
PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE 
 

Obiective: 
a) tratamentul medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni oncologice; 
b) reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare; 
c) diagnosticul şi monitorizarea leucemiilor acute la copii şi adulţi; 
d) radioterapia bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi; 
e) diagnosticul genetic al tumorilor solide maligne la copii şi adulţi. 

Structură: 
1. Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni oncologice; 
2. Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare; 
3. Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor 

cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de 
biologie moleculară la copii şi adulţi; 

4. Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim 
de spitalizare de zi; 

5. Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi 
neuroblastom) la copii şi adulţi. 
 

Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni oncologice 
(adulţi şi copii) 
Activităţi: 

a) asigurarea tratamentului specific bolnavilor cu afecţiuni oncologice: citostatice, 
imunomodulatori, hormoni, factori de creştere şi inhibitori de osteoclaste în spital şi în 
ambulatoriu; 

b) asigurarea tratamentului specific cu terapii avansate CAR-T, în spital. 
Criterii de eligibilitate: 

1. Criterii de includere în subprogram: 
a) pentru activitatea de asigurare a tratamentului specific (citostatice, imunomodulatori, 

hormoni, factori de creştere şi inhibitori de osteoclaste), în spital şi în ambulatoriu, bolnavilor 
cu afecţiuni oncologice: după stabilirea diagnosticului de boală neoplazică şi stadializarea 
extensiei tumorale, conform procedurilor recomandate de ghidurile şi tratatele naţionale şi 
internaţionale recunoscute; 

b) pentru activitatea de asigurare a tratamentului specific cu terapii avansate CAR-T, în 
spital: bolnavi copii şi adolescenţi şi bolnavi adulţi tineri, cu vârsta cuprinsă până la 25 ani 
inclusiv, cu leucemie acută limfoblastică (LAL) cu celule B, refractar, în recădere 
posttransplant, în a doua recădere sau recăderi ulterioare, precum şi bolnavi adulţi cu limfom 
difuz, cu celulă mare de tip B, recidivant sau refractar (DLBCL), după două sau mai multe 
linii de terapie sistemică. 

2. Criterii de excludere în subprogram: 
a) pentru activitatea de asigurare a tratamentului specific (citostatice, imunomodulatori, 

hormoni, factori de creştere şi inhibitori de osteoclaste), în spital şi în ambulatoriu, bolnavilor 
cu afecţiuni oncologice: după epuizarea dozelor de citostatice recomandate sau a timpului de 
acordare a tratamentului sau la solicitarea bolnavului, după caz. 

3. Criterii de reincludere în subprogram: 
a) pentru activitatea de asigurare a tratamentului specific (citostatice, imunomodulatori, 

hormoni, factori de creştere şi inhibitori de osteoclaste), în spital şi în ambulatoriu, bolnavilor 
cu afecţiuni oncologice: la constatarea recidivei sau a progresiei bolii stabilizate, când 
bolnavul necesită reinstituirea tratamentului antineoplazic. Terapia cu CAR-T reprezintă o 
singură administrare. 



Indicatori de evaluare: 
1) indicatori fizici: 
a) număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice pentru care se asigură tratamentul specific 

(citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de creştere şi inhibitori de osteoclaste), în 
spital şi în ambulatoriu/an: 143.661; 

b) număr de bolnavi cu terapie avansată CAR-T trataţi/an: 20; 
2) indicatori de eficienţă: 
a) cost mediu/bolnav cu afecţiuni oncologice pentru care se asigură tratamentul specific 

(citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de creştere şi inhibitori de osteoclaste), în 
spital şi în ambulatoriu/an: 19.511 lei; 

b) cost mediu/bolnav cu terapie avansată CAR-T tratat/an: 1.488.857,40 lei. 
Natura cheltuielilor subprogramului: 

- cheltuieli pentru medicamente specifice (citostatice, imunomodulatori, hormoni, 
factori de creştere, inhibitori de osteoclaste), precum şi pentru terapia avansată CAR-T. 
Unităţi care derulează subprogramul: 

1. tratamente specifice bolnavilor cu afecţiuni oncologice şi onco-hematologice  
a) unităţi sanitare care au în structură secţii, compartimente, ambulatorii de specialitate 

sau cabinete medicale,  
b) unităţi sanitare aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie; 
c) farmacii cu circuit deschis; 

 2. terapie avansată CAR-T: 
- Institutul Clinic Fundeni - Bucureşti. 

 
Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare 
Activităţi; 

- asigurarea endoprotezelor mamare pentru reconstrucţia mamară după afecţiuni 
oncologice. 
Criterii de eligibilitate: 

Criterii de includere: 
- evaluare oncologică de etapă, care să avizeze explicit indicaţia de reconstrucţie 

mamară, imediată sau secundară 
Criterii de excludere: 
- protocol terapeutic oncologic ce nu permite efectuarea tratamentului reconstructiv; 
- afecţiuni sistemice severe, care în urma evaluărilor interdisciplinare contraindică 

intervenţia sau anestezia generală. 
Indicatori de evaluare: 

1) indicatori fizici: 
- număr de bolnavi trataţi/an: 203; 
2) indicatori de eficienţă: 
 - cost mediu/bolnav tratat/an: 2.579 lei. 

Natura cheltuielilor subprogramului: endoproteze mamare pentru reconstrucţia mamară 
Unităţi care derulează subprogramul: 

a) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti; 
b) Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arsenie" Bucureşti; 
c) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti; 
d) Spitalul Clinic de Chirurgie Plastică, Reconstructivă şi Arsuri "Steaua" Bucureşti; 
e) Spitalul Militar de Urgenţă "Prof. Dr. Agrippa Ionescu" Bucureşti; 
f) Spitalul Clinic de Urgenţă Sf. Ioan Bucureşti; 
g) Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Bucureşti; 
h) Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" Bucureşti; 



i) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca; 
j) Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa; 
k) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova; 
l) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sfântul Spiridon" Iaşi; 
m) Spitalul Clinic Judeţean Oradea; 
n) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; 
o) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara; 
p) Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara; 
q) Institutul Regional de Oncologie Iaşi; 
r) Spital Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila"; 
s) Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca. 

 
Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a 

bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi 
examen de biologie moleculară la copii şi adulţi 
Activităţi: 

- asigurarea serviciilor pentru diagnosticul iniţial şi de certitudine al leucemiei acute şi 
pentru monitorizarea bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute. 
Criterii de includere: 

a) diagnosticul iniţial şi de certitudine al leucemiei acute: 
- bolnavi cu diagnostic prezumtiv de leucemie acută dovedit obligatoriu printr-un 

examen citomorfologic efectuat anterior trimiterii spre investigare complexă prin 
imunofenotipare, citogenetică şi biologie moleculară; 

b) monitorizarea bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute; 
- bolnavi cu diagnostic de leucemie acută în tratament medicamentos. 

Indicatori de evaluare: 
1) indicatori fizici: 

a) număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul iniţial al leucemiei 
acute/an: 321; 

b) număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al 
leucemiei acute prin imunofenotipare/an: 766; 

c) număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al 
leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH/an: 324; 

d) număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al 
leucemiei acute prin examen de biologie moleculară/an: 509; 

e) număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de 
monitorizare a bolii minime reziduale prin imunofenotipare/an: 524; 

f) număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de 
monitorizare a bolii minime reziduale prin examen citogenetic şi/sau FISH/an: 61; 

g) număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de 
monitorizare a bolii minime reziduale prin examen de biologie moleculară/an: 292. 
 

NOTĂ: 
Bolnavul care a beneficiat de servicii pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute poate 

efectua 1, 2 sau 3 dintre examenele pentru diagnostic de certitudine. 
 
2) indicatori de eficienţă: 

a) tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute 
(medulogramă şi/sau examen citologic al frotiului sanguin, coloraţii citochimice): 201 lei; 



b) tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei 
acute prin imunofenotipare: 1.309 lei; 

c) tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei 
acute prin examen citogenetic şi/sau FISH: 834,5 lei; 

d) tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei 
acute prin examen de biologie moleculară: 600 lei; 

e) tarif/bolnav cu diagnostic de leucemie acută beneficiar de serviciu pentru 
monitorizarea bolii minime reziduale prin imunofenotipare: 1.309 lei; 

f) tarif/bolnav cu diagnostic de leucemie acută beneficiar de serviciu pentru 
monitorizarea bolii minime reziduale prin examen citogenetic şi/sau FISH: 834,5 lei; 

g) tarif/bolnav cu diagnostic de leucemie acută beneficiar de servicii pentru 
monitorizarea bolii minime reziduale prin examen de biologie moleculară: 600 lei. 
Natura cheltuielilor subprogramului: 

- servicii pentru diagnosticul iniţial şi de certitudine al leucemiilor acute şi pentru 
monitorizarea bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute. 
Unităţi care derulează subprogramul: 

a) Institutul Clinic Fundeni; 
b) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti; 
c) Spitalul Clinic Colţea Bucureşti; 
d) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara; 
e) Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca; 
f) Institutul Regional de Oncologie Iaşi; 
g) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş. 

 
Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în 

regim de spitalizare de zi 
Activităţi 

- asigurarea serviciilor de radioterapie (radioterapie cu ortovoltaj, radioterapie cu 
accelerator liniar 2D, radioterapie cu accelerator liniar 3D, radioterapie IMRT, brahiterapie) a 
bolnavilor cu afecţiuni oncologice. 
Criterii de eligibilitate a bolnavilor oncologici: 

a) criterii de includere: bolnavi cu afecţiuni oncologice, la recomandarea comisiei 
medicale de indicaţie terapeutică formată din cel puţin un medic radioterapeut, un medic 
oncolog şi medicul curant al bolnavului, putând face apel în funcţie de caz la următoarele 
specialităţi: chirurgie, chirurgie oncologică, imagistică medicală, anatomopatologie; 

b) criterii de întrerupere: întreruperea tratamentului prin radioterapie poate fi propusă 
de către medicul radioterapeut curant comisiei de indicaţie terapeutică în următoarele situaţii: 
decizia bolnavului, evoluţia bolii sub tratament, apariţia de efecte secundare sau complicaţii 
acute ale tratamentului care pun în pericol viaţa bolnavului, evoluţia la distanţă a bolii în 
timpul radioterapiei. 
Indicaţii de tratament de radioterapie: 

a) Radioterapie cu ortovoltaj/kilovoltaj - tumori cutanate, tumori superficiale la care se 
poate documenta că izodoza de 90% se suprapune tumorii, în condiţii ideale (constante 
electrice, filtrare, geometria fasciculelor), tumori semiprofunde şi profunde; 

b) Radioterapie cu accelerator liniar 2D - tratamente paliative sau simptomatice, 
tratamente cu intenţie curativă la bolnavi selecţionaţi (pelvis prin tehnica "box", cancer 
mamar, cancere ORL - ex. cancer laringian operat); 

c) Radioterapie cu accelerator liniar 3D - tratamente cu intenţie curativă, paliaţie sau 
tratamente simptomatice la bolnavi selecţionaţi - speranţa de viaţă neafectată de patologie 
asociată, tumori cerebrale, iradieri profilactice; 



d) IMRT - tratamentul radiologic în cancerele ORL, cancerul prostatei, iradierea 
recidivelor sau a tumorilor după "geographic miss", în toate situaţiile în care se poate 
documenta o distribuţie mai bună a dozei faţă de iradierea 3D conformaţională - tumori 
cerebrale sau ale sistemului nervos central (ex. iradiere cranio-spinală), iradiere după 
intervenţii limitate în cancerul mamar, la bolnave cu sâni mari, iradierea peretelui toracic după 
mastectomie, cancer esofagian, cancer pulmonar cu intenţie curativă, cancer al canalului anal, 
cancerul traheei, radioterapie pediatrică; 

e) Brahiterapie: 
a. Brahiterapie intracavitară - iradiere exclusivă sau suplimentarea dozei în cancerele 

colului şi corpului uterin, iradiere paliativă endobronşică sau esofagiană, cancere ale 
rinofaringelui accesibile, pentru suplimentarea dozei sau iradierea paliativă a recidivelor, 
cancerul foselor nazale, cancerul conductului auditiv extern, tumori ale vaginului, rectului şi 
anusului; 

b. Brahiterapie interstiţială - cancerul canalului anal, cancerul sânului, cancerul 
prostatei, cancerul pleoapei, sarcoame, tumori superficiale; 

c. Brahiterapie de contact - foloseşte aplicatori speciali, pentru tumori cutanate sau 
superficiale. 
 
Indicatori de evaluare: 
1) indicatori fizici: 

a) număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu ortovoltaj/an: 
113; 

b) număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 
2D/an: 255; 

c) număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 
3D/an: 3.856; 

d) număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie IMRT/an: 18.972; 
e) număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin brahiterapie/an: 1.790 . 

2) indicatori de eficienţă: 
a) tarif/serviciu de radioterapie cu ortovoltaj: 29 lei 
b) tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 2D: 180 lei; 
c) tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 3D: 320 lei 
d) tarif/serviciu de radioterapie IMRT: 640 lei; 
e) tarif/serviciu de brahiterapie: 302 lei. 

Natura cheltuielilor subprogramului 
- cuprinde toate cheltuielile necesare realizării serviciilor de radioterapie, inclusiv 

serviciile efectuate sau documentele eliberate în strânsă legătură şi în vederea efectuării 
serviciului medical respectiv. 
Unităţi care derulează subprogramul: 

a) unităţile sanitare publice cu structuri de profil; 
b) unităţi sanitare private autorizate/avizate şi evaluate în condiţiile legii; 
c) unităţi sanitare aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie care au structuri de 

profil. 
 

Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi 
neuroblastom) la copii şi adulţi 
Activităţi: 

- asigurarea serviciilor pentru diagnosticul genetic al tumorilor solide maligne (sarcom 
Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi. 
Criterii de includere: 



- bolnavi cu diagnostic prezumtiv de tumori solide maligne (sarcom Ewing şi 
neuroblastom). 
Indicatori de evaluare: 
1) indicatori fizici: 

a) număr de bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică pentru neuroblastom/an: 
9; 

b) număr de bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică pentru sarcom Ewing/an: 
13. 
2) indicatori de eficienţă: 
 a) tarif/bolnav beneficiar de serviciu de testare genetică pentru neuroblastom: 701 lei; 

b) tarif/bolnav beneficiar de serviciu de testare genetică pentru sarcom Ewing: 701 lei. 
Natura cheltuielilor subprogramului: 

- servicii pentru diagnosticul genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi 
neuroblastom). 
Unităţi care derulează subprogramul 

a) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor 
Biomedicale „Victor Babeş” Bucureşti; 

b) Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca. 
 


