CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
CABINET PREŞEDINTE
ORDIN nr. 112/25.02.2022
pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de
sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
Văzând Referatul de aprobare nr. DG 6579/25.02.2022 al directorului general al Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate,
având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.
155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu
modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
ART. I
Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi
2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 şi 224 bis din 31 martie 2017, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:
1.
La capitolul VIII, tabelul „Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor
naţionale de sănătate curative pentru perioada ianuarie - februarie 2022” se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate
curative pentru trimestrul I an 2022
mii lei
Credite de
angajament
pentru trimestrul
I an 2022
876.160,00

Credite bugetare
pentru perioada
trimestrul I an
2022
881.847,00

775.831,00

785.342,00

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu
afecţiuni oncologice prin PET - CT

14.160,00

13.280,00

Subprogramul de reconstrucţie mamara după afecţiuni oncologice
prin endoprotezare

168,00

188,00

Denumire program de sănătate
Programul naţional de oncologie, din care:
Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu
afecţiuni oncologice (adulţi si copii)*
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Subprogramul de diagnostic si de monitorizare a bolii reziduale a
bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen
citogenetic si/sau FISH si examen de biologie moleculara la copii si
adulţi
Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice
realizate in regim de spitalizare de zi (adulţi si copii).

960,00

875,00

85.035,00

82.155,00

6,00

7,00

534.289,00

539.378,00

14.622,00

13.521,00

114.093,00

131.437,00

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice*

41.319,00

41.915,00

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

50.429,00

53.831,00

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze
auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive)

4.613,00

8.962,00

Programul naţional de boli endocrine
Programul naţional de ortopedie
Programul naţional de terapie intensiva a insuficientei hepatice
Programul naţional de boli cardiovasculare
Programul naţional de sănătate mintală

418,00
20.657,00
82,00
56.895,00
768,00

576,00
23.655,00
141,00
70.462,00
637,00

5.637,00

6.135,00

4.754,00

4.671,00

512,00

988,00

78,00

106,00

293,00

370,00

Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne
(sarcom Ewing si neuroblastom) la copii si adulţi
Programul național de diabet zaharat
Programul național de transplant de organe, ţesuturi şi celule
de origine umana
Programul naţional de tratament pentru boli rare*

Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul
aparaturii de înaltă performanţă, din care:
Subprogramul de radiologie intervenţională
Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la
tratamentul medicamentos
Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau
dobândite la copil
Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de
neurostimulator medular
Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu
insuficienţă renală cronică
Total

296.401,00

296.401,00

2.016.383,00

2.068.898,00

Cost volum
Total General

553.553,00
2.569.936,00

477.874,00
2.546.772,00

*) Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament şi bugetare aferente contractelor cost-volum.
Valoarea acestora este prevăzută distinct.”
2.
La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei”,
subtitlul „Activităţi”, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„1. asigurarea, în spital şi în ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit închis, a medicamentelor
specifice pentru prevenţia şi tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie
congenitală (hemofilia A şi B, boala von Willebrand), hemofilie dobândită, deficit congenital de
factor VII şi trombastenie Ganzmann;”
3.
La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei”,
subtitlul „Criterii de eligibilitate”, după punctul 4 se introduc două noi puncte, punctele 5 şi 6 cu
următorul cuprins:
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„5) deficit congenital de factor VII
- bolnavi cu diagnostic cert de deficit congenital de factor VII;
6) trombastenia Glanzmann
- bolnavi cu diagnostic cert de trombastenia Glanzmann.”
Notă: bolnavii de la punctele 5) şi 6) trebuie să îndeplinească criteriile de includere prevăzute în
protocolul terapeutic aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi al președintelui CNAS pentru
aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune
internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare
medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de
prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune
internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de
sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind
implementarea acestora.
4.
La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei”,
subtitlul „Indicatori de evaluare”, la punctul 1) „indicatori fizici” după litera i) se introduc două noi
litere, lit. j) şi k) cu următorul cuprins:
„j) număr de bolnavi cu deficit congenital de factor VII/an: 36;
k) număr de bolnavi cu trombastenia Glanzmann/an: 10.”
5.
La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei”,
subtitlul „Indicatori de evaluare”, la punctul 2) „indicatori de eficienţă” după litera i) se introduc
două noi litere, lit. j) şi k) cu următorul cuprins:
„j) cost mediu/bolnav cu deficit congenital de factor VII/an: 161.910,00 lei;
k) cost mediu/bolnav cu trombastenia Glanzmann/an: 48.830,00 lei.”
6.
La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare” subtitlul
„Unităţi care derulează programul” litera o) de la punctul 1 se abrogă.
7.
La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare” subtitlul
„Unităţi care derulează programul” litera n) de la punctul 2 se abrogă.
8.
La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare” subtitlul
„Unităţi care derulează programul” litera r) de la punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„r) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea;”
9.
La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare” subtitlul
„Unităţi care derulează programul” litera b) de la punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea;”
10.
La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare” subtitlul
„Unităţi care derulează programul” litera u) de la punctul 11 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„u) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea;”
11.
La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare” subtitlul
„Unităţi care derulează programul” litera l) de la punctul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„l) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea;”
12.
La capitolul IX titlul „Programul naţional de boli endocrine ” subtitlul „Unităţi care
derulează programul” litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„m) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea;”
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ART. II
Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de
sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. PREŞEDINTE
Adela COJAN
Vicepreşedinte
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