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1.  Analiza situaţiei spitalului 
 

1.1.  Descrierea situaţiei actuale a spitalului  
Orasul Hateg ca unitate administrativ teritoriala beneficiaza de serviciile unei unitati spitalicesti de mai 
bine de 200 de ani, aici functionand un spital si o casa de nasteri, localizate initial in cadrul unei biserici 
crestine si ulterior sub o forma de organizare proprie. In anul 1914  era folosit pentru a trata ranitii de pe 
front, unde lucrau, deopotriva,  "dame maghiare  si romance", iar pe vremea aceea spitalul avea 80 de 
paturi. 
Aratam ca din timpul acelor ani si pana astazi, acest spital a oferit servicii medicale asiguratilor din nu 
mai putin de 12 comune ( Baru, Bretea Romana, Pui, Rachitova, Rau de Mori, Sarmizegetusa, Salasul de 
Sus, Santamaria Orlea, Totesti, Unirea, Densus, Bosorod ), pe langa orasul Hateg si cetateni ai altor 
localitati din judet si din  afara lui, care au optat pentru serviciile medicale de calitate furnizate aici.  
Entitatea spitaliceasca, in forma de organizare impusa de reorganizarea sistemului sanitar de la inceputul 
anilor 1970, a luat fiinta incepand cu data de 1 Iulie 1973 cu denumirea : “ Spitalul Unificat Hateg” si a 
avut in subordine toate circumscriptiile sanitare rurale din Tara Hategului : Baru, Bretea Romana, Pui, 
Rachitova, Riu de Mori, Sarmizegetusa, Salasul de Sus, Santamaria Orlea, Totesti, Unirea,  Densus.  
La inceputul anilor 1980, cladirile vechi au fost demolate, iar in locul lor a fost ridicata o constructie 
moderna cu capacitatea proiectata pentru acordarea de servicii medicale intregii populatii din Tara 
Hategului.  
Spitalul Orasenesc Hateg ( denumirea actuala ) este situat in orasul Hateg, str. T.Vladimirescu nr. 7, fiind 
costruit sub forma unei cladiri monobloc, compusa din mai multe corpuri ( ambulatoriu de specialitate, 
farmacie proprie, centrala termica, anexe, ateliere intretinere, sediu administrativ ), cu circuite civile 
functionale. Aceasta constructie este una compacta si nu una pavilionara, considerent care constituie un 
atu in plus in metodologia de acreditare a unitatii. Deasemenea nu se poate neglija argumentul conform 
caruia aceste circuite interioare creaza un confort sporit tuturor beneficiarilor  de servicii medicale.  
 

 Populaţia deservită 
Cu toate modificarile suportate in timp, a existat o constanta si anume factorul uman, dar si mai 
important, scopul pentru care acesta a fost infiintat - deservirea populatiei arondate. Asa cum am expus 
mai sus, acest spital a fost infiintat pentru a asigura servicii medicale catre populatia din orasul Hateg si 
catre populatia din comunele si satele care constituie Tara Hategului.  
Orasul Hateg este o localitate cu aproximativ  de 10000 locuitori, dar in imprejurimi mai traiesc  
circa 34500 de  locuitori,  care  sunt  deserviti  cu  servicii  spitalicesti  tot  de  Spitalul Orasenesc 
Hateg  
 Din  punctul  de  vedere  al  populatiei  deservite,  aceasta  reprezinta  o  populatie  relativ  
stabila material, variata, compusa din cea a regiunii dar si din tara, cu un procent relativ mare al  
populatiei de peste 65 de ani.  
 
Teritoriul de adresabilitate cuprinde de asemenea masivul Retezat si Parcul National Retezat zone 
turistice care primesc anual 15 000-20 000 de turişti, zona de interes laic – Manastirea Prislop- care in 
ultimii ani a atins un maxim istoric de 10 000 pelerini pe zi,  dar si drumurile nationale DN 66 Simeria – 
Petrosani si DN 68 Hateg – Caransebes, drumuri pe care numarul victimelor rezultate din accidente 
rutiere este in crestere, si care necesita asistenţă medicala de urgenţă  si spitalizare .  
 
Tipul şi profilul spitalului 
Spitalul  Hateg  este  un  spital  orasenesc,  public,  local,  cu  140  de  paturi,  de  tip monobloc 
functionand cu cele 5 specialitati de baza si fiind situat la o distanta de 30 km de un  
spital judetean de urgenta, intr-o zona intradeluroasa.  
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In prezent, Spitalul Orasenesc Hateg, ofera urmatoarele servicii medicale :  
- Sectia medicina interna                                                                           40 paturi 
 din care: 
 - compartiment cardiologie                                   10 paturi 
- Compartiment cronici                                                       5 paturi 
- Comp.recuperare, medicina fizica si 
           balneologie                                                               5 paturi 
- Sectia chirurgie generala                                                                        25 paturi 
 din care: 
 - comp.ortopedie si traumatologie                           8 paturi 
- Compartiment ATI                                                                                   8 paturi 
 
- Sectia pediatrie                                                                                        25 paturi 
 
- Sectia obstetrica-ginecologie                                                                  32 paturi 
 din care: 
 - comp.neonatologie                                               12 paturi 
- Compatiment Primire Urgente (CPU )     
  TOTAL                                                                              140 paturi 
- Insotitori                                                                                                      5 paturi 
- Spitalizare de zi                                                                                           5 paturi 
 
- Farmacie 
- Bloc operator – specialitati chirurgicale 
- Sala de operatii obstetrica-ginecologie 
- Laborator analize medicale 
- Laborator Radiologie si imagistica medicala 
 
- Dispensar TBC 

Ambulatoriu integrat cu cabinete in specialitatile: 
 

- medicina interna 

- chirurgie generala 

- obstetrica-ginecologie 

- neurologie 

- ORL 

- oftalmologie 

- dermatovenerologie 

- ortopedie si traumatologie 

- cardiologie 

- pediatrie 

-  laborator recuperatre, medicina fizica si balneologie (baza de tratament) 

- cabinet medicina dentara (asigura si urgente) 

 
- Aparat functional 

Laboratoarele deservesc atat paturile cat si ambulatoriul integrat. 
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Structură şi servicii  
 
Capacitatea actuala de spitalizare este de 140 de paturi, structurate astfel :  
SECTIE NR. PATURI             DMS 

 2011         2012 
INTERNE 50 6,32 6,36 
CHIRURGIE 25 4,23 4,45 
OBS-GINE 32 3,53 3,34 
PEDIATRIE 25 5,15 5,40 
TOTAL  6,06 5,97 
 
     Exista o buna corelatie intre structurile unitatii  si natura serviciilor acordate. O proportie 
relativ mare  dintre  pacientii  spitalului sufera  de  multiple  afectiuni,  fapt ce  necesita  
investigatii diverse si complexe.  
     In ambulatoriul de specialitate functioneaza 12 cabinete medicale, cabinete ce creaza 
posibilitatea  consultatiilor  interdisciplinare,  fara  a  fi  nevoie  de  deplasarea  pacientilor  in  
alte unitati.  
 
Cheltuieli  
Media lunară a veniturilor spitalului este de 646728 lei,din care cheltuieli:  
• 89,92% cheltuieli de personal,  
• 6,69% cheltuieli cu medicamentele,materiale sanitare ,reactivi,materiale de laborator  
• 24,93% alte cheltuieli.  
Lipsa  acuta  de  fonduri  financiare  se  repercuteaza  si  asupra  calitatii  actului  medical  
(medicatie, materiale sanitare, servicii decente).  
 
Personal  
În cadrul spitalului activează:  
• Medici –   27;  
• Medici rezidenti –   16;  
• Alt personal sanitar superior –  6;  
• Personal mediu –   104;  
• Personal auxiliar –   49;  
• Personal tesa –   18;  
• Muncitori –    16; 
 
1.2Analiza SWOT a spitalului  
 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- Personal medical cu multă experienţă in lucrul cu 
pacientii  
- Condiţii optime pentru pacienti atat hoteliere cat si 
de siguranta. 
- Folosirea în tratament a  celor mai noi scheme de 
medicatie 
- Echipa managerială cu vederi progresiste. 
- Renumele institutiei in randul pacientilor si 

- Deficit de personal sanitar cu pregatire 
specifica  
- Volum de muncă mare si insuficient platit 
- Motivatia scazuta a personalului  
- Cresterea numarului de solicitari de servicii din 
partea pacientilor neasigurati si a urgentelor 
grave, mari consumatoare de personal, timp si 
medicatie /pacient. 
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familiilor acestora in zona pe care o deserveste 
- Increderea din partea autoritatii publice locale zona 
deservita, servicii diversificate si posibilitatea 
obtinerii unor indicatori optimi si un buget adecvat; 
- Dezvoltarea şi amplificarea asistenţei medicale prin 
spitalizare de zi şi îngrijiri la domiciliu. 
- Parteneriate cu scolile de asistente medicale permite 
selectia celor mai bune cadre medicale medii care fac 
practica si voluntariat in spitalul nostru; 
 
- Informatizarea tuturor serviciilor furnizate 
- Laborator de analize cu toate componentele: 
biochimie, bacteriologie, hematologie, imunologie, 
explorări funcţionale, radiologie, cu acreditare 
RENAR ( exceptie bacteriologia); 
- Servicii administrative in regie proprie cu costuri 
mult scăzute (bloc alimentar propriu, spălătorie 
proprie)  
- Functionarea intr-o cladire monobloc, ceea ce 
asigura acces rapid între diversele servicii fără 
expunerea la intemperii si riscuri de transport 
prelungit al bolnavilor 

- Dotarea insuficienta cu aparatura medicala 
- Lipsa unei sali de operatii pentru oftalmologie 
- Costuri ridicate la utilitati 
- Plata cu întârziere a furnizorilor din lipsă de 
finanțare, ce conduce simultan la acumularea de 
arierate și dificultăți majore în asigurarea 
continuității actului medicale 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINŢARI 
- Colaborarea eficienta cu autoritatile locale 
- Colaborare eficienta cu medicii de familie 
- Existenta finantarii unor tratamente prin programul 
national de sanatate TBC, cancer col uterin; 
- Pozitionarea geografica, deservirea unei populatii 
relativ mari din zona, adresabilitate crescuta (distanta 
fata de spitalele limitrofe este de 35-50km). 
- Existenta sustinerii din partea administratiei locale si 
a unor investitori privati 
spaţiul hotelier necesită intervenţii atât la instalaţii 
(electrice- termice, sanitare), cât si la nivel arhitectural 
(pavimente, tâmplărie, eficienta energetica); 
faţada necesită reabilitare si modernizare (anvelopare 
termosistem), inclusiv geamuri tamplarie PVC. 

- Cresterea gradului de saracie al populatie si a 
ratei somajului,  
- Migrarea personalului medical calificat in afara 
tarii 
- Scaderea natalitatii la nivel national 
scăderea adresabilităţii prin dirijarea cazurilor 
uşoare si medii spre asistenţa de medicină de 
familie şi ambulator; 
- In absenta dotarii corespunzatoare  la capitolul 
infrastructură poate exista pericolul unor grave 
disfuncţionalităţi si scaderea calitatii actului 
medical. 
- Cazuri sociale internate prin presiuni externe: 
ambulanta, politie, autoritati, etc. 
- Finantare insuficienta 
- Inexistenta unor centre de asistenta medico-
sociala 
- Populatie relativ imbatranita 

 
1.2.  Probleme critice  
Problemele de interes prioritar sunt următoarele :  
- Finanţarea insuficientă 
- Costuri mari cu utilităţile  
- Lipsa fondurilor necesare achiziţiei de aparatură, materiale sanitare şi medicamente  
- Capacitate scăzutăde adaptare la nevoile populaţiei datorită rigidităţii mecanismului de 
contractare  
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Evaluand aceste probleme prioritare sub aspectul cauzalitatii, se observa ca elementul lor comun 
este aspectul financiar, acesta constituind cauza directa sau indirecta a tuturor celorlalte 
probleme si, in ultima instanta, a restrangerii capacitatii spitalului de a se adapta la nevoile de  
ingrijiri ale populatiei.  
Deşi principala problemăa spitalului o reprezintă insuficienţa veniturilor, creşterea acestora este 
nefezabilă în contextul economic actual, atât în privinţa veniturilor atrase de la CNAS cât şi  
a  celor  atrase  din  alte  surse  (autorităţi  locale,  pacienţi,etc).  Cum  şi  sporirea  veniturilor 
prin creşterea  activităţii  este  împiedicată de  mecanismul  rigid  al  contractării  serviciilor,  în  
viitorul apropiat,  accentul  trebuie  pus  pe  cealaltă dimensiune  a  eficienţei  economice  a  
activităţii,  şi anume pe reducerea cheltuielilor.  
Deşi, la prima vedere,  şi această orientare pare nefezabilă(dat fiind faptul căîn condiţiile unui  
venit  insuficient  şi  cheltuielile  sunt,  implicit,  la  un  nivel  minim),  comparaţia  cu  situaţia  
internaţională în  ceea ce priveşte  DMS arată că aceasta ar  putea fi  mult  redusă, ceea  ce  ar  
aduce economii pe seama cheltuielilor administrative (în special cele cu utilităţile)  şi a celor cu  
medicamentele.  Atingerea  acestei  ţinte  este  o  sarcină dificilă dat  fiind  contextul  diferit  al  
sistemului  spitalicesc  românesc  (sarcini  crescute  datorită insuficienţelor  din  sistemul  
prespitalicesc  şi  cel  postspitalicesc  dar  şi  insuficienţa  capacităţilor  tehnice  şi  financiare  ale  
sistemului spitalicesc în sine) dar foarte promiţătoare prin beneficiile pe care le poate  aduce.  
Astfel, disponibilizarea unei părţi  din capacitatea de spitalizare va permite utilizarea  ei  pentru  
întâmpinarea creşterii nevoilor de îngrijiri spitaliceşti ale populaţiei iar economiile realizate pot fi  
direcţionate spre achiziţii de aparaturămedicalăabsolut necesarăpentru creşterea capacităţilor  
tehnice de diagnostic şi tratament şi, prin aceasta, a calităţii serviciilor.  
În  concluzie,  ţinând  cont  atât  de  acuitatea  problemelor  dar  şi  de  fezabilitatea  soluţionării  
acestora  în  contextul  actual,  problema  care  se  impune  a  fi  abordată cu  prioritate  este  
eficientizarea  activităţii  prin  scăderea  DMS  şi  valorificarea  beneficiilor  rezultate  în  direcţia  
ameliorării calităţii actului medical şi, implicit, a satisfacerii nevoilor de îngrijiri ale populaţiei.  
 

2.  Plan de management 
 

2.1.  Scop  
Eficientizarea îngrijirilor spitaliceşti prin reducerea duratei medii de spitalizare (DMS).  
 
2.2.  Obiective  
Reducerea duratei medii de spitalizare (DMS).  
Reducerea  cheltuielilor  variabile,  cu  precădere  a  celor  administrative  şi  a  celor  cu 
medicamentele.  
 
2.3.  Activităţi  
Definirea activităţilor necesare:  
1.  Planificarea  şi  organizarea  sistemului  de  monitorizare  a  DMS  la  nivel  de  secţie  şi  de 
medic  
2.  Popularizarea şi explicarea scopului sistemului în rândul personalului  
3.  Monitorizarea lunarăa DMS la nivel de secţie şi de medic  
a.  Efectuarea analizei  
b.  Evidenţierea problemelor  
c.  Explicarea cauzelor  
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d.  Căutarea soluţiilor  
4.  Îmbunătăţirea sistemului  
Încadrare în timp  
Activitate Nov 2013 Dec 2014 2015 

1    
2    
3    
4    

 
Resurse necesare  
Toate resursele utilizate sunt deja existente în cadrul spitalului, astfel încât nu sunt necesare  
resurse financiare suplimentare.  
 
Resurse umane  
-  Manager spital  
-  Director medical  
-  Şefi de secţie  
-  Analist date - statiscian  
 
Resurse materiale  
-  Proiector  
-  Calculator  
 
Resurse de timp  
Activitate   Timp  
1 4 şedinţe a câte 2 ore  
2 1 şedinţă a 2 ore  
3a   1 zi/lună 
3b 1 şedinţăa 2-3 ore / lună 
3c,3d 2-3 ore/lună 
4 După necesitate 
 
Responsabilităţi  
Manager spital   
• Iniţiază proiectul  
• Stabileşte echipa  
• Popularizează şi explicăscopul sistemului în rândul personalului  
• Participăla stabilirea modelului de analiză şi de raportare  
 
Director medical   
• Participăla stabilirea modelului de analiză şi de raportare  
• Programeazăîntâlnirile de lucru  
• Urmăreşte evoluţia indicatorilor de eficienţă 
• Înştiinţează managerul  spitalului  despre  problemele  evidenţiate  şi despre evoluţia 
indicatorilor de eficienţă 
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Şefi de secţie  
 • Participăla stabilirea modelului de analiză şi de raportare  
• Împreună cu  personalul  medical  explorează cauza  problemelor evidenţiate şi caută soluţii  
 
Analist date - statiscian 
 • Participăla stabilirea modelului de analiză şi de raportare  
• Efectuează analizele lunare  
• Transmite rapoartele directorului medical  
• Arhivează rezultatele analizelor şi rapoartele transmise  
 
Descrierea sistemului de monitorizare  
Date utilizate:  
Setul minim de date la nivel de pacient  
Indicatori utilizaţi:  
• DMS pe douăperioade (ultima lună şi tot anul) şi pe trei nivele (la nivel de spital, secţie şi  
medic)  
                 o Nivelul performanţei (valoarea DMS realizate)  
                 o Evaluarea performanţei (compararea DMS şi a eficienţei cu nivelul naţional)  
                 o Evoluţia  performanţei  (compararea  DMS  şi  a  eficienţei  din  ultima  lună cu  cele  
                    realizate în tot anul)  
                 o Impactul  performanţei  secţiilor  şi  medicilor  asupra  performanţei  spitalului  (care 
                  sunt secţiile  şi medicii care influenţeazăcel mai mult performanţa spitalului  şi cu cât)  
                 o Cauzele performanţei (care este cazuistica care influenţeazăcel mai mult nivelul şi 
                    evoluţia performanţei secţiilor şi medicilor şi cu cât)  
                 o Efectul financiar al performanţei (câţi bani se pierd sau se câştigă)  
• Volum cheltuieli administrative  
• Volum cheltuieli cu medicamentele  
• Variaţia lunarăa cheltuielilor administrative (Cheltuieli în luna curentă faţă de cheltuiala lunară 
medie în perioada anterioară)  
• Variaţia  lunară a  cheltuielilor  cu  medicamentele  (Cheltuieli  în  luna  curentă faţă de 
cheltuiala lunară medie în perioada anterioară)  
• Ponderea cheltuielilor administrative în total cheltuieli  
• Ponderea cheltuielilor cu medicamentele în total cheltuieli  
• Scorul satisfactiei pacientilor ( chestionar)  
 
2.4.  Rezultate aşteptate  
• Scăderea DMS cu cel puţin 15% în decurs de 6 luni  
• Scăderea  cheltuielilor  administrative  în  valoare  absolută (ajustată cu  inflaţia)  cu  5%  în  
decurs de 6 luni  
• Scăderea cheltuielilor cu medicamentele în valoare absolută(ajustatăcu inflaţia) cu 10% în 
decurs de 6 luni  
• Creşterea cheltuielilor cu achiziţii de aparatură medicală  şi materiale sanitare în valoare 
absolută la  un  nivel  de  cel  puţin  80%  din  economia  făcută pe  seama  cheltuielilor  
administrative şi a celor cu medicamentele  
• Neafectarea gradului de satisfactie a pacientului. 
Pe  termen  mediu  sunt  de  aşteptat  rezultate  şi  mai  bune  prin  intermediul  procesului  de  
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învăţare (cei care nu reuşesc iniţial de la cei care au reuşit)  şi a motivării prin rezultat (cei care  
ating  ţintele propuse sunt motivaţi săle păstreze iar ceilalţi sunt motivaţi săle atingăla rândul  
lor).  
În plus, sunt de aşteptat şi efecte pozitive indirecte în ceea ce priveşte:  
• reducerea riscului creşterii cheltuielilor de personal prin scăderea necesităţii de resurse umane 
suplimentare  
• creşterea  calităţii  actului  medical  prin  creşterea  timpului  alocat  unui  pacient  de  către  
personalul medical  
• posibilitatea  creşterii  numărului  de  cazuri  contractate  pe  seama  reducerii  ratei  de ocupare  
• scurtarea  timpilor  de  aşteptare  pentru  internare  pe  seama  creşterii  capacităţii  de 
spitalizare (prin reducerea ratei de ocupare)  
• obţinerea unui bonus (venit suplimentar) în cazul în care se va introduce  şi în sistemul  
românesc de finanţare un mecanism de finanţare în funcţie (şi) de performanţă/eficienţă 
Aceste  beneficii  indirecte  sunt  de  două tipuri:  cele  care  pot  apărea  în  situaţia  menţinerii  
volumului actual de cazuri  şi cele care pot apărea în situaţia creşterii volumului de cazuri. Cum  
volumul  de  cazuri  depinde  în  mod  esenţial  de  contractarea  serviciilor,  unde  CAS  are  
putere cvasidiscreţionară, nu se poate anticipa care dintre aceste beneficiipotenţiale vor avea  
şanse de realizare. Asigurător este însăfaptul că, indiferent de restricţia impusăde macrosistem cu  
privire  la  contractarea  volumului  de  cazuri,  una  din  cele  două categorii  de  beneficii  este  
realizabilă.  
 
2.5.  Monitorizare  
Monitorizarea rezultatelor proiectului se face începând cu prima lunăde la implementare.  
Monitorizarea rezultatelor proiectului în primele  şase luni se face prin evaluări de etapăcu  
scopul de a sesiza o eventualănecesitate a intensificării eforturilor de realizare a obiectivelor  
propuse.  
La sfârşitul celor  şase luni se face evaluarea finală a proiectului  şi, în funcţie de rezultatele  
obţinute se va decide continuarea, modificarea sau abandonarea acestuia.  
Monitorizarea se face pe baza metodologiei descrisă la punctul 2.6 iar eventualele ajustări  
ale proiectului se vor face în funcţie de sugestiile tuturor celor implicaţi.  
În paralel se va monitoriza  şi gradul de satisfacţie a pacienţilor, cu scopul de  a preveni o  
eventualădegradare a calităţii serviciilor.  
 
2.6.  Evaluare  
Rezultatele proiectului în fiecare lunăsunt evaluate pe baza unui scor cu valori de la 0  la 5,  
calculat dupăcum urmează:  
Scor = A * (B + C + 3*D)  
Unde:  
A = 1 dacă DMS la nivel de spital a scăzut sub nivelul de referinţă(valoarea anterioarăînceperii 
proiectului) sau 0 în caz contrar  
B = 1 dacă cheltuielile administrative în valoare absolută(ajustată cu inflaţia) la nivel de spital a 
scăzut sub nivelul de referinţă (valoarea anterioară începerii proiectului) sau 0 în caz contrar  
C = 1 dacăcheltuielile cu medicamentele în valoare absolută(ajustatăcu inflaţia) la nivel de spital 
a scăzut sub nivelul de referinţă(valoarea anterioarăînceperii proiectului) sau 0 în caz contrar  
D = 1 dacăcheltuielile cu achiziţii de aparaturămedicală  şi materiale sanitare în valoare 
absolută(ajustatăcu inflaţia) au crescut peste nivelul de referinţă(valoarea  anterioară 
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începerii proiectului) sau 0 în caz contrar.  
Evaluările  de  etapă sunt  utilizate  cu  scop  de  monitorizare  a  perioadei de  început  a 
proiectului, ele stând la baza unor măsuri de intensificare a eforturilor în cazul în care se obţine  
un scor nul.  
Evaluarea  finală a  proiectului  se  face  la  sfârşitul  termenului  prevăzut  (la  6  luni  de  la  
începerea proiectului), pe baza aceluiaşi scor, cu singura diferenţă că se consideră  şi atingerea  
ţintei cantitative:  
A  =  1  dacă DMS  la  nivel  de  spital  a  scăzut  cu  cel  puţin  15%  sub  nivelul  de  referinţă 
(valoarea anterioarăînceperii proiectului) sau 0 în caz contrar  
B = 1 dacăcheltuielile administrative în valoare absolută(ajustatăcu inflaţia) la nivel de spital  a  
scăzut  cel  puţin  5%  sub  nivelul  de  referinţă (valoarea  anterioară începerii proiectului) sau 0 
în caz contrar  
C = 1 dacă cheltuielile cu medicamentele în valoare absolută(ajustatăcu inflaţia) la nivel de spital 
au scăzut cel puţin 10% sub nivelul de referinţă(valoarea anterioară începerii proiectului) sau 0 în 
caz contrar  
D = 1 dacă cheltuielile cu achiziţii de aparatură medicală  şi materiale sanitare în valoare 
absolută (ajustatăcu inflaţia) au crescut la un nivel de cel puţin 80% din economia făcutăpe 
seama cheltuielilor administrative şi a celor cu medicamentele sau 0 în caz contrar.  
Acest  mod  de  evaluare  este  în  concordanţă cu  obiectivele  proiectului  prin  faptul  că 
acordă prioritate  absolută obiectivului  principal  (scăderea  DMS)  iar  în  cadrul  obiectivelor  
secundare  (influenţarea  cheltuielilor)  acordă o  pondere  majoritară destinaţiei  sumelor  
economisite (creşterea cheltuielilor cu achiziţii de aparaturămedicală şi materiale sanitare). 




