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CRITERII DE PRIORITATE, PRECUM  SI CELE DE  SOLUTIONARE  A LISTELOR  DE 

PRIORITATE pentru cererile de acordare a dispozitivelor medicale 
 

 
In conformitate prevederile din anexa 2, cap. XII, sectiunea a 5 – a, art. 169, alin. (2), din 

HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care 
reglementeaza condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor 
medicale, tehnologii si dispozitive asistive, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
pentru anii 2021 si 2022, la aprobarea deciziilor de procurare/inchiriere a dispozitivelor medicale se 
va avea in vedere data depunerii cererii, precum si urmatoarele criterii :  

1. Echipamente pentru oxigenoterapie si ventilatie noninvaziva. 
2. Dispozitive pentru protezare stomii.  
3. Dispozitive pentru incontinenţă urinară:- condom urinar, sac colector urina , sonda Foley, 
cateter urinar.  
4. Dispozitive pentru terapia cu aerosoli salini pentru copii cu mucoviscidoza. 
5. Dispozitive medicale pentru recuperarea unor deficienţe organice sau       funcţionale pentru  

copiii  de pănă la 18 ani.    
6. Dispozitive medicale pentru persoanele cu handicap. 
7. Dispozitive medicale pentru personalul încadrat în câmpul muncii. 
8. Dispozitive de protezare in domeniul O.R.L. - Proteze traheale. 

        9. Dispozitive de protezare in domeniul O.R.L. - Proteze fonatorii. 
       10. Dispozitive de mers (cârjă, baston, cadru de mers pentru fracturi şi luxaţii,  fotoliu rulant). 
      11. Proteze pentru membrul inferior. 
      12. Proteze pentru membrul superior. 
      13. Dispozitive pentru deficiente vizuale.  
      14. Proteza externa de san si accesorii 
      15. Dispozitive pentru incontinenţă urinară: banda pentru incontinenta urinara. 
      16. Orteze pentru coloană vertebrală. 
      17. Orteze pentru membrul inferior. 
      18. Orteze pentru membrul superior. 
      19. Dispozitive de protezare in domeniul O.R.L.  -  Proteze auditive.  
      20. Incaltaminte ortopedica – adulti. 
 
        Constituie de asemenea criteriu de prioritate recomandarea de dispozitive medicale pentru 
rezolvarea afectiunilor acute. 
        In cazuri exceptionale ( grad de urgenta consemnat de medicul prescriptor)  se poate aproba o  
solicitare in afara criteriilor de prioritate enumerate mai sus, cu argumentare temeinica a motivelor. 
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