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I n t r a l e g i s  6 . 2  -  C TC E  P i a t r a  N e a m ț ,  2 0 2 3
w w w. c t c e . r o

 ORDIN nr. 91 din 10 februarie 2023
pentru modificarea și completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii

incluși în programele naționale de sănătate curative, finanțate din bugetul Fondului național unic
de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări
de Sănătate nr. 268/2013

EMITENT: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 157 din 23 februarie 2023

Data intrării în vigoare: 23 Februarie 2023

Forma consolidată valabilă la data de 15 Martie 2023

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 23 Februarie 2023 până la 15 Martie 2023
    Văzând Referatul de aprobare nr. DG 546 din 10.02.2023 al directorului general al Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 423/2022  privind aprobarea programelor naționale

de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordinul președintelui Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022  pentru aprobarea Normelor tehnice  de
realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, cu modificările și
completările ulterioare,
  în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006  privind reforma în domeniul sănătății,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din
Statutul  Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
972/2006 , cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
  ART. I
  Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în programele naționale de

sănătate curative, finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate,
aprobată prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013 ,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 5 iunie 2013, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
  1. Punctul 3  „Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în

Programul național de diabet zaharat“ se modifică și va avea următorul cuprins:
  "3. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în Programul național de

diabet zaharat:
  1. teste de automonitorizare a glicemiei;
  2. pompe de insulină:
  2.1. setul de inițiere al pompelor de insulină constă în pompă de infuzie continuă a

insulinei, serter de implantare canulă, catetere și rezervoare;
  2.2. materialele consumabile pentru pompele de insulină sunt: serter de implantare canulă,

catetere și rezervoare pompă;
  3. sistem de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei:
  3.1. setul de inițiere al sistemului de pompă cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei

constă în: pompă de infuzie continuă a insulinei, serter de implantare canulă, catetere pompă,
rezervoare pompă, transmiter cu serter de implantare pentru senzor și senzori;
  3.2. materialele consumabile pentru sistemele de pompe de insulină cu senzori de monitorizare

continuă a glicemiei: serter de implantare canulă, catetere, rezervoare, transmiter cu serter de
implantare pentru senzor și senzori;
  4. sistem de monitorizare continuă a glicemiei:
  4.1. setul de inițiere al sistemului de monitorizare continuă a glicemiei constă în:

transmiter, serter/serteri de implantare și senzorii aferenți;
  4.2. materialele consumabile pentru sistemul de monitorizare continuă a glicemiei sunt:

transmiter, serter/serteri de implantare și senzori."
  2. La punctul 7  „Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în

Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță“,
subtitlul „Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratament
medicamentos“, după subpunctul 20 se introducpatrunoisubpuncte, subpunctele 21-24, cu următorul
cuprins:
  "21. stimulator tVNS(R)L;
22. încărcător baterie stimulator;
23. electrod pentru ureche;
24. cremă contact pentru electrozi."
  ART. II
  Direcțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de



3/15/23, 1:59 PM ORDIN 91 10-02-2023__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=265301&datavig=2023-03-15&screen=0&frmPrint=1 2/2

sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate
curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  ART. III
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
          p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
          Adela Cojan
  București, 10 februarie 2023.
  Nr. 91.
  -----


