Ministerul S n t

ii

Centrul Na ional de S n tate
Mintal i Lupt 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 Centrului Național
de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, modificată si completată prin HG nr.625/2017.
Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog organizează examen de promovare pe
postul de psiholog practicant.
Pentru înscrierea la examenul de promovare candidatul va depune, online pe adresa de mail a
instituției: office@cnsm.org.ro sau fizic la sediul CNSMLA între orele 10.00 – 16.00, o cerere adresată
directorului instituției publice CNSMLA.
Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise, conform bibliografiei specifice, și
se va susține la sediul Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, str. Pitar Moș nr.7-15,
sector 1, București, în data de 28.12.2021 ora 10.00.
a.

Proba scrisă - 28.12.2021 ora 10.00

b.

Afișarea rezultatelor – 28.12.2021, ora 15.00

c.

Depunerea contestației – 29.12.2021 între orele 10.00 – 15.00

d.

Soluţionare și afișare rezultatelor contestații – 29.12.2021, ora 16.00

e.

Afișare rezultate finale – 29.12.2021.

Bibliografie :
-

Legea 487/2002 republicată – Legea Sănătăţii Mintale si a Protectiei persoanelor cu tulburări

psihice;
-

Legea 488/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii Sănătății Mintale și a protecției

persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002;
-

Legea nr. 213/2004 – Legea privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practică si

Normele de aplicare ale acesteia, cu modificările si completarile ulterioare;
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-

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

-

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificarile si

completarile ulterioare;
-

Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001

privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările si completările ulterioare;
-

Ord. nr. 377/2017 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a

programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările și completările
ulterioare;
-

H.G. nr.144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății publice, cu

modificările și completările ulterioare;
-

Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi

instituţiile publice;
-

Legea nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație şi sociale adresate

persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, cu modificările și
completările ulterioare;
-

Ghidul de bune practici în Psihologia clinică elaborate de Comisia de Psihologie Clinică a

Colegiului Psihologilor din Romania;
-

Legea drepturilor pacientului nr. 46 din 21 ianuarie 2003, cu modificările și completările

ulterioare;
-

REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
-

ICD-10, Clasificarea tulburărilor mentale și de comportament, Ed.TREI, 2016;

-

DSM-5, Manual de Diagnostic și Clasificare Statistică a Tulburărilor Mintale, Ediția a V-a, Ed.

Medicală Callisto, București, 2016;
-

H.G. nr.1424/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Sănătate

Mintală și Luptă Antidrog, cu modificările si completarile ulterioare;
Relaţii suplimentare secretarul comisiei de concurs:
Serban Anamaria tel: 031.425.56.73 / 031.425.56.72
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