








Anexa nr.1 la 
Metodologia de desfăşurare a concursului/examenului 

pentru ocuparea funcţiei de director medical, funcţie 
specifică Comitetului Director al Spitalului de 

Obstetrica Ginecologie Buftea 

Tematica si Bibliografia pentru concursul/examenul organizat pentru 
ocupare a funcţiei de director medical, funcţie specifică Comitetului 

Director al Spitalului de Obstetrica Ginecologie Buftea 

BIBLIOGRAFIE-Concurs pentru ocuparea funcţiei de director medical la SPITALUL DE 
OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA 

1. DIN DOMENIUL LEGISLAŢIEI: 

1. Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi 
completările ulterioare - (Titlul I, VII, XII, XV); 

2. Ordin MSP nr. 1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului 
critic, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022; 

4. Ordinul nr. 1068/627/2021 din 29 iunie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de 
servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022 

5. Ordinul MS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, 
organizarea si efectuarea garzilor în unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

6. Ordinul comun al Ministrului Sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr. 648/406/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii 
publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1. 782/576/2006 privind 
înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de 
spitalizare continuă şi spitalizare de zi; 

7. Ordinul MS nr 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 
sectiilor si compartimentelor de terapie intensiva din unitatile sanitare. 

8. Ordinul MS nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului 
public; 

9. Ordinul MS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le 
indeplineasca un spital în vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

I O. Ordinul MS nr. 1761/202 I pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 
sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de 

1 



curăţenie ş i dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru 
dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării 
procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia; 

11. Legea nr. 53/2003, republicată, Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare; 
12. Ordinul MS nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi 

a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de 
dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de 
COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

13. Ordinul MS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare 
a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare; 

14. Legea nr. 346/2002, republicată privind asigurarea pentru accidente de munca si boli 
profesionale cu modificările şi completările ulterioare şi normele de aplicare; 

15. Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

16. Ordinul MS nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului; 
17. Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea standardelor, procedurii şi metodologiei de evaluare şi 

acreditare a spitalelor; 

1. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR 
2. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar - Managementul spitalului, 

editura Public H Press, 2006 Bucureşti. 
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Anexa nr.2 la 
Metodologia de desfăşurare a concursului/examenului 

pentru ocuparea funcţiei de director medical, funcţie 
specifică Comitetului Director al Spitalului de Spitalului 

de Obstetrica Ginecologie Buftea 

TEME CADRU 

pentru proiectul de specialitate pentru ocuparea 

funcţiei de DIRECTOR MEDICAL 

1. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale 
2. a) Analiza circuitelor funcţionale; 
3. b) Analiza structurii pe secţii (clinice, paraclinice, administrative etc); 
4. c) Evaluarea relaţiei dintre structurile spitalului şi serviciile furnizate 
5. d) Dezvoltara platoului tehinic pentru intervenţii diagnostice şi terapeutice; 
6. e) Propuneri de îmbunătăţire a structurii şi organizării spitalului. 

2. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane 
3. a) Evaluarea încadrării cu personal pe categorii; 
4. b) Evaluarea relaţiei dintre structura spitalului şi încadrarea cu personal; 
5. c) Evaluarea relaţiei dintre serviciile furnizate şi încadrarea cu personal; 
6. d) Metode de creştere a performanţei personalului; 
7. e) Stimularea satisfacţiei profesionale a personalului medical. 

3. Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital 
4. a) Analiza activităţii clinice a spitalului, pe tipuri de servicii furnizate ( codificare, colectare, 

transmitere, validare); 
5. b) Analiza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii furnizate (codificare, colectare, 

transmitere, validare); 
6. c) Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a spitalului la nevoile bolnavilor; 
7. d) Propuneri de îmbunătăţire a performanţei spitalului pe baza analizei activităţii clinice; 

4. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calităţii 
5. a) Calitatea serviciilor; 
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6. b) Calitatea datelor raportate; 
7. c) Calitatea personalului; 
8. d) Satisfacţia pacienţilor. 

Proiectul de specialitate trebuie să fie realizat individual de către candidat, să rezolve 
problemele solicitate într-un volum de maximum 8-1 O pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi 
de 14 şi trebuie să fie depus la înscriere. 
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Anexa nr.3 la 
Metodologia de desfăşurare a concursului/examenului 

pentru ocuparea funcţiei de director medical, funcţie 
specifică Comitetului Director al Spitalului Spitalului de 

Obstetrica Ginecologie Buftea 

STRUCTURA ŞI GRILA DE PUNCTARE 
A PROIECTULUI DE SPECIALITATE 

Forma de prezentare a proiectului (1 p): 
• 0,5 p pentru respectarea indicaţiilor fonturi de 14 la un rând; 
• 0,5 p pentru respectarea numărului de pagini; 8 - 1 O pagini; 

A Descrierea situaţiei actuale a spitalului; 2 p 

B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi 
ameninţări; 1,5 p 

C. Identificarea problemelor critice; 0,5 p 

D. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute;0,5 p 

E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară 

identificată: 

1. Scop; 0,5 p 
2. Obiective - indicatori; 0,5 p 
3. Activităţi : 

a) definire; 0,5 p 
b) încadrare în timp - grafic Gantt; 0,75 p 
c) resurse necesare - umane, materiale, financiare; 0,75 p 
d) responsabilităţi; 0,5 p 

4. Rezultate aşteptate; 0,5 p 
5. Monitorizare - indicatori; 0,25 p 
6. Evaluare - indicatori. 0,25 p 

TOTAL: 10 PUNCTE 
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Anexa nr.4 la 
Metodologia de desfăşurare a concursului/examenului 

pentru ocuparea funcţiei de director medical, funcţie 
specifică Comitetului Director al Spitalului de Spitalului 

de Obstetrica Ginecologie Buftea 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

LA CONCURSUL /EXAMENUL PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI VACANTE DE 
DIRECTOR MEDICAL, FUNCŢIE SPECIFICĂ COMITETULUI DIRECTOR 

AL SPITALULUI DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA 

Doamnă Manager, 

Subsemnatul(ă) 
domicilit(ă) ln ________________ , legitimat(ă) cu B.1/C.I. 
nr. __ , seria __ , prin prezenta, vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la 
concursul/examenul organizat de dumneavoastră, pentru ocuparea funcţiei vacante 
de director medical/director financiar contabil, funcţie specifică Comitetului director 
din cadrul Spitalului de Obstetrica Ginecologie Buftea 

Menţionez că am luat la cunoştinţă de: 

- condiţiile de înscriere şi participare la concurs; 
- bibliografia/tematica şi temele-cadru pentru proiectul de specialitate; 
- data şi ora desfăşurării concursului/examenului; 
- metodologia de desfăşurare a concursului/examenului. 

Vă mulţumesc , 

Data 

Semnătura, 

Doamnei Manager a Spitalului de Obstetrica Ginecologie Buftea 
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Anexa nr.5 la 
Metodologia de desfăşurare a concursului/examenului 

pentru ocuparea funcţiei de director medical, funcţie 
specifică Comitetului Director al Spitalului de Spitalului 

de Obstetrica Ginecologie Buftea 

Declaraţie pe proprie răspundere 

Subsemnatul(a) ________________ _ 
domicilit(ă) în. ____________ , legitimat(ă) cu B.1/C.I. nr. __ _ 
seria.______ , declar pe proprie răspundere că nu am desfăşurat activităţi 
de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege, 

Dată astăzi, ______ , la sediul Spitalului de Obstetrica Ginecologie 
Buftea, din Buftea str Studioului nr 5 

Semnătura, 
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Anexa nr.6 la 
Metodologia de desfăşurare a 

concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei de 
director medical, funcţie specifică Comitetului Director 

al Spitalului de Spitalului de Obstetrica Ginecologie 
Buftea 

SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA 

Comisia de concurs/examen 

Candidat: 
Postul solicitat: 
Data interviului: 
lntervievator: 

FISA INTERVIULUI DE SELECŢIE 

DENUMIREA 

CRITERIULUI DE EVALUARE 
1. Abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie 

2. Capacitatea de analiză şi sinteză 

3. Motivaţia candidatului 

4.Comportamentul în situaţiile de criză 

5. Iniţiativă şi creativitate 

NOTĂ FINALĂ 1 

(ca medie a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare) 

Evaluator, 

_____ (semnătura) 

Nota acordată 
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Anexa nr.1 la 
Metodologia de desfăşurare a concursului/examenului 
pentru ocuparea funcţiei de director financiar contabil, 
funcţie specifică Comitetului Director al Spitalului de 

Spitalului de Obstetrica Ginecologie Buftea 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCŢIEI DE 

DIRECTOR FINANCIAR 

A. DIN DOMENIUL LEGISLAŢIEI 

1. LEGEA nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările si completările 

ulterioare (TITLUL Vil : Spitalele, TITLUL VIII : Asigurările sociale de sănătate); 

2. LEGEA nr.82/1991 a contabilităţii - republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

3. O.M.F. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 

instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările si completările ulterioare; 

4. LEGEA nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările si completările ulterioare; 

5. O.M.F. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţillor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi 

raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările si completările ulterioare; 

6. Ordinul nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea 

Bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificările si completările ulterioare; 

7. OMS 414/2006 pentru aprobarea reglementărilor contabile specifice domeniului sanitare; 

8. H.G. nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 

reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale 

în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările si 

completările ulterioare; 
9. ORDfNUL nr. l 068/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a 

Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului- cadru care 

reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale 
în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările si 

completările ulterioare; 

10. Ordinul nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de 

sănătate curative pentru anii 2017-2018, cu modificările si completările ulterioare; 

11. Ordinul nr. 377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de 

sănătate publică pentru anii 20 l 7-20 l 8, cu modificările si completările ulterioare; 

12. ORDONANŢA nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv -
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republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

13. ORDIN nr. 923 din 2014, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru 

persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările si 

completările ulterioare; 

14. LEGEA nr. 98/19.05.2016 privind achiziţiile publice; 

15. HOTĂRÂREA nr. 395/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică / acord-cadru din Legea nr. 98/20 I 6 privind 

achiziţiile publice; 

16. O.M.S. nr. 921 din 2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului 

public; 

17. LEGEA nr.53 din 2003-Codul muncii cu modificările si completările ulterioare; 

18. ORDIN Nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare; 

19. LEGE Nr. 185/20 17 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate; 

20. ORDIN Nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul 

SARS-Cov2; 

21. LEGEA-CADRU Nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările si completările ulterioare. 



Anexa nr.2 la 
Metodologia de desfăşurare a concursului/examenului 
pentru ocuparea funcţiei de director financiar contabil, 
funcţie specifică Comitetului Director al Spitalului de 

Spitalului de Obstetrica Ginecologie Buftea 

TEME CADRU 
pentru proiectul de specialitate pentru ocuparea 

funcţiei de DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL 

1 . Analiza situaţiei economico - financiare a spitalului: 

a) Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii; 

b) Analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri, secţii etc.); 
a) Alternative de contractare a serviciilor in sistemul asigurărilor sociale de sanitate; 

c) Propuneri de imbunatatire a fmantarii spitalului din surse publice si private, 

1. Strategia managementului in domeniul achiziţiilor: 
a) Stabilirea necesarului de materiale (medicamente, materiale sanitare, alte materiale); 

b) Modalitati de achiziţie; 

c) Evaluarea stocurilor; 
d) Indicatori de eficienta al utilizării stocurilor. 

2. Strategia managementului inactivitatea de investiţii: 

a) In echipamente; 
bl Modernizarea de secţii; 
c) Extinderi ; 

d) Reparaţii capitale. 

3. Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii activiţatii spitalului: 

a) Fundamentarea activitatilor; 
b) Determinarea cheltuielilor pe secţii si tipuri de cheltuieli; 
c) Indicatori de eficienta determinaţi pe baza veniturilor si cheltuielilor spitalului. 

4. Utilizarea ORG-ului ca instrument de management financiar: 

a) DRG-ul si bugetul spitalului; 
b) Impactul ORG-ului asupra resurselor financiare ale spitalului. 

STRUCTURA PROIECTULUI/LUCRĂRII DE SPECIALITATE 

A. Descrierea situaţiei actuale a spitalului; 
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B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunităţi si ameninţări; 

C. Identificarea problemelor critice; 
D. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute; 

E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritara identificata: 

I. -Scop; 
2. -Obiective-indicatori; 
3. Activitati: 

1. Definire; 
b) încadrare in timp - grafic Gantt; 
c) Resurse necesare - umane, materiale, financiare; 
d) Responsabilităţi; 

4. Rezultate aşteptate; 
5. Monitorizare - indicatori; 
6. Evaluare - indicatori. 

Nota: 

Tema proiectului/lucrării de specialitate este la alegerea candidatului, se realizează individual de către 
acesta şi se dezvoltă într-un volum de maxim I O pagini, tehnoredactate pe calculator, cu font de 14, la 

un rând. 

** Tema aleasă de candidat pentru proiectul de management vizează spitalul public pentru care 

candidează. 

*** La cererea candidaţilor, spitalul public pentru care se organizează conpursul de ocupare a funcţiei 
de dierctor financiar- contabil, are obligaţia să pună la dispoziţia acestora, în maxim 3 zile de la data 
solicitării, copii ale bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată şi 
structura de personal ale unităţii sanitare, aflat în vigoare la data solicitării. 
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Anexa nr.3 la 
Metodologia de desfăşurare a concursului/examenului 
pentru ocuparea funcţiei de director financiar contabil, 

funcţie specifică Comitetului Director al Spitalului 
Spitalului de Obstetrica Ginecologie Buftea 

STRUCTURA ŞI GRILA DE PUNCTARE 
A PROIECTULUI DE SPECIALITATE 

Forma de prezentare a proiectului (1 p): 
• 0,5 p pentru respectarea indicaţiilor fonturi de 14 la un rând; 
• 0,5 p pentru respectarea numărului de pagini; 8 - 1 O pagini; 

F. Descrierea situaţiei actuale a spitalului; 2 p 

G. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi 
ameninţări; 1,5 p 

H. Identificarea problemelor critice; 0,5 p 

I. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute;0,5 p 

J. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară 

identificată : 

7. Scop; 0,5 p 
8. Obiective - indicatori; 0,5 p 
9. Activităţi: 

e) definire; 0,5 p 
f) încadrare în timp - grafic Gantt; 0,75 p 
g) resurse necesare - umane, materiale, financiare; 0,75 p 
h) responsabilităţi; 0,5 p 

1 O. Rezultate aşteptate; 0,5 p 
11. Monitorizare - indicatori; 0,25 p 
12. Evaluare - indicatori. 0,25 p 

TOTAL : 1 O PUNCTE 
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Anexa nr.4 la 
Metodologia de desfăşurare a concursului/examenului 
pentru ocuparea funcţiei de director financiar contabil, 
funcţie specifică Comitetului Director al Spitalului de 

Spitalului de Obstetrica Ginecologie Buftea 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

LA CONCURSUL /EXAMENUL PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI VACANTE DE 
DIRECTOR MEDICAL, FUNCŢIE SPECIFICĂ COMITETULUI DIRECTOR 

AL SPITALULUI DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA 

Doamnă Manager, 

Subsemnatul(ă) 

domicilit(ă) ln ________________ , legitimat(ă) cu B.1/C.I. 
nr. __ , seria __ , prin prezenta, vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la 
concursul/examenul organizat de dumneavoastră, pentru ocuparea funcţiei vacante 
de director financiar contabil, funcţie specifică Comitetului director din cadrul 
Spitalului de Obstetrica Ginecologie Buftea 

Menţionez că am luat la cunoştinţă de: 

- condiţiile de înscriere şi participare la concurs; 
- bibliografia/tematica şi temele-cadru pentru proiectul de specialitate; 
- data şi ora desfăşurării concursului/examenului; 
- metodologia de desfăşurare a concursului/examenului. 

Vă mulţumesc, 

Data 

Semnătura, 

Doamnei Manager a Spitalului de Obstetrica Ginecologie Buftea 
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Anexa nr.5 la 
Metodologia de desfăşurare a concursului/examenului 
pentru ocuparea funcţiei de director financiar contabil, 
funcţie specifică Comitetului Director al Spitalului de 

Spitalului de Obstetrica Ginecologie Buftea 

Declaraţie pe proprie răspundere 

Subsemnatul(a) ________________ _ 
domicilit(ă) în. ____________ , legitimat(ă) cu B.1/C.I. nr. __ _ 
seria.______ , declar pe proprie răspundere că nu am desfăşurat activităţi 
de poliţie politică , aşa cum este definită prin lege, 

Dată astăzi , --=----="""-____, , la sediul Spitalului de Obstetrica Ginecologie 
Buftea, din Buftea str Studioului nr 5 

Semnătura, 
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Anexa nr.6 la 
Metodologia de desfăşurare a 

concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei de 
director financiar contabil, funcţie specifică 

Comitetului Director al Spitalului de Spitalului de 
Obstetrica Ginecologie Buftea 

SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA 

Comisia de concurs/examen 

Candidat: 
Postul solicitat: 
Data interviului: 
lntervievator: 

FISA INTERVIULUI DE SELECŢIE 

DENUMIREA 

CRITERIULUI DE EVALUARE 
1. Abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie 

2. Capacitatea de analiză şi sinteză 

3. Motivaţia candidatului 

4.Comportamentul în sit~aţiile de criză 

5. Iniţiativă şi creativitate 

NOTĂ FINALĂ1 

(ca medie a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare) 

Evaluator, 

_____ (semnătura) 

Nota acordată 
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