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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

09 noiembrie 2021 

 

√    Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2401/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la 
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru 
organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei 
spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri 
confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de 
competenţă, publicat in Monitorul Oficial 1072/09.11.2021 

→ Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021 se modifică după cum urmează: 

- La litera B - Listă spitale şi unităţi de dializă, poziţia 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"3. AR SPITALUL 
CLINIC 
JUDEŢEAN DE 
URGENŢĂ ARAD 

I Spitalul 
Judeţean 
de Urgenţă 
Arad 

Spitalul 
Judeţean 
de Urgenţă 
Arad 

Spitalul 
Judeţean 
de 
Urgenţă 
Arad 

Dializa S.C. 
Avitum Braun - 
centrul local 
Arad, tură 
suplimentară 

AR SPITALUL 
ORĂŞENESC 
INEU 

III Spitalul 
Judeţean de 
Urgenţă Arad - 
cazuri grave şi 
critice" AR SPITALUL DE 

BOLI CRONICE 
SEBIŞ 

III 

AR SPITALUL 
ORĂŞENESC 
LIPOVA - 
CORPUL NOU 
DE CLĂDIRE 

III 
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√ Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 978/2021 pentru 
modificarea 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, publicat in Monitorul Oficial 1073/09.11.2021 

→ La capitolul VIII din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate 
curative pentru anii 2017 şi 2018, tabelul "Creditele bugetare şi de angajament aferente 
programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2021" se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

"Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative 
pentru anul 2021 

- mii lei - 

Denumire program de sănătate 

Credite de 
angajament 
pentru anul 
2021 

Credite 
bugetare 
pentru anul 
2021 

Programul naţional de oncologie, din care: 2.789.309,00 2.838.268,08 

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

2.383.215,00 2.536.984,41 

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

51.856,00 44.166,00 

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni 
oncologice prin endoprotezare 

427,00 289,89 

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 

3.470,00 3.249,15 
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Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni 
oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulţi 
şi copii) 

350.245,00 253.564,56 

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

96,00 14,07 

Programul naţional de diabet zaharat 1.899.238,00 1.884.772,16 

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi 
celule de origine umană 

54.821,00 52.012,26 

Programul naţional de tratament pentru boli rare* 391.605,00 362.284,71 

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice* 160.928,00 148.843,99 

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi 
talasemiei 

187.525,00 180.920,54 

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

16.796,00 14.892,74 

Programul naţional de boli endocrine 2.219,00 1.408,92 

Programul naţional de ortopedie 74.324,00 69.052,01 

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei 
hepatice 

276,00 115,87 

Programul naţional de boli cardiovasculare 260.296,00 174.000,35 

Programul naţional de sănătate mintală 2.397,00 2.523,13 
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Programul naţional de diagnostic şi tratament cu 
ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, din care: 

21.746,00 18.611,41 

Subprogramul de radiologie intervenţională 17.512,00 14.555,19 

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei 
rezistente la tratamentul medicamentos 

2.712,00 2.322,00 

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale 
sau dobândite la copil 

258,00 263,61 

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin 
implant de neurostimulator medular 

1.264,00 1.470,61 

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

1.251.511,00 1.052.874,83 

Total 7.112.991,00 6.800.581,00 

Cost-volum 1.528.709,00 1.564.909,00 

Total general 8.641.700,00 8.365.490,00 

*) Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament şi bugetare aferente contractelor cost-
volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct." 

→ 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. 

 

 

 

 

 


