
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII             CASA NAŢIONALĂ  
DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

Nr. 148/19.01.2023                 Nr.  23/09.01.2023 
 

                 

ORDIN 

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 

 Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică 

a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi 

 

 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. AR/1179 din 19.01.2023 al Ministerului Sănătăţii şi 

nr.  DG 52 din 06.01.2023 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
     în temeiul prevederilor: 

– art. 291 alin. (2) şi art. 693 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

–  art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea 
Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare; 

– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: 
 
 

Art. I.  -  În tot cuprinsul Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care 

primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare,  

sintagma „Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar 

Bucureşti” se înlocuieşte cu sintagma „Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate”, 

iar sintagma „Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar” se înlocuieşte cu sintagma 

„Institutului Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate”. 
 

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

 

 

              Ministrul sănătăţii,                 p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 

     Prof. Univ. Dr. Alexandru RAFILA                  Adela COJAN 

                                                                               Vicepreşedinte 
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