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 06 ianuarie 2022  

  

Anunțul pentru procedura de recrutare si selectie a personalului angajat in 

afara organigramei in cadrul proiectului „Suport pentru dezvoltarea serviciilor 

comunitare de sanatate mintala pentru copii si adolescenti”, contract nr. 

NT/125/30.03.2020 

  

CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE MINTALĂ ȘI LUPTĂ ANTIDROG Str. 

Thomas Masaryk nr. 4, sector 2, 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 355/11.03.2021 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;  

 Deciziei Directorului CNSMLA nr. 8/21.04.2021 privind înființarea posturilor în 

afara organigramei.  
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 Deciziei Directorului CNSMLA nr. 9/26.04.2021 privind înființarea comisiilor de 

recrutare si selectie personal. 

 Deciziei Directorului CNSMLA nr. 1 /04.01.2022 privind înființarea posturilor în 

afara organigramei.  

 

  

organizarea procedurii de recrutare si selectie pentru ocuparea următoarelor funcții 

contractuale, pe durată determinată, pentru proiectul „Suport pentru dezvoltarea 

serviciilor comunitare de sanatate mintala pentru copii si adolescenti”, contract nr. 

NT/125/31.03.2020.  

 

Contractele de munca incheiate intre Centrul National de Sanatate Mintala si Lupta 

Antidrog si persoanele selectate urmare a procedurii de recrutare si selectie, vor intra 

in vigoare incepand cu  data de 1 februarie 2022. 

  

Condiții/ criterii generale de participare la procedura de recrutare si selectie: 
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 procedura de recrutare si selectie; 
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 procedura de recrutare si selectie (formular tip anexat) – Anexa 
8 

2. CV Europas datat și semnat pe fiecare pagină, în care sunt menționate pe prima 
pagina poziția și postul vizate de candidat; 
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3. 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); 

4. Diplome studii și specializări în copie conformată după original (în acest caz 
candidatul va prezenta documentele în original și va lăsa pentru dosarul de 
procedura de recrutare si selectie copii care vor fi conformate de secretarul de 
Comisie) sau copii legalizate notarial; 

5. Documente justificative 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 procedura de recrutare si selectie copii care 
vor fi conformate de secretarul de Comisie) sau copii legalizate notarial; 

6. Cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere (ANEXA 9) 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 într-un termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea rezultatului final al procesului de recrutare și selecție; 

7. Adeverință medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata 
cu cel mult 6 luni anterior depunerii dosarului de recrutare si selectie; 

8. Declarație de disponibilitate pentru timpul alocat prin implicarea în proiect 
(formular tip anexat) – Anexa 7 

9. Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca persoana care candideaza 
nu a fost lucrator sau colaborator al Securitatii; 

10. Imputernicire pentru depunerea documentelor in numele candidatului si declaratie 
pe proprie raspundere a imputernicitului, daca e cazul – Anexa 5. 

11. Opis al documentelor care constituie dosarul de recrutare si selectie, cu indicarea 
numerelor de pagini ale fiecarui document – Anexa 6 

 

Nota: Opisul documentelor dosarului se va transmite si in format electronic la adresa 

proiecte.cnsmla@gmail.com . 

 

Calendarul procedurii de recrutare si selectie  este urmatorul:  

• 07 ianuarie – 20 ianuarie 2022 depunere dosare, interval orar 9.00-16.00  

• 21 ianuarie 2022 rezultate selectie dosare, ora 19.00  

• 25 ianuarie 2022 depunere contestatii, interval orar 9.00-16.00  

• 26 ianuarie 2022  rezultate dupa contestatii si afisare programare calendar 

interviu, ora 19.00  

• 27 ianuarie 2022 sustinere interviuri in sistem on-line (conform programarii) si 

comunicare rezultate interviu, ora 19.00;  

mailto:proiecte.cnsmla@gmail.com
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• 28 ianuarie 2022  depunere contestatii interviu, interval orar 9.00-16.00; 

• 31 ianuarie 2022  rezultate contestatii interviu si rezultate finale.  

  

  

 

Posturile scoase la procedura de recrutare si selectie sunt:  

  

  

1. Expert capacitate tehnica 4 – 1 post – 1365 ore/post (o medie de 5 ore/zi/post) de 
la data semnării contractului, pe perioada derulării activității (cca. 13 luni), conform 
contractului de finantare. 
2. Expert capacitate tehnica 8 – 1 post – 1260 ore/post (o medie de 4 ore/zi/post) de 
la data semnării contractului, pe perioada derulării activității (cca. 13 luni), conform 
contractului de finantare. 
3. Expert programe formare – 1 post – 500 ore/post (o medie de cca. 2 ore/zi) de la 
data semnării contractului, pe perioada derulării activității (cca. 13 luni), conform 
contractului de finantare. 
 

  

 
Condiţii specifice de participare la procedura de recrutare si selectie pentru postul de 

Expert capacitate tehnica 4 – 1 post in cadrul  CSM copii din Sp. Cl. Jud de 

Urgenta Sf. Apostol Andrei, Constanta  

• Studii superioare in domeniul psihologie 
• Master in domeniul Psihologie 
• Drept de libera practica 
• Minimum 5 ani de experiență specifica in domeniul psihologiei (copii si 
adolescenti) 
• Minimum 5 ani de experienta in munca 
• Experiența in proiecte cu finanțare nerambursabila din domeniul sănătății 
constituie un avantaj 
• Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională; 
• Cunoștințe avansate de operare PC 

Expertul isi va desfasura activitatea in cadrul  CSM copii din Sp. Cl. Jud de 

Urgenta Sf. Apostol Andrei, Constanta 

 

Atribuții  
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• Raspunde de intarirea capacitatii tehnice la nivelul Centrului de Sanatate 
Mintala Copii; 
• Colaboreaza cu ceilalti experti de capacitate tehnica precum si cu intregul 
personal al proiectului, al CSM si al CNSMLA; 
• Realizeaza impreuna cu CSM evaluari psihologice si consiliere psihologica, 
dupa caz, conform necesitatilor proiectului; 
• realizeaza impreuna cu CSM  interventii (evaluare/diagnostic/tratament) pentru 
minimum 250 copii (inclusiv aplicare baterii de teste furnizate, dupa caz); 
• organizeaza impreuna cu CSM workshop-uri dedicate apartinatorilor/ parintilor 
copiilor aflati in interventie in vederea dezvoltarii abilităților de educație parentală 
pozitivă și capacitarii a minimum 250 parinti pentru identificarea precoce a 
semnelor de tulburare emoțională 
• aplica si raporteaza impreuna cu CSM rezultatele bateriilor de teste furnizate 
• realizeaza, impreuna cu CSM, raportarile asumate prin Acordul de parteneriat 
NT125/111/30.03.2021 
• Realizeaza orice alte sarcini transmise de catre coordonatorul capacitate 
tehnica, managerul de proiect si coordonatorul CSM; 
• Colaborează cu toti membrii echipei de proiect si ai CSM 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; 
intocmeste raport de activitate si fisa de pontaj la sfarsitul fiecarei luni; 

 

 

2. Condiţii specifice de participare la procedura de recrutare si selectie pentru postul 
de Expert capacitate tehnica 8 – 1 post – 1260 ore/post (o medie de 4 ore/zi/post) 
de la data semnării contractului, pe perioada derulării activității (cca. 13 luni), conform 
contractului de finantare – in cadrul centrului National de Sanatate Mintala si Lupta 
Antidrog. 

 

Condiţii specifice de participare la procedura de recrutare si selectie pentru postul 

de Expert capacitate tehnica 8: 

 

• Studii superioare in domeniul psihologie 
• Master in Psihologie clinica 
• Minimum 2 ani de experiență specifica in domeniul adictiilor 
• Minimum 3 ani de experienta in munca 
• Experiența in proiecte cu finanțare nerambursabila din domeniul sănătății 
constituie un avantaj 
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• Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională; 
Cunoștințe avansate de operare PC. 

 

Atributii 

• Este responsabil de intarirea capacitatii tehnice a Centrului National de 

Sanatate Mintala si Lupta Antidrog 

• Realizeaza analize, evaluari, politici si strategii in domeniul adictiilor 

• Colaboreaza cu ceilalti experti de capacitate tehnica precum si cu intregul 

personal al proiectului si al CNSMLA 

• Realizeaza orice alte sarcini transmise de catre coordonatorul capacitate 

tehnica si managerul de proiect 

• Asigura o conduita conform codului de etica elaborat la nivelul proiectului 

• Asigura o buna comunicare in mod coerent si continuu cu intreaga echipa de 

proiect in vederea implementarii cu succes a proiectului. 

 

3. Condiţii specifice de participare la procedura de recrutare si selectie pentru postul 
de Expert programe formare – 1 post – 500 ore/post (o medie de cca. 2 ore/zi) de la 
data semnării contractului, pe perioada derulării activității (cca. 13 luni), conform 
contractului de finantare in cadrul centrului National de Sanatate Mintala si Lupta 
Antidrog. 
. 

• Studii superioare de lunga durata in psihologie/ stiintele educatiei/ pedagogie/ 

medicina specializarea psihiatrie pediatrica 

• Acreditare/ certificare ca psiholog clinician/ psihoterapeut/ medic specialist in 

psihiatrie pediatrica 

• Minimum 10 ani experienta in munca 

• Minimum 5 ani de experienta in realizarea/ furnizarea programelor/cursurilor 

de formare 

• Certificat de formator sau studii doctorale finalizate cu diploma 

• Experienta in proiecte cu finantare nerambursabila in domeniul sanatatii 

constitue un  avantaj 

• Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala 

• Cunostinte avansate de operare PC. 
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Atributii 

 

• Responsabil de realizarea programului de formare/ suport curs (realizare 

continut) 

• Responsabil de furnizarea programului de formare (sustinere cursuri) 

• Colaboreaza cu toti membrii echipei de proiect in legatura cu indeplinirea 

sarcinilor de serviciu 

• Asigura o conduita conform codului de etica elaborat la nivelul proiectului 

• Asigura o buna comunicare in mod coerent si continuu cu intreaga echipa de 

proiect in vederea implementarii cu succes a proiectului. 

 

BIBLIOGRAFIE:  

1. Hotărârea 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;  

2. Manualul de implementare Program “Provocări în sănătatea publică la nivel 

european” Mecanismul Financiar SEE 2014-2021  

3. Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 

4. Strategia Națională pentru Sănătatea Mintală a Copilului si Adolescentului 2016-

2020 

5. Legea 487 / 2002 legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari 

psihice si normele de aplicare ale acesteia (Ordinul Ministrului Sanatatii nr 488/ 

2016), cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Observatie 1: Pentru postul Expert capacitate tehnica 8, semnarea contractului 

de munca se va face sub rezerva aprobarii actului aditional la contractul de 

finantare, prin care se infiinteaza postul, de catre operatorul de program - 

Ministerul Sanatatii. 

 

Observatie 2: Persoanele pentru care procedura de recrutare si selectie se va 

finaliza cu incheierea contractului individual de munca, vor avea obligativitatea 

depunerii declarațiilor de avere și de interese, 

conform pct.36 al.(1) art.1 Titlul 1 Cap.I din Lg.176/2010. 
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ANEXA 8 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE LA PROCEDURA DE RECRUTARE SI SELECTIE 

in cadrul proiectului „Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sanatate 

mintala pentru copii si adolescenti”, contract nr. NT/125/31.03.2020 

  

Subsemnatul/Subsemnata_________________________________________, 

domiciliat/a în localitatea___________________, str._________________, 

nr._____, posesor al BI/CI  seria _____  numărul  ___________, 

CNP___________________, prin prezenta vă rog a-mi aproba participarea la 

procedura de recrutare si selectie organizata în perioada 05.07.2021 – 26.07.2021 

, pentru ocuparea postului__________________________.  

           

          Vă mulțumesc  

  

                  Data:                                                                                       Semnătura:  

             ___________                                                                       
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ANEXA 7 

Declaratie de disponibilitate  

  

   

  

Prin prezenta, Subsemnatul / Subsemnata ________________________________, 

domiciliat/a în localitatea___________________, str._________________, nr._____, 

posesor al BI/CI  seria _____  numărul  ___________, CNP___________________ 

imi declar disponibilitatea de a activa in calitate de ……………………............. in 

cadrul proiectului „Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sanatate 

mintala pentru copii si adolescenti”, contract nr. NT/125/31.03.2020, in conformitate 

cu prevederile anuntului de recrutare si selectie. 

 

  

Cu stimă, 

 

 SEMNATURA          DATA 
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 ANEXA 9 

  

  

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE  

  

  

Prin prezenta, Subsemnatul / Subsemnata ____________________________, 

domiciliat/a în localitatea___________________, str._________________, nr._____, 

posesor al BI/CI  seria _____  numărul  ___________, CNP___________________  

declar prin prezenta că nu am antecedente penale care sa ma faca incompatibil cu 

funcția pentru care candidez, respectiv pentru postul de 

________________________ din cadrul proiectului „Suport pentru dezvoltarea 

serviciilor comunitare de sanatate mintala pentru copii si adolescenti”, contract nr. 

NT/125/31.03.2020. 

 

În cazul în care voi fi declarat/ declarată câștigător/ câștigătoare mă oblig ca în 

termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatului final al procesului de 

recrutare si selecție să aduc cazierul judiciar în original.  

 

 

Cu stimă, 

 

 SEMNATURA          DATA 
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ANEXA 5 

IMPUTERNICIRE 

 

Subsemnatul(a)______________________________CNP__________________

___ identificat cu BI/CI seria _____ nr. ____________, imputernicesc pe 

____________________________  , CNP _______________________________, 

identificat cu BI/CI seria _____ nr. ____________, in calitate de 

_________________________, sa ma reprezinte la Centrul national de Sanatate 

Mintala si Lupta Antidrog pentru depunerea dosarului de selecție în vederea ocupării 

poziției de ______________________________________________________în cadrul 

proiectului „Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sanatate mintala 

pentru copii si adolescenti”, contract nr. NT/125/31.03.2020. finanțat prin Mecanismul 

financiar SEE 2014-2021, Program Provocari in sanatate publica la nivel European. 

Data………………..                                                             Semnatura…………………….. 

 

  



  

____________________________________________________________________________________  
12  

  
Str. Thomas Masaryk nr. 4 , Sector 2, Bucureşti  
Tel.: +4 031 425 5673, Fax: +4 031425 56 74  
E-mail: office@cnsm.org.ro/www.cnsm.org.ro  

  

ANEXA 6  

OPIS 

 

Punct Document Cerut Document Depus 

Nr. 

File

* 

a cerere de înscriere;  Cerere inscriere ANEXA 8 n 

b 

copia actului de identitate 

sau a oricărui alt 

document care atestă 

identitatea, potrivit legii, 

după caz; 

Copie CI  n 

c 

CV, datat și semnat pe 

fiecare pagina, în format 

Europass, în care să se 

menționeze proiectul și 

postul vizat de candidat 

(CV -ul conține 

obligatoriu date de 

contact valide: adresa de 

e-mail și număr de 

telefon mobil); 

CV n 

d 

  

  

  

copii ale actelor de studii 

(certificarea se va 

efectua prin confruntare 

cu originalul 

documentelor de către 

secretarul comisiei);  

  

  

  

Diploma 1 
n 

Diploma 2 
n 

...... 
n 

Diploma n 
n 

e 

  

  

  

adeverințe/diplome/certifica

te în original care atesta 

efectuarea unor 

specializări (originalele 

sunt necesare pentru 

certificare);  

  

Adeverința/diploma/certificat 1 

 
n 

Adeverința/diploma/certificat 2 n 

...... n 

Adeverința/diploma/certificat n 
n 
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f 

  

  

  

documente justificative care 

atestă vechimea în muncă 

si/sau în specialitatea 

studiilor, respectiv care 

să ateste experiența 

profesională specifică 

necesară pentru ocuparea 

postului (ex. adeverințe 

privind vechimea în 

muncă și în specialitatea 

studiilor, contracte de 

muncă, document 

administrativ de numire 

pe funcția de manager 

proiect/expert/consultan

t, etc.), copii conforme 

cu originalul;  

  

  

  

Adeverința/contract/etc.  1 

n 

Adeverința/contract/etc.  1 n 

...... n 

Adeverința/contract/etc.  1 

n 

g 

cazierul judiciar sau o 

declarație pe proprie 

răspundere că nu are 

antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu 

funcția pentru care 

candidează; cazierul 

judiciar se va prezenta 

obligatoriu de către 

candidatul desemnat 

câștigător într-un termen 

de 10 zile lucrătoare de la 

publicarea rezultatului 

final al procesului de 

recrutare și selecție;  

Cazier / Declaratie ANEXA 9 n 



  

____________________________________________________________________________________  
14  

  
Str. Thomas Masaryk nr. 4 , Sector 2, Bucureşti  
Tel.: +4 031 425 5673, Fax: +4 031425 56 74  
E-mail: office@cnsm.org.ro/www.cnsm.org.ro  

  

h 

adeverința medicală care să 

ateste starea de sănătate 

corespunzătoare eliberată 

cu cel mult 6 luni anterior 

derulării procedurii de 

recrutare și selecție, de 

către medicul de familie 

al candidatului sau de 

către unitățile sanitare 

abilitate;  

Adeverință medicală n 

i 

declarație de disponibilitate 

privind timpul alocat 

pentru desfășurarea 

activității în cadrul 

proiectului  

Declarație - disponibilitate ANEXA 7 n 

j 

declarație privind acordul 

pentru prelucrarea 

datelor cu caracter 

personal  

Declarație - prelucrare DCP ANEXA 10  n 

k 

împuternicire pentru 

depunerea documentelor 

în numele candidatului și 

declarație pe proprie 

răspundere a 

împuternicitului – 

formular Anexa 5  

 Numai daca este cazul ANEXA 5 n 

l 

declarație pe proprie 

răspundere că nu a nu a 

fost lucrător al Securităţii 

sau colaborator al 

acesteia, în condiţiile 

prevăzute de legislaţia 

specifică. 

Declarație colaborator al securitatii  (fara 

model) 
n 

TOTAL nr. File  

* O fila este definita ca fiecare dintre foile care alcătuiesc dosarul depus, având două 

pagini 
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ANEXA 10 

CONSIMȚĂMÂNT  

PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Subsemnatul/a________________________________________________, domiciliat/ă în 

localitatea_______________________________, str. _________________________, nr. 

___, bl. ______, sc. ____, et. ____, ap.____, județ/sector 

__________________________ telefon ______________, născut/ă în data 

de_______________, legitimat cu CI seria _____ nr _______________, emis la data de 

___________________, având CNP _______________________________ declar prin 

prezenta că sunt de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor mele cu caracter 

personal, rezultate din prezenta declarație și/sau din actele/copiile actelor depuse 

pentru înscrierea în vederea participării la activitățile proiectului Suport pentru 

dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală pentru copii și adolescenți, 

contract de finantare NT125/30.03.2020 - proiect derulat și implementat de către 

Centrul National de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog. 

Înțeleg ca prelucrarea datelor personale se va realiza cu respectarea 

prevederilor Regulamentului (UE) 2016 / 679, Legii 129 / 2018 precum și a prevederilor 

Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția 

vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusa în legislația națională 

prin Legea nr.506/2004. Prin completarea prezentului formular, subsemnatul/a îmi 

exprim consimțământul expres și neechivoc, explicit și informat, asupra colectării, 

prelucrării și utilizării tuturor datelor mele personale, inclusiv a celor cu caracter 

special. 

De asemenea, sunt de acord cu utilizarea fără restricții a imaginii mele 

(fotografii, filme, clipuri, etc.) exclusiv în scopul promovării activităților și rezultatelor 

proiectului Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală pentru 

copii și adolescenți - NT125/30.03.2020 pe pliante, postere, broșuri, presa scrisa și 

audio video, site-ul proiectului etc. Imaginile nu pot fi degradante, sau defăimătoare și 

nu pot aduce atingere dreptului la viața privata, decenta și/sau norme morale. 

Aveți dreptul de a solicita oricând retragerea consimtamantului dat. 

 Retragerea ulterioară a acestuia nu afectează legalitatea folosirii datelor 

personale efectuate în baza prezentului acord înainte de retragerea acestuia. 

Retragerea acordului prelucrării datelor cu caracter personal trebuie făcută în scris, 

asumat sub semnătură 
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Pentru detalii suplimentare legate de colectarea, gestionarea și utilizarea 

datelor dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să utilizați adresa de e-mail: 

cnsmla@suportdpo.ro sau completarea unei cereri depusă la sediul nostru. 

 

 SEMNATURA          DATA 
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INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Centrul National de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, prelucrează datele cu 

caracter personal furnizate de dumneavoastră. Scopul prelucrării datelor personale este 

desfășurarea activităților în cadrul proiectului „Suport pentru dezvoltarea serviciilor 

comunitare de sănătate mintală pentru copii și adolescenți” - NT125/30.03.2020 - Aria 

de program: PA 6 European Public Health Challenges 

 

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din partea 

operatorului in vederea exercitarii drepturilor prevazute de Regulamentului (UE) 2016 / 

679 sunt: e-mail:  cnsmla@suportdpo.ro sau adresa scrisa depua la sediul nostru. Datele 

colectate și prelucrate sunt cele din Anexa 2 - Formular de înregistrate în grupul țintă 

al proiectului. Scopul prelucrării datelor personale este desfășurarea activităților în 

cadrul proiectului „Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate 

mintală pentru copii și adolescenți” - NT125/30.03.2020, proiect derulat și implementat 

de către Centrul National de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, conform GDPR  - 

Art.6(1)b, “demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”, 

Art.9(2)b, “exercitarea unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate 

în domeniul ocupării forţei de muncă şi al securităţii sociale şi protecţiei sociale” și 

Art.6(1)c, “prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi 

revine operatorului” 

 

Datele dvs. sunt confidențiale și pot fi transmise pentru folosire către terțe 

entități, în scopuri legale sau prevederi izvorâte din contractul de finanțare și alte 

documente conexe implementabile în cadrul proiectului, cum ar fi: Ministerul 

Fondurilor Europene, Ministerul Sănătății, The Financial Mechanism Committee (FMC), 

The Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Norwegian University of Science and 

Technology (Trondheim). 

 

Datele dumneavoastră ar putea fi transferate în exteriorul țării către Comisia 

Europeană conform legislației europene aplicabile. Durata prelucrării datelor cu 

caracter personal: pe toată perioada de implementare și de durabilitate a proiectului 

“Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală pentru copii și 

adolescenți” - NT125/30.03.2020 
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Conform Regulamentului (UE) nr.2016/679, beneficiați de: dreptul la informare; dreptul de 

acces; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea 

prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a depune 

plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal www.dataprotection.ro, dreptul de a vă adresa justiției.  

Data: Semnătura: 
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Proiectul „Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sanatate mintala pentru 

copii si adolescenti” este derulat in baza contractului nr. NT/125/30.03.2020 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;    

- 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  
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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  

 


