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CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE  
CABINET PREŞEDINTE 
 

ORDIN nr. 202/08.04.2022 
 

pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de 
sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022 
 

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1097/08.04.2022 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. 
423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate,  

- 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 2022 şi 
2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 şi 318 bis din 31 martie 2022, se modifică 
şi se completează după cum urmează: 

1. La Capitolul I, articolul 21, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 21 
În vederea derulării în bune condiţii a programelor naţionale de sănătate, în urma analizei trimestriale 
efectuată de către casele de asigurări de sănătate a indicatorilor raportați şi în funcţie de realizarea 
obiectivelor şi activităţilor propuse se stabileşte modul de alocare a resurselor rămase neutilizate.” 

2. La Capitolul III, articolul 27, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „(4) Medicul desemnat este medicul specialist medicină internă, nominalizat de casa de asigurări 
de sănătate în situaţia în care există un deficit de medici specialişti în diabet, nutriţie şi boli 
metabolice sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice la nivel judeţean. Medicul 
specialist în diabet, nutriţie şi boli metabolice, medicul cu competenţă/atestat în diabet, medicul 
desemnat sau medicul de familie pot recomanda efectuarea hemoglobinei glicozilate HbA1c, dar nu 
mai mult de două dozări/bolnav/an. Valabilitatea recomandării este de maximum 90, respectiv 92 de 
zile calendaristice, după caz.” 

3. La Capitolul IX, titlul “Programul naţional de diabet zaharat”, “Subprogramul de diabet 
zaharat tip 1”, Activitatea 4, subtitlul ”Criterii de întrerupere” punctul 3 de la NOTĂ se modifică şi 
va avea următorul cuprins:  
„3. Bolnavii care dețin din resurse proprii sisteme de monitorizare glicemică continuă beneficiază de 
consumabilele aferente în aceleaşi condiţii prevăzute pentru bolnavii cărora li s-au montat aceste 
dispozitive specifice în cadrul unităţilor sanitare care derulează Programul naţional de diabet zaharat, 
cu respectarea indicatorilor de eficienţă aferenţi acestei activităţi.” 
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4. La Capitolul IX, titlul “Programul naţional de diabet zaharat”, “Subprogramul de diabet 

zaharat tip 1”, Activitatea 5, subtitlul ”Criterii de întrerupere” punctul 3 de la NOTĂ se modifică şi 
va avea următorul cuprins:  
„3. Bolnavii care dețin din resurse proprii pompe de insulină beneficiază de consumabilele aferente în 
aceleaşi condiţii prevăzute pentru bolnavii cărora li s-au montat aceste dispozitive specifice în cadrul 
unităţilor sanitare care derulează Programul naţional de diabet zaharat, cu respectarea indicatorilor de 
eficienţă aferenţi acestei activităţi.” 

5. La Capitolul IX, titlul “Programul naţional de diabet zaharat”, “Subprogramul de diabet 
zaharat tip 1”, Activitatea 6, subtitlul ”Criterii de întrerupere” primul paragraf al punctului 4 de la 
NOTĂ se modifică şi va avea următorul cuprins:  
„4. Bolnavii care dețin din resurse proprii sisteme de pompă de insulină cu senzori de monitorizare 
continuă a glicemiei beneficiază de consumabilele aferente în aceleaşi condiţii prevăzute pentru 
bolnavii cărora li s-au montat aceste dispozitive specifice în cadrul unităţilor sanitare care derulează 
Programul naţional de diabet zaharat, cu respectarea indicatorilor de eficienţă aferenţi acestei 
activităţi.” 

6. La Capitolul IX, titlul “Programul naţional de diabet zaharat”, “Subprogramul de diabet 
zaharat tip 2 şi alte tipuri de diabet zaharat: tipuri specifice şi diabet gestaţional”, Activitatea 4, 
subtitlul ”Criterii de întrerupere” punctul 5 de la NOTĂ se modifică şi va avea următorul cuprins:  
„5. Bolnavii care dețin din resurse proprii pompe de insulină beneficiază de consumabilele aferente în 
aceleaşi condiţii prevăzute pentru bolnavii cărora li s-au montat aceste dispozitive specifice în cadrul 
unităţilor sanitare care derulează Programul naţional de diabet zaharat, cu respectarea indicatorilor de 
eficienţă aferenţi acestei activităţi.” 

7. La Capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare” subtitlul „Unităţi 
care derulează programul”, punctul 29) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„29) Hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN): 

a) Asociaţia Oncohelp – Timişoara; 
b) Institutul Clinic Fundeni – Bucureşti; 
c) Spitalul Universitar de Urgenţă – Bucureşti; 
d) Spitalul Clinic Colentina – Bucureşti; 
e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi; ” 

8. La Capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul „Unităţi 
care derulează programul”, punctul 30) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„30) Sindromul hemolitic uremic atipic (SHUa): 

a) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara; 
b) Institutul Clinic Fundeni – Bucureşti; 
c) Spitalului Clinic de Urgenţe pentru copii „Sf. Maria” Iaşi.” 

9. La Capitolul IX, titlul „Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de 
înaltă performanţă”, ”Subprogramul de radiologie intervenţională”, subtitlul „Indicatori de evaluare”, 
punctul 2), lit. b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„b) tarif/serviciu Gamma-Knife/an: 7.300,00 lei;” 

10. La Capitolul IX, titlul „COST –VOLUM”, subtitlul „Unităţi care derulează programul", 
punctul 4), după litera c.8) se introduce o nouă literă, lit. c.9), cu următorul cuprins: 
„c.9) Spitalul Universitar de Urgenţă – Bucureşti; ” 
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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 

 
 
 

 


