MINISTERUL SĂNĂTĂTII
CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE
MINTALĂ ȘI LUPTĂ ANTIDROG
Anunţ
Având în vedere prevederile:
 Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice,
 Hotărârii Guvernului României nr. 1424/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, modificata si completata cu
HG nr.625/2017,
Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog organizează concurs pentru
ocuparea urmatoarelor funcţii contractuale:
 Consilier grad I (specializare psihologie)
 Consilier grad I
 Economist specialist IA
 Pshiholog principal
Condiţii generale de participare la concurs:
a) Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) Are vârsta minima prevăzută de normele în vigoare;
d) Are capacitate deplină de exerciţiu;
e) Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare
abilitate;
f) Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei,
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
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Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de Consilier grad 1
(specialitatea psihologie):
a) Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie;
b) Vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite –7 ani;
c) Experienta in gestionarea grupurilor tinta participante in programe destinate serviciilor de
sanatate;
d) Experienta in colectarea de date si realizarea de raportari specifice in domeniul sanatatii;
e) Experienta in realizarea planurilor de comunicare, campaniilor de informare si acordurilor
de parteneriat;
f) Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
g) Cunoştinţe de operare PC;
h) Experienta in derularea proiectelor cu finantare nerambursabila constituie un avantaj;
Bibliografie
 Legea 487/2002 republicata – Legea Sanatatii Mintale si a Protectiei persoanelor cu
tulburari psihice;
 Legea nr. 213/2004 – Legea privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera
practica si Normele de aplicare ale acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
 HG 1424/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de
Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, cu modificarile si completarile ulterioare;
Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de Consilier grad 1:
a) Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
b) Certificari sau atestate in domeniul resurselor umane;
c) Vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite –7 ani;
d) Experienta in verificarea/realizarea pontajelor lunare;
e) Experienta in intocmirea adeverintelor pentru salariati;
f) Experienta in gestionarea contractelor individuale de munca, intocmirea contractelor,
actelor aditionale, deciziilor de incetare /suspendare /modificare si fise de post;
g) Experienta in utilizarea Registrului General de Evidenta a Salariatilor si al programului
de evidenta al salariatilor REVISAL;
h) Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
i) Cunoştinţe de operare PC;
j) Experienta in derularea proiectelor cu finantare nerambursabila constituie un avantaj;
Bibliografie
 Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată cu modicările și completările ulterioare;
 H.G. nr.500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, modificată de art.
III alin. (1) lit. a)din Hotărârea Guvernului nr. 877/2016 și Ordinul MMFPSPV nr.
2263/2016- procedura de transmitere a datelor în registrul public;
 OUG nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
 Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile
şi instituţiile publice;
 Legea cadru nr. 153/2017 a salarizarii unitare, cu modificarile si completarile
ulterioare;
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 HG 1424/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de
Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, cu modificarile si completarile ulterioare;
Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de economist specialist 1A:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic;
Vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite –7 ani;
Cunoaşterea și aplicarea legislaţiei fiscale;
Cunoştinţe privind contabilitatea cheltuielilor si veniturilor bugetare;
Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
Cunoştinţe de operare PC;
Experienta in exercitarea controlului financiar preventiv;
Deținerea certificatului de atestare SEC (Sistemul European de Conturi) constituie un
avantaj;
i) Experienta in derularea proiectelor cu finantare nerambursabila constituie un avantaj;
BIBLIOGRAFIE:
 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată;
 Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare;
 HG 1424/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de
Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, cu modificarile si completarile ulterioare;
 ORDIN nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale
pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonaţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor
publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi
legale;
 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică.
Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de psiholog principal:
a) Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul psihologie – specializarea psihologie;
b) Vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite – 10 ani;
c) Diplomă de master în psihoterapii cognitiv-comportamentale;
d) Experiență în programe de evaluare psihologică și tipuri de intervenție la copilul
diagnosticat cu tulburare de spectru autist;
e) Experienta in implementarea programelor din domeniul sanatatii;
f) Experiență de minim 1 an în aplicarea testelor psihologice la copil;
g) Experiență de minim 5 ani în evaluarea clinică a copilului;
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h) Autor / co-autor de publicații și articole în domeniul tulburării de spectru autist;
i) Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
j) Cunoştinţe de operare PC;
BIBLIOGRAFIE:
 DSM IV-TR, Manualul de diagnostic si statistica a tulburarilor mintale, editia a IV-a
revizuita, Ed. Humanitas, 2011, sau orice DSM ulterior;
 Ghidul de bune practice in Psihologia clinica elaborate de Comisia de Psihologie
Clinica a Colegiului psihologilor din Romania
 Legea 487/2002 republicata – Legea Sanatatii Mintale si a Protectiei persoanelor cu
tulburari psihice;
 Legea nr. 213/2004 – Legea privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera
practica si Normele de aplicare ale acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
 HG 1424/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de
Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, cu modificarile si completarile ulterioare;
Concursul se va desfasura în doua etape: o probă scrisă in baza bibliografiei specifice fiecarui
post, urmata de sustinerea unui interviu.
Probele se vor sustine la sediul Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, str.
Pitar Moș nr.7-15, sector 1, Bucureşti, dupa urmatorul calendar:

a) Depunere dosare concurs 09.09.2019 – 13.09.2019 între orele 09.00 – 15.00
b) Selecție dosare si rezultate 16.09.2019
c) Depunere contestații – 17.09.2019 între orele 09.00 – 15.00
d) Soluționare și afișare rezultate contestații – 18.09.2019
e) Susținere probă scrisă -19.09.2019 ora 10.00
f) Afișare rezultate proba scrisă -23.09.2019, ora 10.00
g) Depunere contestații proba scrisă – 24.09.2019 între orele 09.00 – 15.00
h) Soluționare contestații și afișare rezultate contestații – 25.09.2019
i) Proba interviu – 26.09.2019, ora 10.00
j) Depunere contestații – 27.09.2019 între orele 09.00 – 15.00
k) Soluționare și afișare rezultate contestații – 27.09.2019
l) Afișare rezultate finale – 30.09.2019
Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:
- Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii organizatoare, cu
specificarea postului vizat;
- Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
- Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
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-

-

Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă, în meserie şi / sau în specialitatea studiilor;
Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult
6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţi sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului
şi calitatea acestuia ;
Curriculum vitae;
Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

În ceea ce priveşte cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a
depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia
de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data
desfăşurării primei probe a concursului.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.
Relaţii suplimentare la tel: 031.425.56.74
Persoană de contact: Paraluta Alina
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