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CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE  

CABINET PREŞEDINTE 

 

 
ORDIN  nr. 409/16.06.2015 

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  
nr. 188 /2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă  

şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale 
 destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu,  

în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
 
 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii contractuale a Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DRC 238 din 16 iunie 2015,              

În temeiul prevederilor: 
  -  lit. K „ Pachetul de bază pentru dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe 
organice sau funcţionale în ambulatoriu” de la cap. II din anexa nr. 1 şi art. 153 lit. f) şi art. 156 din 
anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea  pachetelor de servicii şi a 
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

  - 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. - Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 188/2013 pentru 

aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă  şi a sumelor de închiriere corespunzătoare 
categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale  destinate recuperării unor deficienţe organice sau 
funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 178  din 1 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 

1. În anexă, în tabelul de la  punctul D „Proteze pentru membrul inferior”, la poziţia 5 
după  litera g) se introduce o nouă literă, litera h) cu următorul cuprins:  

„5. Proteză de coapsă h) modulară cu 
manşon de silicon 6.900,00” 

             
2. În anexă, la punctul G „Orteze”, în tabelul de la  subpunctul G.3. „Orteze pentru 

membrul inferior”, la poziţia 4, literele a) şi b) se abrogă. 

3. În anexă, la punctul G, în tabelul de la  subpunctul G.3., la poziţia 9, litera d) se 
abrogă. 

4. În anexă, după punctul J, se introduc două noi puncte K şi L, cu următorul cuprins: 
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„K. Dispozitive pentru terapia cu aerosoli 
 

Nr. 
crt. Denumire dispozitiv medical Tipul 

Preţ de referinţă 

- lei/buc. - 
C1 C2 C3 C4 

1. Inhalator salin particule uscate de 
sare cu flux de aer sau oxigen 

 345,43 

2. Nebulizator Nebulizator cu 
compresor 250,00 

             
  L. Proteză externă de sân 
 

Nr. 
crt. Denumire dispozitiv medical Tipul 

Preţ de referinţă 

- lei/buc. - 
C1 C2 C3 C4 

1. Proteză externă de sân şi accesorii 
(sutien) 

 409,33” 

             
                                                                                                                                                        
Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 

Vasile Ciurchea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


