
    "Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate 
curative pentru anul 2018*                                                     - mii lei - 

 Denumire program de sănătate 
Credite de 

angajament  an 
2018 

Credite 
bugetare an 

2018 
Programul naţional de oncologie, din care: 1.489.225,00 1.488.456,00 
Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni 
oncologice (adulţi si copii)** 1.291.527,00 1.291.087,00 
Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni 
oncologice prin PET - CT 28.832,00 28.754,00 
Subprogramul de reconstrucţie mamara după afecţiuni oncologice prin 
endoprotezare 412,00 378,00 
Subprogramul de diagnostic si de monitorizare a bolii reziduale a 
bolnavilor cu leucemiei acute prin imunofenotipare, examen citogenetic 
si/sau FISH si examen de biologie moleculara la copii si adulţi  2.882,00 2.746,00 
Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice 
realizate in regim de spitalizare de zi (adulţi si copii) 165.476,00 165.408,00 
Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom 
Ewing si neuroblastom) la copii si adulţi 96,00 83,00 
Programul national  de diabet zaharat 999.708,00 1.002.700,00 
Programul national de transplant de organe, ţesuturi şi celule 
de origine umana 45.325,00 45.603,00 
Programul naţional de tratament pentru boli rare** 190.583,00 185.721,00 
Programul naţional de tratament al bolilor neurologice 117.290,00 122.761,00 
Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei  188.897,00 187.416,00 
Programul  naţional de tratament al surdităţii prin proteze 
auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive) 18.506,00 18.526,00 
Programul naţional de boli endocrine 2.198,00 2.292,00 
Programul naţional de ortopedie 68.931,00 67.796,00 
Programul naţional de terapie intensiva a insuficientei hepatice 510,00 531,00 
Programul naţional de boli cardiovasculare 127.508,00 128.552,00 
Programul naţional de sănătate mintală 1.525,00 1.454,00 
Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul 
aparaturii de înaltă performanţă, din care: 22.863,00 21.261,00 
Subprogramul de radiologie intervenţională  13.685,00 12.990,00 
Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la 
tratamentul medicamentos  8.131,00 6.987,00 
Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la 
copil 322,00 302,00 
Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de 
neurostimulator medular 725,00 982,00 
Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu 
insuficienţă renală cronică 867.015,00 867.015,00 

Total 4.140.084,00 4.140.084,00 
Cost volum 807.282,00 807.282,00 

Total General 4.947.366,00 4.947.366,00 
 
    *) Sumele includ valoarea creditelor de angajament şi bugetare aferente trimestrului I 2018. 
    **) Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament şi bugetare aferente contractelor cost-
volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct." 


