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CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE  

CABINET PREŞEDINTE 

 

ORDIN nr. 980 / 29.11.2022 

 

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 3863/24.11.2022  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, ale Ordonanţei de Urgenţă 

a Guvernului nr. 160/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 şi ale Hotărârii 

Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate, Ordonanţei Guvernului 

nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, 

- 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 completează după cum urmează: 

 

1. La Capitolul VIII, tabelul „Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor 

naţionale de sănătate curative pentru anul 2022” se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

„CREDITELE BUGETARE ŞI DE ANGAJAMENT AFERENTE PROGRAMELOR 

NAŢIONALE DE SĂNĂTATE CURATIVE PENTRU ANUL 2022 

                mii lei 

Denumire program de sănătate 

Credite de 

angajament an 

2022 

Credite 

bugetare  

an 2022 

Transferuri de la 

bugetul de stat prin 

bugetul 

Ministerului 

Sănătăţii către 

bugetul Fondului 

National Unic de 

Asigurări Sociale 

de Sănătate (**) 

Programul naţional de oncologie, din care: 3.916.622,71 3.416.244,08 4.034,65 

Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu 

afecţiuni oncologice (adulţi şi copii)* 
3.548.766,39 3.035.535,01 3.643,37 

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu 

afecţiuni oncologice prin PET - CT 
15.108,00 28.424,00 0,00 

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni 

oncologice prin endoprotezare 
754,00 589,32 0,00 
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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  

4.189,68 4.952,63 6,68 

Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni 

oncologice realizate in regim de spitalizare de zi (adulţi şi copii). 
347.783,64 346.721,12 384,60 

Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne 

(sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi 
21,00 22,00 0,00 

Programul naţional de diabet zaharat 2.208.719,47 1.967.900,56 191,61 

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule 

de origine umană 
60.665,09 54.343,72 9,27 

Programul naţional de tratament pentru boli rare* 641.701,39 480.852,83 132,12 

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice* 161.918,50 150.654,94 41,50 

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei  228.952,29 195.036,60 120,29 

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze 

auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive) 
25.173,00 23.534,28 0,00 

Programul naţional de boli endocrine 2.225,80 1.828,06 1,80 

Programul naţional de ortopedie 132.311,21 99.646,85 46,21 

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei 

hepatice 
186,35 259,75 0,00 

Programul naţional de boli cardiovasculare 296.681,71 232.760,99 91,71 

Programul naţional de sănătate mintală 2.904,33 3.119,94 0,64 

Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul 

aparaturii de înaltă performanţă, din care: 
25.525,69 20.027,37 56,74 

Subprogramul de radiologie intervenţională  21.896,89 16.703,95 51,94 

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente 

la tratamentul medicamentos  
2.500,00 2.438,51 0,00 

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau 

dobândite la copil 
327,80 293,90 4,80 

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de 

neurostimulator medular 
801,00 591,01 0,00 

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii 

cu insuficienţă renală cronică 
1.302.832,46 1.271.793,03 1.423,46 

Programul național de PET-CT 51.804,00 44.928,00 44,00 

Total 
9.058.224,00 7.962.931,00 6.194,00 

Cost volum 1.997.024,41 1.686.902,76 1.712,76 

Total General 11.055.248,41 9.649.833,76 7.906,76 

 

*) Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament şi 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.” 

 

2. La capitolul IX titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare" subtitlul "Unităţi care 

derulează programul" punctul 8) „proceduri de chirurgie cardiovasculară copii”, după litera h) se 

introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins: 
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„i) S.C. Sanador - S.R.L. - Bucureşti.” 

 

3. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare” subtitlul „Unităţi 

care derulează programul” punctul 30 „Sindromul hemolitic uremic atipic (SHUa)”, după litera e) se 

introduce o nouă literă, litera f) cu următorul cuprins: 

„f) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara;” 

 

4. La capitolul IX titlul „Programul naţional de boli endocrine” „Subprogramul naţional de 

tratament medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză” subtitlul „Unităţi care derulează programul”, 

după litera af) se introduce o nouă literă, lit. ag), cu următorul cuprins: 

„ag) Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;” 

 

5. La capitolul IX titlul „Programul naţional de ortopedie” subtitlul „Unităţi care derulează 

programul”, punctul 6 „Tratamentul instabilităţilor articulare cronice prin implanturi de fixare” după 

litera aj) se introduce o nouă literă, lit. ak), cu următorul cuprins: 

„ak) Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;” 

 

6. Anexa nr. 16 B.1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din 

prezentul ordin. 

 

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 


