ANUNŢ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE ENDOCRINOLOGIE “C.I.PARHON”
Scoate la concurs următoarele posturi vacante, în conformitate cu prevederile H.G.
319/2003:
- 1 (un) post asistent cercetare științifică stagiar (biochimist debutant) – perioadă
nedeterminată în cadrul Laboratorului de cercetare științifică, Colectiv pt. Studiul
hormonilor polipeptidici și steroizi
- 1 (un) post asistent cercetare științifică (biochimist specialist) – perioadă
nedeterminată în cadrul Laboratorului de medicină nucleară
Acte necesare în vederea participării la concurs:
- cererea de înscriere la concurs
- copia actului de identitate;
- copia certificatului de naştere, de căsătorie;
- copie acte studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (cursuri);
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă şi , după caz în specialitate ;
- cazierul judiciar;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- curriculum vitae
Condiții de participare la concurs:
- are cetățenie română, cetățenie a altor state member ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului European și domiciliul în România;
- cunoaște limba română, scris și vorbit;
- are vârsta limită reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exercițiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unități
sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau de condiții specific
potrivit cerințelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcției, cu execepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante, conform
Ordinului M.S. nr. 1470/2011;
Asistent cercetare științifică stagiar (biochimist debutant)
- diplomă de licență în specialitate
- biochimist debutant
- concurs pt. ocuparea postului
Asistent cercetare științifică
- diplomă de licență în specialitate
- biochimist specialist
- concurs pt.ocuparea postului
Concursul se va desfășura la sediul unității în B-dul Aviatorilor nr. 34-38, conform
calendarului următor:
- 27 august 2015 ora 10,30 la sediul unității în B-dul Aviatorilor nr. 34-38, - proba
scrisă
Data și ora interviului vor fi anunțate ulterior
Data limită pentru depunerea dosarelor la concurs – 20 august 2015, ora 15.
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