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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 
Intr.Cristian Popişteanu nr.1-3, sector 1, Bucureşti. Tel: 021/3072599 

 

A n u n ţ ă : 
 

 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, cu modificările și completările ulterioare,  

 

Ministerul Sănătăţii  

organizează concurs pentru ocuparea funcţei contractuale vacante de conducere pe durată 

nedeterminată, normă întreagă,  

director grad II în cadrul Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog 

București, unitate aflată în subordinea Ministerului Sănătății  

 

1. Condiţiile 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 minimă reglementată de prevederile legale; 

     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. 

 

2. Condiţiile specifice de participare la concurs: 

 director grad II  

 studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul 

medicină generală sau sociologie-psihologie sau cu diplomă echivalentă conform 

prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare 

 medic primar psihiatru sau psiholog cu master în psihoterapie cognitiv-comportamentală 

 vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 7 ani. 

 

3. Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente: 
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  a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 

 

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 

legii, după caz; 

 

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea 

condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică  

 

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în 

meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

 

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

 

    f) 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 unităţile sanitare abilitate; 

 

    g) curriculum vitae; 

    

  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), 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. 

 

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. 

 

4.  Dispoziţii generale privind desfăşurarea concursului: 

Concursul pentru ocuparea postului vacant de conducere de director grad II în cadrul Centrului 

Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog București, constă în 3 etape succesive şi se 

organizează la sediul Ministerului Sănătăţii din Bucureşti, intr.Cristian Popişteanu nr.1-3, sector 

1, astfel:  

 

I. selecția dosarelor de înscriere,  

II. proba scrisă  

III. interviu.  

 

5. Înscrierea la concurs se va face în perioada 20.05.2022-03.06.2022, de luni până joi între 

orele 900 – 1600 și vineri între orele 900 -1300; 

 

6. Rezultatele selecției dosarelor se vor afișa în data de 07.06.2022. 

 

7. Proba scrisă va avea loc în data de 15.06.2022, ora 1000 la sediul Ministerului 

Sănătăţii din Bucureşti, Intr.Cristian Popişteanu nr.1-3, sector 1, București; 
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8. Rezultatul probei scrise se va afișa în data de 16.06.2022. 

 

9. Interviul: va avea loc într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii 

probei scrise. 

 

Rezultatele finale se vor afișa la sediul Ministerului Sănătății, precum şi pe pagina de internet 

www.ms.ro, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru 

ultima probă, după afișarea rezultatului eventualelor contestații prin specificarea punctajului final 

al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins". 

 

10. Contestațiile pentru fiecare probă se pot depune, la secretarul comisiei de concurs/ 

comisiei de soluționare a contestațiilor, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data 

afișării rezultatelor selecției dosarelor/ probei scrisă/interviului. 

 

Dosarul de concurs se depune la Biroul încadrări personal, parter, camera 38, Ministerul 

Sănătății, secretar de comisie concurs, Mihaela Pruteanu 

Relatii suplimentare la tel 021.3072.603. 

 

  

Bibliografia și tematica la concursul pentru ocuparea  funcției contractuale vacante de 

conducere, pe durată nedeterminată, normă întreagă, de director grad II la Centrul 

Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog București 
 

Bibliografia 

1. Constituţia României, republicată 

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare.  

5. Legea nr. 151 din 12 iulie 2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, 

educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de 

sănătate mintală associate, cu modificările și completările ulterioare. 

6. Ordinul nr. 968/5194/1945/714/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație 

și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate 

mintală asociate. 

7. Hotărârea Guvernului nr.144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

http://www.ms.ro/
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8. Hotararea nr. 1424 din 18 noiembrie 2009, privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

9. Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002. 

10. Normele de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 

psihice nr. 487/2002 

 

Tematica 

1. Constituţia României, republicată 

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare.  

5. Legea nr. 151 din 12 iulie 2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, 

educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de 

sănătate mintală associate, cu modificările și completările ulterioare. 

6. Ordinul nr. 968/5194/1945/714/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație 

și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate 

mintală asociate. 

7. Hotărârea Guvernului nr.144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

8. Hotararea nr. 1424 din 18 noiembrie 2009, privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

9. Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002. 

10. Normele de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 

psihice nr. 487/2002 
 

 

 

 


