
 

 

 

 

Anunț de recrutare 

 

În vederea realizării studiului pe tema: 

„Sănătatea mintală: accesul la tratament și servicii medicale conexe al persoanelor care suferă de 

probleme cronice și acute de sănătate mintală; sănătatea mintală în funcție de stadiile de viață; 

sănătatea mintală la locul de muncă; riscuri psihosociale/stres stipic cultural; tabloul intervențiilor 

validate științific din România; povara afecțiunilor mintale (impact economic, impact în zile trăite 

cu dizabilitate) 

 

Consiliul Economic și Social contractează 7 experți pe perioadă determinată, după cum urmează: 

 

Expert 1:  

Profil: Absolvent de studii superioare în domeniul psihologiei, cu expertiză în cercetarea științifică 

în domeniul psihologiei și în domenul sănătății  

Livrabil solicitat: O analiză cu privire la sănătatea mintală în funcție de stadiile de viață: afecțiuni 

tipice, riscuri și incidențe/prevalențe la diverse categorii de vârsta (copiii au cu totul alt tip de 

probleme față de persoanele de vârsta a treia)  

a. Factori de risc pentru fiecare etapă de viață  

b. Deep dive pentru copii și adolescenți (sub 18 ani) în context educațional  



Analiza trebuie să conțină un rezumat de 3 pagini care va fi inclus în raportul final al studiului. 

Restul informațiilor vor fi prezentate în anexe. 

 

Expert 2: 

Profil: Absolvent de studii superioare în domeniul psihologiei sau sociologiei, cu expertiză în 

explorarea factorilor de stres în România și aptitudini dezvoltate în domeniul cercetării științifice  

Livrabil solicitat: O analiză cu privire la  riscuri psihosociale / stres tipic cultural (culture stress) 

- societăți diferite pun presiuni diferite, generează riscuri psihosociale diferite – identificarea 

stresorilor tipic românești – incluzând abuzul asupra copiilor acasă si la școală și abuzul în cuplu/ 

abuzul domestic. Analiza trebuie să conțină un rezumat de 3 pagini care va fi inclus în raportul 

final. Restul informațiilor vor fi prezentate în anexe. 

Expert 3.  

Profil: Absolvent de studii superioare în domeniul psihologiei, cu expertiză în psihologie 

organizațională și cercetare științifică în domeniul psihologiei 

Livrabil solicitat: O analiză cu privire la sănătatea mintală la locul de muncă (incluzând sindromul 

burnout, abuzul la locul de muncă și efectele pandemiei și ale muncii remote cu privire la sănătatea 

mintală la locul de muncă). Analiza trebuie să conțină un rezumat de 3 pagini care va fi inclus în 

raportul final. Restul informațiilor vor fi prezentate în anexe. 

 

Expert 4. 

Profil: Absolvent de psihologie, cu expertiză în statistică și analiza datelor, realizarea graficelor 

sumative și explicative  

Livrabil solicitat: O analiză cu privire la povara bolii/ the burden of disease. Estimarea costurilor 

financiare și în zile/ ani trăiți cu dizabilitate aferente tulburărilor mintale în România.  

Analiza trebuie să conțină un rezumat de 3 pagini care va fi inclus în raportul final. Restul 

informațiilor vor fi prezentate în anexe. 

 

 

Expert 5: 

Profil: Absolvent de studii superioare în domeniul psihologiei/ sănătății, cu abilități dezvoltate de 

analiză și sinteză și interese în domeniul politicilor publice.  

Livrabil solicitat: tabloul intervențiilor validate științific în România / analiză comparativă cu alte 

state în contextul decontării serviciilor psihologice/ serviciilor conexe medicale. Analiza trebuie 



să conțină un rezumat de 3 pagini care va fi inclus în raportul final. Restul informațiilor vor fi 

prezentate în anexe. 

 

Expert 6: 

Profil: absolvent de studii superioare în domeniul psihologiei, cu expertiză în domeniul sănătății 

și abilități dezvoltate de analiză și sinteză și interese în zona politicilor publice/ experiență de lucru 

cu persoane din grupuri vulnerabile  

Livrabil: prezentarea situației si a accesului la tratament a persoanelor care suferă de probleme 

cronice de sanatate mintală (incluzând statusul persoanelor care nu ajung să primească un 

diagnostic). Analiza trebuie să conțină un rezumat de 3 pagini care va fi inclus în raportul final. 

Restul informațiilor vor fi prezentate în anexe. 

 

 

Expertul 7: 

Profil: Absolvent de studii superioare în domeniul psihologiei, cu experiență în coordonarea unor 

echipe de cercetare științifică 

Livrabil solicitat: Raportul final al CES, bazat pe analizele individuale realizate de ceilalți experți, 

raport care va fi de maxim 20 de pagini, iar restul informațiilor vor fi prezentate în anexe. 

Resposabilități: coordonarea experților și redactarea raportului final 

 

Persoanele interesate sunt rugate să trimită până la data de 15.09.2022 la ces@ces.ro dosarul 

de candidatură care să cuprindă următoarele documente: 

• un CV care să includă poziția/pozițiile pentru care aplică; 

• copie act de identitate; 

• copie a actului de studii pentru ultimul nivel de studii absolvit; 

• o scrisoare de motivație din care sa reiasă legătura activității expertului cu tema aleasă 

*Expertul 7 va prezenta o scrisoare de motivație din care să reiasă experiența în coordonarea unor 

echipe de cercetare 

 

Prin această analiză, CES își propune să aducă în atenția publică problematicile referitoare la 

sănătatea mintală relevante în România, structurate în următoarele teme, care au ca menire 

construirea unei imagini de ansamblu, ușor de consultat: 



1. Sănătatea mintală în funcție de stadiile de viață: afectiuni tipice, riscuri si 

incidențe/prevalențe la diverse categorii de vârsta  

o factori de risc pentru fiecare etapă de viață  

o deep dive pentru copii și adolescenți (sub 18 ani) în context educațional  

2. Riscuri psihosociale / stres tipic cultural (culture stress) - societăți diferite pun presiuni 

diferite, generează riscuri psihosociale diferite în domeniul sănătății mintale. În acest context, este 

necesară evidențierea stresorilor tipic românești, astfel încât intervențiile să poată fi țintite. 

o această temă include și problematica abuzului domestic (atât asupra 

partenerului/partenerei, cât și asupra copiilor) 

3. Sănătatea mintală la locul de muncă (incluzând Sindromul Burnout, contextul pandemiei și 

situațiile de abuz/mobbing la locul de muncă) 

4. Povara tulburărilor mintale  în România - un tablou al poverii tulburărilor mintale în 

România ce include prevalențe și costuri implicate, atât costuri financiare cât și costuri măsurate 

în zile/ani trăiți cu dizabilitate 

5. Tabloul intervențiilor validate științific din România / analiză comparativă cu alte state în 

contextul decontării serviciilor psihologice/ serviciilor conexe medicale 

6. Prezentarea situației accesului la tratament pentru persoanele care suferă de probleme 

cronice de sănătate mintală (incluzând statusul persoanelor care nu ajung să primească un 

diagnostic niciodată). 

 

Calendar:  

15.09.2022 – data limita  de depunere a dosarelor  

21.09.2022 – verificarea dosarelor finalizată + întalnire de evaluare a cv-urilor (Etapa I a evaluarii) 

22.09.2022 – 26.09.2022 –Etapa a II-a a evaluării - interviuri cu cei ale caror CV-uri au fost 

selectate  

27.09.2022 – Publicarea anunțului cu rezultatele finale ale procesului de selecție  

02.10.2022 – 02.12.2022  – perioada de elaborare a analizelor (cu întâlniri de două ori pe lună cu 

experții pentru aliniere)  

2.12.2022 - Livrare raport final  

06.12.2022  - aprobarea analizei în Biroul Executiv CES și în Plenul CES 

Dupa 06.12.2022 – diseminarea raportului către comunitate și instituții 

 

 


