MINISTERUL SĂNĂTĂTII
CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE MINTALĂ
ȘI LUPTĂ ANTIDROG

5 iunie 2020
Anexa 2 – Anunțul pentru concurs
CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE MINTALĂ ȘI LUPTĂ ANTIDROG
Str. Pitar Moș, nr.15, sector 1, București. Tel: 031.425.56.74
ANUNȚĂ
Având în vedere prevederile:
- H.G. nr 1442 / 2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului National de
Sănătate Mintala și Lupta Antidrog modificată și completată cu HG 625/2017;
- Ordinul nr 636/2012 emis de Ministerul Sănătății privind aprobarea Regulamentului de
Organizare și Funcționare al Centrului National de Sănătate Mintala și Lupta Antidrog;
- LEGE nr. 79 din 28 martie 2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice;
- Hotărârea Guvernului României nr. 325 din 14 mai 2018 pentru aprobarea Regulamentului
- cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a
criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea
prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile;
- Ordinul Ministerului Sănătății nr 689/23.05.2018 privind aprobarea Procedurii de recrutare
și selecție a personalului angajat în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din
fonduri externe nerambursabile derulate de Ministerul Sănătății și unitățile cu personalitate
juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea acestuia;
- Deciziilor Directorului CNSMLA nr 8/08.06.2018. nr 13/03.06.2019 si nr 14/04.05.2020
privind înființarea posturilor în afara organigramei.
organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale, pe durată
determinată, pentru proiectele aflate in implementare.
Calendarul de concurs este urmatorul:
• 5-22 iunie depunere dosare, interval orar 9.00-16.00
• 23 iunie rezultate selectie dosare, ora 19.00
• 24 iunie contestatii, interval orar 9.00-16.00
• 25 iunie rezultate dupa contestatii;
• 25 iunie afisare programare calendar interviu, ora 19.00
• 26 si 29 iunie sustinere interviuri (conform programarii)
• 30 iunie rezultate interviu, ora 19.00
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•
•

1 iulie contestatii, interval orar 9.00-16.00
2 iulie rezultate contestatii si rezultate finale

Proiectele pe care CNSMLA le are in implementare sunt:
1. Proiectul POCU „Creșterea competențelor profesionale ale personalului medical
implicat în depistarea tulburărilor afective și prevenția comportamentului
suicidar”, COD SMIS 111477.
Proiectul „Creșterea competențelor profesionale ale personalului medical implicat în
depistarea tulburărilor afective și prevenția comportamentului suicidar” este un proiect
cu finanțare europeană obținută prin competiție în cadrul Programului Operațional Capital
Uman, aflat în derulare, cu ultima zi de implementare 26 decembrie 2020.
Cu o valoare totală de 8,942,691.34 LEI (aprox 2 mil euro) proiectul își propune
îmbunătățirea nivelului de sănătate al populației și creșterea calității serviciilor medicale
oferite către populație, în special în cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României, prin
creșterea nivelului competentelor profesionale ale personalului angajat ii sistemul public
de sănătate mintala, în conformitate cu prevederile Programului National de Sănătate Mintală,
prin participarea la cursuri de formare profesionala și schimburi de experiență și bune practici.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. competente profesionale îmbunătățite prin cursuri de formare profesionala acreditate, cu
durata de 36 de ore, pentru 900 de cadre din sistemul medical public de sănătate mintala
care lucrează cu adulți, din care 865 certificate (credite EMC);
2. competente profesionale îmbunătățite prin participări la schimburi de experiență și bune
practici internaționale pentru 66 de cadre din sistemul medical public de sănătate mintala;
3. 6 ghiduri și proceduri/ protocoale de lucru în domeniul sănătății mintale elaborate la nivel
național pentru o practica unitara în domeniu, la standarde europene
La finalul celor 3 ani de derulare a proiectului se vor obține următoarele rezultate:
o 3 programe de formare cu credite EMC
o 1 program de formare cu credite COPSI
o 6 curricule de formare realizate
o 900 persoane (psihiatri (204), asistenți medicali (636), psihologi (60)) cu competențe
profesionale îmbunătățite; Din cele 900 de persoane angajate în sistemul public de
sănătate mintala, 90 de persoane, respectiv 10% vor fi din regiunea București Ilfov iar
810 persoane, respectiv 90% vor fi din din celelalte regiuni ale României (SudMuntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Centru, Nord-Est, Nord-Vest și Vest).
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o 6 ghiduri și proceduri/protocoale actualizate, referitoare la modalitatea de abordare a
bolnavilor, realizate la nivel național, la standarde europene, în vederea aplicării unitare
la nivelul tuturor instituțiilor publice de sănătate din România;
o 200 de structuri de sănătate mintala din sistemul public național informate asupra
aplicării noilor standarde unitare prin intermediul ghidurilor/procedurilor/protocoalelor
elaborate.
Astfel proiectul, prin nevoile identificate și soluțiile propuse va duce la implementarea unui
program complex de masuri de natura sa îmbunătățească nivelul de competente al
profesioniștilor din sistemul de medical implicat în activități de sănătate mentala ( cursuri
de formare cu credite EMC și COPSI, pentru 900 de persoane din sistemul de sănătate publica,
din care minimum 865 vor fi și certificate și schimburi de experiență în tari ale UE pentru 120
de de persoane). Cursurile propuse sunt acreditate EMC/COPSI, respectiv de cele 2 instituții
competente și avizate în domeniul certificării și acreditarii în domeniu.
Proiectul stabilește direcții de acțiune a căror menire este atingerea obiectivelor din domeniul
sănătății mintale, ca domeniu prioritar, așa cum sunt prezentate în Strategia Națională de
Sănătate 2014 –2020 care își propune prin “Îmbunătățirea stării de sănătate mintala a
populației, stipulând ca “asigurarea sănătății mintale a populației presupune accesul la
servicii adecvate și eficace”. De asemenea are rolul de a contribui la soluționarea nevoii
identificate prin Strategia Națională de Sănătate 2014 – 2020, respectiv aceea de a creste
numărul de specialiști disponibili, de a spori calitatea serviciilor din spitalele de
specialitate, de a schimba modelul prevalent de îngrijire în servicii spitalicești „învechit,
necentrat pe client” intr-unul modern, la standarde europene, centrat pe nevoile
pacientului cu probleme de sănătate mintala.
Posturile scoase la concurs sunt:
1. Expert organizare schimb de experiență - 1 post– o medie de 4 ore/ zi, maximum 84 ore pe
luna, de la data semnării contractului, după aprobarea Notificării privind angajarea în cadrul
proiectului de către OI POSDRU București Ilfov, pe perioada derulării activității, conform
contractului de finantare;
2. Expert organizare evenimente de formare – 1 post – o medie de 4 ore/zi, maximum 84 ore
pe luna, de la data semnării contractului, după aprobarea Notificării privind angajarea în
cadrul proiectului de către OI POSDRU București Ilfov, pe perioada derulării activității,
conform contractului de finantare.
Norma de lucru poate varia în funcție de prevederile contractului de finanțare și ale
documentelor prin care acesta va fi modificat, precum și în funcție de disponibilitățile
financiare existente la nivelul proiectului.
Concursul constă în selecție de dosare și interviu și se organizează la sediul Centrului
Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, str. Pitar Moș nr.15, sector 1, București.
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Lipsa documentelor, neconcordanța între informațiile din dosar și documentele solicitate
candidaților, depunerea acestora la altă adresă decât cea indicată în anunț sau după
termenul limită precizat atrag automat excluderea/respingerea dosarului candidatului.
Proba interviu se va desfășura la sediul CNSMLA prin prezența fizică a candidatului în
fața comisiei de recrutare și selecție sau utilizând tehnologia disponibilă pentru realizarea
de transmise live-video (prin Skype/ video call ) cu condiția ca acest lucru să
fie solicitat de candidat la depunerea cererii de înscriere în concurs în care va fi precizat
și ID Skype/ nr de telefon pentru video call al candidatului.
Evaluarea dosarelor candidaților va fi realizată de Comisia de Recrutare și Selecție.
Pentru contestarea rezultatelor la concurs candidații pot depune la sediul CNSMLA din
str Pitar Moș nr 7-15, sector 1, București, Contestație scrisă, conform calendarului din
prezentul anunț, formulat în atenția Comisiei de Soluționare a Contestațiilor.
Condiții/ criterii generale de participare la concurs:
1. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
2. Cunoaște limba română, scris și vorbit;
3. Are vârsta minima prevăzută de normele în vigoare;
4. Are capacitate deplină de exercițiu;
5. Are o stare de sanatate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
6. Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs;
7. 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 excepția situației în care a
intervenit reabilitarea.
Conținut dosar:
1. Cerere înscriere la concurs (formular tip anexat)
2. Adeverință medicală;
3. CV Europas datat și semnat pe fiecare pagină, în care este menționată poziția și postul vizat
de candidat;
4. Copie CI sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (candidatul
va prezenta documentul în original și va lăsa spre conformare o copie);
5. Diplome studii și specializări în copie conformată după original (în acest caz candidatul va
prezenta documentele în original și va lăsa pentru dosarul de concurs copii care vor fi
conformate de secretarul de Comisie) sau copii legalizate notarial;
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6. Documente care să ateste vechimea și specialitatea în munca în copii conformate după
original (în acest caz candidatul va prezenta documentele în original și va lăsa pentru
dosarul de concurs copii care vor fi conformate de secretarul de Comisie) sau copii
legalizate notarial;
7. Copie certificat de naștere (candidatul va prezenta documentul în original și va lăsa spre
conformare o copie);
8. Copie certificat de căsătorie dacă este cazul (candidatul va prezenta documentul în original
și va lăsa spre conformare o copie);
9. Cazier judiciar, original sau o declarație pe proprie răspundere din care sa reiasă ca persoana
care candidează nu are antecedente penale care sa o facă incompatibila cu funcția pentru
care candidează; cazierul judiciar se va prezenta obligatoriu de către candidatul desemnat
câștigător intra-un termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatului final al
procesului de recrutare și selecție; (declarație tip anexata)
10. Declarație de disponibilitate pentru timpul alocat prin implicarea în proiect (formular tip
anexat);
11. Scrisoare de intenție.
Condiții specifice de participare la concurs pentru postul de Expert schimb de experiența
•
•
•
•
•
•
•

Studii superioare;
Minimum 3 ani de experiență în organizarea de evenimente/ relationarea cu diferite
categorii socio-profesionale;
Minimum 7 ani de experiență în muncă;
Minimum 2 proiecte cu finantare europeana in care a ocupat/ ocupa o pozitie de expert;
Studii/ specializări în managementul de proiect și în accesarea fondurilor structurale și de
coeziune europene reprezinta un avantaj;
Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
Cunoștințe avansate de operare PC.

Atribuții:
• Scopul general al postului: Este responsabil de organizarea schimburilor de experienta/
bune practici ce se vor realiza in cadrul proiectului.
• Obiectivul postului: Sa asigure atingerea obiectivelor rezultate din derularea acestei
activitati in conformitate cu cererea de finantare a proiectului.
• Descrierea atributiilor postului:
• Sa asigure organizarea schimburilor de experienta/ bune practici ce se vor realiza in cadrul
proiectului.
• Sa planifice organizarea schimburilor de experienta/ bune practici ce se vor realiza in cadrul
proiectului.
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•
•

Sa mentina legatura cu subcontractorii pentru derularea in bune conditii a schimburilor de
experienta/ bune practici ce se vor realiza in cadrul proiectului.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de expert organizare evenimente
de formare
• Studii superioare;
• Minimum 3 ani de experiență în organizarea de evenimente/ relationarea cu diferite
categorii socio-profesionale;
• Minimum 7 ani de experiență în muncă;
• Minimum 2 proiecte cu finantare europeana in care a ocupat/ ocupa o pozitie de expert;
• Studii/ specializări în managementul de proiect și în accesarea fondurilor structurale și de
coeziune europene reprezinta un avantaj;
• Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
• Cunoștințe avansate de operare PC
Atribuții
• Asigură organizarea de evenimente de formare pentru derularea activitatilor de formare a
grupului tinta;
• Asigură planificarea sesiunile de formare;
• Asigură suportul logistic necesar derularii in bune conditii a sesiunilor de formare
• Gestionează documentele necesare derularii sesiunilor de formare
• Colaborează cu toti membrii echipei de proiect in legatura cu indeplinirea sarcinilor de
serviciu
• Asigură o conduita conforma Codului de Etica elaborat la nivelul proiectului;
• Asigură o buna comunicare, in mod coerent si continuu, cu intreaga echipa de proiect in
vederea implementarii cu succes a proiectului.
Angajarea pentru proiectul „Creșterea competențelor profesionale ale personalului medical
implicat în depistarea tulburărilor afective și prevenția comportamentului suicidar”,
COD SMIS 111477 se va face numai sub rezerva aprobării persoanelor selectate de către
Ministerul Fondurilor Europene prin Organismul Intermediar delegat – OI POSDRU București
Ilfov.
Persoană de contact: TRAN ADRIANA VALENTINA, Manager proiect, email:
proiecte.cnsmla@gmail.com, tel: 0740202064
BIBLIOGRAFIE:
1. Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare;
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2. Hotărârii Guvernului României nr. 1424/2009 privind organizarea și funcționarea Centrul
Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog modificată și completată prin Hotărârea
Guvernului României nr. 625/2017;
3. O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014 - 2020, publicata în Monitorul Oficial, partea I nr. 746 din 6 octombrie
2015, cu modificarile și completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea nr.
105/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind
gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
aprobate prin HG nr. 93/2016
4. Strategia Națională de Sănătate 2014-2020
5. Ghidul Condiții Generale pentru POCU 2014-2020
6. Ghidul Conditii Specifice pentru POCU 91/4/8 Imbunatatirea nivelului de competente al
profesionistilor din sectorul medical
7. Manualul Beneficiarului pentru POCU 2014-2020
2. Proiectul „Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sanatate mintala
pentru copii si adolescenti” este derulat in baza contractului nr. NT/125/31.03.2020
incheiat intre CNSMLA si Ministerul Sanatatii, in calitate de Operator de
Program si este finantat prin Mecanismul financiar SEE 2014-2021, Program
Provocari in sanatate publica la nivel european
Proiectul „Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sanatate mintala pentru copii si
adolescenti” își propune imbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile
vulnerabile, respectiv să genereze acces îmbunătățit la serviciile comunitare de sănătate mintală
pentru 3000 de copii cu tulburări de sănătate mintală, prin:
- Implementarea unei campanii de conștientizare, menită să:
o Diminueze stigma asociată tulburărilor de sănătate mintală;
o Îmbunătățească nivelul de conștientizare în rândul comunității, în sistemele de
educație și sănătate, cu privire la primele semne ale unei tulburări de sănătate
mintală în rândul copiilor;
o Îmbunătățească nivelul de conștientizare cu privire la cei mai frecvenți factori de
risc pentru apariția unei tulburări de sănătate mintală în rândul copiilor (ex. practici
abuzive de educație parentală, neglijare emoțională, bullying în școală etc.);
-

Dezvoltarea unei rețele de servicii comunitare complexe de evaluare, intervenție timpurie,
diagnostic și tratament, pentru copii cu diferite tulburări de sănătate mintală: anxietate,
depresie, ADHD, dificultăți comportamentale, tulburări de atașament, tulburări de spectru
autist și alte tulburări pervazive;
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-

Dezvoltarea de competențe pentru profesioniști din sistemele de educație și sănătate în
vederea identificării timpurii și referirii către serviciile comunitare, a copiilor cu risc de a
dezvolta/ deja diagnosticați cu o tulburare de sănătate mintală;

-

Dezvoltarea de standarde naționale pentru serviciile comunitare de sănătate mintală, care
vor permite replicarea bunelor practici și elaborarea de programe bazate pe dovezi, la nivel
național;

-

Pe baza rezultatelor proiectului vor fi elaborate propuneri pentru îmbunătățirea politicilor
în domeniul sănătății mintale

Totodata, proiectul isi propune sa realizeze Servicii de intervenție timpurie adecvate pentru
copii cu risc de a dezvolta tulburări de sănătate mintală prin:
-

Realizare unui Studiu național cu privire la incidența tulburărilor de sănătate mintală la
copii și adolescenți, cu focus pe tulburările pervazive de dezvoltare
Realizarea de 8 standarde de dezvoltare a serviciilor comunitare de sănătate mintală
elaborate și implementate
Minimum 1500 copii diagnosticați cu o tulburare de sănătate mintală (cifre dezagregate pe
criterii etnice /Roma)
Minimum 1500 copii diagnosticați cu o tulburare de sănătate mintală care beneficiază de
intervenții adecvate (cifre dezagregate pe criterii etnice /Roma)
Minimum 200 profesioniști în domeniul sănătății mintale mai bine pregătiți să trateze copii
cu tulburări de sănătate mintală – tulburări pervazive, ADHD, tulburări de anxietate,
depresie, tulburări de atașament
O campanie nationala de conștientizare cu privire la stigma ce însoțește un diagnostic de
sănătate mintală, ca principală barieră în accesare serviciilor de suport
Minimum 1500 de părinți mai bine informați cu privire la principalele riscuri pentru
dezvoltarea unei tulburări de sănătate mintală și educația parentală pozitivă ca principal
factor de protecție
Minimum 500 de profesioniști în sănătate, educație și protecție socială, cu competențe
îmbunătățite de identificare timpurie și referire către serviciile specializate a copiilor cu risc
de a dezvolta o tulburare de sănătate mintală

Posturile scoase la concurs sunt:
1. MANAGER DE PROIECT – 1 post - 4284 ore (o medie de 6 ore/zi) de la data semnării
contractului, pe perioada derulării activității, conform contractului de finantare;
2. COORDONATOR FINANCIAR – 1 post - 4284 ore (o medie de 6 ore/zi) de la data
semnării contractului, pe perioada derulării activității, conform contractului de finantare;
3. EXPERT ACHIZITII PUBLICE – 1 post - 504 ore (o medie de 2 ore/zi) de la data semnării
contractului, pe perioada derulării activității, conform contractului de finantare;
4. COORDONATOR COMUNICARE - 1 post - 3024 ore (o medie de 4 ore/zi) de la data
semnării contractului, pe perioada derulării activității, conform contractului de finantare;
Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog
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5. EXPERT COMUNICARE - 1 post - 3024 ore (o medie de 4 ore/zi) de la data semnării
contractului, pe perioada derulării activității, conform contractului de finantare;
6. COORDONATOR PROGRAM FORMARE – 1 post - 4200 ore (o medie de 5,5 ore/zi) de
la data semnării contractului, pe perioada derulării activității, conform contractului de
finantare;
7. EXPERT PROGRAME FORMARE – 10 posturi – 1120 ore/post (o medie de 1,7 ore/zi)
de la data semnării contractului, pe perioada derulării activității, conform contractului de
finantare;
8. ORGANIZATOR PROGRAM FORMARE – 2 posturi - 3948 ore/post (o medie de 6,7
ore/zi) de la data semnării contractului, pe perioada derulării activității, conform
contractului de finantare;
9. EXPERT MONITORIZARE A PROCESULUI DE REALIZARE A CERCETARII
NATIONALE – 1 post – 1008 ore (o medie de 4 ore/zi), pe perioada derulării activității,
conform contractului de finantare;
10. COORDONATOR CAPACITATE TEHNICA – 1 post - 4536 ore (o medie de 6 ore) de la
data semnării contractului, pe perioada derulării activității, conform contractului de
finantare;
11. EXPERT CAPACITATE TEHNICA – 1 post – 3150 ore/post (o medie de 5 ore pe zi) de
la data semnării contractului, pe perioada derulării activității, conform contractului de
finantare;
Norma de lucru poate varia în funcție de prevederile contractului de finanțare și ale
documentelor prin care acesta va fi modificat, precum și în funcție de disponibilitățile
financiare existente la nivelul proiectului.
Concursul constă în selecție de dosare și interviu și se organizează la sediul Centrului
Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, str. Pitar Moș nr.15, sector 1, București.
Lipsa documentelor, neconcordanța între informațiile din dosar și documentele solicitate
candidaților, depunerea acestora la altă adresă decât cea indicată în anunț sau după
termenul limită precizat atrag automat excluderea/respingerea dosarului candidatului.
Proba interviu se va desfășura la sediul CNSMLA prin prezența fizică a candidatului în
fața comisiei de recrutare și selecție sau utilizând tehnologia disponibilă pentru realizarea
de transmise live-video (prin Skype/ video call ) cu condiția ca acest lucru să
fie solicitat de candidat la depunerea cererii de înscriere în concurs în care va fi precizat
și ID Skype/ nr de telefon pentru video call al candidatului.
Evaluarea dosarelor candidaților va fi realizată de Comisia de Recrutare și Selecție.
Pentru contestarea rezultatelor la concurs candidații pot depune la sediul CNSMLA din
str Pitar Moș nr 7-15, sector 1, București, Contestație scrisă, conform calendarului din
prezentul anunț, formulat în atenția Comisiei de Soluționare a Contestațiilor.
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Condiții/ criterii generale de participare la concurs:
1. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
2. Cunoaște limba română, scris și vorbit;
3. Are vârsta minima prevăzută de normele în vigoare;
4. Are capacitate deplină de exercițiu;
5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
6. Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs;
7. 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 excepția situației în care a
intervenit reabilitarea.
Conținut dosar:
1. Cerere înscriere la concurs (formular tip anexat)
2. Adeverință medicală;
3. CV Europas datat și semnat pe fiecare pagină, în care este menționată poziția și postul vizat
de candidat;
4. Copie CI sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (candidatul
va prezenta documentul în original și va lăsa spre conformare o copie);
5. Diplome studii și specializări în copie conformată după original (în acest caz candidatul va
prezenta documentele în original și va lăsa pentru dosarul de concurs copii care vor fi
conformate de secretarul de Comisie) sau copii legalizate notarial;
6. Documente care să ateste vechimea și specialitatea în munca în copii conformate după
original (în acest caz candidatul va prezenta documentele în original și va lăsa pentru
dosarul de concurs copii care vor fi conformate de secretarul de Comisie) sau copii
legalizate notarial;
7. Copie certificat de naștere (candidatul va prezenta documentul în original și va lăsa spre
conformare o copie);
8. Copie certificat de căsătorie dacă este cazul (candidatul va prezenta documentul în original
și va lăsa spre conformare o copie);
9. Cazier judiciar, original sau o declarație pe proprie răspundere din care sa reiasă ca persoana
care candidează nu are antecedente penale care sa o facă incompatibila cu funcția pentru
care candidează; cazierul judiciar se va prezenta obligatoriu de către candidatul desemnat
câștigător intra-un termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatului final al
procesului de recrutare și selecție; (declarație tip anexata)
Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog
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10. Declarație de disponibilitate pentru timpul alocat prin implicarea în proiect (formular tip
anexat);
11. Scrisoare de intenție.
Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de MANAGER DE PROIECT
– 1 post
•
•
•
•
•
•
•
•

Studii superioare de lunga durata;
Minimum 5 ani de experiență în management;
Minimum 10 ani de experiență în muncă;
Minimum 5 proiecte cu finantare europeana in care a ocupat/ ocupa o pozitie de Manager/
Expert;
Experienta in proiecte cu finantare nerambursabila din domeniul sanatatii constituie un
avantaj
Studii/ specializări în managementul de proiect și în accesarea fondurilor structurale și de
coeziune europene sau similar constituie avantaj;
Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
Cunoștințe avansate de operare PC

Atributii
•
•
•
•
•
•
•
•

Raspunde de managementul integrat al proiectului
Este responsabil de mangementul tehnic si financiar al proiectului
Este responsabil de coordonarea intregii echipe de proiect
Este responabil de relatia cu partenerul de proiect
Este responsabil de relatia cu beneficiarul CNSMLA
Este responsabil de indeplinirea indicatorilor si rezultate asumate prin Cererea de finantare
Asigură o conduita conforma Codului de Etica elaborat la nivelul proiectului;
Asigură o buna comunicare, in mod coerent si continuu, cu intreaga echipa de proiect in
vederea implementarii cu succes a proiectului.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de COORDONATOR
FINANCIAR – 1 post
•
•
•

Studii superioare de lunga durata economice / management / administratie publica /
contabilitate
Minimum 10 ani de experiență în muncă;
Minimum 5 ani experienta in management / management financiar / contabilitate
Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog
Str. Pitar Moș, nr. 15, sector 1, București
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•
•
•
•
•

Minimum 3 proiecte cu finantare europeana in care a ocupat/ ocupa o pozitie de manager
de proiect / manager financiar
Experienta in proiecte cu finantare nerambursabila din domeniul sanatatii constituie un
avantaj
Studii/ specializări în managementul de proiect și în accesarea fondurilor structurale și de
coeziune europene sau similar constituie avantaj;
Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
Cunoștințe avansate de operare PC

Atributii
• Raspunde de managementul financiar al proiectului
• Este responsabil de realizarea cererilor de rambursare, cererilor de plata si a cererilor de
prefinantare, precum si alte documente financiare in relatia cu finantatorul
• Este responabil de relatia cu departamentul financiar contabil al beneficiarului proiectului
• Raspunde de respectarea prevederilor contractului de finantare privind bugetul proiectului
(plafoane si praguri, categorii si linii bugetare etc.)
• Colaborează cu toti membrii echipei de proiect in legatura cu indeplinirea sarcinilor de
serviciu
• Asigură o conduita conforma Codului de Etica elaborat la nivelul proiectului;
• Asigură o buna comunicare, in mod coerent si continuu, cu intreaga echipa de proiect in
vederea implementarii cu succes a proiectului.
Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de EXPERT ACHIZITII
PUBLICE – 1 post
• Studii superioare de lunga durata
• Minimum 10 ani experienta in munca
• Minimum 5 ani experienta in achizitii
• Experienta in proiecte cu finantare nerambursabila din domeniul sanatatii constituie un
avantaj
• Minimum 3 proiecte cu finantare nerambursabila in care a ocupat o pozitie de expert
• Studii/ specializări în managementul de proiect și în accesarea fondurilor structurale și de
coeziune europene sau similar constituie avantaj;
• Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
• Cunoștințe avansate de operare PC
Atributii
•
•

Raspunde de realizarea si monitorizarea achizitiilor din cadrul proiectului
Este responsabil de realizarea si actualizarea planului de achizitii
Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog
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•
•
•

Colaborează cu toti membrii echipei de proiect in legatura cu indeplinirea sarcinilor de
serviciu
Asigură o conduita conforma Codului de Etica elaborat la nivelul proiectului;
Asigură o buna comunicare, in mod coerent si continuu, cu intreaga echipa de proiect in
vederea implementarii cu succes a proiectului.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de EXPERT COORDONATOR
COMUNICARE (1 post)
• Studii superioare de lunga durata
• Minimum 10 ani de experiență în muncă;
• Minimum 5 ani de experiență în activități de comunicare/promovare/organizare
evenimente/management de proiect;
• Minimum 5 proiecte cu finantare europeana in care a ocupat/ ocupa o pozitie de expert;
• Experienta in proiecte cu finantare nerambursabila din domeniul sanatatii constituie un
avantaj
• Studii/ specializări în managementul de proiect și în accesarea fondurilor structurale și de
coeziune europene sau similar constituie avantaj;
• Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
• Cunoștințe avansate de operare PC

Atribuții
• coordoneza activitatea de comunicare la nivelul proiectului in conformitate cu cererea de
finantare si cu Manualul de Identitate Vizuala aplicabil;
• coordoneaza activitatea de realizare, dezvoltare si implementare a strategiei si planului de
comunicare realizate la nivelul proiectului;
• participa la realizarea, dezvoltarea si implementarea strategiei si planului de management
ale proiectului;
• asigura derularea in bune conditii a comunicarii interne la nivelul echipei de proiect;
• urmareste derularea activitătilor de comunicare in cadrul proiectului in conformitate cu
standardele si procedurile realizate în cadrul acestuia;
• coordoneaza si mentine relatia cu firma desemnata pentru realizarea materialelor necesare
derularii campaniilor de informare si constientizare;
• verifica si da bun de tipar materialelor de informare si constientizare;
• intocmeste si urmareste realizarea media planului pentru difuzarea materialelor de
informare si constientizare;
• asigura asistenta si feedback firmei desemnate pentru realizarea materialelor necesare
derularii campaniilor de informare;
Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog
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•
•
•
•
•

participa la elaborarea instrumentelor de lucru ale echipei de proiect necesare implementarii
activitatiilor;
realizeaza orice alte activități în conformitate cu obiectivul postului în vederea atingerii
indicatorilor și obiectivelor proiectului.
colaborează cu toti membrii echipei de proiect in legatura cu indeplinirea sarcinilor de
serviciu
asigură o conduita conforma Codului de Etica elaborat la nivelul proiectului;
asigură o buna comunicare, in mod coerent si continuu, cu intreaga echipa de proiect in
vederea implementarii cu succes a proiectului.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de EXPERT COMUNICARE
(1 post)
• Studii superioare;
• Minimum 5 ani de experiență în muncă;
• Minimum 1 an de experiență în activități de comunicare / organizare evenimente / grafica;
• Minimum 1 proiect cu finantare europeana in care a ocupat/ ocupa o pozitie de expert;
• Experienta in proiecte cu finantare nerambursabila din domeniul sanatatii constituie un
avantaj
• Studii/ specializări în managementul de proiect și în accesarea fondurilor structurale și de
coeziune europene sau similar constituie avantaj;
• Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
• Cunoștințe avansate de operare PC
Atribuții
• realizeaza activitatile de comunicare la nivelul proiectului in conformitate cu Cererea de
finantare si cu Manualul de Identitate Vizuala aplicabil;
• participa la dezvoltarea si implementarea strategiei si planului de comunicare realizate la
nivelul proiectului;
• participa la derularea in bune conditii a comunicarii interne la nivelul echipei de proiect;
• deruleaza activităti de comunicare in cadrul proiectului in conformitate cu standardele si
procedurile realizate în cadrul acestuia;
• transmite informatii si realizeaza cerinte si note de comanda in relatia cu firma desemnata
pentru realizarea materialelor necesare derularii campaniilor de informare si constientizare;
•
•

participa la elaborarea instrumentelor de lucru ale echipei de proiect necesare implementarii
activitatiilor;
realizeaza orice alte activități în conformitate cu obiectivul postului în vederea atingerii
indicatorilor și obiectivelor proiectului.
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•
•
•

colaborează cu toti membrii echipei de proiect in legatura cu indeplinirea sarcinilor de
serviciu
asigură o conduita conforma Codului de Etica elaborat la nivelul proiectului;
asigură o buna comunicare, in mod coerent si continuu, cu intreaga echipa de proiect in
vederea implementarii cu succes a proiectului.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de COORDONATOR
PROGRAM FORMARE – 1 post
•
•
•
•
•
•
•
•

Studii superioare de lunga durata in psihologie / stiintele educatiei / pedagogie
Minimum 10 ani de experienta in munca
Minimum 7 ani experienta in coordonarea/realizarea/furnizarea programelor/cursurilor de
formare
Minimum 3 proiecte cu finantare europeana in care a ocupat/ ocupa o pozitie de expert;
Experienta in proiecte cu finantare nerambursabila din domeniul sanatatii constituie un
avantaj
Studii/ specializări în managementul de proiect și în accesarea fondurilor structurale și de
coeziune europene sau similar constituie avantaj;
Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
Cunoștințe avansate de operare PC

Atributii
•
•
•
•
•

Raspunde de realizarea si coordonarea programelor de formare
Coordoneaza expertii programe formare (traineri) si expertii organizare formare
Colaborează cu toti membrii echipei de proiect in legatura cu indeplinirea sarcinilor de
serviciu
Asigură o conduita conforma Codului de Etica elaborat la nivelul proiectului;
Asigură o buna comunicare, in mod coerent si continuu, cu intreaga echipa de proiect in
vederea implementarii cu succes a proiectului.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de EXPERT PROGRAME
FORMARE (trainer/formator)– 10 posturi
•
•
•
•

Studii superioare de lunga durata in - psihologie / stiintele educatiei / medicina
specializarea psihiatrie pediatrica
Acreditare/certificare ca psiholog clinician / psihoterapeut / medic specialist in psihiatrie
pediatrica
Minimum 10 ani experienta in munca
Minimum 5 ani experienta in realizarea/furnizarea programelor/cursurilor de formare
Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog
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•
•
•
•
•

Certificat de formator sau studii doctorale finalizate cu diploma
Experienta in proiecte cu finantare nerambursabila din domeniul sanatatii constituie un
avantaj
Studii/ specializări în managementul de proiect și în accesarea fondurilor structurale și de
coeziune europene sau similar constituie avantaj;
Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
Cunoștințe avansate de operare PC

Atributii
•
•
•
•
•

Responabil de realizarea programului de formare / suport curs (realizare continut)
Responsabil de furnizarea programului de formare (sustinere cursuri)
Colaborează cu toti membrii echipei de proiect in legatura cu indeplinirea sarcinilor de
serviciu
Asigură o conduita conforma Codului de Etica elaborat la nivelul proiectului;
Asigură o buna comunicare, in mod coerent si continuu, cu intreaga echipa de proiect in
vederea implementarii cu succes a proiectului.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de EXPERT ORGANIZATOR
PROGRAM DE FORMARE (2 posturi)
• Studii superioare de lunga durata
• Minimum 10 ani de experiență în muncă;
• Minimum 5 ani de experiență în organizarea de evenimente/ relationarea cu diferite
categorii socio-profesionale;
• Minimum 5 proiecte cu finantare europeana in care a ocupat/ ocupa o pozitie de expert;
• Experienta in proiecte cu finantare nerambursabila din domeniul sanatatii constituie un
avantaj
• Studii/ specializări în managementul de proiect și în accesarea fondurilor structurale și de
coeziune europene sau similar constituie avantaj;
• Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
• Cunoștințe avansate de operare PC
Atribuții
• Este responsabil de organizarea de evenimente de formare.
• Asigură organizarea de evenimente de formare pentru derularea activitatilor de formare a
grupului tinta;
• Asigura selectia si monitorizarea grupului tinta
• Asigura acreditarea programului de formare
• Asigură planificarea sesiunile de formare;
Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog
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•
•
•
•
•

Asigură suportul logistic necesar derularii in bune conditii a sesiunilor de formare
Gestionează documentele necesare derularii sesiunilor de formare
Colaborează cu toti membrii echipei de proiect in legatura cu indeplinirea sarcinilor de
serviciu
Asigură o conduita conforma Codului de Etica elaborat la nivelul proiectului;
Asigură o buna comunicare, in mod coerent si continuu, cu intreaga echipa de proiect in
vederea implementarii cu succes a proiectului.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de EXPERT MONITORIZARE
A PROCESULUI DE REALIZARE A CERCETARII NATIONALE – 1 post
•
•
•
•
•
•

Studii superioare de lunga durata in - psihologie / stiintele educatiei/ medicina specializarea psihiatrie pediatrica
Acreditare/certificare in psiholog clinician / psihoterapeut / psihiatru pediatric certificat
Minimum 10 ani experienta in munca
Experienta in elaboararea de studii si cercetari in domeniul sanatatii mintale
Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
Cunoștințe avansate de operare PC

Atributii
•
•
•
•
•

Intocmirea specificatiilor tehnice pentru serviciul de realizare a cercetarii nationale in
sanatate mintala
Monitorizarea procesului de realizare a cercetarii nationale
Colaborează cu toti membrii echipei de proiect in legatura cu indeplinirea sarcinilor de
serviciu
Asigură o conduita conforma Codului de Etica elaborat la nivelul proiectului;
Asigură o buna comunicare, in mod coerent si continuu, cu intreaga echipa de proiect in
vederea implementarii cu succes a proiectului.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de COORDONATOR
CAPACITATE TEHNICA – 1 post
•
•
•
•

Studii superioare de lunga durata
Minimum 10 ani de experienta in munca
Minimum 5 ani de experienta in management
Minimum 5 proiecte cu finantare europeana in care a ocupat/ ocupa o pozitie de coordonare
/ management
Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog
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•
•
•
•

Experienta in proiecte cu finantare nerambursabila din domeniul sanatatii constituie un
avantaj
Studii/ specializări în managementul de proiect și în accesarea fondurilor structurale și de
coeziune europene sau similar constituie avantaj;
Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
Cunoștințe avansate de operare PC

Atributii
•
•
•
•
•
•

Este responsabil de intarirea capacitatii tehnice a centrelor de sanitate mintale de la nivel
national (inclusive CNSMLA), conform prevederilor proiectului
Coordoneaza evaluarea capacitatii tehnice a centrelor de sanitate mintala de la nivel
national
Coordoneaza activitatea celor 7 experti capacitate tehnica
Colaborează cu toti membrii echipei de proiect in legatura cu indeplinirea sarcinilor de
serviciu
Asigură o conduita conforma Codului de Etica elaborat la nivelul proiectului;
Asigură o buna comunicare, in mod coerent si continuu, cu intreaga echipa de proiect in
vederea implementarii cu succes a proiectului.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de EXPERT CAPACITATE
TEHNICA – 1 post
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studii superioare de lunga durata in psihologie
Drept de libera practica in psihologie (acreditat COPSI)
Minimum 7 ani de experiență în muncă;
Minimum 2 ani experienta in munca in domeniul psihologic
Minimum 3 proiecte cu finantare europeana in care a ocupat/ ocupa o pozitie de expert;
Experienta in proiecte cu finantare nerambursabila din domeniul sanatatii constituie un
avantaj
Studii/ specializări în managementul de proiect și în accesarea fondurilor structurale și de
coeziune europene sau similar constituie avantaj;
Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
Cunoștințe avansate de operare PC

Atributii
•

Raspunde de intarirea capacitatii tehnice la nivelul CNSMLA
Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog
Str. Pitar Moș, nr. 15, sector 1, București
Tel. secretariat 031.425.56.73/74, Fax. 031.425.56.74/75

18

MINISTERUL SĂNĂTĂTII
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•
•
•
•
•
•
•

Realizeaza analize, evaluari, politici si strategii in domeniul sanatatii mintale
Colaboreaza cu ceilalti experti de capacitate tehnica precum si cu intregul personal al
proiectului si al CNSMLA
Realizeaza evaluari psihologice si consiliere psihologica, dupa caz, conform necesitatilor
proiectului / CNSMLA
Realizeaza orice alte sarcini transmise de catre coordonatorul capacitate tehnica si
managerul de proiect
Colaborează cu toti membrii echipei de proiect in legatura cu indeplinirea sarcinilor de
serviciu
Asigură o conduita conforma Codului de Etica elaborat la nivelul proiectului;
Asigură o buna comunicare, in mod coerent si continuu, cu intreaga echipa de proiect in
vederea implementarii cu succes a proiectului.

Angajarea pentru proiectul „Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sanatate
mintala pentru copii si adolescenti” se va face numai sub rezerva aprobării persoanelor
selectate de către Ministerul Sanatatii, in calitate de Operator de Program - Provocari in
sanatate publica la nivel european
Persoană de contact: ALINA PARALUTA, email: proiecte.cnsmla@gmail.com
BIBLIOGRAFIE:
1. Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare;
2. Hotărârii Guvernului României nr. 1424/2009 privind organizarea și funcționarea Centrul
Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog modificată și completată prin Hotărârea
Guvernului României nr. 625/2017;
3. O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014 - 2020, publicata în Monitorul Oficial, partea I nr. 746 din 6 octombrie
2015, cu modificarile și completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea nr.
105/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind
gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
aprobate prin HG nr. 93/2016
4. Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar Spațiul Economic European
(SEE) 2014-2021
5. Manualului de implementare Program “Provocări în sănătatea publică la nivel european”
Mecanismul Financiar SEE 2014-2021
6. Strategia Națională de Sănătate 2014-2020
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