sau retroactiva, fara a avea 

suficient timp pentru implementarea in opera a acestora; 

- Legislatia si reticenta structurilor institutului la schimbare privnd modificarea structurii  institutului , 

a numarului de paturi si specialitati; 

- Legislatia privind achizitiile publice, care ingradeste nevoile speciale cu caracterul de  urgenta, a 

serviciilor medicale spitalicesti; 

- Lipsa legislatiei privind contractarea de servicii medicale cu alte case de asigurari de sanatate private 

din tara sau strainatate, cu toate ca legea 95/2006 prevede acest lucru; 

 

 

PUNCTE TARI: 

 

- Lipsa arieratelor; 

- Institut de excelenta, printre cele mai vechi institutii sanitare din Romania. 

- Certificat de Acreditare ANMCS nr.175  - valabil de la  23.03.2016 pana la 22.03.2021; 

- Autorizatia de functionare Nr. 1255 din 31.10.2018 cod CAEN 8610,8622, 8690; 

- Certificat ISO 9001/2015 (SR EN ISO 9001/2015); 

- Singura institutie medicala de profil care imbina activitatea medicala cu cea de cercetare si 

invatamant; 

- Personal bine pregatit profesional 

- Colectiv de cercetare bine pregatit, cu o activitate recunoscuta atat la nivel national cat si 

international; 

- Aparatura medicala ce satisface cerintele medicale la momentul actual; 

- Structura aprobata a institutului cuprinde unitati suficiente pentru functionare conform cerintelor 

actuale;  

- Participare frecventa a personalului la cursuri de perfectionare in specialitatile specifice; 

- Pregatirea profesionala continua a personalului medical si nemedical; 

- Meniu variat si de buna calitate in cantitate suficienta, adaptat recomandarilor medicale si in 

concordanta cu  standardele nutritionale; 

 

 

3. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR CRITICE 

 

Cu toate ca Institutul National de Endocrinologie „C.I. Parhon” a fost acreditat în ciclul I de 

acreditare, precum si a autorizatiei de functionare cu planul de conformare, exista motive de 

îngrijorare create de probleme ce înca nu au fost rezolvate sau care au aparut pe parcurs, dupa 



14 

 

acreditare. Analizand stadiul actual ai principalilor indicatori, a analizei SWOT, cat si a celorlate date 

prezentate anterior, pe baza criteriilor de importanta a problemelor, a gradului de afectare a 

performantelor institutului, a cauzelor si a consecintelor pe care le implica, a posibilitatilor de 

interventie si de rezolvare în termen, a impactului acestora asupra modului de îndeplinire in prezent si 

în viitor a misiunii institutului, am desprins cateva probleme pe care le consider critice. 

 

PROBLEME CRITICE ALE INSTITUTULUI IDENTIFICATE: 

 

1. Scaderea a adresabilitatii; numarul de internari s-a diminuat acest fapt duce catre o lipsa 

cronica de finantare a institutului. 

2. Structura si organizarea institutului nu sunt adaptate la noile cerinte ale pietii serviciilor 

medicale, dimensionarea sectiilor si a compartimentelor cu paturi fara o analiza periodica, 

judicioasa a indicatorilor de management, privind activitatea pe fiecare sectie/compartiment. 

3. Cladiri ce necesita lucrari de renovare (lucrari tehnice, partiale sau generale executate la  

cladiri, instalatii etc.).  

4. Insuficienta diversificarii serviciilor medicale moderne în spitalizarile de zi. 

5. Fluctuatia de personal medical, deficienta distribuirii personalului de specialitate pe 

sectii/compartimente, personal ce lucreaza intr-un mediu stresant, care poate afecta calitatea 

actului medical, dar si integritatea psihica si fizica a angajatilor. 

6. Insuficienta identificare a serviciilor incluse in listele de servicii medicale contractabile cu 

CASMB. 

7. Aglomeratia la serviciile de primire, „Managementul internarilor in camera de garda” nu 

echilibreaza internarea optima pe sectii, în functie de paturile libere, cu toate ca nivelul 

prezentarilor in camera de garda este favorabil. 

8. Colectivul de cercetare al institutului nu este implicat conform potentialului sau în  vederea 

implementarii de tehnici noi de investigare si tratare a pacientilor. 

9. Institutul nu are o strategie de promovare a serviciilor medicale prestate, capabila sa-i asigure 

o adresabilitate mai buna.  

 

 

4. SELECTIONAREA PROBLEMELOR PRIORITARE 

 

Consider ca toate cele 9 probleme identificate mai sus, sunt prioritare si acopera toate cele 5 

teme stabilite la art. 15 alin.(1) din OMS 1520 din 2016, dar cu precadere pe prima si anume 

„planificarea si organizarea serviciilor de sanatate la nivelul spitalului”. 

 

Plecand de la premiza ca o dezvoltare sustenabila a Institutul National de Endocrinologie „C.I. 

Parhon” nu poate fi facuta pe o perioada scurta, va fi necesara elaborarea  unui „plan strategic” pe o 

perioada de cel putin 10-20 de ani.  

 

 

5. PROIECT DE MANAGEMENT 
 

6.1 SCOPUL PROIECTULUI 

Prezentul proiect de managment îsi propune sa stabileasca principiile, liniile de actiune ale 

managementului  „Institutul National de Endocrinologie „C.I. Parhon” în ceea ce priveste conducerea 

executiva, pe o perioada de 4 ani (2019-2023). Acesta este elaborat in baza art.177, alin(1) din Legea 

95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, în 
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conformitate cu prevederile OMS 1520 din 2016, privind art. (1) „se aproba Regulamentul de 

organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica, din 

cadrul unitatilor sanitare cu paturi aflate in subordinea Ministerului Sanatatii. 

 

6.2 OBIECTIVE STRATEGICE 

 

Prin ansamblul propunerilor prezentului proiect de management, îmi propun atingerea în 

totalitate, pe intreaga perioada a mandatului de manager, a urmatoarelor doua obiective generale 

strategice: 

a) Asigurarea coerentei si continuitatii procesului de îngrijire, pentru toti pacientii care se 

adreseaza „Institutul National de Endocrinologie „C.I. Parhon” Bucuresti, la standardele 

impuse de protocoalele terapeutice si a schemelor de tratament, a procedurilor elaborate si 

implementate in institut. 

b) Asigurarea echilibrului economic optim, monitorizarea si întarirea disciplinei financiare din 

cadrul serviciilor financiar, contabilitate, salarizare, respectiv a serviciului de achizitii publice, 

precum si a celorlalte servicii de suport ale institutului. 

  

6.3 OBIECTIVE SPECIFICE 

 

OBIECTIVUL 1  - Reorganizarea structurii functionale cu paturi, fara diminuarea numarului 

total de paturi pe total institut. Redimensionarea sectiilor si compartimentelor existente, precum 

si înfintarea unui compartiment de „ONCOPEDIATRIE” cu 12 paturi, structura capabila sa 

genereze noi venituri. 

 Secţia clinică VII - Endocrinologie pediatrică cu 40 paturi se va reorganiza, prin crearea 

unui compartiment de „ONCOPEDIATRIE” cu 12 paturi.  

 Avand in vedere ca rata de utilizare apaturilor la nuvelul sectiei a fost in anul 2018 de  30.51%, 

rezulta ca sectia a utilizat aprox. 13  din cele 40 paturi existente. Ar putea fi reconfigurate un numar 

maxin de 27 paturi. Astfel putem infiinta compartimentul de oncopediatrie cu cele 12 paturi. Daca 

estimam o rata de utilizare a paturilor de 62%, o durata medie de spitalizare de 3.94 zile, rezulta ca 

estimam un venit suplimentar anual de: 

 Compartimentul ONCOPEDIATRIE   

 Valoarea maxima posibila de contractat = P_clasificare 1M x (12 paturi x IU_pat /DMS) xICM 

xTCP = 81/100x(12x290/3.94) x 0.98 x 1800 = 1.558.050,76 lei. 

 Avand in vedere ca estimam  IU_pat = 190 zile (62%) valoarea estimata a serviciilor medicale 

realizate este de 81/100x(12x190/3.94) x 0.98 x 1800 = 826.841,42 lei. numarul de cazuri estimate 

este de 469 cazuri. 

 Pentru anul 2020 secţia clinică VII - Endocrinologie pediatrică va avea urmatoarea structura: 

 Secţia clinică VII - Endocrinologie pediatrică 40 de paturi, din care 12 paturi oncopediatrie. 

 Veniturile estimate a fi realizate vor fi dupa cum urmeaza: 

 Venituri din activitatea Endocrinologie pediatrică cu 28 paturi = Valoarea maxima posibila 

de contractat = P_clasificare 1M x (28 paturi x IU_pat /DMS) xICM xTCP = 

81/100x(28x290/3.94) x 0.98 x 1800 = 2.944.715.93lei. 

 Valoarea posibila de realizat = 81/100x(28x190/3.94) x 0.98 x 1800 = 1.929.296,64 lei 

 

 Venituri din activitatea Oncopediatrie cu 12 paturi = 826.841,42 lei 
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Totalul veniturilor estimate a fi relizate pentru anul 2020 a sectiei clinice VII - Endocrinologie 

pediatrică va fi de : 

 1.929.296,64 lei +826.841,42 lei = 2.756.138,06 lei 

 

Activitati : 

 

1.1 Realizarea unei analize a principalilor indicatori in vederea stabilirii numarului de paturi pe toate 

sectiile/compartimentele institutului, cu exceptia secţiei clinice VII - Endocrinologie pediatrică.   

  Termen : 01.10.2019 - 01.11.2019 

   Resurse : proprii.  

 Responsabil : Compartimentul de Management al Calitatii si Compartimentul de 

Statistica 

 

1.2 Negocieri privind numarul de paturi, cu sectiile si compartimentele din structura institutului cu 

exceptia secţiei clinice VII - Endocrinologie pediatrică.. 

  Termen : 15.11.2019 

  Resurse : proprii.   

  Responsabil : Manager, Comitet Director,RUNOS 

 

1.3 Aprobarea noii structurii de paturi  a institutului, de catre Comitetul Director si Consiliul de 

Administratie. 

  Termen : 30.11.2020 

  Resurse : proprii.  

  Responsabil : Manager 

 

  1.4 Întocmirea documentatiei si a propunerii acordului de principiu catre DSPMB, Ministerul 

Sanatatii, privind modificarea structurii de paturi a institutului.  

  Darea în folosinta a noilor sali din cadrul blocului operator; buna funcționare a secției de 

ATI 

Termen : 15.11.2019 

  Resurse : proprii.  

Responsabil : Manager, Comitet Director, RUNOS 

 

  1.5 Autorizarea structurii aprobate si pregatirea contractarii cu CASMB pentru anul 2020.  

Termen : 01.03.2020 

  Resurse : proprii.  

Responsabil : Manager, Comitet Director, Serviciul RUNOS, Comp. Statistica 

Medicala. 

 

 

 

 

Rezultatele asteptate: 
 

1. Cresterea veniturilor pe seama cresterii numarului de servicii realizate, cu precadere a 

noilor structuri realizate. 

2. Cresterea calitatii serviciilor hoteliere cu respectarea ordinului MS 914/2006. 

3. Gradul de satisfactie a pacientilor si a apartinatorilor imbunatatit . 
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OBIECTIVUL 2  - Reorganizarea structurii de personal pe sectii si compartimente conform 

Ordinului Ministrului Sanatatii 1224/2010, pregatirea structurilor in vederea contractarii de 

servicii medicale cu CASMB pentru anul 2020. 

 

Activitati :  

 

2.1 Selectarea prin concurs a personalului medical, mediu, si auxiliar bine pregatit pentru ocuparea 

posturilor vacante. 

     Termen : 31.12.2019 

Resurse : umane   

Responsabil : Comitetul director, Sefi Sectii/compartimente, RUNOS. 

 

2.2 Marirea gradului de igiena si a controlului microbian, reorganizarea „Compartimentului de 

Supraveghere Prevenire si Limitare a Infectiilor Asociate Asistentei Medicale”. 

Termen : 31.12.2019 

Resurse : umane   

Responsabil : Director Medical, Director Ingrijiri, RUNOS. 

 

2.3 Extinderea serviciilor medicale în Ambulatoriu integrat al institutului.  

Termen : 31.12.2019 

Resurse : umane  

    Responsabil : Director Medical, RUNOS 

 

Rezultate asteptate: 

 

1. Cresterea calitatii serviciilor medicale prestate. 

2. Cresterea  productivitatii muncii pe toate specialitatile sectiilor. 

3. Cresterea competitivitatii sectiilor. 

 

 

OBIECTIVUL 3  - Cresterea calitatii serviciilor medicale prestate pacientilor, pe diferite 

paliere, “BLOC OPERATORIU”, “ATI”, “SECTII”, AMBULATORIU INTEGRAT”. 

  

Activitati :  

 

3.1 Achizitionarea de aparatura medicala cu performanta ridicata, conform planului de achizitii 

aprobat si bugetat: 

 Ecograf inalta performanta    3buc. 

 Ecograf cu sonda intraoperatorie   1buc. 

 Electrocauter cu sigilare vasculara   1buc. 

 Masa de operatie     2buc. 

 Sistem turn laparoscopie    1buc. 

 Aparat de anestezie     1buc. 

 Monitoare functii vitale    5 buc. 

 Videolaringoscop cu 3 tipuri de lame  1buc. 

 Electrocardiograf portabil cu 12 canale  2buc. 
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 Aparat EKG cu 12 derivatii portabil   1buc. 

 Procesor tesuturi de mare capacitate   1buc. 

 Osteodensitomrtru     1buc. 

 

Termen : 31.12.2019 

Resurse : 8.743.700 lei, conform liatei de investitii aprobata. 

Responsabil : Manager, Director Economic, Serviciul Achizitii. 

 

3.2 Expertizarea, proiectarea si executie privind consolidarile (corp C-Policlinica, corp F-Laborator de 

cercetare, Corp E, Corp C, Corp A)  

 

Termen : 31.12.2019 

Resurse : 285.720 lei  

 Responsabil : Manager, Director Economic, Serviciul Administrativ,Serviciul Achizitii. 

 

3.3 Consolidarea si modernizareacorp C+ alte corpuri ale spitalului. 

 

Termen : - 31.12.2019 

Resurse : 4.275.322 lei , conform liatei de investitii aprobata.  

Responsabil : Manager, Director Economic, Serviciul Administrativ,Serviciul Achizitii. 

 

Rezultate asteptate: 

 

1. Imbunatatirea mijloarelor de investigare, diagnosticare si tratament al pacientilor. 

2. Cresterea sigurantei capacitatilor de cazare in exploatare. 

3. Modernizarea spatiilor unde sunt derulate activitati conexe serviciilor medicale la 

standardele noi de acreditare (ciclul doi de acreditare). 

 

 

 

OBIECTIVUL 4  - Sistem de monitorizare a prezentarilor si internarilor din camerele de garda. 

Implementarea unui sistem de management informational „Tabloul de Bord”. 

Tabloul de Bord este un instrument  managerial cu ajutorul caruia se vor monitoriza in timp real ai 

indicatorilor pe sectii, dar si la nivel de spital. Exemplu: 
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TABLOUL DE BORD 

INSTRUMENT  MANAGERIAL  AL  SERVICIILOR MEDICALE

RUP 

CONTRACTAT, 
75%

RUP 

REALIZAT, 
57%

TOTAL  SPITAL

RATA  DE UTILIZARE A 
PATURILOR

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

55%

59%

51%

60%

55%

70%

55%

62%

51%

46%

66%

52%

46%

64%

75%

41%

72%

68%

Neurologie pediatrica   65 paturi

Psihiatrie acuti -- 1--65 paturi

Psihiatrie acuti -- 10--63 paturi

Psihiatrie acuti -- 11--60 paturi

Psihiatrie acuti -- 12--64 paturi

Psihiatrie acuti -- 13--45 paturi

Psihiatrie acuti -- 14--58 paturi

Psihiatrie acuti -- 15--60--paturi

Psihiatrie acuti -- 2--50 paturi

Psihiatrie acuti -- 3--68 paturi

Psihiatrie acuti -- 4--60 paturi

Psihiatrie acuti -- 6 --68 paturi

Psihiatrie acuti -- 7--63 paturi

Psihiatrie acuti -- 8--60 paturi

Psihiatrie acuti -- 9--78 paturi

Psihiatrie pediatrica -- 5--65 …

Toxicomanie -- 16 --25 paturi

Toxicomanie -- 17--34 paturi

RATA  DE UTILIZARE A PATURILOR

RUP REALIZAT RUP CONTRACTAT   
 

TABLOUL DE BORD 

INSTRUMENT  MANAGERIAL  AL  SERVICIILOR MEDICALE

9.15%

5.16%

4.69%

4.87%

5.43%

4.97%

4.81%

5.27%

3.88%

4.73%

6.92%

5.82%

4.21%

7.31%

8.51%

7.42%

3.18%

3.66%

6.18%

6.18%

5.99%

5.71%

6.09%

4.28%

5.52%

5.71%

4.76%

6.47%

5.71%

6.47%

5.99%

5.71%

7.42%

6.18%

2.38%

3.24%

Neurologie pediatrica   65 paturi

Psihiatrie acuti -- 1--65 paturi

Psihiatrie acuti -- 10--63 paturi

Psihiatrie acuti -- 11--60 paturi

Psihiatrie acuti -- 12--64 paturi

Psihiatrie acuti -- 13--45 paturi

Psihiatrie acuti -- 14--58 paturi

Psihiatrie acuti -- 15--60--paturi

Psihiatrie acuti -- 2--50 paturi

Psihiatrie acuti -- 3--68 paturi

Psihiatrie acuti -- 4--60 paturi

Psihiatrie acuti -- 6 --68 paturi

Psihiatrie acuti -- 7--63 paturi

Psihiatrie acuti -- 8--60 paturi

Psihiatrie acuti -- 9--78 paturi

Psihiatrie pediatrica -- 5--65 paturi

Toxicomanie -- 16 --25 paturi

Toxicomanie -- 17--34 paturi

PONDERE  REALIZARI – VERSUS - CAPACITATEA DE 
PRIMIRE

PONDERE CAPACITATE % PONDERE REALIZARI %

 
 

 Aceasta aplicatie este afisata pe un dispozitiv LCD pe fiecarte sectie, in camera de garda, 

director medical, directorul financiar, manager. 

Activitati :  

4.1 Achizitionarea unui server de înalta performanta. 

Termen : 01.01.2020 – 30.06.2020. 

Resurse : aprox. 45.000 lei  

Responsabil : Serviciul Achizitii, Comp. Informatica. 

4.2 Achizitionarea unei aplicatii (modul) care sa fie integrata în aplicatia actuala, capabila sa realizeze 

instrumentul managerial „Tabloul de Bord” . 

Termen : 01.06.2020 – 01.08.2020. 

Resurse : aprox. 10.000 lei  

 Responsabil : Serviciul Achizitii, Comp. Informatica. 
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Rezultatele asteptate: 

 

1. Cresterea numarului de internari versus numarului de prezentari. 

2. Cresterea gradului de ocupare a paturilor cu cel putin 10% fata de cel actual. 

3. Gradul de satisfactie a pacientilor si al apartinatorilor îmbunatatit cel putin in camera de 

garda sau in spatiile de primire. 

   

 

OBIECTIVUL 5  - Relocarea Compartimentului endocrinologic – Terapie Izotopică  cu 18 paturi 

intr-o locatie externa spitalului (Turnu Magurele) . 

 

Activitati : 

 

5.1 Studiu de piata privind spatiul extern pentru relocarea Compartimentului endocrinologic – 

Terapie Izotopică  cu 18 paturi. 

 

Termen : 01.06.2020 – 01.08.2020. 

Resurse : proprii  

 Responsabil : Manager, Director Medical, Serviciul Administrativ, Serviciul Achizitii. 

 

 

5.2 Intocmirea caietului de sarcini pentru relocarea Compartimentului endocrinologic – Terapie 

Izotopică  cu 18 paturi. 
 

Termen : 01.08.2020 – 01.10.2020. 

Resurse : proprii  

 Responsabil : Director Medical, Serviciul Administrativ, Serviciul Achizitii 

 

5.3 Selectia procedurii relocarii Compartimentului endocrinologic – Terapie Izotopică  cu 18 

paturi. 
 

Termen : 01.10.2020 – 01.11.2020. 

Resurse : proprii  

 Responsabil : Director Medical, Serviciul Administrativ, Serviciul Achizitii. 

 

 

5.4 Amenajarea spatiului Compartimentului endocrinologic – Terapie Izotopică  cu 18 paturi. 

Termen : 01.01.2021 – 01.08.2021. 

Resurse : aprox.  2.750.000lei  

 Responsabil : Director Medical, Serviciul Administrativ, Serviciul Achizitii. 

 

 

5.5 Dotarea, autorizarea si punerea in functiune a Compartimentului endocrinologic – Terapie 

Izotopică  cu 18 paturi. 

 

Termen : 01.08.2021 – 01.12.2021. 

Resurse : aprox.  1.000.000lei  

 Responsabil : Director Medical, Serviciul Administrativ, Serviciul Achizitii. 
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5.6 Contractarea de servici medicale cu C.S.M.B. a noii structuri (Compartimentul endocrinologic – 

Terapie Izotopică  cu 18 paturi ). 

 

Termen : 01.01.2022 – 01.04.2022. 

Resurse : proprii  

 Responsabil : Manager,Director Medical, Serviciul Administrativ, Serviciul Achizitii. 

 

Rezultatele asteptate: 

 

1. Cresterea calitatii actului medical. 

2. Cresterea sigurantei capacitatilor de cazare in exploatare. 

3. Modernizarea spatiilor unde sunt derulate activitati medicale si conexe serviciilor medicale 

la standardele noi de acreditare (ciclul doi de acreditare). 

 

 

 

OBIECTIVUL 6  - Relocarea celor 60 de paturi aflate in conservare pe spatiile eliberate prin 

relocarea Compartimentului endocrinologic – Terapie Izotopică  cu 18 paturi. 
 

 

Activitati : 

 

6.1 Studiu de piata privind relocarea celor 60 de paturi aflate in conservare. 

 

Termen : 01.01.2022 – 01.03.2022. 

Resurse : proprii  

 Responsabil : Manager, Director Medical, Serviciul Administrativ, Serviciul Achizitii. 

 

 

6.2 Intocmirea caietului de sarcini pentru relocarea celor 60 de paturi aflate in conservare. 

 

Termen : 01.03.2022 – 01.05.2022. 

Resurse : proprii  

 Responsabil : Director Medical, Serviciul Administrativ, Serviciul Achizitii 

 

6.3 Selectia procedurii privind  relocarea celor 60 de paturi aflate in conservare. 

 

Termen : 01.06.2022 – 01.07.2020. 

Resurse : proprii  

 Responsabil : Director Medical, Serviciul Administrativ, Serviciul Achizitii. 

 

 

6.4 Amenajarea spatiului relocarii celor 60 de paturi aflate in conservare. 

Termen : 01.09.2022 – 01.06.2023. 

Resurse : aprox.  2.950.000lei  

 Responsabil : Director Medical, Serviciul Administrativ, Serviciul Achizitii. 
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6.5 Dotarea, autorizarea si punerea in functiune a structurii celor  60 de paturi aflate in conservare.. 

 

Termen : 01.06.2023 – 01.12.2023. 

Resurse : aprox.  1.200.000lei  

 Responsabil : Director Medical, Serviciul Administrativ, Serviciul Achizitii. 

 

 

6.6 Contractarea de servici medicale cu C.S.M.B. a noilor  structuri cu 60 de paturi aflate in 

conservare.. 

 

Termen :  01.04.2024. 

Resurse : proprii  

 Responsabil : Manager,Director Medical, Serviciul Administrativ, Serviciul Achizitii. 

 

Rezultatele asteptate: 

 

1. Cresterea calitatii actului medical. 

2. Cresterea sigurantei capacitatilor de cazare in exploatare concomitent cu extinderea 

numarului de paturi. 

3. Modernizarea spatiilor unde sunt derulate activitati medicale si conexe serviciilor medicale 

la standardele noi de acreditare (ciclul doi de acreditare). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRAFICUL GANTT DE ÎNCADRARE ÎN TIMP A 

OBIECTIVELOR SI ACTIVITATILOR PREVAZUTE 

 

Toate aceste rezultate vor concura la realizarea rezultatului final al proiectului, respectiv o buna 

organizare a serviciilor de sanatate la nivelul Institutul National de Endocrinologie „C.I. Parhon” . 
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MONITORIZAREA INDICATORILOR 

 

1. Respectarea graficelor de lucrari pentru lucrarile de amenajare; 

2. Respectarea planului de lucru pentru persoanele responsabile de implementare a serviciilor; 

3. Monitorizarea activitatilor cu ajutorul mecanismului managerial „tabloul de bord”; 

4. Monitorizarea planului de lucru cu ajutorul echipei „Serviciului de Management al Calitatii”. 

 

 

An Trim (→) 2019 2020 2021 2022 2023 

2

0

2

4 

Obiectivul/Activitat

e (↓) 
T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 

Obiectivul 1                    

1.1                    

1.2                    

1.3                    

1.4                    

1.5                    

Obiectivul 2                    

2.1                    

2.2                    

2.3                    

Obiectivul 3                    

3.1                    

3.2.                    

3.3                    

Obiectivul 4                    

4.1                    

4.2                    

Obiectivul 5                    

5.1                    

5.2                    

5.3                    

5.4                    

5.5                    

5.6                    

Obiectivul 6                    

6.1                    

6.2                    

6.3                    

6.4                    

6.5                    

6.6                    
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8. Ordinul Ministerului Sanatatii si CNAS nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare in anul 2017 a Hotararii Guvernului nr. 161/2016 pentru 
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