
SITUAŢIA INDICATORILOR SPECIFICI  
AFERENŢI PROGRAMELOR/SUBPROGRAMELOR  

NAŢIONALE DE SĂNĂTATE CU SCOP CURATIV la 31.12.2022 
 

Program/Subprogram de sănătate 

Indicatori fizici Indicatori de eficienţă 

Denumire indicator 
fizic 

Valoare 
(nr.) 

bolnavi, 
din care: 

număr 
bolnavi 
decedaţi

* 

număr 
bolnavi 

nou 
intraţi

* 

Denumire 
indicator de 

eficienţă 

Valoare 
(LEI) 

Program naţional de boli 
cardiovasculare 

număr de bolnavi 
trataţi prin 
proceduri de 
dilatare percutană 

344 0 337 

cost mediu/ 
bolnav tratat prin 
proceduri de 
dilatare percutană 

1937.89 

număr de bolnavi 
trataţi prin 
proceduri 
terapeutice de 
electrofiziologie 

42 0 41 

cost mediu/ 
bolnav tratat prin 
proceduri 
terapeutice de 
electrofiziologie 

5369.28 

număr de bolnavi 
trataţi prin 
implantare de 
stimulatoare 
cardiace 

277 1 277 

cost mediu/ 
bolnav tratat prin 
implantare de 
stimulatoare 
cardiace 

3810.96 

număr de bolnavi cu 
aritmii complexe 
trataţi prin 
proceduri de ablaţie 

23 0 22 

cost mediu/ 
bolnav tratat prin 
proceduri de 
ablaţie 

27162.69 

număr de bolnavi 
trataţi prin 
implantare de 
defibrilatoare 
interne 

42 0 41 

cost mediu/ 
bolnav tratat prin 
implantare de 
defibrilatoare 
interne 

22570.04 

număr de bolnavi 
trataţi prin 
implantare de 
stimulatoare de 
resincronizare 
cardiacă 

18 0 17 

cost mediu/ 
bolnav tratat prin 
implantare de 
stimulatoare de 
resincronizare 
cardiacă 

9627.16 

număr de bolnavi 
(adulţi) trataţi prin 
intervenţii de 
chirurgie 
cardiovasculară 

      

cost mediu/ 
bolnav (adult) 
tratat prin inter-
venţii de chirurgie 
cardiovasculară 

  

număr de bolnavi 
(copii) trataţi prin 
intervenţii de 
chirurgie 
cardiovasculară 

      

cost mediu/bolnav 
(copil) tratat prin 
chirurgie 
cardiovasculară 

  

număr de bolnavi 
trataţi cu anevrisme 
aortice trataţi prin 
tehnici hibride 

      

cost mediu/bolnav 
cu anevrism aortic 
tratat prin tehnici 
hibride 

  

număr de bolnavi cu 
stenoze aortice, 
declaraţi inoperabili 
sau cu risc 
chirurgical foarte 
mare, prin tehnici 
transcateter  

      

cost mediu/bolnav 
cu stenoze aortice, 
declarat inoperabil 
sau cu risc 
chirurgical foarte 
mare, tratat prin 
tehnici transcateter 

  



număr de bolnavi cu 
insuficienţă 
cardiacă în stadiu 
terminal trataţi prin 
asistare mecanică a 
circulaţiei pe 
termen lung 

      

cost mediu/bolnav 
cu insuficienţă 
cardiacă în stadiu 
terminal tratat prin 
asistare mecanică a 
circulaţiei pe 
termen lung 

  

număr de bolnavi 
trataţi prin 
chirurgie vasculară 

1 0 1 
cost mediu/bolnav 
tratat prin chirur-
gie vasculară 

3489.02 

număr de copii cu 
malformaţii 
cardiace congenitale 
trataţi prin 
intervenţii de 
cardiologie 
intervenţională 

      

cost mediu/copil cu 
malformaţii cardi-
ace congenitale 
tratat prin 
intervenţii de 
cardiologie 
intervenţională 

  

număr de adulţi cu 
malformaţii 
congenitale cardiace 
trataţi prin inter-
venţii de cardiologie 
intervenţională 

      

cost mediu/adult cu 
malformaţii conge-
nitale cardiace 
tratat prin 
intervenţii de 
cardiologie 
intervenţională 

  

TOTAL 734       5037.11 

Programul 
naţional de 
oncologie 

Subprogramul de 
tratament al 
bolnavilor cu 

afecţiuni 
oncologice 

număr bolnavi cu 
tratament 
medicamentos 

7113 416 1104 cost mediu/bolnav 
tratat 21943.46 

număr bolnavi cu 
terapie avansată 
CAR-T 

      cost mediu/bolnav 
tratat cu CAR -T   

Subprogramul de 
reconstrucţie 
mamară după 

afecţiuni 
oncologice prin 
endoprotezare 

număr de bolnave 
cu reconstrucţie 
mamară 

1 0 1 

cost 
mediu/bolnavă cu 
reconstrucţie 
mamară 

1427.90 

Subprogramul de 
diagnostic şi de 
monitorizare a 

bolii minime rezi-
duale a bolnavilor 
cu leucemii acute 
prin imunofeno-
tipare, examen 

citogenetic şi/sau 
FISH şi examen de 
biologie moleculară 

la copii şi adulţi 

număr de bolnavi 
beneficiari de 
servicii pentru 
diagnosticul iniţial 
al leucemiei acute 

      

tarif/bolnav 
beneficiar de 
serviciu pentru 
diagnosticul iniţial 
al leucemiei acute 
(medulogramă 
şi/sau examen 
citologic al 
frotiului sanguin, 
coloraţii 
citochimice) 

  

număr de bolnavi        

tarif/ bolnav bene-
ficiar de serviciu 
pentru diagnosticul 
de certitudine al 
leucemiei acute 
prin 
imunofenotipare 

  

număr de bolnavi 
beneficiari de servi-
cii pentru diagnosti-
cul de certitudine al 
leucemiei acute prin 
examen citogenetic 
şi/sau FISH 

      

tarif/ bolnav bene-
ficiar de serviciu 
pentru diagnosti-
cul de certitudine al 
leucemiei acute 
prin examen cito-
genetic şi/sau FISH 

  



  

număr de bolnavi 
beneficiari de 
servicii pentru 
diagnosticul de 
certitudine al 
leucemiei acute prin 
examen de biologie 
moleculară 

      

tarif/ bolnav 
beneficiar de 
serviciu pentru 
diagnosticul de 
certitudine al 
leucemiei acute 
prin examen de 
biologie 
moleculară 

  

număr total bolnavi 
beneficiari de 
servicii pentru 
diagnosticul de 
leucemie acută 

      

tarif/ bolnav 
beneficiar de 
servicii pentru 
diagnosticul de 
leucemiei acute  

  

număr de bolnavi cu 
diagnostic de 
leucemie acută 
beneficiari de 
servicii de 
monitorizare a bolii 
minime reziduale 
prin 
imunofenotipare 

      

tarif/ bolnav cu 
diagnostic de 
leucemie acută 
beneficiar de 
serviciu pentru 
monitorizarea 
bolii minime 
reziduale prin 
imunofenotipare 

  

număr de bolnavi cu 
diagnostic de 
leucemie acută 
beneficiari de 
servicii de 
monitorizare a bolii 
minime reziduale 
prin  examen 
citogenetic şi/sau 
FISH 

      

tarif/ bolnav cu 
diagnostic de 
leucemie acută 
beneficiar de 
serviciu pentru 
monitorizarea 
bolii minime 
reziduale prin 
examen 
citogenetic şi/sau 
FISH 

  

număr de bolnavi cu 
diagnostic de 
leucemie acută 
beneficiari de 
servicii de 
monitorizare a bolii 
minime reziduale 
prin  examen de 
biologie moleculară 

      

tarif/ bolnav cu 
diagnostic de 
leucemie acută 
beneficiar de 
serviciu pentru 
monitorizarea 
bolii minime rezi-
duale prin examen 
de biologie 
moleculară 

  

 

 

 TOTAL 
beneficiari de 
servicii pentru 
diagnosticul de 
certitudine al 
leucemiei acute prin 
imunofenotipare 

          

Subprogramul de 
diagnostic genetic 
al tumorilor solide 
maligne (sarcom 

Ewing şi 
neuroblastom) la 

copii şi adulţi 

număr de bolnavi 
beneficiari de 
servicii de testare 
genetică pentru 
neuroblastom 

      

tarif/bolnav 
beneficiar de 
serviciu de testare 
genetică pentru 
neuroblastom 

  

număr de bolnavi 
beneficiari de 
servicii de testare 
genetică pentru 
sarcom Ewing 

      

tarif/bolnav 
beneficiar de 
serviciu de testare 
genetică pentru 
sarcom Ewing 

  

TOTAL           



Subprogramul de 
radioterapie a 
bolnavilor cu 

afecţiuni 
oncologice 

număr de bolnavi cu 
afecţiuni oncologice 
trataţi prin 
radioterapie cu 
ortovoltaj 

      

tarif/bolnav 
beneficiar de 
servicii de 
radioterapie cu 
ortovoltaj 

0.00 

număr de bolnavi cu 
afecţiuni oncologice 
trataţi prin radiote-
rapie cu accelerator 
liniar 2D 

      

tarif/bolnav 
beneficiar de 
servicii de radiote-
rapie cu accelera-
tor liniar 2D 

0.00 

număr de bolnavi cu 
afecţiuni oncologice 
trataţi prin radiote-
rapie cu accelerator 
liniar 3D 

230 20 201 

tarif/bolnav 
beneficiar de 
servicii de radiote-
rapie cu accelera-
tor liniar 3D 

6201.04/ 
bolnav;       
320.00/ 
sedinta 

număr de bolnavi cu 
afecţiuni oncologice 
trataţi prin 
radioterapie IMRT 

1233 0 1218 

tarif/bolnav 
beneficiar de 
servicii de 
radioterapie 
IMRT 

14480.71/ 
bolnav;       
640.00/ 
sedinta 

număr de bolnavi cu 
afecţiuni oncologice 
trataţi prin 
brahiterapie 

79 0 63 

tarif/bolnav 
beneficiar de 
servicii de 
brahiterapie 

1108.61/ 
bolnav; 
302.00/ 
sedinta 

TOTAL 1481       

13078.01/ 
bolnav; 
593.31/ 
sedinta 

TOTAL GENERAL PROGRAM 7515       23347.15 

Programul naţional de tratament 
al surdităţii prin proteze auditive 

implantabile 

număr de 
implanturi cohleare 2 0 1 cost mediu/ 

implant cohlear 95909.10 

număr de 
implanturi auditive 
de trunchi cerebral 

      
cost mediu/mplant 
auditiv de trunchi 
cerebral 

  

număr de proteze de 
ureche medie pasive       

cost mediu/ 
proteză de ureche 
medie pasivă 

  

număr de proteze 
auditive cu ancorare 
osoasă cu implant 
inactiv 

0     

cost mediu/ 
proteză auditivă cu 
ancorare osoasă  cu 
implant inactiv 

0.00 

număr de proteze 
auditive cu ancorare 
osoasă cu 
componentă internă 
activă 

      

cost mediu/ prote-
ză auditivă cu 
ancorare osoasă 
cu compo-nentă 
internă activă 

  

număr bolnavi 
beneficiari de 
implant cohlear 

2 0 1 
cost mediu/bolnav 
beneficiar de 
implant cohlear 

95909.10 

număr bolnavi 
beneficiari de 
implant auditiv de 
trunchi cerebral 

      

cost mediu/bolnav 
beneficiar de 
implant auditiv de 
trunchi cerebral 

  

număr bolnavi cu 
proteze de ureche 
medie pasive 

      
cost mediu bolnav 
/proteză de ureche 
medie pasivă 

  

număr de bolnavi 
beneficiari de 
proteze auditive cu 
ancorare osoasă cu 
implant inactiv 

0     

cost mediu/bolnav 
beneficiar de pro-
teză auditivă cu 
ancorare osoasă 
cu implant inactiv 

0.00 



număr de bolnavi 
beneficiari de 
proteze auditive cu 
ancorare osoasă cu 
componentă internă 
activă 

      

cost mediu/bolnav 
beneficiar de pro-
teză auditivă cu 
ancorare osoasă 
cu componentă 
internă activă 

  

număr procesoare 
de sunet (partea 
externă) pentru 
implanturi cohleare 
și implanturi de 
trunchi cerebral 

      

cost mediu/ 
procesor de sunet 
(partea externă) 
pentru implanturi 
cohleare sau 
implanturi de 
trunchi cerebral 

  

număr procesoare 
de sunet (partea 
externă)/an pentru 
proteze implantabile 
cu ancorare osoasă 
cu implant inactiv 
sau cu componentă 
internă activă 

      

cost mediu/ 
procesor de sunet 
(partea externă)/ 
an pentru proteze 
implantabile cu 
ancorare osoasă 
cu implant inactiv 
sau cu componen-
tă internă activă 

  

număr de bolnavi 
beneficiari de  
procesoare de sunet 
(partea externă) 
pentru implanturi 
cohleare și 
implanturi de 
trunchi cerebral 

      

cost mediu/bolnav 
beneficiar de 
procesor de sunet 
(partea externă) 
pentru implanturi 
cohleare și 
implanturi de 
trunchi cerebral 

  

număr de bolnavi 
beneficiari de 
procesoare de sunet 
(partea externă) 
pentru proteze 
auditive 
implantabile cu 
ancorare osoasă cu 
implant inactiv sau 
cu componentă 
internă activă 

      

cost mediu/bolnav 
beneficiar de 
procesor de sunt 
(partea externă) 
pentru proteze 
auditive 
implantabile cu 
ancorare osoasă 
cu implant inactiv 
sau cu omponentă 
internă activă 

  

TOTAL 2       95909.10 

Programul naţional de diabet 
zaharat 

număr de bolnavi cu 
diabet zaharat 
trataţi  

35194 1 15 cost mediu/bolnav 
tratat 1546.67 

număr de bolnavi cu 
diabet evaluaţi prin 
dozarea 
hemoglobinei 
glicozilate HbA1c  

438 0 175 

tarif/bolnav 
beneficiar de 
servicii de dozare 
a hemoglobinei 
glicozilate HbA1c 

34.18/ 
bolnav; 
32.19/ 

dozare;          
150 

dozari* 
20.00  ; 

(140+49+1
8+31+27+

26+24) 
dozari* 
38.00 

număr copii cu 
diabet zaharat 
automonitorizaţi 

100     
cost mediu/copil 
cu diabet zaharat 
automonitorizat 

1173.66 

număr adulţi cu 
diabet zaharat 
automonitorizaţi 

6248     
cost mediu/adult 
cu diabet zaharat 
automonitorizat 

420.67 



număr bolnavi cu 
diabet zaharat 
beneficiari de 
pompe de insulină 

18 0 0 

cost mediu/bolnav 
cu diabet zaharat 
beneficiar de 
pompă de insulină 

5295.50 

număr bolnavi cu 
diabet zaharat 
beneficiari de siste-
me de monitorizare 
continuă a glicemiei 

130 0 7 

cost mediu/bolnav 
beneficiar de 
sisteme de monito-
rizare continuă a 
glicemiei 

6510.49 

număr bolnavi cu 
diabet zaharat 
beneficiari de 
sisteme  pompe de 
insulină cu senzori 
de monitorizare 
continuă a glicemiei  

47 0 2 

cost mediu/bolnav 
cu diabet zaharat 
beneficiari de 
sisteme  pompe de 
insulină cu senzori 
de monitorizare 
continuă a 
glicemiei  

19404.14 

număr bolnavi cu 
diabet zaharat 
beneficiari de 
materiale 
consumabile pentru 
pompele de insulină 

83 0 2 

cost mediu/bolnav 
beneficiar de 
materiale 
consumabile 
pentru pompa de 
insulină 

3240.36 

număr bolnavi cu 
diabet zaharat 
beneficiari de 
materiale 
consumabile pentru 
sisteme de 
monitorizare 
glicemică continuă 

46 0 3 

cost mediu/ 
bolnav cu diabet 
zaharat benefici-
ari de materiale 
consumabile 
pentru sisteme de 
monitorizare gli-
cemică continuă 

3412.07 

număr bolnavi cu 
diabet zaharat 
beneficiari de 
materiale 
consumabile pentru 
pompele de insulină 
cu senzori de 
monitorizare 
continuă a glicemiei 

13 0 0 

cost mediu/ 
bolnav cu diabet 
zaharat beneficiar 
de materiale 
consumabile 
pentru pompele 
de insulină cu 
senzori de monito-
rizare continuă a 
glicemiei 

4935.94 

TOTAL 35318       1685.77 

Program naţional de tratament al 
bolilor neurologice 

număr de bolnavi cu 
scleroză multiplă 
trataţi  

139 0 19 
cost mediu/bolnav 
cu scleroză 
multiplă tratat 

32283.49 

Program naţional de tratament al 
hemofiliei şi talasemiei 

număr de bolnavi cu 
hemofilie 
congenitală fără 
inhibitori/boală von 
Willebrand cu 
substituţie 
profilactică 
continuă 

10 0 0 

cost mediu/bolnav 
cu hemofilie 
congenitală fără 
inhibitori/boală 
von Willebrand cu 
substituţie 
profilactică 
continuă 

120569.59 

număr de bolnavi cu 
hemofilie  
congenitală fără 
inhibitori/boală von 
Willebrand cu 
substituţie 
profilactică 
intermitentă/de 
scurtă durată 

7 1 0 

cost mediu/bolnav 
cu hemofilie 
congenitală fără 
inhibitori/boală 
von Willebrand cu 
substituţie 
profilactică 
intermitentă/de 
scurtă durată 

345440.96 



număr de bolnavi cu 
hemofilie 
congenitală fără 
inhibitori/boală von 
Willebrand cu 
tratament „on 
demand” 

14 0 0 

cost mediu/bolnav 
cu hemofilie 
congenitală fără 
inhibitori/boală 
von Willebrand cu 
tratament „on 
demand” 

43866.77 

număr de bolnavi cu 
vârsta 1-18 ani cu 
hemofilie 
congenitală cu 
inhibitori cu titru 
mare cu profilaxie 
secundară pe 
termen lung 

      

cost mediu/bolnav 
cu vârsta 1-18 ani 
cu hemofilie 
congenitală cu 
inhibitori cu titru 
mare cu profilaxie 
secundară pe 
termen lung 

  

număr de bolnavi cu 
hemofilie 
congenitală cu 
inhibitori cu 
profilaxie secundară 
pe termen 
scurt/intermitentă 

      

cost mediu/bolnav 
cu hemofilie 
congenitală cu 
inhibitori cu 
profilaxie 
secundară pe 
termen 
scurt/intermitentă 

  

număr de bolnavi cu 
hemofilie 
congenitală cu 
inhibitori cu 
tratament de oprire 
a sângerărilor 

1 0 0 

cost mediu/bolnav 
cu hemofilie 
congenitală cu 
inhibitori cu 
tratament de 
oprire a 
sângerărilor 

1709665.21 

număr de bolnavi cu 
hemofilie 
congenitală cu şi 
fără inhibitori/boală 
von Willebrand, 
pentru tratamentul 
de substituţie în 
cazul intervenţiilor 
chirurgicale şi 
ortopedice 

      

cost mediu/bolnav 
cu hemofilie 
congenitală cu şi 
fără 
inhibitori/boală 
von Willebrand, 
pentru 
tratamentul de 
substituţie în 
cazul 
intervenţiilor 
chirurgicale şi 
ortopedice 

  

număr de bolnavi cu 
hemofilie dobândită 
simptomatică cu 
tratament de 
substituţie 

      

cost mediu/bolnav 
cu hemofilie 
dobândită 
simptomatică cu 
tratament de 
substituţie 

  

număr de bolnavi 
deficit congenital de 
factor VII 

      
cost mediu/bolnav 
deficit congenital 
de factor VII 

  

număr de bolnavi cu 
trombastenia 
Glanzmann 

      
cost mediu/bolnav 
cu trombastenia 
Glanzmann 

  

TOTAL 25       237903.30 

număr de bolnavi cu 
talasemie 16 0 1 cost mediu/bolnav 

cu talasemie 30967.00 

TOTAL  41       157147.67 



Programul naţional de tratament 
pentru boli rare 

număr de bolnavi cu 
boli neurologice 
degenerative/ 
inflamator-imune 
forme cronice 

      

cost mediu/bolnav 
cu boli neurolo-
gice degenerative/ 
inflamator-imune 
forme cronice 

  

număr de bolnavi cu 
boli neurologice 
degenerative/ 
inflamator-imune 
forme acute-urgenţe 
neurologice  

      

cost mediu/bolnav 
cu boli neurolo-
gice degenerative/ 
inflamator-imune 
forme acute-
urgenţe 
neurologice  

  

număr de bolnavi cu 
boala Fabry 4 0 0 cost mediu/bolnav 

cu boala Fabry 423267.53 

număr de bolnavi cu 
boala Pompe       cost mediu/bolnav 

cu boala Pompe   

număr de bolnavi cu 
Tirozinemie       cost mediu/bolnav 

cu Tirozinemie   

număr de bolnavi cu 
mucopolizaharidoză 
tip II (sindromul 
Hunter) 

1 0 1 

cost mediu/bolnav 
cu mucopolizaha-
ridoză tip II (sin-
dromul Hunter) 

101801.99 

număr de bolnavi cu 
mucopolizaharidoză 
tip I (sindromul 
Hurler) 

      

cost mediu/bolnav 
cu mucopolizaha-
ridoză tip I (sind-
romul Hurler) 

  

număr de bolnavi cu 
afibrinogenemie 
congenitală 

      
cost mediu/bolnav 
cu afibrinogene-
mie congenitală 

  

număr de bolnavi cu 
sindrom de 
imunodeficienţă 
primară 

2 0 0 

cost mediu/bolnav 
cu sindrom de 
imunodeficienţă 
primară 

28169.71 

număr de bolnavi cu 
HTPA       cost mediu/bolnav 

cu HTPA   

număr de bolnavi cu 
amiloidoză cu 
transtiretină cu 
afectare neurologică 

      

cost mediu/bolnav 
cu  amiloidoză cu 
transtiretină cu 
afectare 
neurologică 

  

număr de bolnavi cu 
amiloidoză cu 
transtiretină cu 
afectare cardiacă 
sau formă mixtă 

      

cost mediu/bolnav 
cu  amiloidoză cu 
transtiretină cu 
afectare cardiacă 
sau formă mixtă 

  

număr de bolnavi cu 
scleroză sistemică şi 
ulcerele digitale 
evolutive 

      

cost mediu/bolnav 
cu scleroză siste-
mică şi ulcerele 
digitale evolutive 

  

număr de bolnavi cu 
purpură 
trombocitopenică 
imună cronică  

3 0 3 

cost mediu/bolnav  
cu purpură 
trombocitopenică 
imună cronică  

79898.89              

număr de bolnavi cu 
hiperfenilalaninemi
e la bolnavii 
diagnosticaţi cu 
fenilcetonurie sau 
deficit de tetrahi-
drobiopterină (BH4) 

      

cost mediu/bolnav 
cu hiperfenilalani-
nemie la bolnavii 
diagnosticaţi cu 
fenilcetonurie sau 
deficit de tetrahid-
robiopterină (BH4) 

  



număr de bolnavi cu 
scleroză tuberoasă       

cost mediu/bolnav 
cu scleroză 
tuberoasă 

  

număr de bolnavi cu 
osteogeneză 
imperfectă - 
medicamente 

      

cost mediu/bolnav 
cu osteogeneză 
imperfectă - 
medicamente 

  

număr de bolnavi cu 
osteogeneză 
imperfectă - 
materiale sanitare 

      

cost mediu/bolnav 
cu osteogeneză 
imperfectă - 
materiale sanitare 

  

număr de bolnavi cu 
epidermoliză 
buloasă - 
medicamente 

      

cost mediu/bolnav 
cu epidermoliză 
buloasă - 
medicamente 

  

număr de bolnavi cu 
epidermoliză 
buloasă - materiale 
sanitare 

      

cost mediu/bolnav 
cu epidermoliză 
buloasă - 
materiale sanitare 

  

număr de bolnavi cu 
atrofie musculară 
spinală 

2     
cost mediu/bolnav 
cu atrofie 
musculară spinală 

794235.06 

număr de bolnavi cu 
boala Castelman       

cost mediu/bolnav 
cu boala 
Castelman 

  

număr de bolnavi cu 
mucopolizaharidoză 
Tip IVA 

      
cost mediu/bolnav 
cu mucopolizaha-
ridoză Tip IVA 

  

număr de bolnavi cu 
lipofuscinoză 
ceroidă TIP 2 
(TPP1) 

      

cost mediu/bolnav 
cu lipofuscinoză 
ceroidă TIP 2 
(TPP1) 

  

număr de bolnavi 
adulţi/ copii cu 
greutate > 40 Kg cu 
sindrom hemolitic 
uremic atipic 
(SHUa) 

      

cost mediu/bolnav 
adult / copil cu 
greutate > 40 Kg 
cu sindrom 
hemolitic uremic 
atipic (SHUa) 

  

număr de bolnavi 
copii cu greutate < 
40 Kg  cu sindrom 
hemolitic uremic 
atipic (SHUa) 

      

cost mediu/bolnav 
copil cu greutate < 
40 Kg cu sindrom 
hemolitic uremic 
atipic (SHUa) 

  

număr de bolnavi cu 
hemoglobinurie 
paroxistică 
nocturnă(HPN) 

      

cost mediu/bolnav 
cu hemoglobinu-
rie paroxistică 
nocturnă(HPN) 

  

număr de bolnavi cu 
mucoviscidoză copii 10     

cost mediu/bolnav 
cu mucoviscidoză 
copii 

174559.64 

număr de bolnavi cu 
mucoviscidoză 
adulţi 

3     
cost mediu/bolnav 
cu mucoviscidoză 
adulţi 

177839.39 

număr de bolnavi cu 
scleroză laterală 
amiotrofică 

19     
cost mediu/bolnav 
cu scleroză latera-
lă amiotrofică 

2321.48 

număr de bolnavi cu 
sindrom Prader 
Willi 

1     
cost mediu/bolnav 
cu sindrom 
Prader Willi 

11265.93 

număr de bolnavi cu 
fibroză pulmonară 
idiopatică 

1     
cost mediu/bolnav 
cu fibroză pulmo-
nară idiopatică  

70956.55 



număr de bolnavi cu 
distrofie musculară 
Duchenne 

1     

cost mediu/bolnav 
cu distrofie 
musculară 
Duchenne 

961108.69 

număr de bolnavi cu 
angioedem ereditar 1     

cost mediu/bolnav 
cu angioedem 
ereditar 

17026.96 

număr de bolnavi cu 
neuropatie Leber       

cost mediu/bolnav 
cu neuropatie 
Leber 

  

număr de bolnavi cu 
limfangioleiomioma
toză 

      

cost mediu/bolnav 
cu 
limfangioleiomio
matoză 

  

TOTAL 48       147144.98 

Program naţional de sănătate 
mintală 

număr de bolnavi în 
tratament 
substitutiv 

      
cost mediu/bolnav 
cu tratament de 
substituţie 

  

număr de bolnavi 
beneficiari de teste 
pentru depistarea 
prezenţei drogurilor 
în urina bolnavilor 

      

cost mediu/bolnav 
beneficiar de teste 
pentru depistarea 
prezenţei 
drogurilor în 
urina bolnavilor 

  

număr de teste 
pentru depistarea 
prezenţei drogurilor 
în urina bolnavilor 

      

cost mediu pe test 
rapid de depistare 
a drogurilor în 
urină 

  

TOTAL           

Programul 
naţional de 

boli endocrine 

Subprogramul 
naţional de 
tratament 

medicamentos al 
bolnavilor cu 
osteoporoză 

număr de bolnavi cu 
osteoporoză        cost mediu/bolnav 

cu osteoporoză    

Subprogramul 
naţional de 
tratament 

medicamentos al 
bolnavilor cu 
guşă datorată 

carenţei de iod şi 
proliferării 

maligne 

număr de bolnavi cu 
guşă prin tireo-
megalie datorată 
carenţei de iod  

      

cost mediu/bolnav 
cu guşă prin tireo-
megalie datorată 
carenţei de iod 

  

 

număr de bolnavi cu 
guşă prin 
tireomegalie 
datorată proliferării 
maligne 

      

cost mediu/bolnav 
cu guşă prin 
tireomegalie 
datorată 
proliferării 
maligne 

  

TOTAL           

TOTAL GENERAL PROGRAM           

Programul naţional de ortopedie 

număr bolnavi copii 
endoprotezaţi       cost mediu/bolnav 

copil endoprotezat   

număr bolnavi 
adulţi endoprotezaţi 442 12 370 

cost mediu/bolnav 
adult 
endoprotezat 

5029.03 

număr bolnavi copii 
cu endoprotezare 
articulară tumorală 

      

cost mediu/bolnav 
copil cu endopro-
tezare articulară 
tumorală 

  

număr bolnavi 
adulţi cu 
endoprotezare 
articulară tumorală 

      

cost mediu/bolnav 
adult cu endopro-
tezare articulară 
tumorală 

  



număr bolnavi copii 
cu implant 
segmentar de 
coloană 

      

cost mediu/ bolnav 
copil cu implant 
segmentar de 
coloană 

  

număr bolnavi 
adulţi cu implant 
segmentar de 
coloană 

      

cost mediu/bolnav 
adult cu implant 
segmentar de 
coloană 

  

număr bolnavi 
adulţi trataţi prin 
chirurgie spinală 

      
cost mediu/bolnav 
adult tratat prin 
chirurgie spinală 

  

număr bolnavi copii 
trataţi prin 
instrumentaţie 
specifică  

      

cost mediu/bolnav 
copil tratat prin 
instrumentaţie 
specifică  

  

număr de bolnavi 
adulţi cu instabili-
tate articulară 
trataţi  prin 
implanturi de fixare 

17 0 17 

cost mediu/bolnav 
adult cu instabili-
tate articulară 
tratat prin implan-
turi de fixare 

1789.59 

număr de bolnavi 
copii cu instabilitate 
articulară trataţi  
prin implanturi de 
fixare 

      

cost mediu/bolnav 
copil cu 
instabilitate 
articulară tratat 
prin implanturi de 
fixare 

  

TOTAL 459       4909.05 

Programul național de transplant 
de organe, țesuturi si celule de 

origine umană 

număr de bolnavi 
trataţi pentru stare 
posttransplant 

111     
cost mediu/bolnav 
tratat pentru stare 
posttransplant 

9396.78 

număr bolnavi cu 
transplant hepatic 
trataţi pentru 
recidiva hepatitei 
cronice cu VHB 

      

cost mediu/bolnav 
tratat pentru 
recidiva hepatitei 
cronice cu VHB 

  

TOTAL 111       9396.78 

Programul naţional de supleere a 
funcţiei renale la bolnavii cu 
insuficienţă renală cronică 

număr de bolnavi 
trataţi prin 
hemodializă 
convenţională  

547 52 88 
tarif/şedinţă de 
hemodializă 
convenţională 

621.97/ 
sedinta 

(14119*56
1.00+       

45250*641
.00) 

număr de bolnavi 
trataţi prin 
hemodiafiltrare 
intermitentă on-line 

72 5 2 

tarif/şedinţă de 
hemodiafiltrare 
intermitentă on-
line 

696.47/ 
sedinta        
(2310* 
636.00+       
7152* 

716.00) 

număr de bolnavi 
trataţi prin dializă 
peritoneală continuă 

16 0 1 

tarif/bolnav tratat 
prin dializă 
peritoneală 
continuă 

47134.80/ 
bolnav/ 
12 luni;      
3986.23/ 

bolnav/luna 

număr de bolnavi 
trataţi prin dializă 
peritoneală 
automată 

1 0 0 

tarif/bolnav tratat 
prin dializă 
peritoneală 
automată 

88222.74/ 
bolnav/ 
12 luni;  
7351.90/ 

bolnav/luna 

TOTAL 614       
72263.16/ 
bolnav/ 
12 luni 



Program naţional de terapie 
intensivă a insuficienţei hepatice 

număr de bolnavi 
trataţi prin epurare 
extrahepatică 

      

cost mediu/bolnav 
tratat prin 
epurare 
extrahepatică 

  

Programul 
naţional de 
diagnostic şi 
tratament cu 

ajutorul 
aparaturii de 

înaltă 
performanţă 

Subprogramul 
de radiologie 

intervenţională 

număr bolnavi cu 
afecţiuni cerebro-
vasculare trataţi 

18 0 16 

cost mediu/bolnav 
cu afecţiuni 
cerebrovasculare 
tratat 

1644.16 

număr bolnavi cu 
stimulatoare 
cerebrale 
implantabile 

    

  

cost mediu/bolnav 
cu stimulator 
cerebral 
implantabil 

  

număr bolnavi cu 
pompe implantabile     

  

cost mediu/bolnav 
cu pompă 
implantabilă 

  

număr bolnavi cu 
afecţiuni vasculare 
periferice trataţi 

130 0 110 
cost mediu/bolnav 
cu afecţiuni vascu-
lare periferice  

447.87 

număr bolnavi cu 
afecţiuni ale 
coloanei vertebrale 
trataţi 

25 0 21 

cost mediu/bolnav 
cu afecţiuni ale 
coloanei 
vertebrale  

1830.91 

număr bolnavi cu 
afecţiuni oncologice 
trataţi 

10 0 10 
cost mediu/bolnav 
cu afecţiuni 
oncologice tratat 

1769.47 

număr bolnavi cu 
hemoragii acute sau 
cronice trataţi 

17 0 16 
cost mediu/bolnav 
cu hemoragii 
acute sau cronice  

1018.03 

număr de pacienţi 
cu distonii 
musculare trataţi 
prin stimulare 
cerebrală profundă 

      

cost mediu/ 
pacient cu distonii 
musculare trataţi 
prin stimulare 
cerebrală 
profundă 

  

număr bolnavi cu 
servicii prin 
tratament Gamma-
Knife 

      
tarif/ investigaţie 
pentru tratament 
Gamma-Knife 

  

număr de bolnavi 
pentru care se 
înlocuieşte 
stimulatorul din 
cadrul dispozitivului 
de stimulare 
profundă la bolnavii 
cu maladie 
Parkinson cu unul 
nereîncărcabil 

      

cost mediu/bolnav 
pentru care se 
înlocuieşte stimu-
latorul din cadrul 
dispozitivului de 
stimulare profundă 
la bolnavii cu 
maladie Parkinson 
cu unul 
nereîncărcabil 

  

număr de bolnavi 
pentru care se 
înlocuieşte 
stimulatorul din 
cadrul dispozitivului 
de stimulare 
profundă la bolnavii 
cu maladie 
Parkinson cu unul 
reîncărcabil, cu kit 
de încărcare 

      

cost mediu/bolnav 
pentru care se 
înlocuieşte stimu-
latorul din cadrul 
dispozitivului de 
stimulare profun-
dă la bolnavii cu 
maladie 
Parkinson cu unul 
reîncărcabil cu kit 
de încărcare 

  



  

număr de bolnavi 
pentru care se 
înlocuieşte 
stimulatorul din 
cadrul dispozitivului 
de stimulare 
profundă la bolnavii 
cu maladie 
Parkinson cu unul 
nereîncărcabil 
precum şi a 
extensiilor de 
legătură stimulator-
electrozi 

      

cost mediu/bolnav 
pentru care se 
înlocuieşte stimu-
latorul din cadrul 
dispozitivului de 
stimulare profun-
dă la bolnavii cu 
maladie Parkin-
son cu unul 
nereîncărcabil 
precum şi a exten-
siilor de legătură 
stimulator-
electrozi 

  

număr de bolnavi 
pentru care se 
înlocuieşte 
stimulatorul din 
cadrul dispozitivului 
de stimulare 
profundă la bolnavii 
cu maladie 
Parkinson cu unul 
reîncărcabil precum 
şi a extensiilor de 
legătură stimulator-
electrozi / 

      

cost mediu/bolnav 
pentru care se 
înlocuieşte stimu-
latorul din cadrul 
dispozitivului de 
stimulare profun-
dă la bolnavii cu 
maladie Parkin-
son cu unul reîn-
cărcabil precum şi 
a extensiilor de 
legătură stimula-
tor-electrozi 

  

număr de bolnavi cu 
maladie Parkinson 
cu înlocuire a 
extensiilor de 
legătură stimulator-
electrozi 

      

cost mediu/bolnav 
cu înlocuire a 
extensiilor de 
legătură 
stimulator-
electrozi  

  

număr de bolnavi cu 
maladie Parkinson 
cu înlocuire a kit-
ului de reîncărcare 
a stimulatorului 

      

cost mediu/bolnav 
cu înlocuire a kit-
ului de 
reîncărcare a 
stimulatorului  

  

număr de bolnavi 
pentru care se înlo-
cuieşte stimulatorul 
din cadrul dispoziti-
vului de stimulare 
profundă la bolnavii 
cu distonii 
musculare trataţi 
prin implantarea de 
stimulator cerebral 
reîncărcabil  

      

cost mediu/ 
bolnav pentru 
care se înlocuieşte 
stimulatorul din 
cadrul dispoziti-
vului de stimulare 
profundă la 
bolnavii cu 
distonii musculare 
cu unul 
reîncărcabil 

  

număr de bolnavi 
pentru care se 
înlocuieşte stimula-
torul din cadrul 
dispozitivului de 
stimulare profundă 
la bolnavii cu 
distonii musculare 
cu unul reîncăr-
cabil, precum şi a 
extensiilor de 
legătură stimulator-
electrozi 

      

cost mediu/ 
bolnav pentru 
care se înlocuieşte 
stimulatorul din 
cadrul dispoziti-
vului de stimulare 
profundă la 
bolnavii cu 
distonii musculare 
cu unul reîncăr-
cabil precum şi a 
extensiilor de 
legătură stimu-
lator-electrozi 

  



 

 

număr de bolnavi cu 
distonii musculare 
cu înlocuire a 
extensiilor de 
legătură stimulator-
electrozi  

      

cost mediu/ 
bolnav cu distonii 
musculare cu înlo-
cuire a extensiilor 
de legătură 
stimulator-
electrozi  

  

număr de bolnavi cu 
distonii musculare 
cu înlocuire a kit-
ului de reîncărcare 
a stimulatorului 

      

cost mediu/ 
bolnav cu distonii 
musculare cu 
înlocuire a kit-ului 
de reîncărcare a 
stimulatorului 

  

TOTAL 198       851.48 

Subprogramul 
de diagnostic şi 

tratament al 
epilepsiei 

rezistente la 
tratamentul 

medicamentos 

număr bolnavi cu 
epilepsie rezistentă 
la tratament 
medicamentos 
trataţi prin 
proceduri 
microchirurgicale 

      

cost mediu/bolnav 
cu epilepsie 
rezistentă la 
tratament 
medicamentos 
tratat prin 
proceduri 
microchirurgicale 

  

număr bolnavi cu 
epilepsie rezistentă 
la tratament 
medicamentos 
trataţi prin implant 
de stimulator al 
nervului vag 

      

cost mediu/bolnav 
cu epilepsie 
rezistentă la 
tratament 
medicamentos 
tratat prin 
implant de 
stimulator al 
nervului vag 

  

număr de pacienţi  
bolnavi cu înlocuire 
a generatorului 
implantabil al 
stimulatorului de 
nerv vag 

      

cost mediu/ 
bolnav cu înlocu-
ire a generato-
rului implantabil 
al stimulatorului 
de nerv vag 

  

număr bolnavi cu 
epilepsie rezistentă 
la tratament 
medicamentos 
trataţi prin implant 
de dispozitiv de 
stimulare cerebrală 
profundă 

      

cost mediu/ 
bolnav cu epilep-
sie rezistentă la 
tratament medica-
mentos tratat prin 
implant de dispo-
zitiv de stimulare 
cerebrală 
profundă 

  

TOTAL           
Subprogramul 
de tratament al 

hidrocefaliei 
congenitale sau 

dobândite la 
copil 

număr bolnavi copii 
cu hidrocefalie 
congenitală sau 
dobândită trataţi 

      

cost mediu/bolnav 
copil cu 
hidrocefalie 
congenitală sau 
dobândită  

  

Subprogramul 
de tratament al 

durerii 
neuropate prin 

implant de 
neurostimulator 

medular 

număr bolnavi 
trataţi prin implant 
neuromodulator 

      

cost mediu/bolnav 
tratat prin 
implant 
neuromodulator 

  

TOTAL GENERAL PROGRAM 198       851.48 



Programul naţional de PET-CT 

număr de bolnavi cu  
afecţiuni oncologice 
cu monitorizare a 
evoluţiei bolii prin 
PET-CT** 

      

tarif/bolnav cu 
afecţiuni oncolo-
gice beneficiar de 
investigaţie PET-
CT  

  

număr de bolnavi 
adulţi cu epilepsie 
cu monitorizare a 
evoluţiei bolii prin 
PET-CT 

      

tarif/ bolnav adult 
cu epilepsie bene-
ficiar de investi-
gaţie PET-CT  

  

număr de bolnavi 
copii cu epilepsie cu 
monitorizare  a 
evoluţiei bolii prin 
PET-CT 

      

tarif/ bolnav copil 
cu epilepsie bene-
ficiar de investi-
gaţie PET-CT 

  

TOTAL           

Medicamente eliberate în baza 
contractelor cost-volum 

număr bolnavi cu 
afecţiuni oncologice 844 83 133 

cost mediu/bolnav 
cu afecţiuni 
oncologice  

110746.96 

număr bolnavi cu 
purpură 
trombocitopenică 
imună cronică 

2     

cost mediu/bolnav 
cu  purpură 
trombocitopenică 
imună cronică  

11673.29                

număr bolnavi cu 
mucoviscidoză  0     cost mediu/bolnav 

cu mucoviscidoză  0.00 

număr bolnavi cu 
scleroză multiplă 30 0 9 

cost mediu/bolnav 
cu scleroză 
multiplă tratat 

62684.58 

număr bolnavi cu 
boala Crohn 
luminală non-activă/ 
ușor activă, cu 
fistule perianale 
complexe  

      

cost mediu/bolnav 
cu boala Crohn 
luminală non-
activă/ușor activă, 
cu fistule peria-
nale complexe  

  

număr bolnavi cu 
alfa – manozidoză 
ușoară până la 
moderată cu 
manifestări non-
neurologice  

      

cost mediu/bolnav 
cu alfa – manozi-
doză ușoară până 
la moderată cu 
manifestări non-
neurologice  

  

număr bolnavi cu 
purpură 
trombocitopenică 
trombotică 
dobândită 

      

cost mediu/bolnav 
cu purpură 
trombocitopenică 
trombotică 
dobândită 

  

număr  bolnavi cu 
polineuropatie 
familială amiloidă 
cu transtiretină cu 
stadiul I sau II 

      

cost mediu/bolnav 
cu polineuropatie 
familială amiloidă 
cu transtiretină cu 
stadiul I sau II 

  

număr bolnavi cu 
boala Fabry       cost mediu/bolnav 

cu boala Fabry   

număr bolnavi cu 
hemofilie A       cost mediu/bolnav 

cu  hemofilie A   

număr bolnavi cu 
cistinoză 
nefropatică 

      
cost mediu/bolnav 
cu cistinoză 
nefropatică 

  

TOTAL 876       108874.79 

TOTAL PROGRAME NAŢIONALE CURATIVE 45282       8835.37 


