CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
CABINET PREŞEDINTE

ORDIN nr. 373/08.06.2022

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 1.877 din 08.06.2022 al directorului general al Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate,
având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul
român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului
armat din Ucraina, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii 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, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La Capitolul IV, articolul 33, după alineatul (18), se introduce un nou alineat, alin. (19) cu
următorul cuprins:
„(19) Medicamentele specifice pentru tratamentul bolnavilor cu atrofie musculară spinală, incluşi în
cadrul Programului naţional de tratament pentru boli rare, se eliberează după cum urmează:
a) prin farmaciile cu circuit închis din structura unităţilor sanitare aflate în relaţie contractuală
cu casele de asigurări de sănătate prin care se derulează această activitate, pentru DCI Nusinersenum;
b) prin farmaciile cu circuit închis din structura unităţilor sanitare aflate în relaţie contractuală
cu casele de asigurări de sănătate prin care se derulează această activitate, la iniţierea tratamentului
copiilor cu DCI Risdiplamum, conform protocolului terapeutic;
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c) pentru tratamentul de continuare al copiilor, respectiv pentru tratamentul de inițiere cât şi
pentru cel de continuare al bolnavilor adulţi cu DCI Risdiplamum, prin farmaciile cu circuit deschis
aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.
2. La Capitolul VIII, tabelul „Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor
naţionale de sănătate curative pentru an 2022” se modifică şi va avea următorul cuprins:
CREDITELE BUGETARE ŞI DE ANGAJAMENT AFERENTE
NAŢIONALE DE SĂNĂTATE CURATIVE PENTRU AN 2022

PROGRAMELOR

Credite de
angajament
an 2022

Credite
bugetare
an 2022

Programul naţional de oncologie, din care:

3.631.512,57

3.201.550,57

mii lei
Transferuri de la bugetul
de stat prin bugetul
Ministerului Sănătăţii
către bugetul Fondului
National Unic de
Asigurări Sociale de
Sănătate (**)
913,57

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

3.061.644,84

2.850.626,84

796,84

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

15.148,00

28.472,00

0,00

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni
oncologice prin endoprotezare

508,00

522,00

0,00

3.890,37

3.409,37

5,37

550.300,36

318.503,36

111,36

21,00

17,00

0,00

2.137.288,52

2.016.484,52

37,52

51.579,19

56.209,19

0,19

Programul naţional de tratament pentru boli rare*
Programul naţional de tratament al bolilor
neurologice*
Programul naţional de tratament al hemofiliei şi
talasemiei
Programul naţional de tratament al surdităţii prin
proteze auditive implantabile (implant cohlear si
proteze auditive)
Programul naţional de boli endocrine

521.900,60

395.415,60

34,60

152.090,32

137.610,32

15,32

187.707,79

170.342,79

32,79

20.697,00

15.638,00

0,00

1.627,80

1.552,80

1,80

Programul naţional de ortopedie
Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei
hepatice

92.926,34

78.445,34

21,34

364,00

303,00

0,00

Denumire program de sănătate

Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii
reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin
imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi
examen de biologie moleculară la copii şi adulţi
Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni
oncologice realizate in regim de spitalizare de zi (adulţi şi
copii).
Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide
maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi
Programul naţional de diabet zaharat
Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi
celule de origine umană
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Programul naţional de boli cardiovasculare

336.136,42

195.555,42

23,42

2.874,37

2.766,37

0,37

Programul naţional de diagnostic şi tratament cu
ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, din care:

38.446,54

15.034,54

20,54

Subprogramul de radiologie intervenţională

26.160,54

12.526,54

20,54

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei
rezistente la tratamentul medicamentos

10.740,00

1.636,00

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale
sau dobândite la copil

373,00

208,00

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin
implant de neurostimulator medular

1.173,00

664,00

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

1.365.657,54

1.223.771,54

53.509,00

20.686,00

8.594.318,00

7.531.366,00

1.433.446,86
10.027.764,86

1.400.876,86
8.932.242,86

Programul naţional de sănătate mintală

Programul național de PET-CT
Total
Cost volum
Total General

335,54

1.437,00
307,86
1.744,86

* Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament și bugetare aferente contractelor cost-volum.
Valoarea acestora este prevăzută distinct.
** Credite de angajament şi bugetare care fac obiectul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român
cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din
Ucraina, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt incluse în creditele de angajament şi
bugetare aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2022.
3. La Capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare” subtitlul
„Activităţi”, punctul 1), litera n) se abrogă.

4. La Capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare” subtitlul
„Activităţi”, după punctul 5) se introduce un nou punct, punctul 6) cu următorul cuprins:
„6) asigurarea în spital prin farmaciile cu circuit închis, respectiv asigurarea în ambulatoriu, prin
farmaciile cu circuit deschis, după caz, a medicamentelor specifice tratamentului bolnavilor cu atrofie
musculară spinală;”
5. La Capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare” subtitlul „Indicatori
de evaluare”, punctul 2), lit. y) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“y) cost mediu/bolnav cu atrofie musculară spinală/an: 1.410.340,00 lei*);”
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.
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ART. III
Activitatea desfășurată în cadrul Programului naţional de tratament pentru boli rare, de către
unităţile de specialitate începând cu luna iunie 2022, se realizează potrivit prevederilor prezentului
ordin.
ART. IV
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. PREŞEDINTE
Adela COJAN
Vicepreşedinte
Director General,
Calin Gheorghe FECHETE

Direcţia Generala Juridic şi Contencios Administrativ
Director General Adjunct,
Cons. Jr. Liliana Maria MIHAI
Director General Adjunct
Medic Şef
Dr. Mihaela ION

Direcţia Generală Economică
Director General Adjunct Economic
Ec. Daniela SÂRBULESCU

Direcţia Farmaceutică Clawback Cost Volum
Director
Dr. Oana MOCANU

Direcţia Programe Curative
Director
Dr. Roxana RADU

Direcţia Programe Curative
Director Adjunct
Mihaela IOSIF

Aviz de legalitate nr. ______/_____________
Direcția Juridic și Contencios Administrativ
Director
Cons. Jr. Ana-Maria ILIESCU
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