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/ informatii proprietatea Spitalului Clinic

de Psihiatrie ,,Prof.

Dr' Alexandru Are9ia"

ANUNT

Spitalul Clinic de psihiatrie ,,Prof Dr.AI. Obregia" scoate la concurs,
prevederile OMS nr.86 gl2015, urmatoarele posturi:
r (un ) Post medic specialitatea otorinolaringologie

in conformitate

cu

;

psihiatrie;
3 (trei) Posturi medic specialist specialitatea

pentru postut de medic in specialitate otorinotaringologie se Pot Prezenta medicicu drept
an de
de libera practica, specialisti sau primari confirmati in specialitate, si rezidenti in ultimul
pregatire in sPecialitate.
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
copie diploma de medic si adeverinta de confirmare in gradul profesional ;
copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la
art.447lin.(r) lit e) sau f),la art.53r alin.(r) lit.d) ori e), respectiv la art.6t8 alin (r) Iit.d) sau e)
din Legea nr.9512006;
acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr.3 la ordin ;
cazierul judiciar ;
certificat medicat din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic
pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candid eaza ;
chitanta de plata a taxei pentru concurs in valoare de t5o lei, conform OMS nr. 869/zot5.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.
lnscrierile Ia concurs se fac in termen de r5 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt in ,,VIATA
MEDICALA,'- nr. 5 din data de Z9.O1.ZO16 iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 3t
si 9o de zile de la publicarea in,,Viata Medicala".
Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Runos/telef on o2t.334.42.66 int.451819.
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VIAȚA MEDICALĂ

POSTURI SCOASE LA CONCURS

Nr. 5 u 29 ianuarie 2016

CASA JUDEȚEANĂ
DE PENSII BIHOR

scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.
nr. 869/2015, cu completările și modificările
ulterioare, un post de medic specialist
Expertiză medicală a capacității de
muncă.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
 cerere în care se menționează postul
pentru care dorește să concureze;
 copie xerox de pe diploma de medic și
adeverință/certificat de confirmare în gradul
profesional;
 copie a certificatului de membru al
organizației profesionale cu viza pe anul în
curs;
 dovada/înscrisul din care să rezulte că
nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. art. art. 447 lin. (1) lit. e) sau
f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv
la art. 618 alin (1) lit. d) sau e) din Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
 acte doveditoare pentru calcularea
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 cazierul judiciar;
 certificat medical din care să rezulte
că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
 chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Tematica de concurs este cea pentru
examenul de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Dunărea nr. 6, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția acestui anunț,
iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea
în „Viața medicală“.
Relații suplimentare se pot obține la
tel.:0259.47.22.37, int. 107.

REPUBLICARE

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE
PUBLICĂ MEHEDINȚI

scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
869/2015, cu completările și modificările
ulterioare, următoarele posturi:
 un post de medic în specialitatea Medicină de laborator pentru Laboratorul de
Diagnostic în sănătate publică;
 un post de medic în specialitatea
Epidemiologie la Compartimentul de Supraveghere epidemiologică și control boli
transmisibile.
La concurs se pot prezenta medici cu
drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă,
rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în
specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
 cerere în care se menționează postul
pentru care dorește să concureze;
 copie xerox de pe diploma de medic și
adeverință/certificat de confirmare în gradul
profesional;
 copie a certificatului de membru al
organizației profesionale cu viza pe anul în
curs;
 dovada/înscrisul din care să rezulte că
nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 447 lin. (1) lit. e) sau f), la art.
531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618
alin (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătății, cu
modificările și completările ulterioare;
 acte doveditoare pentru calcularea
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 cazierul judiciar;
 certificat medical din care să rezulte
că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
 chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Tematica de concurs este cea pentru
examenul de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de
la apariția acestui anunț, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și
90 de zile de la publicarea în „Viața medicală“.
Relații suplimentare se pot obține la tel.:
0252.32.36.38 – Biroul RUNOS.

SPITALUL CLINIC
DE PEDIATRIE SIBIU

scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
869/2015, cu completările și modificările
ulterioare, următoarele posturi:
 un post de medic primar Radiologie-imagistică medicală;
 un post de medic specialist Radiologie-imagistică medicală;
 un post de medic specialist Chirurgie
pediatrică la Secția clinică Chirurgie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
 cerere în care se menționează postul
pentru care dorește să concureze;

 copie xerox de pe diploma de medic și
adeverință/certificat de confirmare în gradul
profesional;
 copie a certificatului de membru al
organizației profesionale cu viza pe anul în
curs;
 dovada/înscrisul din care să rezulte că
nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 447 lin. (1) lit. e) sau f), la art.
531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618
alin (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătății, cu
modificările și completările ulterioare;
 acte doveditoare pentru calcularea
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 cazierul judiciar;
 certificat medical din care să rezulte
că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
 chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei achitată în contul: RO81TREZ57621F330800XXXX
Trezoreria Sibiu, CUI: 11411672.
Tematica de concurs este cea pentru
examenul de medic specialist/primar și poate fi găsită pe site-ul MS.
Înscrierile la concurs se fac la sediul instituției, str. Gh. Barițiu nr. 1–3, în termen
de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în
perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală“.
Relații suplimentare se pot obține la tel.:
0269.23.02.60.

SPITALUL JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ BRĂILA

scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
869/2015, cu completările și modificările
ulterioare, următoarele posturi:
 două posturi de medic specialist Neurologie la Secția Neurologie;
 două posturi de medic specialist Medicină de urgență la UPU;
 un post de medic specialist Epidemiologie la SPCIN;
 trei posturi de medic specialist ATI la
Secția ATI I;
 un post de medic specialist Diabet
zaharat, nutriție și boli metabolice la
Compartimentul Diabet, boli de nutriție și
metabolice;
 un post de medic specialist Pediatrie
la Secția Pediatrie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
 cerere în care se menționează postul
pentru care dorește să concureze;
 copie xerox de pe diploma de medic și
adeverință/certificat de confirmare în gradul
profesional;
 copie a certificatului de membru al
organizației profesionale cu viza pe anul în
curs;
 dovada/înscrisul din care să rezulte că
nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 447 lin. (1) lit. e) sau f), la art.
531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618
alin (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătății, cu
modificările și completările ulterioare;
 acte doveditoare pentru calcularea
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 cazierul judiciar;
 certificat medical din care să rezulte
că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
 chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Înscrierile la concurs se fac la sediul
unității, în termen de 15 zile calendaristice
de la apariția acestui anunț, iar concursul
se organizează în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața
medicală“.
Tematica de concurs și alte relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS.

SPITALUL CLINIC
DE PEDIATRIE SIBIU

scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p.
nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art.
184 din Legea nr. 95/2006, funcția de șef
Secția de cercetare (medic în specialitatea
Pediatrie).
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
 cerere în care se menționează funcția
pentru care dorește să candideze;
 copie xerox de pe diploma de studii;
 adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
 acte doveditoare pentru calcularea
punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate;
 declarație pe propria răspundere a
candidatului, din care să rezulte că nu a fost
condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să
concureze;
 declarație pe propria răspundere a
candidatului, din care să rezulte că nu se
află în stare de incompatibilitate;
 certificat privind starea de sănătate;
 dovadă/adeverință din care să rezulte
că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de
conducerea unităților în care și-a desfășurat

activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
 copie xerox a autorizației de liberă
practică sau a certificatului de membru al
Colegiului Medicilor din România;
 copia carnetului de muncă sau, după
caz, o adeverință care să ateste confirmarea
în specialitate și vechimea în specialitate;
 un proiect de management privind
evoluția viitoare a secției;
 chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 200 de lei.
La concurs se pot prezenta medici cu o
vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea
postului, specialitate pe care o practică în
mod curent și în care sunt confirmați prin
Ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca
medic specialist).
La concursul pentru ocuparea funcției
de șef de secție se pot prezenta candidații
care au obținut atestatul în managementul
serviciilor de sănătate sau care depun declarație pe propria răspundere că îl vor obține
în maximum un an de la numirea în funcție.
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani
de unitățile la care au fost angajate sau de
Colegiul Medicilor din România, precum și
cele cărora le-a încetat contractul de administrare in condițiile stabilite la art. 5, lit. b),
c) sau d) nu pot participa la concurs.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, probă scrisă, probă
clinică sau practică.
Proba scrisă a concursului se susține
după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația
secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru
obținerea titlului de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac în termen de
15 zile de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează după 30 de zile de la
publicarea în „Viața medicală“.
Relații suplimentare privind bibliografia, tema proiectului de management se pot
obține la tel.: 0269.23.02.60, la sediul spitalului, str. Gh. Barițiu nr. 1–3 sau pe site-ul:
www.pediatriesibiu.ro

SPITALUL JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ ALBA IULIA
(JUDEȚUL ALBA)

scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.
nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post de medic specialist
Chirurgie vasculară la Compartimentul
Chirurgie vasculară.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
 cerere în care se menționează postul
pentru care dorește să concureze;
 copie xerox de pe diploma de medic și
adeverință/certificat de confirmare în gradul
profesional;
 copie a certificatului de membru al
organizației profesionale cu viza pe anul în
curs;
 dovada/înscrisul din care să rezulte că
nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. art. art. 447 lin. (1) lit. e) sau
f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv
la art. 618 alin (1) lit. d) sau e) din Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
 acte doveditoare pentru calcularea
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 cazierul judiciar;
 certificat medical din care să rezulte
că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
 chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se
va achita la sediul spitalului.
Tematica de concurs este cea pentru
examenul de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac în termen de
15 zile calendaristice de la apariția acestui
anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală“.
Relații suplimentare se pot obține la
Compartimentul RUNOS al DSP Alba, tel.:
0258.83.52.43, int. 19.

SPITALUL CLINIC
DE PSIHIATRIE
„PROF. DR. AL. OBREGIA“
BUCUREȘTI

scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
869/2015, cu completările și modificările
ulterioare, trei posturi de medic specialist
Psihiatrie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
 cerere în care se menționează postul
pentru care dorește să concureze;
 copie xerox de pe diploma de medic și
adeverință/certificat de confirmare în gradul
profesional;
 copie a certificatului de membru al
organizației profesionale cu viza pe anul în
curs;

 dovada/înscrisul din care să rezulte că
nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 447 lin. (1) lit. e) sau f), la art.
531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618
alin (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătății, cu
modificările și completările ulterioare;
 acte doveditoare pentru calcularea
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 cazierul judiciar;
 certificat medical din care să rezulte
că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
 chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Tematica de concurs este cea pentru
examenul de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de
la apariția acestui anunț, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și
90 de zile de la publicarea în „Viața medicală“.
Relații suplimentare se pot obține la
Serviciul RUNOS, tel.: 021.334.42.66, int.
451/319.

REPUBLICARE

SPITALUL CLINIC
DE PSIHIATRIE
„PROF. DR. AL. OBREGIA“
BUCUREȘTI

scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
869/2015, cu completările și modificările
ulterioare, un post de medic în specialitatea Otorinolaringologie.
La concurs se pot prezenta medici cu
drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă,
rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în
specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
 cerere în care se menționează postul
pentru care dorește să concureze;
 copie xerox de pe diploma de medic și
adeverință/certificat de confirmare în gradul
profesional;
 copie a certificatului de membru al
organizației profesionale cu viza pe anul în
curs;
 dovada/înscrisul din care să rezulte că
nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 447 lin. (1) lit. e) sau f), la art.
531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618
alin (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătății, cu
modificările și completările ulterioare;
 acte doveditoare pentru calcularea
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 cazierul judiciar;
 certificat medical din care să rezulte
că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
 chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Tematica de concurs este cea pentru
examenul de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac la sediul
unității, în termen de 15 zile calendaristice
de la apariția acestui anunț, iar concursul
se organizează în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața
medicală“.
Relații suplimentare se pot obține la
Serviciul RUNOS, tel.: 021.334.42.66, int.
451/319.

SPITALUL DE BOLI
CRONICE „SF. LUCA“
BUCUREȘTI

scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
869/2015, funcția de farmacist-șef.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
 cerere în care se menționează funcția
pentru care dorește să candideze;
 copie xerox de pe diploma de farmacist și adeverință de confirmare în gradul
profesional;
 copie a certificatului de membru al
organizației profesionale cu viza pe anul în
curs;
 dovada/înscrisul din care să rezulte că
nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 447 lin. (1) lit. e) sau f), la art.
531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618
alin (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătății, cu
modificările și completările ulterioare;
 acte doveditoare pentru calcularea
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 cazierul judiciar;
 certificat medical din care să rezulte
că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
 chitanță de plată a taxei de concurs.
La depunerea dosarelor de înscriere candidații au obligația de a prezenta și originalele actelor depuse la dosar în copie.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
La concurs se pot înscrie numai candidații care au obținut minimum două puncte

din cele prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 3 la
ordin.
La concurs se pot prezenta farmaciști cu
minimum 2 ani experiență profesională.
Tematica de concurs este cea pentru farmacist primar specialitatea Farmacie generală.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității în termen de 15 zile calendaristice de la
apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90
de zile de la publicarea în „Viața medicală“.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS, tel.: 021.334.30.10, int. 229.

SPITALUL CLINIC
COLENTINA BUCUREȘTI

scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
869/2015, cu completările și modificările
ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu jumătate de normă de cercetător științific (medic primar Hematologie) în cadrul Nucleului de cercetare Medicină internă;
 un post cu jumătate de normă de cercetător științific (medic specialist Medicină nucleară) în cadrul Nucleului de cercetare Medicină internă;
 două posturi de cercetător științific
(medic specialist Cardiologie) în cadrul Nucleului de cercetare Cardiologie;
 un post de cercetător științific (medic rezident Cardiologie) în cadrul Nucleului de cercetare Cardiologie;
 un post de cercetător științific (medic specialist Medicină de laborator) în cadrul Nucleului de cercetare Cardiologie;
 un post de cercetător științific (bio
chimist) în cadrul Nucleului de cercetare
Medicină internă;
 un post de cercetător științific (medic primar Genetică medicală) în cadrul Nucleului de cercetare Medicină internă;
 două posturi de asistent de cercetare
științifică (kinetoterapeuți) în cadrul Nucleului de cercetare Recuperare neuromotorie;
 un post de cercetător științific II –
coordonator CDPC.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde obligatoriu următoarele acte:
 cerere-tip de înscriere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
 copii legalizate de pe diploma de licență ori echivalentă, însoțite de foaia matricolă, precum și copie legalizată de pe cartea de muncă pentru a dovedi vechimea;
 copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare
postului, precum și de pe alte diplome sau
titluri științifice ori academice;
 curriculum vitae;
 recomandare;
 lista lucrărilor publicate, însoțită de
câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative;
 declarație scrisă că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil
cu postul pentru care dorește să concureze;
 certificat privind starea de sănătate;
 certificat profesional curent eliberat
de Colegiul Medicilor;
 alte înscrisuri solicitate de legislația
sau reglementările în vigoare;
 chitanța de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 500 de lei.
Tematica de concurs va fi cea de medic
specialist/primar pentru fiecare specialitate.
Înscrierile la concurs se fac în termen de
30 de zile de la data publicării anunțului.
Durata și finalizarea concursului este de
30 de zile de la data încheierii înscrierii, la
nivelul comisiei de concurs, și de 45 de zile,
la nivelul instituției sau al unității organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.
Relații suplimentare se pot obține la tel.:
021.319.17.80.

PRECIZĂRI
 La anunțul Regiei Autonome de
Transport București, publicat în „Viața
medicală“ nr. 4/22 ian. 2016, se va citi: tematica de concurs este cea pentru examenul
de medic specialist.
 La anunțul Serviciului de Telecomunicații Speciale, publicat în „Viața medicală“ nr. 4/22 ian. 2016, posturile fiind de ofițer
medic, condițiile specifice de participare
la concurs se găsesc pe site-ul instituției:
www.stsnet.ro
 La anunțul Spitalului Clinic de Urgență Chirurgie Plastică Reparatorie și
Arsuri București, publicat în „Viața medicală“ nr. 3/15 ian. 2016, se va citi: un post de
medic primar și un post de medic specialist
Chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă.
 Anunțul Spitalului Universitar de
Urgență Militar Central „Carol Davila“
București, publicat în „Viața medicală“ nr.
2/8 ian. 2016 se anulează.
 La anunțul Spitalului Municipal
„Anton Cincu“ Tecuci, publicat în „Viața medicală“ nr. 1/1 ian. 2016 se anulează
postul de biochimist.

