
Precizari privind metodologia de calcul a ICM  si TCP pentru anul 2014 din   

Anexa 23A la  Ordinul ministrului sănătăţii şi preşedintelui  

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 619/360/29.05.2014 

 pentru  

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare în anul 2013 a  

Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul  

sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 

 

 

Clarificari privind modalitatea de calcul a ICM-urilor publicate in Ordinul ministrului sănătăţii (MS)  şi 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) 619/360/29.05.2014 

I. Metodologia de calcul a ICM propus la contractare pentru anul 2014, publicat in anexa 23A 

a ordinului 619/360/29.05.2014, a fost transmisa de catre CNAS prin adresa nr. I 

3575/12.05.2014. Aceasta prevede calcularea ICM  pe baza următoarei metodologii 

unitare, aplicată tuturor spitalelor: 

1. pentru calcularea ICM realizat în 2013, vor fi luate în calcul toate cazurile raportate şi 

validate pe secţiile de acuţi, de la toate spitalele în perioada 01.01.-31.12.2013 

2. în situaţia în care ICM realizat 2013 are o creştere cu peste 5% faţă de cel prevăzut în 

Anexa 17A la Ordinul MS/CNAS nr.191/423/2013
1
, ICM-ul va cel din Anexa 17A 

majorat cu 5% 

3. în situaţia în care ICM realizat 2013 are o creştere cu până la  5% faţă de cel prevăzut 

în Anexa 17A la Ordinul MS/CNAS nr.191/423/2013, ICM-ul va cel realizat 

4. în situaţia în care ICM realizat 2013 este mai mic decât cel prevăzut în Anexa 17A la 

Ordinul MS/CNAS nr.191/423/2013, ICM-ul va cel realizat 

Conform aceleiasi adrese a CNAS, valorile TCP 2014 se stabilesc dupa cum urmeaza: 

5. Tariful pe caz ponderat corespunzător fiecărui spital, rămâne nemodificat şi este cel 

prevăzut în Anexa 17A la Ordinul MS/CNAS nr.191/423/2013 

6. Pentru spitalele care nu se regăsesc în Anexa 17A la Ordinul MS/CNAS 

nr.191/423/2013, tariful pe caz ponderat este de 1380 lei 

II. Metodologia de calcul a ICM pentru spitalele care nu se regasesc in anexa 17 A la Ordinul 

MS/CNAS nr.191/423/2013,  a fost completata prin adresa CNAS  nr P 

3723/15.05.2014, astfel: 

1. Cand ICM realizat 2013 este mai mare cu peste 5% fata de ICM realizat in 2013 la 

nivel national, ICM-ul 2014 va fi cel realizat in 2013 la nivel national, majorat cu 5% 

2. Cand ICM realizat 2013 este mai mic fata de ICM-ul realizat in 2013 la nivel national, 

ICM-ul va fi cel realizat in 2013, propriu spitalului 

                                                           
1
 Cu completarile si modificarile ulterioare 


