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COORDONATOR 

 

Programul naţional de oncologie - tratamentul medicamentos al 
bolnavilor cu afecţiuni oncologice 
 

Dr. Cândea Marcela 
 

Programul naţional de oncologie - reconstrucţie mamară după 
afecţiuni oncologice prin endoprotezare 
 

Dr. Dorobanţu Dorin Constantin 
 

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice – scleroză 
multiplă 
 

Prof. dr. Bălaşa Rodica Ioana 
 

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei  - 
hemofilie cu substituţie "on demand" 
 

Prof. dr. Oltean Galafteon 
 

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei - 
hemofilie cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale, altele decât 
cele ortopedice majore 
 

Prof. dr. Oltean Galafteon 
 

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei  - 
hemofilie între 1 şi 18 ani cu substituţie profilactică 
 

Prof. dr. Oltean Galafteon 
 

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei  
-hemofilie cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice 
 

Prof. dr. Oltean Galafteon 
 

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei  - 
hemofilie cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice 
majore 
 

Prof. dr. Oltean Galafteon 
 

Programul naţional de tratament pentru boli rare   - tratamentul 
bolnavilor cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune, 
forme cronice 
 

Prof. dr. Bălaşa Rodica Ioana 
 

Programul naţional de tratament pentru boli rare   - tratamentul 
bolnavilor cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune, 
forme acute 
 

Prof. dr. Bălaşa Rodica Ioana 
 

Programul naţional de tratament pentru boli rare   - tratamentul 
bolnavilor cu sindrom de imunodeficienţă primară 
 

Dr. Căpâlna Brândușa Ruxandra 



Programul naţional de tratament pentru boli rare   - tratamentul 
bolnavilor cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) 
 

Prof. dr. Mărginean Cristina Oana 

Programul naţional de tratament pentru boli rare   - tratamentul 
sclerozei sistemice şi ulcerelor digitale evolutive 
 

Dr. Popoviciu Horaţiu Valeriu 
 

Programul naţional de tratament pentru boli rare   - tratamentul 
specific pentru bolnavii cu HTAP 
 

Conf. dr. Ţilea Ioan 

Programul naţional de ortopedie   - Tratamentul prin 
endoprotezare 
 

Prof. dr. Băţagă Tiberiu 

Programul naţional de ortopedie   - Tratamentul prin 
instrumentaţie segmentară de coloană 
 

Prof. dr. Băţagă Tiberiu 

Programul naţional de ortopedie   - Tratamentul instabilităţilor 
articulare cronice prin implanturi de fixare 
 

Prof. dr. Băţagă Tiberiu 

Programul naţional de tratament au surdităţii prin proteze auditive 
implantabile - implant cohlear 
 

Dr. Neagoş Adriana 

Programul naţional de tratament au surdităţii prin proteze auditive 
implantabile - proteze auditive 
 

Dr. Neagoş Adriana 

Programul naţional de boli cardiovasculare  - tratamentul 
pacienţilor cu stenoze arteriale severe prin proceduri de dilatare 
percutană 
 

Prof. dr. Benedek Imre 

Programul naţional de boli cardiovasculare  - tratamentul 
pacienţilor cu aritmii rezistente la tratament convenţional prin 
proceduri de electrofiziologie 
 

Prof. dr. Benedek Imre 

Programul naţional de boli cardiovasculare  - tratamentul 
pacienţilor cu bradiaritmii severe prin implantare de stimulatoare 
cardiace 
 

Prof. dr. Benedek Imre 
 

Programul naţional de boli cardiovasculare  - tratamentul 
pacienţilor cu patologie cardiovasculară şi indicaţie chirurgicală 
prin proceduri de chirurgie cardiovasculară 
 

Dr. Toma Lucian 
 

Programul naţional de boli cardiovasculare  - tratamentul 
pacienţilor cu insuficienţă cardiacă prin implantarea de dispozitive 
de resincronizare cardiacă severă 
 

Prof. dr. Benedek Imre 
 

Programul naţional de boli cardiovasculare  - tratamentul 
pacienţilor cu aritmii complexe prin proceduri de ablaţie 
 

Prof. dr. Benedek Imre 
 

Programul naţional de boli cardiovasculare - tratamentul pacienţilor 
cu aritmii ventriculare maligne rezistente la tratamentul 
convenţional prin implantarea de defibrilatoare interne 
 

Prof. dr. Benedek Imre 
 

Programul naţional de diabet zaharat - asigurarea accesului la 
pompe de insulină şi materiale consumabile pentru acestea 
 

Dr. Suciu Gina Camelia 



Programul naţional de diabet zaharat - asigurarea tratamentului 
specific bolnavilor cu diabet zaharat 
 

Dr. Suciu Gina Camelia 

Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii 
de înaltă performanţă -Subprogramul de tratament al hidrocefaliei 
congenitale sau dobândite la copil   
 

Dr. Bălaşa Adrian 

Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii 
de înaltă performanţă -Subprogramul de radiologie intervenţională 
-terapia afecţiunilor cerebrovasculare 
 

Dr. Mărginean Lucian 

Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii 
de înaltă performanţă - Subprogramul de radiologie intervenţională  
- terapia afecţiunilor vasculare periferice 
 

Dr. Mărginean Lucian 

Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii 
de înaltă performanţă - Subprogramul de radiologie intervenţională  
- terapia unor afecţiuni oncologice 
 

Dr. Mărginean Lucian 

Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii 
de înaltă performanţă - Subprogramul de radiologie intervenţională 
- terapia hemoragiilor acute sau cronice posttraumatice 
 

Dr. Mărginean Lucian 

 

 


