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ANUNȚ DE SELECȚIE ECHIPĂ DE PROIECT FINANȚAT DIN FONDURI EEA & NORWAY 
GRANTS „THE SOCIAL INCLUSION OF LGBT PEOPLE. PUBLIC ATTITUDES AND 

EVIDENCE-BASED INTERVENTIONS TO INCREASE THEIR QUALITY OF LIFE”,  
RO-NO-2019-0412 

 
Universitatea de Vest din Timișoara anunță: 
 
Organizarea unei proceduri de selecție a echipei de proiect pentru proiectul finanțat din fonduri EEA 
& Norway Grants, programul Proiecte Colaborative de Cercetare, intitulat „The social inclusion of 
LGBT people. Public attitudes and evidence-based interventions to increase their quality of life”, cod 
proiect RO-NO-2019-0412. 
 
Denumirea proiectului: „The social inclusion of LGBT people. Public attitudes and evidence-based 
interventions to increase their quality of life” 
 
Arie tematică: D. Social Sciences and humanities, including gender studies and social inclusion 
studies 
 
Obiectivul general al cererii de finanțare: Proiectul are 3 scopuri principale. În primul rând, prin 
dezvoltarea și validarea unei intervenții menite să crească auto-acceptarea identității în rândul 
participanților LGBT, vom oferi un instrument accesibil pentru aplicarea rezultatelor cercetărilor 
pentru îmbunătățirea sănătății mintale. Deoarece intervențiile livrate prin Internet reprezintă o 
modalitate eficientă de difuzare a programelor terapeutice, am decis să prezentăm on-line intervenția 
noastră. De asemenea, prin dezvoltarea și validarea unei intervenții bazate pe dovezi pentru a 
reduce prejudecățile și atitudinile negative ale profesorilor față de persoanele LGBT, ne așteptăm 
să reducem nivelul de discriminare cu care se confruntă tinerii LGBT. Al treilea obiectiv este legat 
de implementarea unei analize comparative între România și Norvegia (țară parteneră). 
 
Posturile pentru care se realizează selecția: 

1. Cercetător doctoral (COR 263415 - Cercetător în psihologie) 
2. Cercetător (COR 263415 - Cercetător în psihologie) 

Calendarul de derulare a procesului de selecție a echipei de proiect: 
 
Nr.crt. Etapa Termene Locație 
1. Perioada depunere 

dosar 
11.02.2022 - 
18.02.2022 
(până la ora 14:00) 

on-line la adresa florin.sava@e-

uvt.ro* 

2. Perioada evaluare 
dosare și realizare 
interviu 

21.02.2022 
 

 

3. Afișare rezultate 21.02.2022, 20.00 Rezultatele vor fi comunicate via e-mail 
4. Perioadă contestații  22.02.2022,  

10.00-14.00 
on-line la adresa florin.sava@e-uvt.ro** 

5. Afișare rezultate finale 23.02.2020 Rezultatele finale vor fi comunicate via 
e-mail 

*Dosarele de candidatură se vor depune on-line la adresa de e-mail: florin.sava@e-uvt.ro. Dosarele 
se depun cu mentiunea: Dosar candidatură post DENUMIRE POST, în cadrul echipei de proiect, 
titlul proiectului „The social inclusion of LGBT people. Public attitudes and evidence-based 
interventions to increase their quality of life”. 
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** Contestațiile se vor depune on-line la adresa de e-mail: florin.sava@e-uvt.ro.  
 
Următoarele Anexe fac parte integrată din prezentul anunț: 

Anexa 1. Conținut dosar candidatură;  
Anexa 2. Descrierea detaliată a postului; 
Anexa 3. Criteriile de evaluare și modalitatea de ierarhizare a candidaturilor. 
 

Date de contact: 
Tel.: 0256 592 311 
E-mail: florin.sava@e-uvt.ro 
 

Director proiect, 
Prof. Univ. Dr. Florin Alin Sava 

mailto:florin.sava@e-uvt.ro
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Anexa 1 – Anunț selecție echipă proiect – Conținut dosar candidatură 
 

 

 
CONȚINUT DOSAR CANDIDATURĂ 

 
 
Dosarele de candidatură pentru postul pentru care se realizează selecția în cadrul programului 
Proiecte Colaborative de Cercetare, în cadrul proiectului „The social inclusion of LGBT people. Public 
attitudes and evidence-based interventions to increase their quality of life”, trebuie să conțină 
următoarele documente: 
 

- Scrisoare de intenție; 
- Curriculum vitae; 
- Documente justificative care atestă informațiile din CV; 
- Alte documente relevante. 

 
Dosarele de candidatură se vor depune on-line la e-mail: florin.sava@e-uvt.ro, în perioada 
11.02.2022 - 18.02.2022  (până la ora 14:00) 
Dosarele se depun cu mențiunea: Dosar candidatură post DENUMIRE POST, în cadrul echipei de 
proiect, titlul proiectului „The social inclusion of LGBT people. Public attitudes and evidence-based 
interventions to increase their quality of life”. 
 
 
 

Director proiect, 
 

Prof. Univ. Dr. Florin Alin Sava 
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Anexa 2 – Anunț selecție echipă proiect – Descrierea detaliată a posturilor 
 

DESCRIEREA DETALIATĂ A POSTURILOR VACANTE ÎN CADRUL 
PROIECTULUI FINANȚAT DIN FONDURI EEA & NORWAY GRANTS, PROGRAMUL PROIECTE 

COLABORATIVE DE CERCETARE 
 
În cadrul procedurii de selecție a echipei de proiect pentru proiectul finanțat din fonduri EEA & Norway 
Grants, programul Proiecte Colaborative de Cercetare, cod proiect RO-NO-2019-0412 - „The social 
inclusion of LGBT people. Public attitudes and evidence-based interventions to increase their quality 
of life”, se organizează selecția pentru următoarele 2 posturi: 
 

1. Postul Cercetător doctoral (COR 263415 - Cercetător în psihologie) 

 
- Perioada: 11 luni 
- Poziţia în COR/Cod: 263415 
- Norma de lucru: maxim 10 ore/lună 
- Responsabilități și atribuții:  
- Utilizează cu responsabilitate datele existente respectând confidențialitatea informațiilor cu 

caracter personal; 
- Desfășoară interviuri telefonice în vederea implementării studiului național pentru evaluarea 

incluziunii sociale a comunității LGBT; 
- Ajută la redactarea rapoartelor interne cu rezultatele studiului național pentru evaluarea 

incluziunii sociale a comunității LGBT; 
- Ajută la redactarea articolelor privind incluziunea socială a comunității LGBT; 
- Ajută la redactarea recomandărilor privind politicile și strategiile pentru creșterea incluziunii 

sociale a comunității LGBT; 
- Participă la ședințele echipei de implementare; 
- Realizează diverse sarcini administrative menite să asigure bunul succes al implementării 

proiectului. 
- Educația solicitată: Studii de licență și masterat în domeniul psihologiei. În mod curent 

desfășoară studii doctorale. 
- Experiență solicitată: Reprezintă un avantaj experiența precedentă de lucru cu comunitatea 

LGBTQIA+ sau are ca temă de cercetare studii implicând comunitatea LGBTQIA+. 
- Competențe solicitate:, cunoștințe avansate a pachetului Office. 
- Limbi străine solicitate: engleză B2. 
- Altele: locuiește în Timișoara sau împrejurimi, sau disponibilitate pentru relocare în Timișoara 

sau împrejurimi. 

 
2. Postul Cercetător (COR 263415 - Cercetător în psihologie) 

 
- Perioada: 18 luni 
- Poziţia în COR/Cod: 263415 
- Norma de lucru: maxim 10 ore/lună 
- Responsabilități și atribuții:  
- Ajută la recrutarea participanților pentru implementarea intervenției de prevenție; 
- Ajută la promovarea proiectului în rândul comunității LGBT; 
- Contribuie la redactarea rapoartelor anuale către autoritatea contractantă; 
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- Participă la redactarea formularea recomandărilor privind policitile de inclusivitate; 
- Promovează politicile de inclusivitate elaborate în rândul autorităților/ministerelor responsabile;  
- Participă la scrierea articolelor de specialitate; 
- Participă și susține lucrări la conferințe internaționale; 
- Participă la evenimentele din cadrul proiectului (ședințe, sesiuni de informare); utilizează cu 

responsabilitate datele existente respectând confidențialitatea informațiilor cu caracter 
personal; 

- Realizează diverse sarcini administrative menite să asigure bunul succes al implementării 
proiectului. 

- Educația solicitată: Studii doctorale în psihologie, medicină sau alte domenii relevante pentru 
politici de sănătate publică 

- Experiență solicitată: Experiență profesională în domeniul gestionării politicilor publice de 
sănătate mentală – minim 1 an; experiență profesională în activități sau proiecte ale căror scop 
a fost promovarea măsurilor anti-discriminatorii pentru grupuri vulnerabile – minim 1 an; 
formare în CBT; experiență clinică – minim 5 ani  

- Limbi străine solicitate: engleză minim B1 
 

Director proiect, 

Prof. Univ. Dr. Florin Alin Sava 
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Anexa 3 Anunț selecție echipă proiect  -  Criteriile de evaluare și modalitatea de ierarhizare a 
candidaturilor  

 
Nr. înregistrare 7476/10.02.2022                    

 
 

CRITERII DE EVALUARE ȘI MODALITATEA DE IERARHIZARE A 
CANDIDATURILOR 

 
 

Candidații pentru posturile pentru care se realizează selecția în cadrul programului Proiecte 
Colaborative de Cercetare, în cadrul proiectului „The social inclusion of LGBT people. Public attitudes 
and evidence-based interventions to increase their quality of life” vor fi evaluați în funcție de 
următoarele criterii: 
 

Criterii de selecție Punctaj maxim 

Etapa 1: Evaluarea dosarelor de candidatură 100 puncte 

Etapa 2: Interviu motivațional 100 puncte 

 Total 100 puncte* 

 
*Se va calcula media celor două probe. 
 
 

Director proiect 
 

Florin Alin Sava 
 

Semnătura 
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