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CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE  

CABINET PREŞEDINTE 

 

 

 

ORDIN nr.  158/15.03.2022 

 

pentru completarea 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  

 

 

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 794/15.03.2022 al directorului general al Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate, 

- având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului 

nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

- în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi al 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 

 Normele 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 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 şi 224 bis din 31 martie 

2017, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 

 

1. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii 

de înaltă performanţă – Subprogramul de radiologie intervenţională”, subtitlul "Activităţi", după 

lit. i) se introduc  două noi litere, lit. j) şi k), cu următorul cuprins: 

“j) înlocuirea stimulatorului din cadrul dispozitivului de stimulare profundă la bolnavii cu 

maladie Parkinson;  

k) înlocuirea stimulatorului din cadrul dispozitivului de stimulare cerebrală profundă a bolnavilor 

cu distonii musculare”. 

 

2. La capitolul IX, titlul "Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii 

de înaltă performanţă – Subprogramul de radiologie intervenţională", subtitlul "Criterii de 

eligibilitate", după litera h) se introduc două noi litere, lit. i) şi j) cu următorul cuprins: 

„i) bolnavi cu maladie Parkinson care au beneficiat de implantarea dispozitivelor de stimulare 

profundă, la care stimulatorul din cadrul dispozitivului a ajuns la termenul final al duratei de 
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funcţionare, moment stabilit fie prin alarmă, fie prin verificarea periodică a acestuia, la care 

stimulatorul trebuie înlocuit: 

      1. la bolnavii tineri, cu vârsta sub 50 de ani la momentul implantării, stimulatorului din cadrul 

dispozitivului de stimulare profundă se înlocuieşte cu unul reîncărcabil cu durată de funcţionare 

de 15 ani;   

      2. la bolnavii cu durată medie de descărcare a stimulatorului mare, sub 3 ani, stimulatorul din 

cadrul dispozitivului de stimulare profundă se înlocuieşte cu unul reîncărcabil cu durată de 

funcţionare de 15 ani;  

      3. la bolnavii cu vârsta de peste 50 de ani la momentul implantării, precum şi la pacienţii cu 

durată medie de descărcare a stimulatorului de 4 ani, stimulatorul din cadrul dispozitivului de 

stimulare profundă se înlocuieşte cu unul nereîncărcabil. 

j) bolnavi cu distonii musculare care au beneficiat de implantarea dispozitivelor de stimulare 

cerebrală profundă, la care stimulatorul din cadrul dispozitivului a ajuns la termenul final al 

duratei de funcţionare, moment stabilit fie prin alarmă, fie prin verificarea periodică a nivelului 

de încărcare a stimulatorului”. 

 

3. La capitolul IX, titlul "Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii 

de înaltă performanţă – Subprogramul de radiologie intervenţională", subtitlul "Indicatori de 

evaluare", la punctul 1) după litera i) se introduc trei noi litere, lit. j), k) şi l) cu următorul 

cuprins: 

„j) număr de bolnavi pentru care se înlocuieşte stimulatorul din cadrul dispozitivului de stimulare 

profundă la pacienţii cu maladie Parkinson cu unul nereîncărcabil /an: 20; 

k) număr de bolnavi pentru care se înlocuieşte stimulatorul din cadrul dispozitivului de stimulare 

profundă la pacienţii cu maladie Parkinson cu unul reîncărcabil,cu kit de încărcare /an: 5; 

l) număr de bolnavi pentru care se înlocuieşte stimulatorul din cadrul dispozitivului de stimulare 

profundă la pacienţii cu distonii musculare/an: 9”. 

 

4. La capitolul IX, titlul "Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii 

de înaltă performanţă – Subprogramul de radiologie intervenţională ", subtitlul "Indicatori de 

evaluare", la punctul 2) după litera i) se introduc trei noi litere, lit. j), k) şi l) cu următorul 

cuprins:  

„j) cost mediu/bolnav pentru care se înlocuieşte stimulatorul din cadrul dispozitivului de 

stimulare profundă la bolnavii cu maladie Parkinson cu unul nereîncărcabil/an: 67.035,00 lei; 

k) cost mediu/bolnav pentru care se înlocuieşte stimulatorul din cadrul dispozitivului de stimulare 

profundă la bolnavii cu maladie Parkinson cu unul reîncărcabil cu kit de încărcare/an: 120.715,00 

lei; 

l) cost mediu/ bolnav pentru care se înlocuieşte stimulatorul din cadrul dispozitivului de stimulare 

profundă la bolnavii cu distonii musculare/an: 91.560,00 lei ”. 

 
ART. II  

Prezentul ordin se aplică începând cu luna martie 2022 şi se publică în Monitorul Oficial 

al României, Partea I. 

. 

 

 

 

p. PREŞEDINTE 

Adela COJAN 

Vicepreşedinte 


