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Sectia Clinica de Endocrinologie IV “Patologie Suprarenala si a Metabolismului Osos” in 

present una dintre cele 9 sectii ale Institutului National de Endocrinologie “C. I. Parhon” are o istorie 

bine conturata, datand inca de la infiintarea prin Decret Regal a Institutului, in data de 8 noiembrie 

1946, la inceputurile sale fiind denumita “Patologie suprarenala”, reprezentand una din cele 7 sectii 

clinice existente initial  De-a lungul timplului, activitatea clinica, didactica si stiintifica a sectiei fost 

marcata de nume cu mare rezonanta in endocriologia romaneasca. 

Structura actuala a sectiei cuprinde un număr de 50 paturi pentru spitalizari continue si 2 

paturi pentru spitalizare de zi. Toate saloanele au baie proprie, utilate cu dispensere pentru sapun, 

dezinfectant si sunt dotate cu TV, frigider, aer conditionat, intenet wifi. Dotarea materiala a sectiei 

consta in echipament specific unei sectii clinice, constand in aparatura medicala utila in activitatea 

zilnica: un EKG portabil si un ecograf cu care medicii sectiei efectueaza ecografiile pacientilor 

internati, atat in regim de spitalizare continua cat si in regim de spitalizare de zi. Toate cabinetele 

sunt dotate cu computere logate la sistemul informatic specializat, cititoare de carduri, acces 

permanent la internet. Sunt disponibile dispozitive specializate utile pentru dubla identificare a 

pacientilor (imprimanta bratari pacient, imprimanta etichete farmacie, dispozitive scanner) necesare 

in prevenirea erorilor de identificare a pacienților, urmărirea corectă și completă a trasabilității 

procesului de îngrijire.  

Activitatea medicală din secție consta in efectuarea de internari in regim de spitalizare 

continua si de zi, consultații în ambulatoriul integrat si consulturi in contract cu CASMB. 

In prezent personalul sectiei este format din 6 medici specialisti si primari endocrinologi: 

Asist. Univ. Dr. Roxana Irina Rosca, medic primar endocrinologie, doctor in medicina, sef secţie 

cu delegatie 

Dr. Ruxandra Maria Hristea, medic primar endocrinologie 

Dr. Cristian Claudiu Ţupea, medic primar endocrinologie 

Dr. Rodica Petris medic primar endocrinologie, doctor in medicina 

Dr. Alina Dumitru, medic specialist endocrinologie 

Dr. Maria Olaru, medic primar endocrinologie 

Toti medicii sectiei au competenta in ecografie endocrina, fiind axati cu precadere pe ecografiile 

tiroidiene. Dr Ruxandra Maria Hristea are competenta pe endocrino-pediatrie, atestat de investigator 

studii clinice, master in managmentul serviciilor de sanatate. Dr. Claudiu Tupea detine atestatul de 

studii complementare in sexologie. Doi medici din colectiv, Dr. Maria Alina Dumitru si Dr. Maria 

Olaru au urmat cursul de formare continua “Curs avansat de ecografie cervicala si proceduri asistate 

ecografic” si aplica aceste cunostinte in practica medicala zilnica, efectuand punctii tiroidiene 

aspirative cu ac fin, ridicand astfel standardele activitatii medicale la nivelul sectiei. 



Cazuistica sectiei “Patologie suprarenala si a metabolismului osos” este vasta, fiind 

diagnosticate si tratate o gama larga de afectiuni, acoperind majoritatea patologiilor endocrine: 

patologie  adrenala si medulosuprarenala; patologia metabolismului osos (osteoporoza; 

osteomalacie; boala Paget a osului, deficit de vitamina D, sarcopenie); patologie tiroidiana; patologie 

paratiroidiana; patologie hipofizara; diabet insipid; disfuncții gonadale; patologia autoimuna 

endocrina.  

Toți medicii secției sunt implicati in diagnosticarea si tratamentul patologiilor care necesită terapii 

acordate prin Programele Naționale (PN) (exemplu: osteoporoza, acromegalia), pacientii cu astfel de 

patologii fiind inclusi in PN, conform criteriilor de includere aprobate.  

Activitatea clinica a sectiei include si efectuare de studii clinice. Astlel, medici din cadrul  

colectivului sectie (Prof. dr. C Dumitrache, dr. R. Hristea), au participat la studiul clinic de 

monitorizare intitulat” Efectele terapiei substitutive cu testosteron la pacientii cu hipoginadism”, 

desfasurat pe perioada a patru ani (2014-2018) in institutul nostru. 

Asistenta sefa Elena HAIU, asistent medical principal, coordoneaza cu deosebita dedicatie si 

spirit de echipa un colectiv format din 9 asistente medicale ( 3 asistenti principali cu studii 

superioare, 2 asistenti medicali principali, 5 asistenti medicali generalisti), 6 infirmiere, 1 

ingrijitoare.  

Activitatea sectiei se desfasoara pe multiple planuri, cu implicare atat in domeniul  cercetarii clinice 

cat si  in cel dedicat invatamantului universitar. 

Activitatea de cercetare s-a desfasurat permanent in sectie inca de de la momentul 

infiintarii sale. Implicarea in activitatea de cercetare se sustine de-a lungul anilor prin participarea 

medicilor incadrati pe sectie atat ca directori de proiecte/granturi de cercetare cat si ca participanti, 

investigatori sau subinvestigatori la proiectele/granturile de cercetare derulate in Institut in 

colaborare cu Laboratorul de cercetare din institutut sau cu alte departamente de cercetare. Ca 

exemple notabile enumeram proecte/graturi cu director Prof. Dr. Constantin Dumitrache sau 

Conf. Dr. Diana Păun si medici din sectie participanti ca membrii in echipa de cercetare: Acţiunea 

Europana COST  BM1105 – GnRH deficiency: „Elucidation of the neuroendocrine control of human 

reproduction;; Programul VIASAN: „Studii clinice, biochimice, hormonologice şi genetice în 

sindroamele de neoplazie endocrină multiplă”; Programe CNCSIS: „Analiza genetică a 

protooncogenei RET în carcinomul medular tiroidian sporadic şi familial; „Studii clinice, hormonale 

şi de biologie moleculară asupra activităţii 5-alfareductazei în maladii androgen 

dependente;Particularităţi etiopatogenice, evolutive şi individualizări diagnostice şi terapeutice în 

procesul de neoplazie endocrină”. Medici incadrati pe sectie participant la proiecte CEEX:  

Genetica procesului de imbatranire asociata cu modificarile endocrine, metabolice si cognitive la 

om;  Optimizarea factorilor nutriţionali pentru obţinerea oului de consum îmbogăţit în acizi graşi 

polinesaturaţi ω:3, aliment funcţional nou pentru piaţa românească; Alterarea mecanismelor celulare 

si moleculare si a expresiei genice in boli cardiovasculare si diabet/ obezitate, afectiuni majore ale 

sindromului metabolic, cercetari fundamentale si clinice; Proiect Genitir; Program EndoMIP (proiect 

cofinantat din Fondul Social European) Imbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din 

sectorul medical în domeniul endocrinologiei, pentru prevenirea maladiilor cu impact populaţional – 

derulat pe o perioadă de 42 de luni, în intervalul 11.12.2017 -10.06.2021. 

Toti medicii din colectivul sectiei sunt membrii ai Societatilor stiintifice nationale si 

internationale de profil. 



 

Conform contractului dintre Institut si Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol 

Davila“ Bucuresti, in sectie se desfasoara activitate didactica de formare a studenților și de 

pregatire a tinerilor endocrinologi în cadrul  programului de rezidențiat.  

De-a lungul timplului, cadrele universitare cu incadrare clinica pe sectie au fost implicate in 

coordonarea stiintifica a unui numar mare de Lucrari de Diploma, Prof. Dr. C. Dumitrache find 

coordonator a nuneroase Teze de Doctorat, sustinute in cadrul UMF “Carol Davila”. Membru de 

renume al Institutului si al colectivului sectiei, sectie pe care si-a desfasurat intreaga activitate 

clinica de la inceputuri sale in domeniu pana la momentul pensionarii,  fiind atat director al 

Institutului cat si seful sectiei o lunga perioada de timp, Prof. Dr. Constantin Dumitrache, doctor 

in medicina, membru titular al Academiei de Stiinte Medicale, a sustinut constant si a incurajat 

implicarea in activitatea stiintifica, fiind autor si coautor a 24 monografii, 4 manuale si 7 tratate, 

inca din 1965 contribuind, in calitate de coautor, la Manuale de Endocrinologie publicate sub 

redactia Acad. St. M. Milcu si Prof.Dr. Marcela Pitis. Pe parcursul intregii cariere universitare a 

predat cu pasiune din tainele endocrinologiei si a format generatii intregi de tineri specialisti 

endrcrinologi. In prezent, sectia are in componenta sa 2 cadre universitare care isi desfasoara 

activitatea didactica in Institut. Conferentiar dr. Diana Loreta Paun, Disciplina de Endocrinologie 

a Facultatii de Medicina Generala, medic primar endocrinologie, doctor in medicina, in prezent 

Consilier Prezidential pe Probleme de Sanatate Publica in Administratia prezidentiala, isi 

desfasoara activitatea didactica sustinand cursuri si lucrari practice pentru studentii Facultatii de 

Medicina Generala, in cadrul modulelor de endocrinologie, cursuri pentru rezidentii in 

specialitatea de endocrinologie, cursuri de perfectionare postunivesitara. Asist. Univ. Dr. Roxana 

Irina Rosca la Disciplina de Endocrinologie din Departamenului 2, Facultatea de Medicina 

Dentara sustine lucrari practice cu studentii de an III ai aceste facultati. 

 Prin participari la Conferinte, Congrese Nationale si Internationale, cursuri de 

perfectionare si prin publicarea de articole in rezumat sau in extenso in reviste de profil nationale 

si internationale, se remarca o implicare permanenta a tuturor medicilor din sectie la 

imbunatatirea nivelului stiintific si la o buna aplicare a teoriei in practica.  

Avand motto-ul “ Intregul este mai mare decat suma  partilor sale” (Aristotel) intreg 

colectivul sectiei, format din medici, personal mediu si auxiliar, nu precupeteste niciun efort pentru a 

forma o echipa unita, fiind in  colaborare constanta cu toate sectiile si departamentele Institutului, 

preocuparea permanenta fiind mentinerea prestigiului si cresterea potentialului stiintific al acestei 

intitutii de valoare si, in consecinta, imbunatatirea serviciilor medicale acordate, la standarde 

moderne si de inalta calitate, cu unicul scop de-a asigura sanatatea si satisfactia pacientilor.  

 


