
Precizari privind metodologia de calcul a ICM  si TCP pentru anul 2013 din   

Anexa 17A la  Ordinul ministrului sănătăţii şi preşedintelui  

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 587/229/30.04.2013 

 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 2013-2014 

 

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

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 587/229/30.04.2013:  

 

I. Metodologia de calcul a ICM propus la contractare pentru anul 2013, publicat in anexa 17 a 

a ordinului, a fost stabilita de catre Ministerul Sanatatii si transmisa prin adresele 

AP687/10.04.2013, AP687/16.04.2013, AP667/18.04.2013, respectiv adresa Casei Nationale 

de Asigurari de Sanatate nr DB 3758/15.04.2013 si 20.04.2013.  

 

CNAS a solicitat Scolii Nationale de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in 

Domeniul Medical sa aplice metodologia de calcul  transmisa de Ministerul Sanatatii si sa 

calculeze efectiv noile ICM-uri. 

 

II. Metodologia stabilita de Ministerul Sanatatii, pe baza careia SNSPMPDSB a calculat ICM,   

prevede compararea a 3 valori diferite ale ICM, numite ICM V1, ICM V2 si ICM V3: 

ICMv1= ICM realizat in anul 2012 de fiecare unitate sanitara 

 

ICMv2=ICM utilizat la contractare in anul 2012 

 

ICMV3=ICM realizat in anul 2012 de fiecare unitate sanitara cu paturi din 

anexa, luand in considerare valori medii nationale ale ICM-ului realizat la 

nivelul sectiilor de acuti din structura tuturor spitalelor apartinand categoriei 

respective.  

In scopul calcularii ICM propus la contractare pentru anul 2013, Ministerul 

Sanatatii a impartit unitatile sanitare din Anexa 17A in urmatoarele categorii: 

AS, CliniceGenerale, CliniceInfectioase, CliniceOG, ClinicePneumo, 

ClinicePsihiatrie, CliniceRecuparare, Infectioase, OG, Pneumo, Psihiatrie, 

Recuperare, SJ, SMO&P, SS, US. 

 Astfel, ICM V3 este o valoare matematica rezultata din calcul, utilizand ICM-

uri medii in functie de specialitatea sectiei si grupa de spital, ponderate cu 

numarul de cazuri validate pentru sectiile respective ale spitalului, in anul 

2012. 

 

Algoritmul de comparare este urmatorul: 

a. cand ICMV3>ICMV1: ICM propus pentru contractare in anul 2013 are valoarea cea mai 

mare dintre valorile: ICMv1, ICMv2 

b. cand ICMv3<ICMv2: ICM propus pentru contractare in anul 2013 are valoarea ICMv2 

c. in restul situatiilor, ICM propus pentru contractare in anul 2013 are valoarea ICMv3 

 

    III.            TCP este cel stabilit de Ministerul Sanatatii, in functie de tipul de spital  in 

conformitate cu clasificarea din Ordinul 862/547/2011 si conform Ordinului MS nr. 423/2013, 

respectiv cel comunicat prin adresa MS 687/19.04.2013 


