
Program de 
sănătate curativ 

Indicatori fizici Indicatori de eficienţă 
Denumire indicator 

fizic 
Valoare 

(nr.) 
Denumire indicator 

de eficienţă 
Valoare (LEI) 

Subprogramul de 
tratament al 

bolnavilor cu 
afecţiuni 

oncologice 

număr bolnavi trataţi 1.213 
cost mediu/bolnav 

tratat 
13.505,84

Medicamente 
eliberate in baza 
contractelor cost-

volum 

număr bolnavi cu 
afectiuni oncologice 

trataţi 
24 

cost mediu/bolnav 
tratat 

146.736,84

numar bolnavi cu 
purpura 

trombocitopenica 
imuna cronica 

2 

cost mediu/ bolnav 
cu purpura 

trombocitopenica 
imuna cronica 

25.205,40

Programul 
naţional de diabet 

zaharat 

număr de bolnavi cu 
diabet zaharat trataţi 

11.280 
cost mediu/bolnav cu 
diabet zaharat tratat 

1.271,13

număr de persoane 
cu diabet evaluaţi 

prin dozarea HbA1c 
1.444 

cost mediu/dozare de 
hemoglobină 

glicozilată 
20,00

număr copii cu 
diabet zaharat 

automonitorizaţi 
63 

Cost mediu/ copii cu 
diabet zaharat 

automonitorizaţi 
1.404,44

număr adulţi cu 
diabet zaharat 

automonitorizaţi 
2.742 

Cost mediu/ adulţi 
cu diabet zaharat 
automonitorizaţi 

442,97

numar bolnavi cu 
diabet zaharat tip 1 

beneficiari de 
materiale 

consumabile pentru 
sisteme de 

monitorizare 
glicemica continua 

3 

cost mediu/ bolnav 
cu diabet zaharat tip 

1 beneficiar de 
materiale 

consumabile pentru 
sisteme de 

monitorizare 
glicemica continua 

10.463,67

număr bolnavi cu 
diabet zaharat 
beneficiari de 

materiale 
consumabile pentru 
pompele de insulină 

1 

cost mediu/bolnav 
beneficiar de 

materiale 
consumabile pentru 

pompa de insulină/an 

3.155,88

Program naţional 
de tratament al 
hemofiliei şi 
talasemiei 

numar de bolnavi cu 
hemofilie 

congenitala fara 
inhibitori/ de scurta 

durata 

3 

cost mediu/ bolnavi 
cu hemofilie 

congenitala fara 
inhibitori/ de scurta 

durata 

14.867,81

numar de bolnavi cu 
hemofilie 

congenitala fara 
inhibitori/ boala von 

4 

cost mediu/ bolnavi 
cu hemofilie 

congenitala fara 
inhibitori/ boala von 

308.899,21



Willebrand cu 
substitutie 

profilactica continua 

Willebrand cu 
substitutie 

profilactica continua 
număr de bolnavi cu 

hemofilie cu 
substituţie „on 

demand” 

8 

cost mediu/bolnav cu 
hemofilie cu 

substituţie „on 
demand” 

10.033,21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programul 
naţional de 

tratament pentru 
boli rare 

număr de bolnavi cu 
boala Fabry 

7 
cost mediu/bolnav cu 

boala Fabry 
536.305,90

număr de bolnavi cu 
mucoviscidoza copii 

7 
cost mediu/bolnav cu 
mucoiscidoza copii 

31.214,09

număr de bolnavi cu 
mucoviscidoza 

adulti 
1 

cost mediu/bolnav cu 
mucoiscidoza adulti 

20.644,25

număr de bolnavi cu 
scleroza laterala 

amiotrofica 
4 

cost mediu/bolnav cu 
scleroza laterala 

amiotrofica 
3.959,93

număr de bolnavi cu 
sindrom Prader Willi

1 
cost mediu/bolnav cu 
sindrom Prader Willi 

6.491,21

număr de bolnavi cu 
angioedem ereditar 

3 
cost mediu/bolnav cu 
angioedem ereditar 

160.205,38

numar de bolnavi cu 
fibroza pulmonara 

idiopatica 
2 

cost mediu/ bolnav 
cu fibroza pulmonara 

idiopatica 
88.104,53

numar bolnavi cu 
purpura 

trombocitopenica 
imuna cronica 

1 

cost mediu/ bolnav 
cu purpura 

trombocitopenica 
imuna cronica 

43.254,76

Programul 
national de 
ortopedie 

număr bolnavi adulţi 
endoprotezaţi 

80 
cost mediu/bolnav 
adult endoprotezat 

1.801,38

Programul 
national de 

transplant de 
organe, tesuturi si 
celule de origine 

umana 

numar bolnavi tratati 
pentru stare 

posttransplant 
42 

cost mediu/bolnav 
tratat pentru stare 

posttransplant 
9.658,12

Programul 
naţional de 
supleere a 

funcţiei renale la 
bolnavii cu 
insuficienţă 

renală cronică 

număr de bolnavi 
trataţi prin 

hemodializă 
convenţională 

353 
cost mediu/şedinţă 

de hemodializă 
convenţională 

567,97

număr de bolnavi 
trataţi prin 

hemodiafiltrare 
intermitentă on-line 

20 
cost mediu/şedinţă 
de hemodiafiltrare 

intermitentă on-line 
636,00

număr de bolnavi 
trataţi prin dializă 

peritoneală continuă 
9 

cost mediu/bolnav 
tratat prin dializă 

peritoneală continuă 
40.647,64


