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Anunlul pentru procedura de concurs a posturilor ?n afara organigramei, pe perioadd

determinatd in cadrul proiectului."Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sindtate
mintald pentru copii $i adolescenti". contract de finanfare nr. NT/125/30.03.2020

CENTRUL NATIONAL DE SANATATE MINTALA $I LUPTA ANTIDROG
Str. Thomas Masaryk nr. 4, sector 2, Bucure,sti. Tel: 031.425.56.74

ANTJNTA
Organizarea conflrsului pentru ocuparea urmdtoarelor funclii contactuale, pe duratd determinati,
pentru proiectul ..Suport pentru dervoltarea serviciilor comunitare dq slqdtaje mintal5 pentru copii $i
adolesqpnfi". contract m. NT I 125 I 3 1 .03 .2020.

Posturile sco-ase la congurs sunt:

1. Expert capacitate tehnica adic{ii CNSMLA - 3 posturi de execu{ie, pentu o perioada

determinati de 7 luni qi jumdtate in cadrul proiectului u$uport pentru demoltarea serviciilor
comunitare de sdndtate mintald pentru cqpii Si adolescenlf', eu o duratE medie a timpului de

lucru de 4Wzi:

Pentru inscrierea la concurs candida(ii vor prezenta un dosar care va con{ine urmltoarele
documente:
a) formular de inscriere la concurs, conform modelului prevdzut la Anexa nr. 2 din HG 1.33612022, cu
toate modifi cdrile qi completdrile ulterioare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii, aflate in
termen de valabilitate;
c) copia ce4ificatului de cdsdtorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupd
caz;
d) copiile documentelor c4re atestd nivelul studiilor $i ale altor acte care atestd efectuarea ufror
specializdri, precum qi copiile documentelor care atest6 indeplinirea condifiilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau institu{ia public5;
e) copia carnetului de munc6, a adeverinlei eliberate de angajator pentru perioada lucratd, qare sd ateste
vechimea in munc[ $i ?n specialitatea studiilor solicitate pentru ocup.area postului, conform modeluiui
prevdzut la Anexa nr. 3, din HG 1.336/2022, cu toate modificirile qi completdrile ulterioare;
l) certificat de cazier judiciarlsau, dupd caz, extrasul de pe cazieruljudiciar;
g) adeverintd medicald care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare, eliberatd de cdtre medicul de
familie al candidatului sau de citre unitSlile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior deruldrii
concursului;
h) certificatul de integritate compo{tamentald din care sE reiasd ci nu s-au comis infrac}iuni prevdzute
la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 11812A19 privind Registrul nalional automatizat cu privire la persoanele
care au comis infrac{iuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum gi pentru
completarea Legii m. 7612008 privind organizarea qi functionarea Sistemului National de Date
Genetice Judiciare, cu modificdrile ulterioare, pentru candidalii inscriqi pentru posturile din cadrul
sistemului de inv[fdm6nt, sln6tate sau proteclie socialS, precum qi orice entitate publicd sau privatl a
cdrei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in vdrst6, persoane cu dizabilit5li sau alte

1 Certificatul de cazier judiciar poate fi inlocuit cu o declaralie pe propria rdspundere privind antecedentele penale. in acest
caz, candidatul declarat admis la seleclia dosarelor are obligalia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului
prevdzut la lit. f), anterior datei de sus[inere a probei scrise



categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fincdsau evaluarea psihologic[ a unei
psrsoane;
i) curriculum vitae, model comuo ewopean.

Poate participa la procedura de concurs orice persoandcarc indeplineqte urmltoarele:

1. Condifii generale:
a) are cetdlenia romdn6 sau cetSlenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la
Acordul privind Spaliul Economic European (SEE) sau cettilenia Confederatiei Elvefiene;
b) cunoagte limba rom6n5, scris qi vorbit;
c) are capacitate de munc6in conformitate cu prevederile Legii nr.5312003 - Codul muncii, republicati,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
d) are o stare de sdn6tate corespunzdtoare poshrlui pentru care candideazd, atestatipebazaadeverinlei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitflile sanitare abilitate;
e) indeplineqte condiliile de studii, de vechime in specialitate qi, dupd caz, alte condilii specifice potrivit
cerinlelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnat6 definitiv pentru sdv6rqirea unei infracliuni contra securit6lii nafionale, contra
autoritAfli, contra umanitSlii, infracliuni de coruplie sau de serviciu, infracliuni de fals ori contra
infbptuirii justifiei, infracliuni sdvdrqite cu intenfie care ar face o persoand candidatd la post
incompatibild cu exercitarea funcliei contactuale penku care candideazb, ca exceplia situaliei in care
a intervenit reabilitarea;
g) nu executi o pedeapsd complementar[ prin carc i-a fost interzis6 exercitarea dreptului de a ocupa
funclia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desf5.qura activitatea de care s-a folosit pentru
sdvdrqirea infracfiunii sau fat[ de aceasta nu s-a luat m6sura de siguranfi a interzicerii ocup6rii unei
funclii sau a exercitiirii unei profesii;
h) nu a comis infracliunile prevdzute la art. I atin: (2) din Legea nr. I I 8/20 I 9 privind Registrul nafional
avtomatrzat cu privire la persoanele care au comis infracliuni sexuale, de exploatare a unor persoane

sau asupra minorilor, precum gi pentru completarea Legii nr. 7612008 privind organizarea qi

funclionarea Sisternului Nalional de Date Genetice Judiciare, cu modificdrile ulterioare, pentru
domeniile previzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

2. Condifii specifice:
a) Studii superioare de lunga durata in psihologie
b) Minimum 7 ani de experienlE in munc6;
c) Minimum 3 ani experien![ specific6 tn domeniul adicfiilor/ activitalilor de consiliere in rAndul
copiilor qi adolescenlilor;
d) Minimum 1 proiect cu finanlare europeana nerambursabilA in care a ocupat/ ocupi o pozifie de

expert;

Bibliogralia qi tematica;
1. Hotdrdrea Guvernului Romfiniei nr. 1424/2009 privind orgarizarea qi funcfionarea Centrul

Na{ional de S6nitate Mintala ;i Lupt6 Antidrog modificat[ qi completat[ prin Hotir6rea
Guvernului Romdniei nr. 625 DA1.7 ;

2. Manualul de implementare Program ooProvocdxi tn sdn[tatea public6 la nivel european"
Mecanismul Financiar SEE 201 4-2021

3. StrategiaNa.tionali de S6n6tate 2014-2020
4, Strategia Nalional6 pentru SInltatea Mintal6 a Copilului si Adolescentului 2016-2020
5. Legea 487 I 2}Azlegea sdn[tn]ii mintale qi a protecfiei persoanelor cu tulburdri psihice qi normele

de aplicare ale acesteia (Ordinul Ministrului SAnAtAIii nr 488/ 2016), cu modificarile si completarile
ulterioare.

Concursul se va desfilsura la sediul CNSMLA din strada Thomas Masaryk nr. 4. sector 2.
Bucurepti. dupl urmltorul calendar:

, 2l martie - 28 martie 2023 ntewal orar 9.00-16.00 - depunere dosare;
. 30 martie 2023 ora 16.00 - rezultate seleclie dosare;
. 31 martie 2023 inlerval orar 9.00-16.00 - depunerea contestaliilor la seleclia dosarelor;



3 aprilie 20?3 - solulionar:ea contestaliilor qi afiqar:e rezultatelor la seleclie dosare

4 aprilie 2023 ora 10.00 - suslinerea probei scrise qi afiqarea rezultatelor

5 aprilie 2023 - depunerea contestatiilor proba scrisa 9.00- 16.00:
6 aprilie 2AT - solLrlionarea contesta{iiior qi afi;area rezultatelor la proba scrisd.
10 aprilie 2023 - sus{inerea intervir-rlui ;i afigarea rezultatelor la interr,ir:.
11 aprilie 2023 - depunerea contestatiilor interviu
12 aprilie 2023 soluliorlarea contestaliilor ;i a1i;area rezultatelor ilnale

Cei interesa{i pot depune dosarele de concurs la sediul CNSMLA din strada Thomas
Masaryk nr,4, sector 2, Bucuregti, utiliz6nd formularul de mai jos.

t



ANHXA nY.22

Formular de inscriere

Institulia publicS: Centrul Nafional de Sinitate N{intald qi Lupt[ Antidrog

Fr-rnc!ia solicitatl: Experf capacitate tehnici adicfii CI!\TSMLA

Data organizdrii coircursului. proba scrisS: ,l aprilie 2023

Numele gi prenumele candidatului:

Datele de contact ale candidatului (Se utilizeaz[ pentru comunicarea cu privire la concurs.):

Adresa:

Persoane de contact pentru recomanddri:

Numele pi prenumele Institu{ia Funcfia Numdrul de telefon

Anexr:z prezentei cereri dosarul cu actele'solicitate.

Menlionez cd am luat cunoqtin!5 cle condiliile de desilqur"are a concursului.

Cunoscdnd prevederile art.4 pct.2 Ei l l Ei ar1. 6 aiin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 20161679

al Parlamentului European qi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind proteclia persoanelor fizice in

ceea ce privegte prelucrarea datelor cu caracter personal Ei privind libera circr"rlatie a aoestor date qi de

abrogare a l)irectivei 95/.l6ic E (Regulamentul general privind proteclia dalelor"). in ceea ce prive;;te

consim{dmintul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal cleclar urmhtoarele:

tmi exprim consim{imfintul l-i

Nu imi exprim consim{imintul l_l

cu privire la transmiterea intbmatiilor Ei docuntentelor, iuclusiv date cll caracter personal necesare

indeplinirii atribuliilor membrilor cornisiei de concllrs. mernbrilor comisiei de solu{ionare a

contestaliilor qi ale secretarului. in tormat electronic.

imi exprim consirn{fimffntul l-l

Nu imi exprim consim{imintul l_l

ca institutria organizatoare a corlcursului sd solicite organelor abilitate in condiliile legii certificatul de

irrtegritate comportermentald pentru candidalii inscriqi peutru posturile din cadrul sistemului de

invifiunAnt. slnf,tate sau protec{ie social6, precLrm qi din orice entitate publicd sau privati a c[rei

activitate presupurle contactul direct cu ctipii. persoane in vdrstf,, persoane cu dizabilitdti sau alte

categorii de persoane vulnerabile ori care presllpune examinarea tizicI sau evaluarea psihologicd a unei

persoane. cunoscdnd cd pot reveni oricAnd aslrpra consimldmAntului acordat prin prezentul forrnular.

2 din HG 1.336i 2022, cu toate modificarite si comptetirite ulterioare.



imi exprim consim{5mf,ntul l-l

Nu imi exprim consim{Imfintul l_l

ca institulia organizatoare a concursr-rlui sd solicite organelor abilitate in condiliile legii extrasul de pe

cazieruliudiciar c,u scopul anga.iSrii. cunoscdnd cd pot reveni oricdnd asupra consimf5mAntului acordat

prin prezentul f-ormular.

Declar pe propria r[spundere c5 in perioada lucrati nu mi s-a aplicat nicio sanctiune disciplinard/mi s-

a aplicat sanciiunea disciplinari

Deciar pe propria rf,spundere. cunoscAnd prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in

declaralii. cd datele furnizate in acest tbrnrular sunt adevf,rate.

Data: Semnfltura:

t



i\NEXA tu. 3l

Denurnirea angajator:ului :

Datele de identificare ale angajatorului (adresd completd. CUI):
l)atele de contact ale angajatorului (telefon, t-ax):

Nr. de inregistrare:
Data inregistrlrii:

AI}EVERINTA

Prin prezenla se atest[ faptul cd dl/dna ......... posesor/posesoarc aTla

.... afbst/este
anga.iatul i angajata in baza actului administrativ de numire nr.

.../contractului individr"ral de muncf,, cu norrnd intreagd / cLr tirnp parlial de ..........."...""....
ore/zi. incheiat pe duratd nedeterminat5/determinatd. respectiv .........- inregistrat in registrul general de

evidenld a salarialilor cu nr. L..............."........".....in tunctia/meseria/ocupalia de1)

Pentru exercitarea atribuliilor stabilite in figa postului albrent[ contractului individual de

muncS.lactului administrativ de ntimire au fbst solicitate stuilii de nivel2) ................. in
specialitatea ...............

Pe durata executirii contractului individtial de muncS/raporturilor de serviciu, dl/dna
a dobdndit:

- vechime ln muncf,: . an1 .luni ... ,.....,.... zile
- vechime in specialitatea ..,. ani ... luni 'zile.

Pe durata executarii contractului individual de munca/raporturilor de serviciu au intervenit
unn[toarele muta{ii (modificarea. suspeudarea. incetarea contractului individual de muncd/raporturilor
de serviciu):

,

in perioarla lucratl a avut
concediu fir[ plata.

. zile de absen[e nemotirrate $i .. zile de

in perioada luclatS, dlui/dnei nu i s-a aplicat nicio sancliune

disciplinarS/i s-a aplicat sancliunea disciplinard

Crinoscdnd nornrele penale incidente in materia tblstilui in declaralii. certificdm cd datele

cuprinse in prezenta adeverin![ sunt reale" exacte gi complete.

Data..

Numele qi prenumele reprezentantului legal al angajatonilui3)
Semn[tura reprezentantului legal al angajatorului qi $tampila angajatorului

l) Prin raportare la Clasificarea ocupaliilar din Romtinia si la actele normative care stabilesc funclii.
2) Suro indicanivelul de studii (mediu/superior de scurtd duratd/superior).
3) Persoana care, potritit legiilactelor juridice constitutive/altor tipuri de ucte legale, reprezintd angajatarul tn rela[iile
cu terlii.

Nr.cr1.
Mutatia
intervenit5

Anulr'lunalzi Meseri a/Funclia/Ocupa!ia
Nr. si data actului pe baza
c[ruia se f-ace inscrierea

3 din HG 1.336/2oz?, cu toate modificdriLe si comptetiriLe utterioare.



DECLARATIE N

pe propria rlspundere privind antecedentele penale

Subsemnatul(a),

posesoare alla C.I. seria

posesor/

la data

nr

de ,, domiciliat(E) in

........., cunosc6nd prevederile din Codul penal privind falsul in

declaralii, declar pe propria rhspundere cd nu am antecedente penale qi nu fac

obiectul niciunei proceduri de cercetare" sau de urmbrire penal5"

Data Semndtura

4 Prezenta declaralie este valabil6 pAn[ la urourentul depunerii cazieruluiiudiciar, in confbrmitate cu prevederile iegale in

vigoare.

eliberath de


