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INTRODUCERE 

    Lucrarea de față îsi propune să prezinte Planul strategic/de dezvoltare al  Institutului 
Regional de Oncologie Iasi pentru perioada Februarie 2019 – Februarie 2013, perioadă pentru care 
a fost încheiat Contractul de management nr. 169 din 18.02.2019 între Ministrul Sănătății – Dna 
Sorina Pintea și Manager I.R.O. – Mirela Grosu. 

 
 

I. DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE A SPITALULUI 
 
       Institutul Regional de Oncologie Iași a fost înființat prin Hotararea de Guvern nr. 
583/13.03.2009 și funcționează efectiv începând cu data de 25 martie 2012. Institutul a preluat in 
baza prevederilor Ordinului nr. 1714/2011 al Ministrului Sănătăţii, vechile secţii cu specific 
similar sau complementar din structura unităților sanitare cu paturi din județul Iași, într-o structură 
unitară ce permite desfăşurarea în bune condiţii a activităţii medicale (locaţie unică cu circuite 
funcţionale adecvate, aparatură performantă). Prin HG nr. 1281/decembrie 2012 IRO Iasi a preluat 
o parte din terenurile și clădirile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Spitalului 
Clinic de Urgență Sf. Spiridon din Iași, str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2 și str. Ion Creangă 
nr. 5. 
 

 Având în vedere dimensiunea, complexitatea şi urgenţa pe care o reprezintă cancerul 
ca problemă prioritară de sănătate publică, înfiinţarea  Institutului Regional de Oncologie a 
corectat deja dezechilibrul actual existent între Moldova (cu o suprafaţa de 44.000 km² si 
aproximativ 4 milioane locuitori) şi celelalte provincii istorice ale ţarii.   

 
                      Institutul Regional de Oncologie Iași derulează în beneficiul pacienților mai multe 
PROGRAME NAȚIONALE DE SĂNĂTATE: 
 

A. Cu finanțare de la bugetul asigurărilor sociale de sănătate  prin CAS Iași: 
1. Programul național de oncologie, Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni 
oncologice;  
2. Programul național de oncologie, Subprogramul de reconstrucție  mamară după afecțiuni 
oncologice prin endoprotezare;  

      3. Programul național de oncologie, tratament prin radioterapie;  
4. Programul național de oncologie, Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic și 
biomolecular al leucemiei acute;  
5. Programul național de oncologie, Dubprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu 
afecțiuni oncologice prin PET-CT; 
           
                B.      Cu finanțare de la bugetul de stat prin M.S.: 
6. În cadrul Institutului Regional de Oncologie Iași funcționează Unitatea regională de asistență 
tehnică și management pentru zona de nord-este în cadrul programului național de screening 
pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin pentru șase județe: Bacău, Botoșani, Iași, 
Neamț, Suceava și Vaslui; 
7. Programul pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară 
şi protezare endoscopică digestiva; 
8. Centru pentru evidența donatorilor voluntari de celule stem hematopoetice; 
9. Programul național de boli netransmisibile;  



 

 

10. Programul national de transplant celule stem hematopoetice; 
11. Programul national AP-ATI (acțiuni prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea 
pacienților critici din secțiile ATI); 

 
1. Structura organizatorică 

                      Structura organizatorica a Institutului Regional de Oncologie este aprobată prin 
Ordinul nr. 1277/4.10.2018 emis de MInisterul Sănătății și cuprinde: 
 
Secţii cu paturi: 
- Secția Clinică Chirurgie I ……………………………………………… 55 paturi 

Din care: Compartiment gineco-oncologie………………………………….10 paturi 
                Compartiment urologie …………………………………………. 10 paturi 
                Compartiment ORL……………………………………………….  5 paturi                     
- Secţia Clinică Chirurgie  II…………………………………………………50 paturi                                                            
Din care: Compartiment Chirurgie plastică,microchir. Reconstructivă ……..10 paturi 
               Compartiment Chirurgie toracică …………………………………10 paturi  
- Secţia Clinică Oncologie medicală ………..……………………………… 60 paturi 
   Din care: Compartiment pneumologie……………………………………  10 paturi 
- Secţia Clinică Hematologie………………………………………………… 48 paturi 
Din care: Comp.Transplant Medular …………………… ……………………..6 paturi                                                       
- Secţia Clinică Radioterapie………………………………………………… 50 paturi 
- Secțíe cronici (Îngrijiri 3alliative).…….…………………………………… 30 paturi 
- Secţia Clinică A.T.I. ………………………………………………………..28 paturi 
- Compartiment terapie izotopică………………………………………………4 paturi 
- Compartiment de gastroenterologie..................................................................5 paturi                           
Cameră de gardă  
                                                                                       TOTAL                   330  PATURI  
Spitalizare de zi – 30 PATURI  
 
Secţii, servicii şi compartimente funcţionale:   
- Farmacie 
- Bloc operator 
- Unitate de transfuzie sanguină 
- Sterilizare 
- Bancă de celule stem* (va fi funcțională după acreditare) 
- Laborator de analize medicale, din care: Compartiment HLA 
- Laborator radiologie şi imagistică medicală (CT, RMN, Manograf) 
- Laborator radioterapie 
- Laborator de medicină nucleară (PET-CT, Scintigrafie) 
- Laborator endoscopie digestivă diagnostică şi terapeutică 
- Laborator endoscopie bronșică 
- Serviciu de anatomie patologică: Compartiment  histopatologie 
                                                        Compartiment citologie 
                                                        Compartiment prosectură 
- Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale 
- Serviciul de evaluare Şi statistică medicală 
- Compartiment  inginerie clinică 
- Cabinete oncologie medicală 
 
Centrul de Cercetare Fundamentală și Dezvoltare Experimentală în Medicina Translațională – 
TRANSCEND 
 



 

 

Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialităţile:   
         
A.T.I., Chirurgie generală, Chirurgie toracică, Chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă,  
Chirurgie orală şi maxilo-facială, Cardiologie, Dermatovenerologie, Endocrinologie, 
Gastroenterologie, Hematologie, Îngrijiri paliative, Medicină internă, Obstetrică- ginecologie 
(gineco oncologie), O.R.L., Cabinet Psihologie /psihoterapie, Pneumologie, Recuperare, medicină 
fizică și balneologie, Radioterapie, Sală de kinetoterapie, Urologie, Puncte de recoltare probe 
biologice 
 
Unități mobile de screening pentru depistarea cancerului de col uterin. 
 
Activitate de cercetare – Laborator de cercetare biologie moleculară 
               
Aparat funcţional 

2. Autorizare 
                  Institutul Regional de Oncologie Iasi este singurul spital public din Romnia dat în 
folosință după 1989 și funcționează în baza următoarelor documente: 

- Autorizația SANITARĂ DE FUNCȚIONARE nr. 1008/4.12.2018 emisă de Direcția de 
Sănătate Publică Iași. 

- Autorizația nr. 558/1.10.2014 emisă de Direcția de Sănătate Publică Iași pentru următoarele 
activități: APROVIZIONARE CU SÂNGE TOTAL ȘI COMPONENTE SANGUINE, 
STOCARE SÂNGE TOTAL ȘI COMPONENTE SANGUINE, ADMINISTRARE. 

- Autorizația de funcționare pentru FARMACIE CU CIRCUIT ÎNCHIS nr. 
10217/RL125/9.01.2012 emisă de Ministerul Sănătății. 

- Autorizația nr. 703/2017 emisă de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor 
Medicale, pentru EFECTUAREA DE STUDII CLINICE ÎN DOMENIUL 
MEDICAMENTULUI. 

- Autorizație de SECURITATE LA INCENDIU nr. 254/13/SU-IS/26.08.2014 emisă de 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași. 

- Autorizație de PROTECȚIE CIVILĂ nr. 471/13/SU-IS/17.12.2014 emisă de Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență Iași. 

- Autorizație de GOSPODĂRIRE A APELOR nr. 170/30.07.2015 emisă de Apele Române. 
- Autorizație DE MEDIU nr. 54/1.03.2012 (Revizuită la 18.03.2014) emisă de Agenția 

pentru Protecția Mediului Iași 
- Certificat de acreditare emis de Autoritatea Națională de Management al Calității în 

Sănătate cu încadrarea în categoria NIVEL ACREDITAT, emis în baza Ordinului 
Președintelui ANMCS nr. 603/29.06.2016. 

- Ordinul Ministerului Sănătății nr. 37/22.01.2013 prin care este clasificat ca unitate sanitară 
cu paturi de CATEGORIA IM. 

- Decizia de evaluare nr. S950/18.09.2018 emisă de Comisia de Evaluare a Furnizorilor din 
cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Iași. 

- Decizia Agenției Naționale de Transplant nr. 3/4.07.2017 de acreditare a activității de 
TRANSPLANT CELULE STEM HEMATOPOETICE. 

- Certificat pentru SISTEMUL DE MANAGEMENT CONFORM IRO 9001:2015 emis de 
TUV Austria.  

- Certificatul de Acreditare emis de RENAR nr. LM 974 pentru LABORATORUL DE 
ANALIZE MEDICALE. 

- Certificatul de înregistrare Fiscală Seria A nr. 0461222. Cod de înregistrare fiscal nr. 
29067408, emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală. 

- Avize, Autorizații emise de C.N.C.A.N. pentru echipamente de radiologie, radioterapie, 
medicină nucleară. 

                    



 

 

Institutul Regional de Oncologie Iasi are alocat COD CAEN pentru desfășurarea 
următoarelor activități: 

- Cod CAEN 8610 – Activități de asistență spitalicească, 
- Cod CAEN 7211 – Cercetare-dezvoltare în biotehnologie, 
- Cod CAEN 2120 – Fabricarea preparatelor farmceutice. 

 
 

3. Structura de personal 
La 31 decembrie 2018, unitatea sanitară își desfășura activitatea cu următoarea structură de 
personal: 

Nr.crt. Categoria de personal și sursa de finanțare 

Numar 
posturi 

normate 

Numar 
posturi 
ocupate 

Fond de 
salarii 

realizat 
(lei) 

I Finantare integrala de la buget de stat, total 225 225,00 1.794.141 

  din care:       

1 Personal din structuri de cercetare stiintifica 15 15 41.855 

2 Medici si farmacisti rezidenti an I 60 60 471.616 

3 Medici si farmacisti rezidenti an II 39 39 282.612 

4 Medici su farmacisti rezidenti an III 42 42 351.247 

5 Medici rezidenti an IV-V 67 67 636.507 

6 Medici rezidenti an VI-VII 2 2 10.304 

II 
Finantare din Fondul de asigurari sociale de 
sanatate, total       

  din care: 1073 753 6.107.370 

1 Medici 155 69 1.604.212 

2 Farmacisti 3 2 24.763 

3 Alt personal sanitar superior 43 31 183.630 

4 
Personal mediu sanitar(asistenti medicali cu studii 
M,PL,SSD si S) 519 398 3.033.851 

5 Statisticieni si registratori medicali 43 40 174.111 

6 Personal auxiliar sanitar 189 134 542.456 

7 Personal TESA(inclusiv comitet director) 47 32 205.937 

8 Muncitori 48 31 89.745 

9 Personal didactic cu activitate integrata 26 16 221.214 

10 
Persoane din afara unitatii care efect. garzi platite 
__8__pers   X 27.451 

  TOTAL cheltuieli de personal 1298 978,00 7.901.511 

 
                  Numărul posturilor ocupate raportat la numărul posturilor normate este de 75,34% iar 
câștigul mediu brut este de 8.079,25 lei/persoană/lună. 
 

4. Execuția bugetară 
Pentru perioada ianuarie – noiembrie 2018, execuția bugetară pe total unitate și din toate sursele de 
finanțare se prezintă astfel: 
 

Alineat Indicatori 
Plati nete 

lunare 
Plati nete 
cumulate 

Cheltuieli 
Lunare 

Cheltuieli 
Cumulate 

00 TOTAL CHELTUIELI 14.562.248,43 168.255.360,54 20.948.542,62 195.846.299,84 

  
CHELTUIELI CURENTE 
(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+79+81) 14.562.248,43 167.613.484,38 19.528.005,64 180.403.472,17 

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7.732.291,00 76.610.110,00 8.275.802,00 79.537.961,00 
10.01 Cheltuieli salariale in bani 7.448.629,00 73.460.504,00 7.980.202,00 76.888.317,00 
10.01.01 Salarii de baza 5.149.403,00 51.250.190,00 5.136.220,00 53.022.577,00 
10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca 1.350.925,00 13.171.895,00 1.433.689,00 14.008.010,00 



 

 

10.01.06 Alte sporuri 336.778,00 3.603.945,00 364.951,00 3.726.292,00 
10.01.11 Fond aferent platii cu ora 96.528,00 1.186.018,00 102.371,00 1.110.605,00 
10.01.17 Indemnizatii de hrana 238.016,00 2.365.761,00 241.419,00 2.620.425,00 
10.01.30 Alte drepturi salariale in bani 276.979,00 1.882.695,00 701.552,00 2.400.408,00 
10.02 Cheltuieli salariale in natura 119.750,00 962.650,00 115.650,00 952.200,00 
10.02.06 Tichete de vacanta 119.750,00 962.650,00 115.650,00 952.200,00 
10.03 Contributii 163.912,00 2.186.956,00 179.950,00 1.697.444,00 
10.03.01 Contributii de asigurari sociale de stat 0,00 605.048,00 0,00 0,00 
10.03.02 Contributii de asigurari de somaj 0,00 18.978,00 0,00 0,00 
10.03.03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 0,00 198.231,00 0,00 0,00 

10.03.04 
Contributii de asigurari pentru accidente de munca 
si boli profesionale 0,00 10.684,00 0,00 0,00 

10.03.06 
Contributii pentru concedii medicale si 
indemnizatii 0,00 49.453,00 0,00 0,00 

10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca 163.912,00 1.304.562,00 179.950,00 1.697.444,00 
  TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6.744.360,34 89.993.605,55 10.955.677,09 97.071.565,77 
20.01 Bunuri si servicii 559.919,49 14.411.867,34 1.375.810,22 14.911.075,14 
20.01.01 Furnituri de birou 0,00 89.093,00 7.324,21 106.633,41 
20.01.02 Materiale pentru curatenie 0,00 199.492,29 22.563,29 232.989,74 
20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica 290.296,58 2.013.750,13 142.322,53 1.926.656,90 
20.01.04 Apa, canal si salubritate 38.180,70 458.212,22 39.219,66 437.410,77 
20.01.05 Carburanti si lubrifianti 0,00 12.470,68 3.391,53 14.947,75 
20.01.06 Piese de schimb 690,20 838.931,35 52.753,85 823.719,18 
20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 19.652,10 135.204,96 13.373,92 135.607,98 

20.01.09 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 
functional 151.880,37 1.845.935,28 167.352,65 1.822.097,09 

20.01.30 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 59.219,54 8.818.777,43 927.508,58 9.411.012,32 

20.02 Reparatii curente 0,00 278.028,19 4.075,37 67.127,43 
20.03 Hrana 0,00 1.065.216,35 98.824,46 1.092.723,42 
20.03.01 Hrana pentru oameni 0,00 1.065.216,35 98.824,46 1.092.723,42 
20.04 Medicamente si materiale sanitare 6.169.841,66 73.097.368,03 9.420.552,48 80.235.011,96 
20.04.01 Medicamente 5.229.615,93 63.402.287,57 8.408.649,23 71.405.197,91 
20.04.02 Materiale sanitare 429.216,88 4.130.427,39 514.525,32 4.305.904,99 
20.04.03 Reactivi 462.094,26 4.934.400,62 422.563,92 3.894.237,89 
20.04.04 Dezinfectanti 48.914,59 630.252,45 74.814,01 629.671,17 
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 4.189,32 432.964,52 0,00 0,00 
20.05.01 Uniforme si echipament 0,00 67.116,12 0,00 0,00 
20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat 0,00 9.639,00 0,00 0,00 
20.05.30 Alte obiecte de inventar 4.189,32 356.209,40 0,00 0,00 
20.06 Deplasari, detasari, transferari 1.838,50 76.178,80 1.838,50 76.178,80 
20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari 1.838,50 76.178,80 1.838,50 76.178,80 
20.09 Materiale de laborator 4.641,00 406.039,33 47.121,80 439.096,18 
20.10 Cercetare-dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 
20.11 Carti, publicatii si materiale documentare 0,00 540,00 0,00 540,00 
20.13 Pregatire profesionala 700,00 46.237,65 700,00 46.237,65 
20.14 Protectia muncii 1.976,00 48.796,31 4.227,20 45.402,22 
20.30 Alte cheltuieli 1.254,37 130.369,03 2.527,06 158.172,97 
20.30.04 Chirii 346,77 23.328,98 346,77 34.525,52 
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 907,60 107.040,05 2.180,29 123.647,45 

  
Proiecte cu finantare din fonduri 
nerabmursabile 0,00 0,00 235.227,46 2.587.502,04 

56.01 Finantare 0,00 0,00 235.227,46 2.587.502,04 

56.01.02 Finantarea externa nerambursabila (85.26%) 0,00 0,00 235.227,46 2.587.502,04 

56.01.02.71.01.02 FEN Masini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 199.979,31 2.199.772,41 

56.01.02.71.01.03 
FEN Mobilier, aparatura birotica si alte active 
corporale 0,00 0,00 35.248,15 387.729,63 

  

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020 27.381,09 258.357,88 499,09 255.051,36 

58.02 Programe din fondul social european (FSE) 27.381,09 258.357,88 499,09 255.051,36 
58.02.01 Finantare nationala 547,63 5.167,17 9,99 5.101,04 
58.02.01.10.01.01 FN Salarii de baza 510,34 4.785,44 0,00 4.745,50 
58.02.01.10.03.07 FN Contributia asiguratorie pentru munca 27,30 106,78 0,00 106,78 
58.02.01.20.01.01 FN Furnituri de birou 0,00 17,14 0,00 17,14 

58.02.01.20.01.30 
FN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 9,99 231,62 9,99 231,62 



 

 

58.02.01.20.05.30 FN Alte obiecte de inventar 0,00 26,19 0,00 0,00 
58.02.02 Finantare externa nerambursabila 26.833,46 253.190,71 489,10 249.950,32 
58.02.02.10.01.01 FEN Salarii de baza 25.006,66 234.486,56 0,00 232.529,50 
58.02.02.10.03.07 FEN Contributia asiguratorie pentru munca 1.337,70 5.232,22 0,00 5.232,22 
58.02.02.20.01.01 FEN Furnituri de birou 0,00 839,66 0,00 839,66 

58.02.02.20.01.30 
FEN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 489,10 11.348,94 489,10 11.348,94 

58.02.02.20.05.30 FEN Alte obiecte de inventar 0,00 1.283,33 0,00 0,00 
  TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 58.216,00 919.190,00 60.800,00 951.392,00 
59.01 Burse 0,00 341.492,00 0,00 341.492,00 

59.40 
Sume aferente persoanelor cu handicap 
neincadrate 58.216,00 577.698,00 60.800,00 609.900,00 

  CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 0,00 641.876,16 1.420.536,98 15.442.827,67 
  TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0,00 641.876,16 1.420.536,98 15.442.827,67 
71.01 Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 492.748,80 1.420.536,98 15.442.827,67 
71.01.01 Constructii 0,00 103.530,00 0,00 0,00 

71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0,00 336.393,96 1.272.598,27 13.823.011,97 

71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0,00 19.980,84 139.517,16 1.534.688,77 
71.01.30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 32.844,00 8.421,55 85.126,93 
71.03 Reparatii capitale 0,00 149.127,36 0,00 0,00 

 
Analizând cheltuielile efectiv realizate, se desprind următorii indicatori: 
- 45,70% cheltuieli de personal din total cheltuieli curente 
- 53,69% cheltuieli materiale din total cheltuieli curente 
- 43,61% cheltuieli cu medicamente, material sanitare, reactivi și dezinfectanți din total cheltuieli 

curente 
-   0,15% cheltuieli realizate în proiecte cu finanțare nerambursabilă din total cheltuieli  
-   0,38% cheltuieli pentru investiții din total cheltuieli 

 
5. Servicii medicale 

                      Institutul Regional de Oncologie Iași realizează venituri în baza unor contracte de 
prestări servicii încheiate cu C.J.A.S. Iași pentru: 
- consultații și tratamente ambulatorii; 
- internări continue pentru pacienți cazuri acute și îngrijiri paliative; 
- investigații de înaltă performanță realizate în ambulatoriu; 
- programe naționale de sănătate derulate cu fonduri de la C.J.A.S. Iași: acordarea de tratamente 
medicamentoase pentru cazurile oncologice, diagnosticarea cazurilor de leucemii, reconstrucții 
mamare în cazul mastectomiilor realizate, tratamentul prin radioterapie; 
                     
 
  Veniturile realizate din prestarea de servicii medicale în perioada ianuarie – 
noiembrie 2018 se prezintă astfel: 
 

NR. 
CRT. 

  
VALOARE 

CONTRACT 
ANUAL 

SERVICII 
CONTRACTAT
E ian.-nov. 2018 

SERVICII  REALIZATE                                  

SERVICII  
DECONTATE   

VALOARE
A 

SERVICIIL
OR 

FACTURAT
E ŞI 

NEDECONT
ATE 

TOTAL  
din care 
servicii 

facturate 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 
TOTAL VENITURI 
DIN PRESTĂRI 
SERVICII, din care: 

165.661.248,31 161.897.423,55 165.519.950,57 161.781.487,71 140.537.825,58 
21.243.662,1

3 

2 

CONTRACTE CU 
CASELE DE 
ASIGURARI 
PENTRU SERVICII 
MEDICALE 

47.863.425,42 46.618.213,72 50.158.966,58 46.616.795,27 42.101.067,47 4.515.727,80 

DRG 31.741.670,46 30.630.063,00 33.181.417,13 30.629.539,66 27.753.432,29 2.876.107,37 



 

 

 Spitalizare de zi  12.847.916,02 12.847.916,02 13.766.466,02 12.847.032,25 11.497.416,69 1.349.615,56 

Paleatie  1.377.905,76 1.377.905,76 1.424.087,28 1.377.905,76 1.252.320,30 125.585,46 

Paraclinic 1.699.346,58 1.565.742,34 1.590.409,55 1.565.731,00 1.401.311,59 164.419,41 

A.T.I. 196.586,60 196.586,60 196.586,60 196.586,60 196.586,60 0,00 

3 

CONTRACTE CU 
CASELE DE 
ASIGURARI 
PENTRU 
PROGRAME 
NAŢIONALE 

78.433.234,89 76.467.520,89 76.414.413,65 76.353.003,50 59.806.053,59 16.546.949,91 

Oncologie parenterala 41.561.477,89 41.561.477,89 41.617.540,55 41.558.399,43 32.224.464,20 9.333.935,23 
Subprogram Cost-
Volum 22.508.457,00 20.880.000,00 20.877.869,70 20.877.869,67 16.395.950,49 4.481.919,18 

Reconstructie mamara 26.270,00 26.270,00 19.303,90 19.303,90 19.303,90 0,00 

Biomolecular leucemii 584.540,00 584.540,00 566.407,50 565.098,50 474.925,00 90.173,50 
Radioterapie afectiuni 
oncologice 11.624.490,00 11.287.233,00 11.233.292,00 11.232.332,00 9.059.410,00 2.172.922,00 

  
Program PET CT 
medicina nucleara 2.128.000,00 2.128.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 1.632.000,00 468.000,00 

4 

CONTRACTE CU 
CASELE DE 
ASIGURARI 
PENTRU 
AMBULATORIU DE 
SPECIALITATE 

1.458.000,00 1.407.516,08 1.542.397,48 1.407.516,08 1.262.816,39 144.699,69 

5 ALTE VENITURI 37.906.588,00 37.404.172,86 37.404.172,86 37.404.172,86 37.367.888,13 36.284,73 

 

                   
  O altă sursă de finanțare sunt fondurile alocate de la bugetul de stat pentru derularea 
unor programme/subprogram naționale astfel: programul pentru susținerea tratamentului pentru 
monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici din ATI, unitate de management pentru 
șase județe (Bacău, Botoșani, Iași, Suceava, Neamț, Vaslui pentru derularea ), screening-ul pentru 
depistarea precoce a cancerului de col uterin, evidența donatorilor vountari de celule stem 
hematopoetice, transplant de celule stem hematopoetice.  
Astfel: 
 

Sursa de finanțare și destinația fondurilor Incasari 2018 

Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - buget de stat 21.041.262,00 

Cheltuieli de personal pentru medici rezidenți 20.598.237,00 

Cheltuieli de personal pentru cercetători 443.025,00 

Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - accize 2.610.434,14 

Program national AP-ATI (acțiuni prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici din secțiile ATI) 
1.055.903,88 

Programul national AP-ENDO (acţiuni prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă 
superioară şi protezare endoscopică digestiva), 186.885,05 

Programul national de oncologie 150.446,92 

Subprogramul de sceening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin 244.753,19 

Transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana 972.445,10 

Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii SUBVENTII ALTE ADMINISTRATII 40.117.676,00 

SUBVENTII FNUASS-DREPTURI SALARIALE (ALTE ADMINISTRATII) OG 7/2017 1.585.175,00 

Disponibil curent SUBVENTII FNUASS-DREPTURI SALARIALE (ALTE ADMINISTRATII) LEGE 153/2017 38.532.501,00 

 
6. Infrastructura 

 
- Clădire spital monobloc care adăpostește: 300 paturi internare continuă din care 28 paturi ATI, 
30 paturi pentru internare de zi, un bloc operator cu 10 săli de operație, laborator de radiologie și 
imagistică medicală (un CT, un RMN, un mamograf digital, două aparate de radiologie fixă, șase 
ecografe, 5 aparate de radiologie mobilă C-Arm), laborator de analize medicale (hematologie, 



 

 

biochimie, imunologie, diagnostic molecular), laborator medicină nucleară (Gamma Camera), 
laborator de anatomie patologică și prosectură. 
 
- Spațiu Hotelier cu 70 paturi (3***)   Datorită lipsei fondurilor de investiții de la nivelul 
Ministerului Sănătății, conducerea Institutului Regional de Oncologie Iași a analizat posibilitatea 
atragerii de fonduri prin alte forme: Parteneriat public – privat,  Asociere sau Concesiune de 
lucrări, Fonduri nerambursabile. Ca urmare, în urma înaintării la Ministerul Sănătății a unui Studiu 
de fezabilitate, s-a obținut avizul de principiu nr. EN 8441/29.08.2013 pentru organizarea unei 
proceduri de concesiune de lucrări pentru modernizarea, dotarea și exploatarea unei clădiri în 
regim hotelier, pentru o perioadă de 8 ani, valoare estimată a investiției = 3.100.000 lei inclusiv 
TVA. După derularea tuturor etapelor (întocmirea un studiu de fundamentare a deciziei, expertiza 
tehnică a clădirilor, procedura de achiziție prin Dialog competitive) s-a încheiat  Contractului de 
concesiune de lucrari publice avand ca obiectiv „Modernizarea, dotarea si exploatarea in 

regim hotelier  a cladirii situata in Iasi, str. Ion Creanga nr.5bis, aflata in administrarea 

Institutului Regional de Oncologie Iasi”. Astfel, Institutul Regional de Oncologie Iași este 
singurul spital din țară care are un spațiu hotelier, în care sunt cazați GRATUIT pacienții care 
beneficiază de servicii de radioterapie în ambulatoriu, care nu locuiesc in municipiul Iasi si zonele 
adiacete și nu au posibilități de cazare pe perioada tratamentului.  
 

- Centru de cercetare.   Institutul Regional de Oncologie Iași a depus în sesiunea din August 2013 
un proiect cu titlul “CENTRU DE CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI DEZVOLTARE 
EXPERIMENTALĂ IN MEDICINĂ TRANSLATIONALĂ” pentru ”Programul Operațional 
Creșterea Competitivității Economice, Axa prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare 
tehnologică și inovare, Domeniul major de intervenție 2.2 – Investiții în infrastructura de CDI, 
Operațiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii CD existente și crearea de noi infrastructuri CD”, 
care a fost selectat ca eligibil și pentru care s-a semnat contractul de finanțare în 11 Martie 2014, 
cu o valoare finală de 50.844.937 lei, finalizat la 30 Iunie 2016. Scopul proiectului este 
consolidarea, dezvoltarea și amplificarea capacității de cercetare biomedicală în Institutul Regional 
de Oncologie Iași prin crearea unei platforme interdisciplinare capabile să genereze cunostințe 
știintifice cu potențial ridicat de translare în practica clinică. In plan structural, acest scop general 
este materializabil prin înființarea condițiilor aplicării unui model creativ de personalizare a actului 
medical, utilizând abordările exploratorii orientate către realizarea de instrumente moleculare de 
diagnostic cuplate cu identificarea de noi ținte terapeutice - concept formal consacrat în cadrul 
noțiunii de teranostic. 

- Compartiment de transplant celule stem hematopoetice. Manevrele de transplant de celulă 
stem hematopoetică nu reprezintă un tratament de excepţie. Este o formă terapeutică uzuală în 
tratamentul hemopatiilor maligne şi a altor forme de cancer.   Există tot mai multe solicitări din 
partea pacienţilor pentru a intra în programul de transplant celule stem hematopoetice, centrele din 
Tg. Mures şi Bucureşti fiind insuficiente şi aglomerate. Infiinţarea unui compartiment de transplant 
celule stem hematopoetice în cadrul Institutului Regional de Oncologie Iaşi, etaj 2,  este o realizare 
importantă în cadrul serviciilor de sănătate, pe un sector prioritar – boala neoplazică. Există o lipsă 
a accesibilităţii bolnavilor onco-hematologici din Moldova la  procedura de transplant de celule  
stem hematopoietice. Prin Decizia nr. 3 din 4 Iulie 2017, Agenția Națională de Transplant , în 
urma depunerii documentației și analizei riguroase a acesteia, după verificarea conformității 
documentației cu locația, a emis ACREDITAREA pentru activitatea de transplant celule stem 
hematopoetice în cadrul I.R.O. Iași. 

- Laborator procesare, validare  și bioconservare HPC.  Institutul Regional de Oncologie Iași 
are cuprins în structura organizatorică aprobată prin Ordinul MS nr. 96/1.02.2012 un 
Compartiment de transplant medular în cadrul Secției clinice de hematologie. Pentru buna 



 

 

funcționare a acestui compartiment este nevoie de un laborator de validare, procesare și 
bioconservare a celulelor stem hematopoetice, care este în curs de acreditare. 
 
- Extindere ambulatoriu integrat.  În Baza Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 145/1.04.2017 
a fost alocat în folosință gratuită un imobil aflat în proprietatea județului Iași în care au fost 
amenajate 7 cabinete de consultații ambulatorii și un punct recoltă sânge.  
 

7. Investiții realizate în anul 2018 
 

Nr.crt Denumire  UM Cantit. 
Pret 

unitar Valoare Sursa de finantare 

1 
Lucrari de proiectare si executie 
buncar in cadrul laboratorului de 
radioterapie 

bc 1 117.751,69 117.751,69 sponsorizare in lei 

  total investitii 2018 sponsorizare in 
lei 

      117.751,69   

1 Modul generare oxigen medical bc 1 154.700,00 154.700,00 venituri spital 

2 Compresor de aer bc 1 95.200,00 95.200,00 venituri spital 

3 Sistem de climatizare tip split bc 1 7.001,96 7.001,96 venituri spital 

4 Uscator de aer prin refrigerare bc 1 26.180,00 26.180,00 venituri spital 

5 
Pistol biopsie reutilizabil Magnum 
Bard 

bc 1 7.497,00 7.497,00 venituri spital 

  total investitii 2018 spital       290.578,96   

1 
Modul de pretratare IHC Dako pt 
Link 

bc 1 45.101,00 45.101,00 proiect cercetare TERADOT 

2 
Baie de flotatie SF-THI pt histologie 
TFB 35 

bc 1 8.211,00 8.211,00 proiect cercetare TERADOT 

3 
Calculator All in One Lenovo cu 
accesorii 

bc 1 7.021,00 7.021,00 proiect cercetare TERADOT 

  total investitii TERADOT        60.333,00   

1 Banca de trecere 1140x500x350/300 bc 1 4.842,11 4.842,11 venituri din studii clinice 

2 Banca de trecere 1590x500x300 bc 1 5.093,20 5.093,20 venituri din studii clinice 

3 Banca de trecere 1700x500x300 bc 1 5.456,15 5.456,15 venituri din studii clinice 

4 
Dulap 3usi materiale curatenie 
2100x450x1100 

bc 1 6.960,31 6.960,31 venituri din studii clinice 

5 Dulap 2usi  2100x500x600 bc 1 9.976,96 9.976,96 venituri din studii clinice 

6 Dulap cu 3 polite 2160x420x450 bc 1 4.178,09 4.178,09 venituri din studii clinice 

7 Dulap cu 3 usi 2100x500x900 bc 1 18.717,51 18.717,51 venituri din studii clinice 

8 Dulap cu polite 2100x450x1100 bc 1 5.058,69 5.058,69 venituri din studii clinice 

9 
Dulap politat deseuri carantina 
2100x450x900 

bc 1 5.002,76 5.002,76 venituri din studii clinice 

10 
Dulap politat pentru echipamente 
2100x500x1300 

bc 1 5.421,64 5.421,64 venituri din studii clinice 

11 
Dulap politat pentru echipamente 
2100x500x1400 

bc 1 5.870,27 5.870,27 venituri din studii clinice 

12 Masa cu rezistenta de greutate +raft bc 1 4.582,69 4.582,69 venituri din studii clinice 

13 
Raft politat 
200x400x850/920x400x600 

bc 1 3.974,60 3.974,60 venituri din studii clinice 

  total investitii 2018 studii clinice       85.134,98   

1 
Licenta antivirus - reactualizare 
Bitdefender Gravityzone 240 users 

pac 1 10.799,25 10.799,25 venituri proprii 

2 
Lucrari de reparatii capitale pt 
Comp.Ingijiri Paleative 

  1 149.127,36 149.127,36 venituri proprii 

  total investitii 2018 venituri proprii       159.926,61   

1 Soft OSIRI MD bc 1 4.069,80 4.069,80 donatii in natura 

2 Sistem All in One Apple bc 1 11.114,60 11.114,60 donatii in natura 

3 
Sistem de monitorizare radiofarmacie 
si echipamente hard 

bc 1 81.003,00 81.003,00 donatii in natura 



 

 

4 
Sistem de monitorizare radiofarmacie 
si soft 

bc 1 15.793,00 15.793,00 donatii in natura 

5 Masa de lucru schelet metalic bc 1 5.205,42 5.205,42 donatii in natura 

  total investitii 2018 din donatie        117.185,82   

1 Defibrilator cu monitor pentru ATI bc 2 13.515,25 27.030,50 transfer cu titlu gratuit MS 

2 ECG model SE-1201 cu accesorii bc 1 6.092,30 6.092,30 transfer cu titlu gratuit MS 

3 
Ecograf mobil portabil adulti pt 
anestezie si terapie intensiva 

bc 1 167.980,01 167.980,01 transfer cu titlu gratuit MS 

4 
Pat avansat de terapie intensiva cu 
terapie respiratorie avansata 

bc 1 103.757,80 103.757,80 transfer cu titlu gratuit MS 

5 
Pat avansat de terapie intensiva, 
terapie rotationala avansata  

bc 1 41.337,18 41.337,18 transfer cu titlu gratuit MS 

6 
Unitate mobila (autospeciala) 
screening cancer 

bc 2 456.761,27 913.522,54 transfer cu titlu gratuit MS 

  total investitii 2018 transfer MS       1.259.720,33   

  TOTAL INVESTITII 2018       2.090.631,39   

 
Pe lângă aceste sume deja cheltuite, au fost alocate fonduri în vederea contractării 

lucrărilor/serviciilor sau dotărilor astfel: 
- 1.781,65 mii lei realizare buncăr subteran în vederea instalării unui accelerator de particule de 

10 Mev, 
- 3.007, 60 mii lei pentru finalizarea lucrărilor de amenajare a spațiului în care va funcționa 

Secția de îngrijiri paliative, 
- 743,54 mii lei pentru realizarea lucrărilor de amenajare a Compartimentului de terapie cu Iod 

131. 
 
 

II. ANALIZA SWOT A SPITALULUI 
 

MEDIUL INTERN 

PUNCTE  TARI PUNCTE SLABE 
- Institut de specialitate cu reputație națională 
reprezentat prin clinici universitare cu personal 
calificat competent, cadre universitare cu 
valoare și prestigiu recunoscute în țară și 
străinătate. 
- Spațiu nou, care respectă circuitele prevăzute 
în normele sanitare, cu facilități pentru personal 
și pacient, condiții de spitalizare adecvate 
(saloane cu două și trei paturi, cu grup sanitar 
propriu, TV, frigider, spațiu de depozitare a 
efectelor proprii). 
- Posibilitatea extinderii Ambulatoriului Integrat 
 - Personal superior și mediu cu înaltă pregătire 
profesională 
- Dotare cu aparatură de înaltă performanță, de 
ultimă generație, care permite investigarea și 
tratamentul pacienților la standarde europene. 
- Adresabilitate în creștere a pacienților datorită 
ariei geografice vaste de deservire 
- Structura organizatorică complexă, având 
practic toate formele de tratament medical, 

- Baza de date internă și sistemul informatic nu 
este suficient de standardizat și adaptat la 
nevoile din Institut 
- Personal încă insuficient în unele sectoare de 
activitate ale Institutului 
- Sistem de salarizare care duce la o motivare 
insuficientă a anumitor categorii de personal  
- Lucrările pentru extinderea Compartimentului 
de Îngrijiri Paliative încă nefinalizate 
-Supraaglomerarea cabinetelor în care se 
desfășoară activitatea de screening și nevoia de 
personal pentru această activitate 
- Serviciu externalizat de catering care este sub 
așteptările administraiei dar și ale pacienților 
- Sistem de supraveghere care nu acoperă în 
totalitate nevoile instituției 

 



 

 

chirurgical, clinic și paraclinic 
- Sectoare de cercetare cu dotare de nivel 
internațional 
- Colaborarea periodică cu cadre medicale de 
nivel internațional în scopul realizării 
schimbului de experiență și îmbunătățirii actului 
medical 
- Centru de cercetare fundamentală și dezvoltare 
experimentală în medicina translațională - 
finanțat în cadrul POS CCE 
- Singura unitate de stat din Regiunea NE care 
are în dotare PET-CT 
- Situație finaciară bună (fără datorii) 
- Acreditare ANMCS nr. 247/2016 
- Acreditare RENAR pentru Laboratorul de 
Analize Medicale 
- Certificare ISO 9001:2008 
- Singurul spital public din țară care are un 
spațiu hotelier, în care sunt cazați GRATUIT 
pacienții care beneficiază de servicii de 
radioterapie 
- Derulare proiect cofinanțat din programul 
operațional capital uman 2014-2020 
ONCOMED - Îmbunătățirea competențelor 
personalului medical implicat în prevenția, 
diagnosticarea și tratarea cancerului 
- Derulează mai multe programe și subprograme 
naționale de sănătate cu finanțare de la CASS 
dar și de la bugetul de stat și accize. 

MEDIUL EXTERN 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
- Parteneriate profesionale și științifice cu 
instituții de profil din țară, din UE și alte zone 
- Statutul de membru UE deschide diverse 
posibilități de finanțare pe proiecte din fonduri 
europene nerambursabile 
- Sprijin din partea autorităților locale 
- Contractarea unor posibile noi programe 
naționale de sănătate 
- Contractarea de noi tipuri de servicii medicale 
în contract cu CASS prin introducerea în 
structură a noi specialități 
- Posibilitatea creșterii veniturilor prin 
acordarea de servicii medicale la cerere 

- Lipsa decontării integrale pentru servicii 
medicale efectuate și validate în regim de 
internare continuă   
- Dezvoltarea sistemului privat constituie o 
amenințare pentru sistemul public 
- Numeroasele modificări privind legislația în 
domeniul sănătății în timp scurt care necesită 
decizii și acțiuni rapide 
- Creșterea continuă a costurilor (prețuri în 
creștere la medicamente, materiale sanitare, 
reactivi etc. utilități) 
- Libera circulație a persoanelor și facilitățile 
create după aderarea României la UE pentru 
ocuparea de locuri de muncă induc riscul 
migrării personalului de specialitate, mai ales a 
celui înalt calificat 
- Regiunea Moldovei continuă să fie una dintre 
cele mai slab dezvoltate din țară și din Europa 



 

 

 

III.  IDENTIFICAREA PROBLEMELOR CRITICE 
                 Principalul obiectiv al unei instituții sanitare este de a acorda servicii medicale 
specializate de calitate, printr-un management performant integrat, plecând de la nevoile 
comunității, de prevenție, depistare și tratament, respectând prevederile legale și reglementările 
specifice din domeniul medical. 
 

A. Analiza nevoii de servicii de sănătate din Zona Nord – Est 
 
          Strategia Națională  de Sănătate 2014-2020 propune  transformarea sectorului sanitar pentru  
eficientizarea, creșterea  calității și facilitarea accesului echitabil al pacientului la servicii de 
sănătate.  Strategia se concentrează în principal pe consolidarea asistenței comunitare, a asistenței 
primare și a asistenței ambulatorii și reducerea proporțională a serviciilor de spitalizare. De altfel, 
și în Programul Operațional Regional sunt incluse pentru finanțare obiective precum cele de 
infrastructură mare, ambulatorii, medicina de urgență. 
 
            Serviciile medicale din regiunea Nord-Est se confruntă cu următoarele probleme: 
  

- Lipsa legăturilor funcționale între medicina  primară și asistența medicală spitalicească, 
lipsa acțiuinilor de promovare  și prevenție;  

- Serviciile de îngrijire comunitară sunt neadecvate și nu-și îndeplinesc rolul; 
- Îngrijirea pacientului este fragmentată, existând de asemenea și o lipsă  echipelor 

interdisciplinare care să asigure o abordare integrată a îngrijirii.   
- Accesul la îngrijire (disponibilitatea furnizorilor de servicii și a serviciilor specifice) 

variază în funcție de regiunile geografice. 
  
Condițiile socio-economice specifice regiunii de nord-est duc la deficiențe pronunțate în 
distribuirea serviciilor medicale  cu două consecințe majore astfel: 
 

- Nevoia acută nesoluționată de servicii de sănătate, în special pentru populațiile rurale și 
marginalizate; 

- Inegalități severe între grupurile urbane și cele rurale, în ceea ce privește accesul la servicii. 
 
 

Direcțiile strategice naționale au fost adaptate la particularitățile regiunii de nord-est, pentru:  
 

- Facilitarea accesului la asistență medicală în zonele rurale;  
- Reducerea inegalității dintre județe, în special în ceea ce privește îngrijirea ambulatorie, 

42% din totalul unităților reprezintând  județul Iași, și discrepanțele în ceea ce privește 
accesul între zonele rurale și cele urbane;  

- Dezvoltarea asistenței comunitare pentru comunitățile mici și izolate, întrucât majoritatea 
comunităților marginalizate din regiunea de nord-est se încadrează în această categorie;  

- Reorganizarea rețelei de spitale.  
 

 
           Obiectivul principal este acela de a  dezvolta o distribuție echitabilă și eficientă a serviciilor 
de îngrijire în afara și în interiorul spitalelor, cu accent pe asistența medicală primară, secundară, 
terțiară și cu atenția centrată pe pacient prin: 
 

- Îmbunătățirea accesului populației la serviciile medicale, sporind în același timp echitatea 
în furnizarea de servicii; 



 

 

- Reducerea discrepanțelor regionale și județene în ceea ce privește serviciile de asistență 
medicală primară și serviciile spitalicești disponibile; 

- Îmbunătățirea eficacității, eficienței,  productivității și  rentabilității furnizării de servicii; 
- Asigurarea calității și siguranței asistenței medicale; 
- Dezvoltarea coordonării și complementarității între diferiții furnizori de servicii de sănătate 
și sectorul social;  

- Promovarea modelelor alternative pentru furnizarea serviciilor spitalicești (de exemplu 
internare de zi, asistență ambulatorie, chirurgie de zi și alte servicii de îngrijire). 
 
B. Morbiditatea migrantă 

 
În perioada 2016-2018, la Institutul Regional de Oncologie Iași s-au adresat un mare număr de 
pacienți din România și alte județe ale tării. Distribuția lor pe specialități se regăsește în tabelul 1. 
Tabelul 1 

 2016 2017 2018 
IRO 7432 6888 6136 
CHIRURGIE 2358 2262 2416 
HEMATO 1016 917 957 
ONCOLOGIE 2941 2824 2162 
RADIOTERAPIE 1056 825 538 
PALEAȚIE 61 60 63 

 
Tendințele de evoluție pentru perioada celor 3 ani este prezentată în graficul 1. 
Graficul 1 

 
În același timp, un număr relativ constant de pacienți din județul Iași au apelat la servicii, pentru 
codurile de diagnostic tratate la Institutul Regional de Oncologie Iași, la servicii medicale în alte 
județe. Numărul acestora și principalele diagnostice pentru care pacienții ieșeni au apelat la late 
servicii poate fi văzut în graficele 2-4. 
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Concluzii 
Pacienții din regiunea de NE care au primit servicii oncologice la Institutul Regional de 
Oncologie Iași. 
Institutul Regional de Oncologie Iași deservește un număr mare de pacienți din aria regiunii NE, 
respectându-și titulatura de Institut regional. Numărul de pacienți din această categorie – alte 
județe este relativ constant, scăderile valorice din tabelul 1 având următoarele explicații : 
Scăderea numărului total de pacienți în spitalizați continuu este rezultatul creșterii numărului de 
pacienți care au primit servicii medicale în spitalizare de zi. 
Astfel, în clinica de Oncologie, numărul de pacienți internați continuu a scăzut de la 2941 la 2162 
(2018) – 27%, pe seama tratamentelor oncologie în regim de spitalizare de zi. 
Același lucru s-a constatat și la Clinica de Radioterapie – scăderea fiind de la 1026 (2016) la 538 
(2018) – o scădere de 49%. 
Pentru secțiile în care spitalizarea continuă este principala modalitate de furnizare de servicii 
medicale – Chirurgie oncologică, Hematologie, Paleație, numărul de pacienții internați continuu a 
crescut sau a înregistrat variații mici – Chirurgie (+2,5%), Hematologie – (-6%), Paleație – 
(+3,2%). 
În acest sens planul strategic prevede extinderea capacității de spitalizare de zi printr-o nouă 
locație finanțată din fonduri europene și cazarea externă a pacienților pentru Radioterapie într-un 
grup hotelier propriu. 
 
Pacienții din județul Iași care au primit servicii medicale oncologice în alte județe  
Din graficele prezentate și din solicitările de programări la call center, principalele patologii 
oncologice la care oferta de servicii medicale era deficitară sunt: 

• Chirurgia ORL, care fără un compartiment propriu și cu un singur chirurg nu putea oferi servicii 

decât în ambulator. Angajarea unui al doilea chirurg și modificarea structurii pentru a organiza 

un  compartiment ORL în cadrul unei clinici chirurgicale, prevederi existente în planul strategic 

au rezolvat această problemă. 



 

 

• Patologia endocrină – chirurgia tiroidei și terapia cu Iod sunt alte două priorități. Angajarea 

unui medic specialist endocrinolog și organizarea într-o locație IRO a bazei de tratament cu iod 

radioactiv sunt prevăzute în planul strategic. 

• Patologia renală și a prostatei sunt alte două servicii care au determinat mortalitate migrantă 

și la care soluția propusă este de angajare a unui chirurg urolog. 

• Necesarul crescut de servicii de paleație din partea Clinicilor IRO a determinat regândirea 

serviciului și demararea unui proiect de locare a serviciului de paleație într-o clădire separată 

de pavilionul central și extinderea capacității de la 19 la 30 de paturi și modificarea structurii la 

Ministerul Sănătății. 

 
C. Managementul integrat al servicilor specializate în oncologie 

 
             Conform datelor OMS, incidența cancerului în România a fost de 295,04 la 100 000 de 
locuitori în 2014 (adică aproximativ 9600 cazuri noi de cancer în regiunea NE pe an). Cancerul 
este, de asemenea, una dintre cele mai frecvente cauze de deces, cu 20% din totalul deceselor. 
România are un RSM pentru cancerul de col uterin la femeile cu vârsta cuprinsă între 0 și 64 de 
ani, de 10,4 la 100000 (de patru ori mai mare decât media UE).  
 
             În aprilie 2016, MS a elaborat primul plan de combatere a cancerului pentru perioada 
2016-2020. Acest plan include diferite măsuri cu scopul de a reduce mortalitatea și incidența 
cancerului având următoarele obiective:  

 
 Prevenția cancerului; 
 Detectarea timpurie și screening-ul (în special cancerele de col uterin și de sân); 
 Îmbunătățirea diagnosticului, tratamentului și a accesului populației la 

tratament; 
 Alinarea durerii și îngrijirea paliativă. 

 
Implicațiile acestui plan pentru regiunea NE sunt:  

 
 Institutul Regional de Oncologie va rămâne spitalul de referință de nivel înalt 

pentru regiunea NE și dincolo de granițele regionale;  
 Îmbunătățirea capacităților de diagnosticare și de tratament, prin finalizarea 

CENTRULUI DE SCREENING ȘI DIAGNOSTIC ÎN BOLILE ONCOLOGIE, 
un obiectiv de investiții finanțat prin Compania Națională de Investiții; 

 Facilitarea accesului populației la tratament, prin consolidarea capacităților 
medicale oncologice/de chimioterapie, utilizând îngrijirea ambulatorie. 

 Dezvoltarea standardelor pentru îngrijire paliativă susținută.   
 
 

D. Identificarea problemelor critice actuale ale spitalului – medicale, nemedicale, de 
la nivelul tuturor domeniilor și zonelor de activitate: 

a.1. Insuficienta diversificare a serviciilor medicale acordate de catre IRO Iasi în regim 
gratuit (contractate cu CASS); 

a.2. Insuficienţa asigurarii serviciilor medicale in regim integrat pentru ca pacientii sa aiba 
acces facil la servicii medicale diverse; 

a.3. Sistem de salarizare care duce la o insuficientă motivare salarială a unor categorii de 
angajati cum ar fi: psihologi, fizicieni, tehnicieni, biologi, chimisti, biochimisti, personal 
administrativ; 

a.4 Personal specializat încă insuficient în unele sectoare de maximă importanţă ale 
Institutului; 



 

 

a.5 Echipamente medicale care prezintă uzură fizică ce necesită înlocuire sau achiziționarea 
altor tipuri de dispositive de înaltă performanță; 

 

D. Prioritizarea problemelor de calitate identificate  

Matricea de prioritizare a problemelor/ matricea multicriteriala 

Problema 
 

Criterii 

Aria de imbunatatit Importanta 
pentru 
spital 

Importanta 
pentru 

pacienti 

Importanta 
pentru 

angajati 

Timpul de 
rezolvare 

al 
problemei 

Costuri Total 

Insuficienta diversificare a serviciilor 
medicale acordate de către IRO Iași 
în regim gratuit (contractate cu 
CASS) – terapia cu iod, servicii de 
onco urologie, compartiment ORL; 

5 5 4 5 5 24 

Insuficienţa asigurarii serviciilor 
medicale in regim integrat pentru ca 
pacientii sa aiba acces facil la servicii 
medicale diverse; 

5 5 4 5 4 23 

Echipamente medicale care prezintă 
uzură fizică ce necesită înlocuire sau 
achizitionarea altor tipuri de 
dispozitive de înaltă performanță; 

5 5 3 4 5 22 

Personal încă insuficient în unele 
sectoare de maximă importanţă ale 
Institutului; 

4 5 4 3 4 20 

Sistem de salarizare care duce la o 
insuficientă motivare salarială a unor 
categorii de angajati cum ar fi: 
psihologi, fizicieni, tehnicieni, 
biologi, chimisti, biochimisti, 
personal administrativ; 

4 3 5 3 3 18 

 

Modalitate de notare: 5 –prioritate maximă, 4 –prioritate moderată, 3 – prioritate medie, 2 
–prioritate mică, 1 – neprioritar; 
 

IV. PROPUNERI PLAN DE DEZVOLTARE 

 
               DIVERSIFICAREA SERVICIILOR MEDICALE ACORDATE ÎN REGIM 
GRATUIT (contractate cu CASS) a stat și trebuie să stea în continuare în atenția conducerii și va 
duce la: 

- scurtarea timpului de diagnosticare sau tratament al pacienților,  
- creșterea gradului de satisfacție a acestora, 
- plata de catre CASS a serviciilor contractate, 
- realizarea investițiilor din excedentele bugetare. 

                  Pentru a realiza acest deziderat, trebuie create condițiile de acordare a acestor servicii 
medicale. Astfel, se impune realizarea/reamenajarea și dotarea spațiilor medicale necesare și 
asigurarea cu personal medical superior specializat (medici) și cu asistenție medicali. 
 



 

 

a)  SCOPUL diversificării serviciilor medicale acordate în regim gratuit contractate 
cu CASS): 

Scopul este reprezentat de asigurarea serviciilor medicale integrate la un număr tot mai 
mare al pacienților cu neoplazii cu diferite localizări, la timp, de calitate și cu efecte benefice 
asupra stării lor de sănătate. Totodată, se urmărește creșterea calității vieții după diagnosticarea 
acestei boli și o speranță de viață cât mai mare. 
 
 

b) OBIECTIVE: 
1. Finalizarea lucrărilor la imobilul în care va funcționa Secția de Ingrijiri paliative. 

În prezent, Compartimentul de îngrijiri paliative își desfășoară activitatea în alt 
spațiu, cu 20 paturi în contract cu CAS. 

              Înstitutul Regional de Oncologie Iași este în curs de a finaliza lucrările de reparații 
capitale la una din cele două clădiri pentru amenajarea unui spațiu în care să funcționeze 
Compartimenul de Îngrijiri paleative cu 30 paturi. Activitatatea desfăşurată în acest sector respectă 
principiile îngrijirii paliative, cele mai importante fiind asigurarea terapiei durerii şi a altor 
simptome, susţinerea valorii vieţii şi considerea morţii drept un proces natural, ameliorarea calităţii 
vieţii şi integrearea aspectelelor psiho-sociale şi spirituale în îngrijirea pacientului. 

   Toate eforturile colectivului din cadrul I.R.O. Iași în a acorda servicii medicale de calitate 
pacienților cu boală neoplazică prin diversificarea serviciilor și acordarea lor în mod profesionist, 
cu personal competent, aparatură performantă și un spațiu decent, au dus ca adresabilitatea să 
crească permanent. Pacienţii provin în mare parte din cadrul celorlalte clinici ale institutului 
(oncologie, chirurgie, hematologie, radioterapie) fiind în evidenţa oncologică a spitalului, dar şi 
din teritoriu, prin trimitere de la medicii de familie sau medicii specialiști din alte spitale, existând 
o bună colaborare în folosul pacienților.  

În ceea ce priveşte activitatea medicală, există o dinamică ascendentă raportat la numărul 
pacienţilor internaţi motivată de adresabilitatea din ce în ce mai crescută a Compartimentului 
Îngrijiri Paliative pe perioada ultimilor 6 ani de activitate. În anul 2012, datorită faptului că 
activitatea a început în luna aprilie (odată cu deschiderea Institutului Regional de Oncologie), au 
existat 306 pacienţi internaţi, numărul acestora crescând în 2013 la 413, ulterior 421 în 2014, 346 
în 2015, 353 în 2016 şi 316 internări în 2017.  
 Durata medie de spitalizare (DMS) a înregistrat o valoare care se încadrează în valoarea 
recomandată  de 19 zile, uneori fiind ușor sub această medie , pentru a putea răspunde solicitărilor. 
În acest mod se are în vedere crearea posibilităţii de a facilita accesul unui număr cât mai mare de 
pacienţi, pentru a putea beneficia de îngrijiri paliative, cu atât mai mult cu cât lista de aşteptare în 
vederea internării era din ce în ce mai lungă. Nivelul crescut de adresabilitate s-a reflectat de 
asemnea în realizarea unor indici de utilizare a paturilor de aproximativ 342 zile/an şi consecutiv a 
unei rate de utilizare a paturilor înalte (de aprox. 93,5%). 
             Mutarea Compartimentului de îngrijiri paliative într-un alt spațiu și funcționarea ca secție, 
va duce la disponibilizarea a 20 paturi amplasate în sediul central al institulului . Acestea vor fi 
alocate altor activități și anume: 

- 10 paturi vor suplimenta secțiile de chirurgie generală , unde numărul de medici chirurgi și 
performanțele acestora au dus la o creștere accentuată a adresabilității . 

- 5 paturi vor fi dedicate internărilor continue pentru specialitatea ORL, unde anumite 
intervenții necesită o spitalizare care depășește 12 ore. 

- 5 paturi vor fo deducate gastroenterologiei unde explorările diagnostice și terapeutice 
realizate impun urmărirea pacienților pe durata a 2-3 zile. 
 
2. Finalizarea lucrărilor la buncărul subteran ce va fi construit în Iași str. Ion 

Creangă nr. 5 bis, unde funcționează spatial hotelier al institutului. 
                      I.R.O. Iași este singurul centru din Moldova care asigură servicii de radioterapie 

performantă (3 D conformational, IGRT, IMRT, Rapid-Arc, brachiterapie), și dezvoltarea unui 



 

 

centru regional este oportună. Intr-o regiune în care nu pot fi asigurate serviciile medicale de 
radioterapie printr-o rețea uniform dezvoltată, este mult mai bine să beneficiem la maxim de 
personalul calificat de care dispune institutul și a cărui pregătire este foarte complexă. 
                 În cadrul I.R.O. Iași funcționează Laboratorul de Radioterapie cu Energii Înalte şi 
Brahiterapie care oferă servicii de radioterapie curativă și paliativă  în regim ambulator şi de 
spitalizare continuă (60 paturi). Platforma tehnică include două acceleratoare de particule cu 
energie de 10 MeV și 15 MeV, 2 simulatoare CT, sistem modern de plan tratament, care  oferă 
posibilitatea de a efectua radioterapie externă conformaţională, RapidArc, IMRT, stereotaxie.  
Echipa de radioterapie este formată din 4 medici primari, 3 medici specialiști radioterapie, 2 
experți în fizică medicală, 7 fizicieni medicali, 1 inginer și 27 tehnicieni și asistenți medicali. 

         Având în vedere numărul de pacienți aflați în prezent în tratament și numărul de pacienți 
aflați pe lista de așteptare,  sunt programări deja realizate pentru următoarele 3 luni.              
Radioterapia este una dintre principalele metode de tratament loco-regional al cancerului, aplicată 
la majoritatea pacienților cu neoplazii (aproximativ 75% din totalul pacienților cu cancer 
beneficiază de iradiere, fie cu rol curativ, fie paliativ, pe parcursul evoluției bolii). Administrarea 
radioterapiei crește rata de control local, strâns corelat cu o supraviețuire de mai lungă durată 
pentru un număr important de pacienți. Asocierea radioterapiei cu chirurgia (neoadjuvant sau 
adjuvant, singură sau împreună cu chimioterapia, concomitent sau secvențial) oferă posibilitatea 
unei șanse de vindecare mai mari decât în cazul în care se aplică doar una din cele două metode de 
tratament; în plus, această asociere terapeutică oferă posibilitatea intervențiilor chirurgicale 
conservatoare (permite păstrarea unor organe, de exemplu în cancerul de sân, laringe, prostată, 
vezică urinară).      Radioterapia paliativă are ca obiectiv creșterea calității vieții pacientului 
oncologic, prin ameliorarea simptomelor (durere, hemoragie, dispnee), chiar dacă în aceste situații 
supraviețuirea pacientului nu este prelungită. Radioterapia paliativă rămâne cel mai eficient 
tratament al metastazelor ososase dureroase și cu risc crescut de fractură. 

                       I.R.O. Iași beneficiază din luna Iunie 2016 de un spațiu hotelier cu 70 paturi (în camere 
de 1, 2 și 3 locuri, cu grup sanitar propriu pentru fiecare camera, respectând standardele de hotel 
clasificat cu 3 ***. ), fiind utilizat pentru cazarea pacienților beneficiari de servicii de radioterapie 
în regim ambulator, cazare ce este asigurată gratuit. Cheltuielile de amenajare a acestui spațiu au 
fost de aprox. 750.000 Euro fără TVA, investiție realizată de un concesionar, în urma încheierii  
unui contract de concesiune lucrări, după derularea unei proceduri de dialog competitiv. Existând 
condiții constructive lângă spațiul hotelier de realizare a unui buncăr pentru un accelerator nou și 
de același nivel de performanță cu cele existente în dotare s-a decis asigurarea fondurilor necesare 
construcției unui buncăr și înaintarea unei solicitări Băncii Mondiale din Cadrul Ministerului 
Sănătății de a asigura echipamentele necesare. 

      Finalizarea acestei investiții va duce la servicii medicale de radioterapie în beneficiul pacienților 
mult mai rapide și de calitate și într-un număr considerabil mai mare, reducându-se durata de 
așteptare pentru tratament. Această investiție – CONSTRUCȚIA BUNCĂRULUI – va  fi realizată 
din veniturile proprii ale Institutului Regional de Oncologie Iași.  

3. Demararea și finalizarea în regim de urgență a lucrărilor de amenajare a 
Compertimentului de terapie cu iod. 

                  Compartimentul de terapie cu iod cu 4 paturi  va funcționa într-o clădire situată în Iași 
strada Ion Creangă nr. 5 (la cca 5 km de sediul central al I.R.O.), într-o clădire preluată de la 
Spitalul Clinic de Urgențe Sf. Spiridon în baza HG nr. 1281/decembrie 2012. Acum, în această 
clădire (P+2) sunt cazați, gratuit (70 paturi) , pacienți din alte localități care  beneficiază de servicii 
radioterapie în regim ambulatoriu. 
                   O parte din parterul acestei clădiri, care în prezent nu este utilizată, va fi amenajată din 
punct de vedere al radioprotecției, pentru un spațiu în care vor fi internați și vor beneficia de 
terapie cu  I-131 pacienți cu afecțiuni tiroidiene. Acest spatiu va fi total izolat de restul structurilor, 
va avea toate utilitatile necesare pentru evacuare controlata a deseurilor radioactive; pentru acest 



 

 

proiect, există aviz de la Laboratorul de igiena radiațiilor din cadrul DSP Iași și a fost înaintată 
documentația necesată la  CNCAN.           
                   În  prezent, sunt foarte putine spitale publice care pot presta acest tip de serviciu 
medical decontat de CAS , Cluj și București, iar in Moldova nu există nici o unitate nici în sistem 
public și nici în privat. Absența unei secții de terapie izotopică la Iași este un inconvenient major 
pentru pacienți, determinând o  perioadă lungă de așteptare pentru efectuarea acestei terapii cu 
implicații majore asupra prognosticului bolii. 
                   Analizând numărul de pacienți cu patologie tiroidiană (tumori maligne și benigne) din 
zona de Nord – Est a țării, cazurile noi de  îmbolnăvire  dar și morbiditatea spitalizată , concluzia a 
fost că organizarea unui compartiment cu 4 paturi, la acest moment  este suficientă.                 
Laboratorul de Medicină nucleară care va sprijinii prin dotările de ultimă generație de care dispune 
toate activitățile necesare acestui serviciu medical, actualmente lipsă pentru aprox. 4 mil. locuitori 
din zona Moldovei. Există dotarile specifice necesare( un scintigraf și un PET-CT, cu toate dotările 
adiacente necesare). În prezent, funcționarea este asigurată de trei medici, doi fizicieni medicali, 
cinci asistenți medicali și  un registrator. La darea în folosință a spațiului unde va funcționa acest 
compartiment pentru terapia cu iod radioactiv, supravegherea medicală se va face de către cinci 
asistenți medicali. Este important să se finalizeze procedurile de contractare a lucrărilor de 
realizare a amenajărilor specifice și apoi realizarea efectivă a lucrărilor în trim. I al anului 2019 
pentru a putea contracta servicii de acest fel în sesiunea de contractare Martie – Aprilie 2019. 
Valoarea acestora (743,40 mii lei) este asigurată din veniturile proprii ale institutului.   

4.  Asigurarea unui spațiu adecvat pentru desfășurarea activității de screening. 
                  Având în vedere dimensiunea, complexitatea şi urgenţa pe care o reprezintă cancerul ca 
problemă prioritară de sănătate publică, conducerea  Institutului Regional de Oncologie trebuie să 
acorde o importanță deosebită activității de depistare la timp a acestei patologii. Lipsa spațiilor 
care ar trebui alocată activității de screening, a indus idea construirii unui centru dedicat, strict 
delimitat de imobilul în care se desfășoară activitatea de tratament (medical și chirurgical) și 
activitatea de urmărire a pacienților în timp.   
                  Oportunitatea construirii acestui centru se bazează pe faptul că screening-ul periodic 
este important în diagnosticul bolii în faze incipiente, dar și în prevenția anumitor boli. Aceste 
servicii medicale constau într-o consultative de specialitate, recomandarea și efectuarea unor 
investigații paraclinice (analize medicale de laborator și imagistice/radiologice) și consultația în 
care se analizează dosarul medical și se fac recomandări. La recomandarea investigațiilor, se va 
ține seama de sexul și vârsta pacientului, dar și de factorii de risc existenți în antecedentele 
personale si cele familiale, din modul de viață dar și de condițiile de lucru.  

Terenul pe care se va regăsi investiția se află la aprox. 700 m de sediul principal al 
Institutului Regional de Oncologie Iași. Are o suprafață de 1.385 mp și a fost atribuit scopului 
menționat mai sus, construirea Centrului de screening și diagnostic în bolile oncologice, în 
folosință gratuită pe o perioadă de 49 ani în baza H.C.J. nr. 120/27.05.2015. S-a întocmit 
documentația cadastrală și este înregistrat la O.C.P.I. Iași cu CF nr. 154822. 
                Construcția se va realiza cu fonduri alocate de Compania Națională de Investiții în 
valoare de 23.014,42 mii lei inclusiv TVA și fonduri proprii IRO + MS în sumă de 6.863,76 mii 
lei. Este important a se asigura tot suportul pentru întocmirea caietului de sarcini, astfel ca 
specialiștii din această instituție să demareze în regim de urgență licitația pentru proiectare și 
execuție.  

5. Identificarea fondurilor de realizare a unui centru de Recuperare postcură. 
                 Institutul Regional de Oncologie a solicitat sprijinul Primăriei Holboca în 
promovarea unei hotărâri de consiliu local de acordare în administrare a imobilului - clădire cu 
anexe și a terenului aferent în care a funcționat căminul Grupului Școlar Agricol Holboca, care 
în prezent este dezafectat.           



 

 

                S-a primit aviz favorabil din partea Consiliului local al Primăriei Holboca, de la 
Școala Gimnazială Holbora care avea în administrare imobilul și de la Inspectoratul Școlar 
Județean Iași în vederea schimbării destinației. În prezent, este depusă documentația necesară 
schimbării de destinație la Ministerul Învățământului. Odată clarificată situația patrimoniului, 
se intenționează accesarea de fonduri nerambursabile în vederea amenajării unei clădiri și a 
terenului aferent, în vederea funcționării unei secții medicale de recuperare post-cură 
chimioterapie și radioterapie și un spațiu administrativ pentru amenajarea unei spălătorii de 
spital și a unui bloc alimentar. 
                  

c) ACTIVITĂȚI: 
 
Nr.crt. Definire 

 
Termen 
estimat 

Resurse Responsabilități 

1. Finalizarea lucrărilor la imobilul 
în care va funcționa Secția de 
Ingrijiri paliative.  

Iunie 2019 Venituri proprii ale 
IRO, valoare = 
3.007,60 mii lei 

Comitet 
Director, 
Serviciul 
Tehnic Etape: Intocmire caiet sarcini 31.01.2019 

Finalizarea procedurii de achizitie 31.03.2019 
Finalizarea lucrarilor  30.06.2019 
Inceperea activitatii medicale 01.08.2019 

2. 2.1.Finalizarea lucrărilor la 
buncărul subteran ce va fi construit 
în Iași str. Ion Creangă nr. 5 bis, 
unde funcționează spatiul hotelier 
al institutului. 

Mai 2019 Venituri proprii ale 
IRO , valoare = 
1.781,65 mii lei 
inclusiv TVA 

 

Comitet 
Director, 
Serviciul 
Tehnic, 
Colectiv 
specialist din 
Laborator 
radioterapie Etape: Finalizarea lucrarilor deja demarate 31.05.2019 

 2.2.Instalarea echipamentelor și 
autorizarea funcționării acestora 

 

Decembrie 
2019 

 

Venituri Banca 
Mondială, valoare 
= 22.500,00 mii lei 

inclusiv TVA 

Banca Modială 
din cadrul MS 

Etape: Dotare prin Banca Mondiala 31.12.2019  
3. Demararea și finalizarea în regim 

de urgență a lucrărilor de 
amenajare a Compertimentului de 
terapie cu iod. 

 
Martie 
2019 

 
Venituri proprii ale 

IRO, valoare = 
743,40 mii lei 
inclusiv TVA 

Comitet 
Director, 
Serviciul 
Tehnic, 
Colectiv 
specialiști 
Medicină 
nucleară 

Etape: Finalizarea achizitiei si incheiere 
contract lucrari 

31.01.2019 

Finalizare lucrare 31.03.2019 
Incepere activitate medicala 01.05.2019 

4. Asigurarea unui spațiu adecvat 
pentru desfășurarea activității de 
screening 

Iunie  2021 Venituri CNI = 
23.014,42 mii lei  

Venituri IRO + MS 
= 6.863,76 mii lei 

inclusiv TVA 

Comitet 
Director IRO, 

Serviciul tehnic 
al IRO, CNI Etape: 

 
Finalizarea procedurii de achizitie si 
incheierea contractului de lucrari 

31.12.2019 

Finalizarea lucrarilor 31.12.2020 
Inceperea activitatii medicale  30.06.2021 

5. Identificarea fondurilor de 
realizare a unui centru de 
Recuperare postcură. 

Decembrie 
2022 

În curs de realizare 
a evaluărilor 

necesare în vederea 
întocmirii 

Studiului de 
fezabilitate 

Comitet 
Director, 
Serviciul 
Tehnic Etape: 

 
Intocmire plan /proiect in vederea 
accesarii de fonduri nerambursabile 

31.12.2022 

 



 

 

 
Planificarea în timp a activităților - Graficul Gantt  
 

ACTIVITATI/Data 
estimata 

An 2019 An 
2020 

An 
2021 

An 
2022 

31.01. 
 

31.03 01.05 31.05. 30.06 01.08 31.12 31.12. 30.06. 31.12 

Finalizarea lucrărilor la 
imobilul în care va 
funcționa Secția de 
Ingrijiri paliative.  

          

Intocmire caiet sarcini           
Finalizarea procedurii de 
achizitie 

          

Finalizarea lucrarilor            
Inceperea activitatii 
medicale 

          

Finalizarea lucrărilor la 
buncărul subteran ce va 
fi construit în Iași str. Ion 
Creangă nr. 5 bis, unde 
funcționează spatiul 
hotelier al institutului. 

          

Finalizarea lucrarilor deja 
demarate 

          

Instalarea 
echipamentelor și 
autorizarea funcționării 
acestora 

 

          

Dotare prin Banca 
Mondiala 

          

Demararea și finalizarea 
în regim de urgență a 
lucrărilor de amenajare a 
Compertimentului de 
terapie cu iod. 

          

Finalizarea achizitiei si 
incheiere contract lucrari 

          

Finalizare lucrare           
Incepere activitate 
medicala 

          

Asigurarea unui spațiu 
adecvat pentru 
desfășurarea activității 
de screening 

          

Finalizarea procedurii de 
achizitie si incheierea 
contractului de lucrari 

          

Finalizarea lucrarilor           
Inceperea activitatii 
medicale  

          

Identificarea fondurilor 
de realizare a unui 
centru de Recuperare 
postcură. 

          

Intocmire plan /proiect in 
vederea accesarii de 
fonduri nerambursabile 

          

 



 

 

 
d) REZULTATE AȘTEPTATE 

 
 Scurtarea timpului de diagnosticare sau tratament al pacienților; 
 Creșterea gradului de satisfacție al pacientilor; 
 Optimizarea modului de functionare a Sectiei de Ingrijiri Paleative prin crearea unui spatiu 

adecvat tratarii pacientului: realizarea amenajărilor necesare – reparații capitale, 
modernizare – amenajare – a unei clădiri monument istoric în care va funcționa Secția cu 
30 paturi (față de 20 paturi cât are în prezent) cu toate spațiile adiacente necesare și 
organizate conf. Ordinului MS nr. 253/2018 de aprobare a Regulamentului de organizare, 
funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri palliative, demers care va duce si la 
creșterea valorii serviciilor contractate. 

 Realizarea unui spațiu UNIC în Regiunea de Nord-Est a tarii pentru funcționarea în condiții 
optime și cu îndeplinirea cerințelor legale privind radioprotecția a Compartimentului pentru 
terapia cu Iod 131 cu 4 paturi și celelalte spații funcționale – contractarea acestor noi 
servicii cu CASS; 

 Realizarea si functionarea Centrului de Screening și Diagnostic în Bolile Oncologice, cu 
diversificarea tipurilor de consultații și servicii acordate în ambulatoriu, implicit creșterea 
valorii de contract pentru consultații clinice și servicii paraclinice. 

 Finalizarea lucrărilor de execuție a buncărului subteran ce va fi realizat în curtea spațiului 
hotelier – scurtarea duratei de așteptare a pacienților pentru tratamentul prin radioterapie și 
creșterea numărului acestora, implicit creșterea valorii contractului de servicii radioterapie.  

 Plata de catre CASS a serviciilor contractate; 
 Realizarea investițiilor din excedentele bugetare; 

 
 

e) INDICATORI DE EVALUARE/MONITORIZARE 
 

- Timpul de diagnosticare si tratare a pacientilor sa fie redus fata de media anului 2018; 
- Incadrarea lucrărilor de investiții în valorile estimate: valoarea investitiei sa fie mai 

mica sau egala cu valoarea estimata pentru realizarea acesteia; 
- Angajarea de personal specializat pentru a asigura prestarea serviciilor medicale 

specifice: 1 medic specialist medicină nucleară, 1 medic specialist endocrinolog, 1 
medic recuperare, 4 kinetoterapeuți, 4 psihologi, 32 asistenți medicali. 

- Reducerea infecțiilor nosocomiale prin realizarea unui spațiu adecvat tratamentului 
pacienților în fază terminal: numar infectii nosocomiale raportat la valorile anului 2018; 

- Cresterea gradului de satisfactie al pacientilor: numar chestionare satisfactie cu 
feedback pozitiv/total chestionare completate annual; 

 
SERVICII MEDICALE PERFORMANTE PRIN CREȘTEREA COMPETENȚELOR 
PROFESIONALE ALE PERSONALULUI 

- Creşterea competenţelor profesionale ale personalului medical. 

 Resursele umane sunt cele mai importante componente în furnizarea de îngrijiri de 
sănătate. Planificarea resurselor umane, şi în special a medicilor și asistenților medicali, trebuie să 
constituie o prioritate în domeniul politicilor din sectorul sanitar.  

 Personalul medical reprezintă 90 % din total personal  (din care 15 % medici ) și sunt cei 
care influenţează în cea mai mare măsură calitatea şi costurile serviciilor de sănătate. 



 

 

 În politicile de dezvoltare a personalului medical se va urmării în continuare creșterea 
competențelor profesionale, pregătirea de specialitate (rezidenţiat, atestat etc.) şi educaţie medicală 
continuă și prin creșterea abilităților de comunicare . Annual se va întocmii Plan de formare 
profesională continuă. 

- Practici medicale unitare bazate pe ghiduri de practică şi  protocoale clinice. 

 Ghidul de practică medicală reprezintă un set de afirmaţii despre diagnosticul şi tratamentul 
unei anumite afecţiuni. Aceste afirmaţii sunt rezultatul unei evaluări complete a dovezilor practicii  
medicale. Scopul definirii lor este de a ajuta clinicienii şi pacienţii în luarea deciziilor asupra 
modului cel mai adecvat de îngrijire a afecţiunii respective. 

 Protocolul de practică medicală reprezintă un formular care descrie modul obişnuit de a 
furniza îngrijiri unui anumit tip de pacient. Astfel, el cuprinde o însuşire în timp a unor procese  
(analize, medicaţie, tratamente) necesare obţinerii unui rezultat dorit de la un pacient care a fost 
supus  unei proceduri specifice sau unui  tratament. Protocoalele se stabilesc pentru principalele 
episoade de îngrijire ale unui tip de pacient. 

 Ghidurile de practică şi protocoalele de practică trebuie folosite împreună, acestea fiind 
complementare; căci ghidul furnizează informaţiile necesare pentru a construi protocolul, în timp 
ce protocolul face legătura între ghiduri şi practica medicală de zi cu zi. 

              În cadrul Institutului Regional de Oncologie se aplică ghiduri și protocoale, întocmite 
tocmai pentru a asigura eficacitatea tratamentului, eficiența folosirii fondurilor publice, și nu în 
ultimul rând pentru a ajuta personalul medical în munca pe o care o prestează.  

               Ca termen permanent se va urmării îndeplinirea indicatorilor asumați, verificarea 
periodică a acestora, întocmirea de instrucțiuni și proceduri de lucru, în vederea standardizării cât 
mai mult a activităților. Toate acestea au ca finalitate creșterea calității serviciilor medicale și a 
satisfacției pacienților. 

ACTIVITATEA  FINANCIARĂ 

 Scop: Dirijarea veniturilor financiare pentru a acoperii cheltuielile cu serviciile 
medicale și de a realiza investiții în infrastructură. 

            Obiective: 

- Îmbunătățirea activității financiare - obiectiv permanent Prin diversificarea și 
negocierea serviciilor medicale, cuprinse în Contractul de prestări servicii cu CAS Iași se 
urmărește acoperirea necesitățílor paciențílor care se adresează în număr tot mai mare 
institutului nostru. Echipa de conducere va fundamenta serviciile și tarifele permanent, 
având la bază Contractul-cadru și Normele de aplicare ale acestuia, dar în așa fel încât toate 
secțiile și compartimentele institutului să asigure prestarea de servicii la maxim, în condiții 
de calitate a actului medical, având în vedere că adresabilitatea este în continuă creștere. 

- Finanţarea programelor de sănătate la nivelul necesităţilor. S-a urmărit ca sumele 
alocate prin programele de sănătate,  să fie la nivelul necesarului, să nu se ţină cont de 



 

 

adresa de domiciliu a pacienților, aceștia au dreptul să își aleagă unitatea sanitară unde vor 
să fie tratați  și medicul curant. 

- Evidenţierea cheltuielilor pe centre de cost - Se urmărește creşterea eficienţei activităţii 
medicale prin evitarea cheltuielilor nejustificate, depistarea locurilor sau activităților 
ineficiente. 

- Reducerea perioadei de spitalizare - Fără a dăuna actului medical, reducerea zilelor de 
spitalizare înseamnă costuri mai puţine şi repartizarea sumelor pentru activităţi cu mare 
incidenţă în tratamentul bolilor cornice. 

- Reducerea cheltuielilor de spitalizare - Eficientizarea activităţii medicale prin 
redimensionarea tuturor cheltuielilor, în special a celor care nu concurează direct la 
materializarea actului medical. 

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

 Scop: Optimizarea managementului resurselor umane în vederea obținerii excelenței 
în activitatea medicală și de cercetare. 

Obiective : 

 Creşterea gradului de ocupare a posturilor libere din statul de funcţii al Institutului 
Regional de Oncologie Iaşi. Reducerea cu 5% a procentului de posture vacante în anul 
curent 

 Creșterea performanțelor și educația continuuă a personalului medical prin participarea la 
programe de pregătire profesională. Creșterea procentului personalului medical care 
participă la cursuri de perfecționare anuale la 25%. 

 Instruirea continuă a personalului auxiliar şi administrativ – 20% din personal va utrma 
cursuri specifice pentru perfecționarea în domeniul de activitate 

 Asigurarea mentenanței instalațiilor tehnologice cu personal propriu, calificat - 25% din 
activitatea de mentenanță de realizat cu personal propriu.  

 Îmbunătăţirea tehnicii de recrutare în vederea atragerii de personal valoros din exterior, 
prin contracte de muncă – 2 cursuri de perfecționare în tehnici de interviu și recrutare 
pentru personalul compartimentului resurse umane. 

 Angajarea personalului temporar în baza unor contracte de prestări servicii (PFA, CIF, 
SRL, etc) acolo unde există deficit mare de personal și pentru o continuitate a activității. 

 Creșterea calității vieții angajaților prin asigurarea unui climat de colaborare, înţelegere şi 
încredere, aplicarea unor măsuri de creștere a coeziunii colectivului în jurul unor valori 
etice și morale, stabilizarea personalului și stimularea performanțelor acestuia prin 
acordarea tuturor drepturilor legale în ceea ce privește remunerația, protecția, condițiile 
deosebite de lucru etc. Indicatori – 50% din angajații instituției să participe la un modul de 
curs -  Cultura organizațională” sau „Managementul schimbării”. Implementarea anuală a 
trei propuneri de creșterea calității vieții angajaților exprimate prin reprezentantul sindical 
sau direct către management. 

 

      STRUCTURA DE ORGANIZARE 



 

 

 Scop: Perfecționarea  structurii organizatorice în funcție de cerințe 

 Obiective: 

 Promovarea unui management care să descentralizeze deciziile de natură administrativ-
financiare către fiecare secţie în parte prin încheierea de contracte de management între 
managerul institutului și fiecare managet de secție în parte – toți managerii de secții vor 
avea contracte de management și toate secțiile spitalului vor deveni centre de cost. 

 Creșterea vitezei de răspuns la solicitările compartimentelor medicale – timp de răspuns la 
solicitatre – maxim 24 de ore. 

 Asigurarea tuturor specialităților medicale necesare stabilirii într-un timp cât mai scurt a 
diagnosticului - 100% ocupare cu medici din specialitățile necesare desfășurării activității 

 Asigurarea suportului metodologic pentru implementarea ghidurilor de practică medicală și 
stabilirea protocoalelor în baza cărora se vor încheia contractele cu CAS Iași – revizuirea a 
100% din ghiduri li protocoale, auditarea clinică a 3 ghiduri de practică pentru fiecare 
specialitate și auditarea clinică a ghidurilor de practică în proporție de 100% pănă în 2022. 

 Dezvoltarea activității de cercetare prin stabilirea unui buget necesar sprijinirii activității de 
cercetare, stabilirea structurii de personal, plan de achiziții dedicat cercetării. Creșterea 
bugetului alocat cercetării cu 10% anual până în 2022. 

Analiza periodică a indicatorilor fizici și economici a fiecărui sector de activitate și propuneri de 
modificare a structurii în consecință. 
 
CONTROL INTERN MANAGERIAL  
 
Structura funcționează conform Regulamentului stabilit, efectuează întâlniri comune periodice, 
discuții privind cazurile deosebite, greutăți întâmpinate în implementarea procedurilor, 
armonizarea procedurilor cu situația de zi cu zi, monitorizarea și verificarea modului de întocmire 
și implementare a procedurilor; 
Obiective generale: 9 

A. Asistența medicală  
B. Dezvoltarea infrastructurii nemedicale 
C. Dezvoltarea infrastructurii medicale 
D. Servicii medicale 
E. Activitatea financiară 
F. Managementul Resurselor umane 
G. Structura de Organizare 
H. Marketing și comunicare 
I. Cercetarea științifica 

Obiective specifice pe compartimente/secții: 62 
Compartiment Juridic: 

1. Elaborarea procedurilor de lucru pentru buna desfăşurare a activităţilor la nivelul 
compartimentului 100% din activitățile procedurabile procedurate; 

2. Îmbunătăţirea calităţii comunicării cu personalul medical – organizarea trimestrial de 
instruiri pe teme de legislație specifice activităților desfășurate în Institut; 

3. Ridicarea nivelului de pregătire profesională a consilierului juridic – un curs de 
perfecționare / an. 



 

 

 
Compartiment Pneumologie: 

4. Creșterea aplicării tehnicilor de managementul durerii al medicilor – 100% din cazurile 
care necesită management a dureii asistate medical conform ghidurilor, până la sfârșitul 
anului 2019; 

5. Creșterea aplicării tehnicilor de managementul durerii al asistentelor medicale – 100% din 
cazurile care necesită management a dureii asistate medical conform ghidurilor, până la 
sfârșitul anului 2019; 

6. Documentarea managementului durerii la 100% din pacienți la nivelul compartimentului; 
7. Ameliorarea condiţiilor de realizare a examenelor endoscopice prin utilizarea ghidajului 

radiologic pentru biopsiile semidistale; definirea ghidurilor cu indicații de biopsii ghidate și 
realizarea 100% din biopsii care au indicație sub ghidaj radiologic. 

8. Implementarea fișei de îngrijiri – 100% din pacienți până la sfârșitul anului 2019; 
9. Ameliorarea cunoştinţelor tehnice de bronhoscopie intervenţională – 2 cursuri de 

perfecționare pentru doi medici în anul curent. 
 
Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă 
       11. Creşterea nivelului de cunoştinţe ale asistenţilor medicali în domeniul transfuziei. 
Calificarea ca transfuzori a 4 asistenți medicali 
       12. Creşterea calităţii activităţii transfuzionale. Intruducerea unei noi tehnici de determinare a 
compatibilității, revizia procedurii de tarnsfuzie. 
       13. Managementul durerii - 100% din cazurile care necesită management a dureii asistate 
medical conform ghidurilor, până la sfârșitul anului 2019; 
       14. Antibioterapia efectuată conform ghidurilor sau conform antibiogramei  - 100% din 
pacienți importantă în managementul bolilor. 
       15. Depistarea și controlul infecțiilor nosocomiale – activități conform planificării CPCIAAM 
realizate în proporție de 100%. Activitate de audit a tehnicii de spălat pe mâini în cinci timp pentru 
secția de ATI. 
 
Laboratorul de radioterapie 
       16. Ameliorarea practicilor medicale si de îngrijire a pacientului – revizia tutuor ghidurilor și 
protocoaleleor în anul curent. Monitorizarea lor prin indicatori specifici.; 
       17. Îmbunătăţirea calităţii îngrijirilor acordate pacientului; 

18. Implementarea unui sistem de evaluare şi monitorizare continuă a calităţii serviciilor 
medicale; 

19.  Depistarea,  controlul si supravegherea infecțiilor nosocomiale – 100% din recomandările 
CPCIAAM implementate; 

20. Furnizarea serviciilor de radioterapie în cadrul Subprogramului de Radioterapie a 
bolnavilor cu afecțiuni oncologice din cadrul Programului National de Oncologie; 

21. Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii secției și dotarea cu aparatura/echipamente 
medicale; 

22. Stimularea pregătirii personalului medico-sanitar din cadrul secției prin obținerea de 
competențe și supra-specializări, la nivelul actual al cunoașterii și nevoilor internaționale; 

23. Identificarea unor facilități pentru personalul medico-sanitar. 
 



 

 

Secţia Oncologie Medicală 
       24. Informarea și educarea populației cu privire la mijloacele de prevenire ale tumorilor 
maligne – alocarea unui spațiu cu 25% mai mare pe situl web pentru informații specifice bolilor 
tratate de institut. Creare a minim 2 mico site-uri pentru specialități oncologice cu frecvență 
crescută.; 
       25. Diagnosticarea în stadii incipiente a pacienților cu displazii și cancer de col uterin, glandă 
mamară, colo-rectal și prostată – cursuri de instruire pentru medicii de familie – 50 de participanți 
la curs în anul curent. 
       26. Dezvoltarea și managementul registrului județean de bolnavi cu tumori maligne: 
          27. Activități de informare, educare, coordonare la nivel local a programului și 
managementul Registrului județean de cancer;                          
          28. Stabilirea conduitei terapeutice personalizate – pan de îngrijiri la toți pacienții internați 
în secție.; 
          29. Calitatea actului medical prin revizuirea permanentă a protocoalelor terapeutice și 
implementarea tuturor protocoalelor moderne de tratament 100% din ghiduri și protocoale 
revizuite în anul curent 
          30. Creșterea competențelor profesionale ale personalului medical - îndeplinirea planului de 
instruire propus 100%, revizia procedurii de inducție pentru personalul nou angajat  până la 
sfârșitul anului. 
          31. Perfecționarea implementării unui program de prescriere a citostaticelor și de diluare a 
acestora. 
 
Secţia Chirurgie Oncologică I  

32. Formarea profesionala a personalului medical cu următoarele obiective: 

• actualizarea cunoștințelor și deprinderilor specifice postului – îndeplinirea planului de 
instruire propus 100%, revizia procedurii de inducție pentru personalul nou angajat  
până la sfârșitul anului.  

• dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode și procedee moderne necesare 
pentru realizarea activităților profesionale; 

• promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale; 

• dezvoltarea aptitudinilor de comunicare. 
33. Creșterea numărului de paturi pe secție și adaptarea acestuia în funcție de criterii 

obiective: 

• Adresabilitate; 

• liste de așteptare; 

• indice de utilizare a patului. 
34. Îmbunătățirea calității condițiilor hoteliere prin înlocuirea tuturor obiectelor sanitare 

deteriorate – 100% din mobilierul deteriorat va fi înlocuit. 
35. Alocarea unui spațiu pentru îngrijirea, urmărirea și consilierea pacienților stomizați; 

 
Secţia Chirurgie Oncologică II  

36. Creșterea nivelului de cunoștințe în domeniul transfuziilor – instruirea a 3 noi 
transfuzoare în anul curent. 

37. Educarea pacienților pentru îngrijirea stomelor, drenurilor, plăgilor, traheostomelor (este 
necesar o locație în cadrul IRO); 



 

 

38. Îmbunătățirea actului medical prin cursuri privind:  

• îngrijirea cateterelor peridurale pe secțiile de chirurgie – după finalizarea cursurilor 
toate cateterele epidurale vor fi îngrijite pe secția de Chirurgie II, cu excepția 
pacienților cu afecțiuni care necesită internarea în ATI 

• administrarea medicamentelor prin sistem injectomat/infuzomat – 100% din situațiile 
clinice unde există indicație terapeutică de acest  tip. 

39. Educație pentru personal privind normele de igiena 100% din notele la instruirile 
periodice mai mari de 8.00 

 
Secţia de Hematologie  

40. Dezvoltarea activității  compartimentului de transplant medular:  

• pregătirea personalului pentru activitatea de afereza – 100% din personal în anul curent 

• pregătirea personalului pentru iradierea produselor de sânge - 100% din personal în 
anul curent 

• stagii de pregătire pentru personalul din compartimentul de transplant medular 
41. Reorganizarea secției de hematologie: 

• delimitarea și izolarea secției de hematologie de secțiile învecinate prin construcția de 
pereți, uși de acces, pentru limitarea traficului  

• Crearea departamentului de leucemii acute, izolat de restul secției și cu sistem de 
ventilație separat, individual, saloane cu 1 sau 2 paturi și acces la baie proprie 

• Organizarea unui oficiu alimentar și sala de mese  
• Organizarea de spații destinate lucrărilor practice pentru studenții aflați în stagii de 

specialitate 
• Alocare unor spații pentru comunicarea specializată cu pacientul și familia acestuia 

42. Verificarea modului de implementare a procedurilor de lucru deja existente, reevaluarea 
procedurilor și elaborarea de noi proceduri - 100% din proceduri revizuite și 
implementate. 100% din proceduri cu indicatori de monitorizare. 

43. Cursuri de specialitate pentru instruirea personalului – conform solicitărilor de instruire 
– 100%. 

44. Vestiare pentru vizitatori. 
 
Secţia de Îngrijiri Paleative  

45 Relocarea activității secției într-o clădire separată aflată în curtea IRO Iași, clădire care 
actualmente se afla in stadiul de reabilitare și amenajare și care va putea asigura 30 paturi 
de spitalizare continua pentru îngrijiri paliative, precum și un număr mai mare de încăperi 
destinate unor noi funcțiuni necesare și specifice unei secții de îngrijiri paliative: cabinet 
psihologic, cabinet pentru masaj limfatic, camera de interacțiuni necesară relaționării 
pacienților și familiilor acestora, băi amenajate special pentru pacienții cu dizabilități. 

46. Îmbunătățirea planului de amenajare și funcționalizare a noii clădiri cu respectarea si 
optimizarea circuitelor medicale și implicit creșterea calității actului medical. 

47. Întocmirea unui plan de management privind implementarea masurilor de creștere a 
calității serviciilor pentru maximizarea tuturor tipurilor de resurse existente, implicând 
toate categoriile de personal existente în cadrul Compartimentului IP. 

48. Stimularea întâlnirilor profesioniștilor în echipa interdisciplinară (îngrijire medicală, 
psiho-emoțională, spirituala și sociala) conform principiului abordării holistice asigurând 
îmbunătățirea calității vieții pacienților cu boli oncologice în stadii avansate; 



 

 

49. Inițierea de masuri privind stimularea lucrului în echipă și implicit creșterea satisfacției 
profesionale a angajaților din cadrul Compartimentului IP; inițierea măsurilor privind 
prevenirea sindromului de burn-aut. 

50. Cursuri de perfecționare continuă pentru personalul medical. 
 
 
Radioterapie  

51. Maximizarea utilizării paturilor. 
52. Scurtarea timpilor de așteptare până la debutul radioterapiei prin construirea unui nou 

buncar si dotarea acestuia cu un accelerator -Value Stream Mapping pentru 100% din 
procesele de preluare a bolnavilor în îngrijiri.  

53. Asigurarea condițiilor hoteliere,  igienico-sanitare și de siguranță a pacienților internați pe 
secție 

54. Eficientizarea costurilor cu medicația și materiale sanitare pe pacient 
55. Creșterea nivelului de formarea profesională a  personalului (medici, asistenți medicali, 

infirmiere) pentru îmbunătățirea abilităților de acordare a serviciilor medicale și de 
comunicare 

56. Asigurarea continuității și calității serviciilor medicale de către personalul medical (medici, 
asistenți medicali, infirmiere, brancardieri, registrator medical) – reducerea sindromului 
burn-out 

 
Compartiment de control și prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale 

57. Identificarea tuturor infecțiilor noscomiale 
58. Scăderea consumului de antibiotice  
59. Absenta focarelor de infecții nosocomiale prin identificări precoce ale IN 
60. Monitorizarea curățeniei și dezinfecției 
61. Instruirea personalului medical privind  prevenția infecțiilor nosocomiale 
62. Întocmirea și implementarea de noi proceduri 

 
Pentru toți asistenții medicali din Institutva fi organizat un curs de managementul calității și de 
audit clinic cu formator intern 
 

Număr de standarde implementate conform Ordinului nr. 600/2018: 16 astfel: 

- Etică şi integritate: DA 
- Atribuții, funcții, sarcini: DA 
- Competența, performanța: DA 
- Structura organizatorică: DA 
- Obiective: DA 
- Planificarea: DA 
- Monitorizarea performanțelor: DA 
- Managementul riscului: DA 
- Proceduri: DA 
- Supravegherea: DA 
- Continuitatea activității: DA 



 

 

- Informarea și comunicarea: DA 
- Gestionarea documentelor: DA 
- Raportarea contabilă și financiară: DA 
- Evaluarea sistemului de control intern/managerial: DA 
- Auditul intern: nu se aplică. Începând din semestrul II 2019 vor fi demarate acțiuni de 

audit clinic cu auditor propriu. 
 

Prezentarea numărului de sisteme de management ISO implementate si denumirea acestora:  

ISO 9001: 2015 Domeniul de aplicabilitate: „Servicii medicale spitalicești și ambulatorii 
specializate în domeniul oncologiei; Mentenanță și reparații echipamente și aparatură medicală; 
Investigații paraclinice de laborator și imagistică de înaltă performanță; Efectuarea de studii 
clinice în domeniul medicamentului pentru chirurgie generală, oncologie medicală, hematologie, 
anatomie patologică; Transplant meduclar.” 
Organizarea CFP propriu : norme proprii: exista persoane desemnate cu exercitarea CFP prin 
Decizia nr. 272/31.05.2019 : Ec. Mihaela Cucu, Ec. Lucia Vezeteu și Ec. Vreme Adriana. 

Managementul riscului 

a) Identificarea factorilor de risc: activități care au consecințe potențial negativ asupra 
atingerii obiectivului de acordare a asistenței medicale pentru a se lua masuri de combatere 
a acestora în timp util (exemple: criza economica, creșterea rapidă a numărului de pacienți,  
riscul migrării personalului de specialitate, mai ales a celui înalt calificat şi performant, 
etc.) 

b) Existența de colective de autoevaluare: comisia medicamentului, comisia de monitorizare 
pentru prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale, comisia de codificare pe unitate, 
managementul calității, consiliul de etică, comisia de disciplină, comisia de analiză a 
decesului, comisia de farmacovigilență; 

c) Acțiuni de documentare și analiza a mediului de risc: exemple: date statistice, curs valutar, 
indicatori statistici ai morbidității, flux financiar, analiza cash-flow. 

d) Elaborarea de planuri de analiza și acoperire a riscurilor: analiza săptămânală a situației 
privind serviciile medicale prestate, întocmirea și actualizarea bugetului de venituri și 
cheltuieli,  asigurarea stocurilor necesare în caz de urgență, eliminarea lipsurilor de 
materiale strict necesare desfășurării activității medicale, corespondența cu factorii de 
decizie (MS, CAS, DSP) și cu furnizorii. 

e) Desemnarea factorilor cu responsabilități în analiza și tratarea riscurilor: controlul financiar 
preventiv, inventarierea gestiunilor, activitatea comisiei de disciplina, analiza infecțiilor 
nosocomiale, activitatea comisiilor: comisia medicamentului, comisia de monitorizare 
pentru prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale, comisia de codificare pe unitate, 
managementul calității, consiliul de etica, comisia de disciplină, comisia de analiză a 
decesului, comisia de farmacovigilență; 



 

 

f) Acțiuni de monitorizare a riscurilor: menținerea în permanentă supraveghere a activității ce 
implica riscuri permanente, autoevaluarea permanenta, luarea masurilor de control și 
monitorizare. 

g) Acțiuni de revizuire a riscurilor: analiza anuala, trimestriala, semestriala a riscurilor și 
rezolvarea acestora în funcție de instrumentele de care dispune unitatea; comunicarea prin 
adrese scrise a riscurilor la toate nivelele (secții, compartimente, servicii), autoevaluarea 
activității. 

h) Acțiuni de raportare a riscurilor: periodic: trimestrial, semestrial, anual, sau ori de cate ori 
este necesar. 

Institutul Regional de Oncologie Iași dispune de un sistem de control intern/managerial ale 
cărui concepere şi aplicare permit conducerii, respectiv: Comitetului director, Consiliului 
Medical si Consiliului de Administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice 
gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de 
legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate. 

Sistemul de control intern / managerial al Institutului 
Elaborarea Programului de dezvoltare are drept premize: 

 
Obiectivele IRO în domeniul Controlului Managerial Intern (CMI) și atribuțiile Comisiei de 
monitorizare în coordonarea acestora. 

1. Obiective operaționale legate de scopurile IRO 
a. Eficacitatea și eficiența funcționării acesteia, 
b. Utilizarea în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate a resurselor, 
c. Protejarea resurselor de utilizare inadecvată sau cu pierderi; 

2. Obiective de raportare cu privire la 
a. Fiabilitatea informațiilor externe și interne, 
b. Contabilități adecvate, 
c. Calitatea informațiilor utilizate în entitatea publică sau difuzate către terți, 
d. Protejarea documentelor împotriva disimulării fraudei și distorsionarea 

rezultatelor; 
3. Obiective de conformitate: 

a. Cu legile, regulamentele și politicile interne. 
 
Familiarizarea cu instrumentele de monitorizare specifice comisiei și alocarea responsabilităților 
pentru fiecare standard. În acest scop Președintele comisiei de monitorizare a alocat șefilor de 
secții și compartimente atribuții specifice legate de monitorizarea Standardelor Sistemului de 
Control Intern Managerial 
 
 MARKETING ȘI COMUNICARE 

 Scop: Elaborarea unei strategii coerente de marketing și comunicare – obiectiv 
permanent 

 Obiective: 

 Creşterea importanţei Institutului Regional de Oncologie Iaşi în privinţa tratării 
cancerului în regiunea N-E a ţării și nu numai. 



 

 

 Atragerea de pacienți din alte zone ale țării prin dezvoltarea activității de tratament al 
cancerului prin radioterapie cu asigurarea spațiilor de cazare. 

 Realizarea unui management economico-financiar performant pentru creşterea accesului 
la resurse, diversificarea bazei de finanţare, creşterea veniturilor proprii  

 Dezvoltarea permanentă a infrastructurii, a tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor 
(TIC), folosirea cât mai mult a sistemului de telemedicină. 

 
       IRO IASI – LIDER DE OPINIE ÎN CADRUL SOCIETĂȚII CIVILE 

 Obiective: 

 Participarea Institutului Regional de Oncologie Iaşi în structuri parteneriale constituite la 
nivel local, regional, naţional şi internaţional care dezbat şi decid politici legate de 
sănătatea populaţiei. 

 Dezbaterea internă - o activitate de excelenţă a comunicării cu impact major asupra luării 
deciziilor corecte pentru Institutul Regional de Oncologie Iaşi. 

 Menţinerea unei platforme interne de dezbatere care să permită reluarea temelor discutate 
într-un cadru mai larg şi să faciliteze transferul de know-how şi date de la o persoană către 
grup. 

 Formarea de departamente noi, extinderea atribuţiilor unor departamente deja existente şi 
semnarea de parteneriate cu autorităţile publice locale, ONG, etc.  

 Organizarea de evenimente, crearea de programe specializate sau elaborarea şi 
implementarea de proiecte concrete care vizează starea sănătăţii populaţiei din punct de 
vedere oncologic. 

 Crearea şi cultivarea în mass-media a opţiunii care să determine comunitatea să-şi 
concentreze eforturile pentru prevenirea cancerului. 

 

 CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ 

 Scop: Lansarea unei liste cu teme prioritare de cercetare în cadrul Institutului 
regional de Oncologie Iaşi. 

Obiectivul general al cercetarii IRO: Cercetare oncologica translationala 
 
Finalitate: Taxonomia moleculara a tumorilor cu prevalenta ridicata. Identificarea de leziuni 
moleculare cu potential  teranostic de monitorizare si interventie pe baza heterogenitatii tumorale 
si subtipurilor evolutive a pacientilor incadrati diagnostic in aceiasi localizare neoplazica. 
  
CENTRUL DE CERCETARE FUNDAMENTALĂ SI DEZVOLTARE EXPERIMENTALĂ IN 
MEDICINĂ TRANSLATIONALĂ-TRANSCEND, realizat in cadrul Programului Operational 
Cresterea Competitivitatii Economice, Axa prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare 
tehnologica si inovare, Domeniul major de interventie 2.2 – Investitii în infrastructura de CDI, 
Operatiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri CD în 
valoare de 50.000,00 mii lei, a implinit, la sfarsitul anului 2018, 29 luni de activitate. 
Activitatea de cercetare a centrului TRANSCEND se desfasoara pe doua nivele: medicina 
moleculara si medicina nucleara. 
Nivelul de medicina moleculara este constituit dintr-un flux de activitati desfasurate in cadrul 
urmatoarelor departamente: 



 

 

Culturi de celule, Microscopie digitala, si Tissue Array, Proteomica, Biologie si genetica 
moleculara, Bioinformatica si simulare moleculara, Citometrie in flux si Imunofenotipare 
Nivelul de medicina nucleara este reprezentat de: Unitatea de sinteza si cercetare radiotrasori, 
Unitatea de radiofarmacie si Unitatea PET-CT diagnostic translational. 
La acestea se adauga Biobanca criogenica pentru stocarea tesuturilor, celulelor si plasmei. 
 

 Implicarea întregului colectiv al Institutului Regional de Oncologie Iaşi în vederea 
identificării temelor de cercetare cu aplicabilitate imediată. 

 Realizarea de către colectivul de cercetare a strategiei pe următorii 4 ani. 
 Elaborarea unor proceduri de evaluare complexă a cercetării, care ţine seama de valoarea 

operei ştiinţifice. 
 Accentuarea caracterului interdisciplinar al cercetării pentru abordarea unor teme de mare 

importanţă şi complexitate. 
 Creşterea numărului de proiecte de cercetare și dezvoltarea TRANSCEND, în vederea 

creşterii în importanţă a Institutului regional de Oncologie Iaşi cu ocuparea unui loc de top 
în ansamblul institutelor şi spitalelor de boli oncologice. 

 Creşterea numărului anual de lucrări ştiinţifice şi participarea internă la comunicări, 
simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale în vederea informării mediului 
academic medical intern şi internaţional despre rezultatele cercetării din cadrul Institutului 
regional de Oncologie Iaşi. 

 Atragerea unor oameni de ştiinţă de marcă de pe plan naţional şi internaţional, angajare şi 
stabilizarea personalului de cercetare-dezvoltare. 

 Angajarea pe perioadă nedeterminată a personalului din cercetare cu un salariu 
corespunzător, completat cu venituri din granturi naţionale şi internaţionale. 

 Folosirea eficientă a infrastructurii de cercetare performante existente. 
 Atragerea sprijinului financiar pentru materializarea proiectelor de cercetare: fonduri 

europene, parteneriate cu instituţii de învăţământ superior medical . 

 
 

Manager, 
 

Mirela GROSU 


