
 
SITUAŢIA INDICATORILOR SPECIFICI  

AFERENŢI PROGRAMELOR/SUBPROGRAMELOR  
NAŢIONALE DE SĂNĂTATE CU SCOP CURATIV la 31.12.2021 

 

Program/ 
Subprogram de 

sănătate 

Indicatori fizici Indicatori de eficienţă 

Denumire indicator 
fizic 

Valoare 
(nr.) 

bolnavi, 
din care: 

numar 
bolnavi 
deceda-

ti* 

numar 
bolnavi 

nou 
intrati* 

Denumire indicator 
de eficienţă Valoare (lei) 

Program naţional de 
boli cardiovasculare 

număr de bolnavi 
trataţi prin 
proceduri de dilatare 
percutană 

334 0 247 
cost mediu/bolnav 
tratat prin proceduri 
de dilatare percutană 

2021.26 

număr de bolnavi 
trataţi prin proceuri 
terapeutice de 
electrofiziologie 

55 0 40 

cost mediu/bolnav 
tratat prin proceduri 
terapeutice de 
electrofiziologie 

6718.12 

număr de bolnavi 
trataţi prin 
implantare de 
stimulatoare 
cardiace 

172 1 141 

cost mediu/bolnav 
tratat prin 
implantare de 
stimulatoare cardiace 

3129.06 

număr de bolnavi cu 
aritmii complexe 
tratati prin 
proceduri de ablatie 

24 0 20 
cost mediu/bolnav 
tratat prin proceduri 
de ablatie 

25461.58 

număr de bolnavi 
trataţi prin 
implantare de 
defibrilatoare 
interne 

25 0 20 

cost mediu/bolnav 
tratat prin 
implantare de 
defibrilatoare interne 

20775.00 

număr de bolnavi 
trataţi prin 
implantare de 
stimulatoare de 
resincronizare 
cardiacă 

12 0 8 

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

9849.84 

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

      

cost mediu/bolnav 
(adult) tratat prin 
intervenţii de 
chirurgie 
cardiovasculară 

  

număr de bolnavi 
(copii) trataţi prin 
intervenţii de chirur-
gie cardiovasculară 

      

cost mediu/bolnav 
(copil) tratat prin 
chirurgie 
cardiovasculară 

  

număr de bolnavi 
trataţi cu anevrisme 
aortice tratati prin 
tehnici hibride 

      
cost mediu/bolnav cu 
anevrism aortic tratat 
prin tehnici hibride 

  

numar de bolnavi cu 
stenoze aortice, 
declarati inoperabili 
sau cu risc 
chirurgical foarte 
mare, prin tehnici 
transcateter  

      

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

  



numar de bolnavi cu 
insuficienta cardiaca 
in stadiu terminal 
tratati prin asistare 
mecanica a circu-
latiei pe termen lung 

      

cost mediu/bolnav cu 
insuficienta cardiaca 
in stadiu terminal 
tratat prin asistare 
mecanica a circulatiei 
pe termen lung 

  

număr de bolnavi 
trataţi prin chirurgie 
vasculară 

      
cost mediu/bolnav  
tratat prin chirurgie 
vasculară 

  

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

      

cost mediu/copil cu 
malformaţii cardiace 
congenitale tratat 
prin intervenţii de 
cardiologie 
intervenţională 

  

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

      

cost mediu/ adult cu 
malformaţii 
congenitale cardiace 
trataţi prin 
intervenţii de 
cardiologie 
intervenţională 

  

TOTAL 607 1 476   4664.66 

Pr
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at
io
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e 
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Subprogra-
mul de tra-
tament al 
bolnavilor 
cu afecţiuni 
oncologice 

număr bolnavi 
trataţi 6718 597 1983 cost mediu/bolnav 

tratat 18917.37 

Subprogra-
mul de 
monitoriza-
re a evolu-
ţiei bolii la 
pacienţii cu 
afecţiuni 
oncologice 
prin PET-
CT 

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

      
cost 
mediu/investigaţie 
PET-CT 

  

Subprogra-
mul de re-
construcţie 
mamară 
după afec-
ţiuni onco-
logice prin 
endoprote-
zare 

număr de bolnave cu 
reconstrucţie 
mamară 

0 0 0 
cost mediu/bolnavă 
cu reconstrucţie 
mamară 

0.00 

Subprogra-
mul de 

diagnostic 
şi de 

monitori-
zare a bolii 

minime 
reziduale a 
bolnavilor 
cu leucemii 
acute prin 

imunofeno-
tipare, 
examen 

citogenetic 

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

      

tarif/ bolnav 
beneficiar de serviciu 
pentru diagnosticul 
de certitudine al 
leucemiei acute prin 
imunofenotipare 

  



şi/sau FISH 
şi examen 
de biologie 
moleculară 
la copii şi 

adulţi 

număr de bolnavi 
beneficiari de servicii 
pentru diagnosticul 
de certitudine al 
leucemiei acute prin 
examen citogenetic 
şi/sau FISH 

      

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

  

numar de bolnavi cu 
diagnostic de leuce-
mie acută beneficiari 
de servicii de moni-
torizare a bolii mini-
me reziduale prin 
imunofenotipare 

      

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

  

numar de bolnavi cu 
diagnostic de leuce-
mie acută beneficiari 
de servicii de 
monitorizare a bolii 
minime reziduale 
prin  examen citoge-
netic şi/sau FISH 

      

tarif/ bolnav cu 
diagnostic de leuce-
mie acută beneficiar 
de serviciu pentru 
monitorizarea bolii 
minime reziduale 
prin examen citoge-
netic şi/sau FISH 

  

numar de bolnavi cu 
diagnostic de leuce-
mie acută beneficiari 
de servicii de 
monitorizare a bolii 
minime reziduale 
prin  examen de 
biologie moleculară 

      

tarif/ bolnav cu 
diagnostic de leuce-
mie acută beneficiar 
de serviciu pentru 
monitorizarea bolii 
minime reziduale 
prin examen de 
biologie moleculară 

  

TOTAL      
Subprogra-

mul de 
diagnostic 
genetic al 
tumorilor 
solide ma-
ligne (sar-
com Ewing 

şi neuro-
blastom) 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           

Subprogra-
mul de 

radiotera-
pie a 

bolnavilor 
cu afecţiuni 
oncologice 

număr de bolnavi cu 
afecţiuni oncologice 
trataţi prin radio-
terapie cu ortovoltaj 

      
tarif/serviciu de  
radioterapie cu 
ortovoltaj 

  

număr de bolnavi cu 
afecţiuni oncologice 
trataţi prin 
radioterapie cu 
cobaltoterapie 

      
tarif/serviciu de  
radioterapie cu 
cobaltoterapie 

  



număr de bolnavi cu 
afecţiuni oncologice 
trataţi prin 
radioterapie cu 
accelerator liniar 2D 

      
tarif/serviciu de  
radioterapie cu 
accelerator liniar 2D 

  

număr de bolnavi cu 
afecţiuni oncologice 
trataţi prin 
radioterapie cu 
accelerator liniar 3D 

219 1 211 
tarif/serviciu de  
radioterapie cu 
accelerator liniar 3D 

320.00 

număr de bolnavi cu 
afecţiuni oncologice 
trataţi prin 
radioterapie IMRT 

560 0 431 tarif/serviciu de  
radioterapie IMRT 640.00 

număr de bolnavi cu 
afecţiuni oncologice 
trataţi prin 
brahiterapie 

69 0 68 tarif/serviciu de  
brahiterapie 302.00 

TOTAL 807 1 710   

548.21lei/ 
serviciu ; 
11191.69/ 

bolnav 
TOTAL GENERAL 6908 599 3403   19704.48 

Programul naţional 
de tratament al 
surdităţii prin 

proteze auditive 
implantabile 

(implant cohlear şi 
proteze auditive) 

număr de implanturi 
cohleare 0 0 0 cost mediu/implant 

cohlear 0.00 

număr de proteze 
auditive cu ancorare 
osoasă 

0 0 0 
cost mediu/proteză 
auditivă cu ancorare 
osoasă  

0.00 

număr pacienti 
beneficiari de 
implant cohlear 

0 0 0 
cost mediu/bolnav 
beneficiar de implant 
cohlear 

0.00 

număr de pacenţi 
beneficiari de 
proteze auditive cu 
ancorare osoasă 

0 0 0 

cost mediu/bolnav 
beneficiar de proteză 
auditivă cu ancorare 
osoasă 

0.00 

număr procesoare de 
sunet (partea 
externă) pentru 
implanturi cohleare 

      

cost mediu/procesoar 
de sunet (partea 
externă) pentru 
implanturi cohleare 

  

număr procesoare de 
sunet (partea 
externă) pentru 
proteze auditive 
implantabile cu 
ancorare osoasă 

      

cost mediu/procesoar 
de sunt (partea 
externă) pentru 
proteze auditive 
implantabile cu 
ancorare osoasă 

  

număr de pacienti 
beneficiari de  
procesoare de sunet 
(partea externă) 
pentru implanturi 
cohleare 

      

cost mediu/bolnav 
beneficar de 
procesoar de sunet 
(partea externă) 
pentru implanturi 
cohleare 

  

număr de pacienti 
beneficiari de 
procesoare de sunet 
(partea externă) 
pentru proteze 
auditive implantabile 
cu ancorare osoasă 

      

cost mediu/bolnav 
beneficiar de 
procesoar de sunt 
(partea externă) 
pentru proteze 
auditive implantabile 
cu ancorare osoasă 

  

TOTAL 0       0.00 

Programul naţional 
de diabet zaharat 

număr de bolnavi cu 
diabet zaharat 
trataţi  

33291 6 33 cost mediu/bolnav 
tratat 1528.50 



număr de persoane 
cu diabet  evaluaţi 
prin dozarea HbA1c 

409     
tarif/dozare de 
hemoglobină 
glicozilată 

20.00 

număr copii cu 
diabet zaharat 
automonitorizaţi 

84     
cost mediu/copil cu 
diabet zaharat 
automonitorizat 

1345.71 

număr adulţi cu 
diabet zaharat 
automonitorizaţi 

6305     
cost mediu/adult cu 
diabet zaharat 
automonitorizat 

425.16 

număr bolnavi cu 
diabet zaharat 
beneficiari de pompe 
de insulină 

27 0 3 

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

5295.50 

număr bolnavi cu 
diabet zaharat bene-
ficiari de materiale 
consumabile pentru 
pompele de insulină 

80 0 0 

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

4936.51 

număr bolnavi cu 
diabet zaharat bene-
ficiari de sisteme de 
monitorizare 
continuă a glicemiei 

65 0 1 

cost mediu/bolnav 
beneficiar de sisteme 
de monitorizare 
continuă a glicemiei 

11941.65 

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

      

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

  

număr bolnavi cu 
diabet zaharat tip 1 
beneficiari de mate-
riale consumabile 
pentru sisteme de 
monitorizare 
glicemică continuă 

      

cost mediu/ bolnav cu 
diabet zaharat tip 1 
beneficiari de mate-
riale consumabile 
pentru sisteme de 
monitorizare 
glicemică continuă 

  

număr bolnavi cu 
diabet zaharat tip 1 
beneficiari de mate-
riale consumabile 
pentru pompele de 
insulină cu senzori 
de monitorizare 
continuă a glicemiei 

      

cost mediu/ bolnav cu 
diabet zaharat tip 1 
beneficiari de mate-
riale consumabile 
pentru pompele de 
insulină cu senzori de 
monitorizare 
continuă a glicemiei 

  

TOTAL 33393 6 37   1647.10 
Program naţional de 
tratament al bolilor 

neurologice  

număr de bolnavi cu 
scleroză multiplă 
trataţi  

130 1 17 
cost mediu/bolnav cu 
scleroză multiplă 
tratat 

33286.12 

Program naţional de 
tratament al 
hemofiliei şi 
talasemiei 

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

8 0 0 

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

105743.26 

număr de bolnavi cu 
hemofilie  congeni-
tală fără inhibitori/ 
boală von Wille-
brand cu substituţie 
profilactică 
intermitentă/de 
scurtă durată 

7 0 2 

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

278535.47 



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

14 0 3 

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

28541.04 

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

      

cost mediu/bolnav cu 
varsta 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 

1781697.46 

număr de bolnavi cu 
hemofilie congenitală 
cu şi fără inhibitori/ 
boală von Wille-
brand, pentru trata-
mentul de substituţie 
în cazul intervenţii-
lor chirurgicale şi 
ortopedice 

      

cost mediu/bolnav cu 
hemofilie congenitală 
cu şi fără inhibitori/ 
boală von Wille-
brand, pentru trata-
mentul de substituţie 
în cazul intervenţiilor 
chirurgicale şi 
ortopedice 

  

număr de bolnavi cu 
hemofilie dobândită 
simptomatică cu 
tratament de 
substituţie 

0     

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

0.00 

TOTAL 24 0 5   207373.60 
număr de bolnavi cu 
talasemie 15 0 2 cost mediu/bolnav cu 

talasemie 34937.83 

TOTAL GENERAL 39 0 7   141052.15 

Programul naţional 
de tratament pentru 

boli rare 

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

      

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

  

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

      

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

  

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

boala Fabry 408451.31 

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) 

      

cost mediu/bolnav cu 
mucopolizaharidoză 
tip II (sindromul 
Hunter) 

  



număr de bolnavi cu 
mucopolizaharidoză 
tip I (sindromul 
Hurler) 

      

cost mediu/bolnav cu 
mucopolizaharidoză 
tip I (sindromul 
Hurler) 

  

număr de bolnavi cu 
afibrinogenemie 
congenitală 

      
cost mediu/bolnav cu 
afibrinogenemie 
congenitală 

  

număr de bolnavi cu 
sindrom de imunode-
ficienţă primară 

2 0 0 
cost mediu/bolnav cu 
sindrom de imunode-
ficienţă primară 

41616.64 

număr de bolnavi cu 
HTPA       cost mediu/bolnav cu 

HTPA   

număr de bolnavi cu 
polineuropatie 
familială amiloidă cu 
transtiretină 

      

cost mediu/bolnav cu 
polineuropatie 
familială amiloidă cu 
transtiretină 

  

număr de bolnavi cu 
scleroză sistemică şi 
ulcerele digitale 
evolutive 

      

cost mediu/bolnav cu 
scleroză sistemică şi 
ulcerele digitale 
evolutive 

  

număr de bolnavi cu 
purpură 
trombocitopenică 
imună cronică la 
copii şi adulţii 
splenectomizaţi şi 
nesplenectomizaţi 

      

cost mediu/bolnav cu 
Purpura 
trombocitopenică 
imună cronică la 
copii şi adulţii 
splenectomizaţi şi 
nesplenectomizaţi 

  

număr de bolnavi cu 
hiperfenilalaninemiei 
la bolnavii diagnos-
ticaţi cu fenilcetonu-
rie sau deficit de 
tetrahidrobiopterină 
(BH4) 

      

cost mediu/bolnav cu 
hiperfenilalaninemie 
la bolnavii diagnosti-
caţi cu fenilcetonurie 
sau deficit de 
tetrahidrobiopterină 
(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       

cost mediu/bolnav cu 
epidermoliză buloasă   

număr de bolnavi cu 
atrofie musculară  
spinală 

      
cost mediu/bolnav cu 
atrofie musculară 
spinală 

  

număr de bolnavi cu 
boala Castelman       cost mediu/bolnav cu 

boala Castelman   

număr de bolnavi cu 
mucopolizaharidoza 
Tip IVA 

      
cost mediu/bolnav cu 
mucopolizaharidoza 
Tip IVA 

  

număr de bolnavi cu 
lipofuscinoza ceroida 
TIP 2 (TPP1) 

      
cost mediu/bolnav cu 
lipofuscinoza ceroida 
TIP 2 (TPP1) 

  

număr de bolnavi cu 
mucoviscidoză copii 7     cost mediu/bolnav cu 

mucoviscidoză copii 26522.39 

număr de bolnavi cu 
mucoviscidoză adulţi 3     cost mediu/bolnav cu 

mucoviscidoză adulţi 27220.79 



număr de bolnavi cu 
scleroză laterală 
amiotrofică 

17     
cost mediu/bolnav cu 
scleroză laterală 
amiotrofică 

3528.97 

număr de bolnavi cu 
sindrom Prader 
Willi 

1     cost mediu/bolnav cu 
sindrom Prader Willi 14694.84 

număr de bolnavi cu 
fibroză pulmonară 
idiopatică 

      
cost mediu/bolnav cu 
fibroză pulmonară 
idiopatică  

  

număr de bolnavi cu 
distrofie musculară 
Duchenne 

1     
cost mediu/bolnav cu 
distrofie musculară 
Duchenne 

986762.37 

număr de bolnavi cu 
angioedem ereditar       cost mediu/bolnav cu 

angioedem ereditar   

număr de bolnavi cu 
neuropatie Leber 0     cost mediu/bolnav cu 

neuropatie Leber 0.00 

număr de bolnavi cu 
limfangioleiomiomat
oza 

1     
cost mediu/bolnav cu 
limfangioleiomiomato
za 

4366.08 

TOTAL 36 0 0   84727.04 

Program naţional de 
sănătate mintală 

număr de bolnavi în 
tratament substitutiv       

cost mediu/bolnav cu 
tratament de 
substituţie  

  

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 

număr de bolnavi cu 
osteoporoză        cost mediu/bolnav cu 

osteoporoză    

număr de bolnavi cu 
guşă prin 
tireomegalie 
datorată carenţei de 
iod  

      

cost mediu/bolnav cu 
guşă prin 
tireomegalie datorată 
carenţei de iod 

  

număr de bolnavi cu 
guşă prin tireome-
galie datorată 
proliferării maligne 

      

cost mediu/bolnav cu 
guşă prin 
tireomegalie datorată 
proliferării maligne 

  

TOTAL           

Programul naţional 
de ortopedie 

număr bolnavi copii 
endoprotezaţi       cost mediu/bolnav 

copil endoprotezat   

număr bolnavi adulţi 
endoprotezaţi 350 5 323 cost mediu/bolnav 

adult endoprotezat 4997.84 

număr bolnavi copii 
cu endoprotezare 
articulară tumorală 

      

cost mediu/bolnav 
copil cu endoprote-
zare articulară 
tumorală 

  

număr bolnavi adulţi 
cu endoprotezare 
articulară tumorală 

      

cost mediu/bolnav 
adult cu 
endoprotezare 
articulară tumorală 

  

număr bolnavi copii 
cu implant 
segmentar 

      
cost mediubolnav 
/copil cu implant 
segmentar de coloană 

  

număr bolnavi adulţi 
cu implant 
segmentar 

      
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 adulţi cu 
instabilitate 
articulară tratat prin 
implanturi de fixare 

1 0 1 

cost mediu/adult cu 
instabilitate 
articulară tratat prin 
implanturi de fixare 

540.92 

TOTAL 351 5 324   4985.15 

Programul national 
de transplant de 

organe, tesuturi si 
celule de origine 

umană 

număr de bolnavi 
trataţi pentru stare 
posttransplant 

111     
cost mediu/bolnav 
tratat pentru stare 
posttransplant 

9089.51 

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

      

cost mediu/bolnav 
tratat pentru recidiva 
hepatitei cronice  cu 
VHB 

  

TOTAL 111       9089.51 

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

cronică 

număr de bolnavi 
trataţi prin 
hemodializă 
convenţională  

567 80 96 
cost mediu/şedinţă de 
hemodializă 
convenţională 

561.00 

număr de bolnavi 
trataţi prin 
hemodiafiltrare 
intermitentă on-line 

67 6 20 
cost mediu/şedinţă de 
hemodiafiltrare 
intermitentă on-line 

636.00 

număr de bolnavi 
trataţi prin dializă 
peritoneală continuă 

22 4 2 
cost mediu/bolnav 
tratat prin dializă 
peritoneală continuă 

46318.00 

număr de bolnavi 
trataţi prin dializă 
peritoneală 
automată 

      
cost mediu/bolnav 
tratat prin dializă 
peritoneală automată 

  

TOTAL 611 90 118   64925.75 
/bolnav/ 12luni 

Program naţional de 
terapie intensivă a 

insuficienţei hepatice  

număr de bolnavi 
tratati prin epurare 
extrahepatică 

      
cost mediu/bolnav 
tratat prin epurare 
extrahepatică 
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Subprogra
-mul de 

radiologie 
intervenţio

-nală 

număr bolnavi cu 
afecţiuni cerebrovas-
culare trataţi 

14 0 14 
cost mediu/bolnav cu 
afecţiuni cerebrovas-
culare tratat 

1633.90 

număr bolnavi cu 
stimulatoare cere-
brale 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 

54 0 52 
cost mediu/bolnav cu 
afecţiuni vasculare 
periferice  

590.06 

număr bolnavi cu 
afecţiuni ale coloanei 
vertebrale trataţi 

21 0 20 
cost mediu/bolnav cu 
afecţiuni ale coloanei 
vertebrale  

2083.32 

număr bolnavi cu 
afecţiuni oncologice 
trataţi 

19 0 17 
cost mediu/bolnav cu 
afecţiuni oncologice 
tratat 

822.37 

număr bolnavi cu 
hemoragii acute sau 
cronice trataţi 20 0 20 

cost mediu/bolnav cu 
hemoragii acute sau 
cronice  

1052.53 

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 trata-
ment Gamma-Knife 

      
cost mediu/bolnav cu 
servicii prin trata-
ment Gamma-Knife 

  

TOTAL 127 0 123   1064.28 

Subprogra
-mul de 

diagnostic 
şi 

tratament 
al 

epilepsiei 
rezistente 

la 
tratamen-

tul medica-
mentos 

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 medica-
mentos trataţi prin 
implant de stimu-
lator al nervului vag 

      

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

  

număr bolnavi cu 
epilepsie rezistentă la 
tratament medica-
mentos trataţi prin 
implant de dispozitiv 
de stimulare 
cerebrală profunda 

      

cost mediu/ bolnav cu 
epilepsie rezistentă la 
tratament medica-
mentos trataţi prin 
implant de dispozitiv 
de stimulare 
cerebrală profunda 

  

număr de pacienti  
bolnavi cu inlocuire 
a generatorului 
implantabil al 
stimulatorului de 
nerv vag 

      

cost mediu/ bolnav cu 
inlocuire a 
generatorului 
implantabil al 
stimulatorului de 
nerv vag 

  

TOTAL           

 

Subprogra
-mul de 
tratament 
al hidroce-
faliei con-
genitale 
sau 
dobândite 
la copil 

număr bolnavi copii 
cu hidrocefalie 
congenitală sau 
dobândită trataţi 

      

cost mediu/bolnav 
copil cu hidrocefalie 
congenitală sau 
dobândită  

  

Subprogra
-mul de 
tratament 
al durerii 
neuropate 
prin 
implant de 
neurosti-
mulator 
medular 

număr bolnavi 
trataţi prin implant 
neuromodulator 

      
cost mediu/bolnav 
tratat prin implant 
neuromodulator 

  

TOTAL GENERAL           

Medicamente 
eliberate în baza 
contractelor cost-

volum 

număr bolnavi cu 
afecţiuni oncologice 658 28 103 cost mediu/bolnav cu 

afecţiuni oncologice  132522.53 

număr bolnavi cu 
purpură trombocito-
penică imună 
cronică la adulţii 
splenectomizaţi şi 
nesplenectomizaţi  

4 0 1 

cost mediu/bolnav cu  
purpură trombocito-
penică imună cronică 
la adulţii 
spenectomizaţi şi 
nesplenectomizaţi  

33256.96 

număr bolnavi cu 
mucoviscidoza  2     cost mediu/bolnav cu 

mucoviscidoza 19853.60 

număr bolnavi cu 
scleroză multiplă 15 0 3 

cost mediu/bolnav cu 
scleroză multiplă 
tratat 

83049.56 



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 
perianale complexe  

  

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

      

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

  

numar  bolnavi cu 
purpura 
trombocitopenica 
trombotica 
dobandita 

      

cost mediu/bolnav cu 
purpura 
trombocitopenica 
trombotica dobandita 

  

numar bolnavi 
cupolineuropatie 
familială amiloidă cu 
transtiretină cu 
stadiul I sau II 

      

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

  

numar bolnavi cu 
boala Fabry       cost mediu/bolnav cu 

boala Fabry   

numar bolnavi cu  
hemofilie       cost mediu/bolnav cu  

hemofilie   

numar bolnavi cu 
cistinoza nefropatica       cost mediu/bolnav cu 

cistenoza nefropatica   

TOTAL 679 28 107  130512.97 

 
 


