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5 ani în specialitatea postului, 
specialitate pe care o practică în 
mod curent și în care sunt confir-
mați prin ordin al m.s.p. (vechi-
mea în specialitate decurge de la 
data confirmării și încadrării ca 
medic specialist).
 Persoanele sancționate în ul-
timii 2 ani de unitățile la care au 
fost angajate sau de Colegiul Me-
dicilor din România, precum și 
cele cărora le-a încetat contrac-
tul de administrare în condițiile 
stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) 
din Ord. m.s. nr. 1.406/2006, sau 
cele care au împlinit vârsta de 
pensionare conform legii, nu pot 
participa la concurs. 
 Concursul sau examenul va 
consta în următoarele probe: in-
terviu – 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 modifică-
rile și completările ulterioare și 
legislația secundară aferentă.
 Proba clinică sau proba prac-
tică se susține pe baza metodo-
logiei stabilite pentru obținerea 
titlului de medic specialist.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul spitalului, în termen de 15 
zile de la apariția acestui anunț, 

iar concursul se organizează în 
termen de minimum 30 de zile și 
maximum 90 de zile de la publi-
carea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se 
pot obține la sediul spitalului, 
pe site-ul acestuia sau la tel.: 
021.317.00.68, int. 203.

SPITALUL CLINIC NR. 1 CĂI 
FERATE WITTING BUCUREȘTI 
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioa-
re, funcția de farmacist-șef.
 Dosarul de înscriere la con-
curs va cuprinde următoarele 
acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează funcția pentru care doreș-
te să candideze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de speci-
alist sau primar;
 c) copie a certificatului de 
membru al organizației profesio-
nale cu viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care 
să rezulte că nu i-a fost aplicată 
una din sancțiunile prevăzute la 
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la 
art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), re-
spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 pri-
vind reforma în domeniul sănă-

tății, republicată, cu modificările 
ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului prevăzut 
în Anexa nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care 
să rezulte că este apt din punct 
de vedere fizic și neuropsihic 
pentru exercitarea activității 
pentru postul pentru care candi-
dează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate 
în termen de valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 
de lei și se va achita la sediul spi-
talului.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f ) și g) sunt valabile trei luni 
și se depun la dosar în termen de 
valabilitate.
 La concurs se pot înscrie nu-
mai 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 ex-
periență profesională.
 Concursul va consta în ur-
mătoarele probe: proba scrisă 
(A), proba clinică sau practică 
(B), analiza și evaluarea activită-
ții profesionale și științifice (C). 

Pentru proba scrisă un subiect va 
fi din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.
 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 publi-
carea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se 
pot obține la sediul spitalului, 
pe site-ul acestuia sau la tel.: 
021.317.00.68, int. 203.

REPUBLICARE
SPITALUL MUNICIPAL 
„DIMITRIE CASTROIAN” HUȘI 
(JUDEȚUL VASLUI)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioa-
re, următoarele posturi:
 • un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Medici-
nă de urgență la CPU;
 • un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Medi-
cină internă la Secția Medicină 
internă;
 • un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Radio-
logie-imagistică medicală pen-
tru Laboratorul de Radiologie și 
imagistică medicală;
 • un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Pedi-
atrie la Compartimentul Pedia-
trie;
 • un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Medici-
nă de laborator pentru Laborato-
rul de Analize medicale;
 • un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Pneu-
mologie la Compartimentul 
Pneumologie;
 • un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Aneste-
zie și terapie intensivă la Secția 
ATI;
 • un post cu normă întreagă 
de farmacist cu drept de liberă 
practică la Farmacia cu circuit 
închis.
 La concurs se pot prezenta 
medici cu drept de liberă practi-
că, specialiști sau primari confir-
mați în specialitatea respectivă, 
rezidenți aflați în ultimul an de 
pregătire în specialitatea în care 
se publică postul.
 Dosarul de înscriere la con-
curs va cuprinde următoarele 
acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează postul pentru care dorește 
să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de spe-
cialist sau primar pentru medici, 
medici dentiști, farmaciști, re-
spectiv adeverință de confirmare 
în gradul profesional pentru bio-
logi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a documentelor pri-
vind schimbarea numelui (certi-
ficat de căsătorie, hotărâre jude-
cătorească de divorț etc.).
 d) copie a certificatului de 
membru al organizației profesio-
nale cu viza pe anul în curs;
 e) dovada/înscrisul din care 
să rezulte că nu i-a fost aplicată 
una din sancțiunile prevăzute la 
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la 

art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), re-
spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 pri-
vind reforma în domeniul sănă-
tății, republicată, cu modificările 
ulterioare;
 f) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului prevăzut 
în Anexa nr. 3 la ordin;
 g) cazierul judiciar;
 h) certificat de integritate 
comportamentală conform art. 
18 din Legea nr. 118/2019;
 i) certificat medical format 
A5 din care să rezulte că este apt 
din punct de vedere fizic și neu-
ropsihic pentru exercitarea acti-
vității pentru postul pentru care 
candidează;
 j) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 k) copia actului de identitate 
în termen de valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 
de lei.
 Copiile actelor prevăzute mai 
sus vor fi însoțite de documente-
le originale pentru a fi certificate 
conform cu originalul de un re-
prezentant al angajatorului. Do-
cumentele prevăzute la lit. e), g), 
h) și i) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în original, în 
termen de valabilitate. 
 Tematica de concurs va fi afi-
șată la sediul spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, str. 1 Decembrie 
nr. 40, în termen de 15 zile ca-
lendaristice de la apariția acestui 
anunț. În cazul în care ultima zi 
de înscriere coincide cu o zi ne-
lucrătoare, candidații vor putea 
depune dosarele de înscriere in-
clusiv în prima zi lucrătoare după 
expirarea celor 15 zile. Concursul 
se organizează în perioada cu-
prinsă între 31 și 90 de zile de la 
publicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la Biroul RUNOS al spi-
talului, tel.: 0235.481.081,  
int. 104.

SPITALUL MUNICIPAL 
„DIMITRIE CASTROIAN” HUȘI 
(JUDEȚUL VASLUI)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioa-
re, următoarele posturi:
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Radiologie-imagis-
tică medicală pentru Laboratorul 
de Radiologie și imagistică medi-
cală – Compartiment CT;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Chirurgie generală 
la Secția Chirurgie generală.
 Dosarul de înscriere la con-
curs va cuprinde următoarele 
acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează postul pentru care dorește 
să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de spe-
cialist sau primar pentru medici, 
medici dentiști, farmaciști, re-
spectiv adeverință de confirmare 
în gradul profesional pentru bio-
logi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a documentelor pri-
vind schimbarea numelui (certi-
ficat de căsătorie, hotărâre jude-
cătorească de divorț etc.).
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 d) copie a certificatului de 
membru al organizației profesio-
nale cu viza pe anul în curs;
 e) dovada/înscrisul din care 
să rezulte că nu i-a fost aplicată 
una din sancțiunile prevăzute la 
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la 
art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), re-
spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 pri-
vind reforma în domeniul sănă-
tății, republicată, cu modificările 
ulterioare;
 f ) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului prevăzut 
în Anexa nr. 3 la ordin;
 g) cazierul judiciar;
 h) certificat de integritate 
comportamentală conform art. 
18 din Legea nr. 118/2019;
 i) certificat medical format 
A5 din care să rezulte că este apt 
din punct de vedere fizic și neu-
ropsihic pentru exercitarea acti-
vității pentru postul pentru care 
candidează;
 j) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 k) copia actului de identitate 
în termen de valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 
de lei.
 Copiile actelor prevăzute mai 
sus vor fi însoțite de documente-
le originale pentru a fi certificate 
conform cu originalul de un re-
prezentant al angajatorului. Do-
cumentele prevăzute la lit. e), g), 
h) și i) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în original, în 
termen de valabilitate. 
 Tematica de concurs va fi afi-
șată la sediul spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, str. 1 Decembrie 
nr. 40, în termen de 15 zile ca-
lendaristice de la apariția acestui 
anunț. În cazul în care ultima zi 
de înscriere coincide cu o zi ne-
lucrătoare, candidații vor putea 
depune dosarele de înscriere in-
clusiv în prima zi lucrătoare după 
expirarea celor 15 zile. Concursul 
se organizează în perioada cu-
prinsă între 31 și 90 de zile de la 
publicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la Biroul RUNOS al spita-
lului, tel.: 0235.481.081, int. 104.

AGENȚIA NAȚIONALĂ A 
MEDICAMENTULUI ȘI A 
DISPOZITIVELOR MEDICALE 
DIN ROMÂNIA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioa-
re, următoarele posturi:
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Medicină de fami-
lie în cadrul Serviciului Evaluare 
proceduri europene – Compar-
timent Eficacitate și siguranță 
non-clinică;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Medicină de fami-
lie în cadrul Serviciului Evaluare 
proceduri europene – Comparti-
ment Informații medicamente;
 • un post cu normă întreagă 
de medic primar confirmat în 
specialitatea Farmacologie clini-
că în cadrul Direcției Farmacovi-
gilență și managementul riscului 
– Serviciul Evaluare;
 • un post cu normă întreagă 

de medic primar confirmat în 
specialitatea Medicină de labo-
rator în cadrul Direcției Evaluare 
tehnologii medicale – Comparti-
ment Evaluare medicală;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Sănătate publică și 
management în cadrul Direcției 
Evaluare tehnologii medicale – 
Compartiment Evaluare medica-
lă;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Farmacologie clini-
că în cadrul Direcției Studii clini-
ce – Compartiment Studii clinice 
medicamente de uz uman faza 
1-4;
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Farmacologie clini-
că în cadrul Direcției Studii clini-
ce – Compartiment Studii clinice 
medicamente de uz uman faza 
1-4.
 Dosarul de înscriere la con-
curs va cuprinde următoarele 
acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează postul pentru care dorește 
să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de spe-
cialist sau primar pentru medici, 
medici dentiști, farmaciști, re-
spectiv adeverință de confirmare 
în gradul profesional pentru bio-
logi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de 
membru al organizației profesio-
nale cu viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care 
să rezulte că nu i-a fost aplicată 
una din sancțiunile prevăzute la 
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la 
art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), re-
spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 pri-
vind reforma în domeniul sănă-
tății, republicată, cu modificările 
ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului prevăzut 
în Anexa nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care 
să rezulte că este apt din punct 
de vedere fizic și neuropsihic 
pentru exercitarea activității 
pentru postul pentru care candi-
dează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate 
în termen de valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 
de lei.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f ) și g) sunt valabile trei luni 
și se depun la dosar în termen de 
valabilitate.
 Tematica de concurs va fi afi-
șată la sediul instituției.
 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 publi-
carea în „Viața medicală”.

SPITALUL GENERAL CĂI 
FERATE BRAȘOV (JUDEȚUL 
BRAȘOV)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulteri-

oare, un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat 
în specialitatea Oftalmologie în 
cadrul Ambulatoriului de specia-
litate CF Brașov – Cabinet Oftal-
mologie.
 Dosarul de înscriere la con-
curs va cuprinde următoarele 
acte:
 a) cerere de înscriere la con-
curs, adresată conducătorului 
unității, în care să se specifice 
postul pentru care dorește să 
concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de spe-
cialist sau primar pentru medici, 
medici dentiști, farmaciști, re-
spectiv adeverință de confirmare 
în gradul profesional pentru bio-
logi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de 
membru al organizației profesio-
nale cu viza pe anul în curs (co-
pie a asigurării de malpraxis);
 d) dovada/înscrisul din care 
să rezulte că nu i-a fost aplicată 
una din sancțiunile prevăzute la 
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la 
art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), re-
spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 pri-
vind reforma în domeniul sănă-
tății, republicată, cu modificările 
ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului prevăzut 
în Anexa nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care 
să rezulte că este apt din punct 
de vedere fizic și neuropsihic 
pentru exercitarea activității 
pentru postul pentru care candi-
dează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate 
în termen de valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 
de lei pentru fiecare participant.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f ) și g) sunt valabile trei luni 
și se depun la dosar în original în 
termen de valabilitate.
 Tematica și bibliografia de 
concurs se afișează pe site-ul 
spitalului: www.spcfbv.ro.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, bd. 15 Noiembrie 
nr. 60, în termen de 15 zile ca-
lendaristice de la apariția acestui 
anunț, iar concursul se organi-
zează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea 
în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la Biroul Resurse Umane, 
Normare, Organizare și Salariza-
re, tel.: 0268.475.949, int. 104.

SPITALUL CLINIC DE 
URGENȚĂ PENTRU COPII „M. 
S. CURIE” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioa-
re, două posturi cu normă întrea-
gă de medic specialist confirmat 
în specialitatea Anestezie și te-
rapie intensivă în cadrul Secției 
ATI.
 Dosarul de înscriere la con-
curs va cuprinde următoarele 
acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează postul pentru care dorește 
să concureze;

 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de spe-
cialist sau primar pentru medici, 
medici dentiști, farmaciști, re-
spectiv adeverință de confirmare 
în gradul profesional pentru bio-
logi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de 
membru al organizației profesio-
nale cu viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care 
să rezulte că nu i-a fost aplicată 
una din sancțiunile prevăzute la 
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la 
art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), re-
spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 pri-
vind reforma în domeniul sănă-
tății, republicată, cu modificările 
ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului prevăzut 
în Anexa nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care 
să rezulte că este apt din punct 
de vedere fizic și neuropsihic 
pentru exercitarea activității 
pentru postul pentru care candi-
dează;
 h) copie a certificatului de 
malpraxis;
 i) copie a actelor doveditoare 
stare civilă;
 j) copia actului de identitate 
în termen de valabilitate;
 k) chitanță de plată a taxei de 
concurs în cuantum de 150 de lei;
 l) curriculum vitae;
 m) copie a carnetului de 
muncă sau adeverințe din care să 
reiasă vechimea în muncă.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f ) și g) sunt valabile trei luni 
și se depun la dosar în termen de 
valabilitate.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic spe-
cialist în specialitatea postului, 
postată pe site-ul MS: www.ms.ro 
la rubrica: Specialiști/ Examene 
și concursuri naționale/ Temati-
ca concursului pentru ocupare de 
post medici specialiști.
 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 publi-
carea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la tel.: 021.460.30.26, int. 232.

INSTITUTUL NAȚIONAL 
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 
BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioa-
re, următoarele posturi:
 • un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Medicina muncii în 
cadrul Centrului Regional de Să-
nătate Publică București, Secția 
Sănătatea în relație cu mediul, 
Laborator Medicina muncii – Ca-
binet Medicina muncii;
 • un post cu normă întrea-
gă de medic rezident ultimul an 
confirmat în specialitatea Mi-
crobiologie medicală în cadrul 
Centrului Regional de Sănătate 
Publică Iași, Secția Epidemiolo-
gia bolilor transmisibile, Labo-
rator Diagnostic microbiologic  
medical.

 Dosarul de înscriere la con-
curs va cuprinde următoarele 
acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează postul pentru care dorește 
să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de spe-
cialist sau primar pentru medici, 
medici dentiști, farmaciști, re-
spectiv adeverință de confirmare 
în gradul profesional pentru bio-
logi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de 
membru al organizației profesio-
nale cu viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care 
să rezulte că nu i-a fost aplicată 
una din sancțiunile prevăzute la 
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la 
art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), re-
spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 pri-
vind reforma în domeniul sănă-
tății, republicată, cu modificările 
ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului prevăzut 
în Anexa nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care 
să rezulte că este apt din punct 
de vedere fizic și neuropsihic 
pentru exercitarea activității 
pentru postul pentru care candi-
dează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate 
în termen de valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 
de lei.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f ) și g) sunt valabile trei luni 
și se depun la dosar în termen de 
valabilitate.
 Tematica de concurs va fi afi-
șată la sediul instituției.
 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 publi-
carea în „Viața medicală”.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ A JUDEȚULUI ILFOV
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulteri-
oare, un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Stomatologie gene-
rală în cadrul Departamentului 
de Supraveghere în Sănătate Pu-
blică, Compartimentul de Evalu-
are și promovarea sănătății.
 Dosarul de înscriere la con-
curs va cuprinde următoarele 
acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează postul pentru care dorește 
să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și adeverință/certi-
ficatul de specialist sau primar 
pentru medici, medici dentiști, 
farmaciști, respectiv adeverință 
de confirmare în gradul profesi-
onal pentru biologi, biochimiști 
sau chimiști;
 c) copie a certificatului de 
membru al organizației profesio-
nale cu viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care 
să rezulte că nu i-a fost aplicată 
una din sancțiunile prevăzute la 
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