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TERMENI DE REFERINȚĂ 

pentru contractarea unui expert pentru consultanță în dezvoltarea compețențelor în 
Terapie Ocupațională și în elaborarea unui Ghid de Terapie Ocupațională 

Organizația: Fundația “Tony Hawks Centru” 
 Servicii sociale/Politici publice 
Tipul contractului: Prestare servicii  
Locație: Republica Moldova 
Competențe lingvistice necesare: Româna 
Termen limită de depunere a dosarului de 
aplicare: 24.11.2021 ora 17:00 

Numărul de ore lucrătoare alocate pentru 
prestarea serviciilor: 40 ore 

Perioada de realizare a sarcinii: Decembrie 2021- Martie 2022 
  

I. INFORMAȚII GENERALE 
 
    În perioada 01.11.2021-01.03.2023 Fundația „Tony Hawks Centru”, implementează proiectul 
„Extinderea echipei de reabilitare a copiilor și tinerilor cu nevoi speciale prin crearea 
serviciului de Terapie Ocupațională” în cadrul programului „Organizațiile societății civile 
acționează pentru servicii sociale mai bune” (în continuare - Proiect) finanțat de Uniunea 
Europeană, co-finanțat de Fundația Soros-Moldova și AO “Institutum Virtutes Civilis”. 
 
    Proiectul are drept obiectiv general crearea serviciului de Terapie Ocupațională (în 
continuare TO) în cadrul echipei multidisciplinare de reabilitare de la Tony Hawks Centru, 
pentru a deveni organizație de referință în dialogul privind politicile sociale și în procesul de 
consolidare a unei comunități incluzive pentru grupurile vulnerabile. 
  
    În acest context, proiectul susține echipa Tony Hawks Centru de a spori eficiența reabilitării 
prin utilizarea și dezvoltare a modelului de echipă de reabilitare transdisciplinară. Modelul de 
echipă transdiciplinară este recomendat de OMS ca unul eficient în țările în curs de dezvoltare 
în condițiile lipsei de infrastructură și a lipsei acute de specialiști, probleme cu care la moment 
se confruntă Republica Moldova. Procesul de dezvoltare a serviciilor de terapie ocupațională în 
RM este unul anevoios și întâmpină dificultăți generate de cadrul legal imperfect, concepte 
învechite în care TO nu este recunoscută încă ca disciplină distinctă, care este cauza lipsei de 
educare a cadrelor la toate nivelele, care ar presta servicii de calitate.  
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    Pandemia provocată de virusul SARS-CoV-2 a demonstrat necesitatea crucială a serviciilor 
de Terapie Ocupațională, care ar alina suferința copiilor cu nevoi speciale, inclusiv prin servicii 
prestate la distanță. 
 
    Proiectul își propune să dezvolte competențe teoretico-practice în domeniul TO la specialiștii 
din echipa Tony Hawks Centru, la locul de muncă a acestora, fiind ghidați de un specialist cu 
experiență academică și practică în Terapia Ocupațională  
 
II SARCINI ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE 
 
       Scopul contractării acestui expert este de a oferi asistență atât coordonatorului de proiect, 
director, medic pediatru, specializat în medicină fizică și reabilitare, cât și specialiștilor 
(psiholog, logoped, kinetotrapeuți) pentru dezvoltarea și implementarea a 8 module de training 
teoretico-practic (pentru 2 luni) și consultanță la elaborarea  unui ghid de prestare a serviciului 
de TO în cadrul echipei transdiciplinare pentru copii și tineri cu nevoi speciale cu vârstele 10 -
18 ani. Ghidului va consta din competențe mininme de prestare a serviciilor de TO (la nivel 
international coresponzător specialității - Asistent Terapie Ocupațională și se va referi la   
servicii pentru diferite tipuri de nozologii, pentru a preveni complicațiile lor în timp și a diminua 
marginalizarea și excluderea socială a purtătorilor de maladii cronice cu potențial înalt de 
dizabilitate. Recomandările acestui ghid  urmează a fi implementat  de către specialiștii instruiți 
la Tony Hawks Centru, la locul lor de muncă,  începând cu luna aprilie – a-6-ea lună al acestui 
proiect. Ghidul va conține: 

• Analiza succintă a stării actuale în domeniul Terapiei Ocupaționale la copii și 
argumentarea necesității acestor servicii pentru copii și tineri cu nevoi speciale. 

• Definiții și noțiuni de bază din domeniul TO și explicarea modalității de aplicare a unor 
principii fundamentale de oferirie a acestor servicii; 

• Principii de livrare TO conform vârstei și particularităților individuale ale copiilor si 
tinerilor cu nevoi speciale; 

• Reguli de determinarea a rezultatelor în urma aplicării TO pe înțelesul actorilor care 
urmează să le aplice; 

• Alte informații relevante.  
 
      Expertul selectat va fi în comunicare constantă cu echipa de Proiect și cu Specialiștii în 
vederea consultării și ghidării instruirilor ce se vor desfășura în cadrul a 8 module de training, 
fiecare modul cuprizând o temă relevantă din domeniul TO. Volumul de studiu teoretico-practic 
al fiecărui modul va fi de 5 ore și se va implementa pe parcursul unei săptămâni. 
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III. DURATA PRESTĂRII SERVICIILOR  ȘI PRODUSELE CE VOR FI 
FURNIZATE   

 
Durata contractului  pentru prestarea serviciilor menționate în acești termeni de referință este de 
max. 4 luni. 
 
PRODUSE CE VOR FI FURNIZATE: 
1. Metodologia de training teoretico-practic pentru diferite tipuri de maladii cronice- 
Paralizie Cerebrală, Maladii Neuromusculare degenerative, Maladia Down s.a. dereglări cu 
reținere în dezvoltarea intelectuală: 

a) lista modulelor pentru training; 
b) lista bibliografie relevantă fiecărui modul; 
c) exemple de cazuri clinice; 
2. o prezentare on line  la tema: Importanța neuro-dezvoltării în clădirea raționamentului 

clinic din care derivă: Dezvoltarea neuro-motorie, Modele și cadre de referință în 
terapia ocupațională, Manevrarea copilului în etapele neuro-dezvoltării; 

3. o prezentare on line la tema Dificultățile de integrare senzorială, Integrarea reflexelor, 
Cadrele de referință cognitiv și psiho-emoțional, Stimularea funcțiilor oral-
motorii,  Motricitatea fină; 

4. consultanță on line la etapa elaborării Ghidului – reguli de aplicare în practică a Terapiei 
Ocupaționale; 
 

 
IV. CERINȚE DE CALIFICARE, EXPERIENȚĂ ȘI COMPETENȚE ALE 

expertului: 
 
 
Notă 1: În cazul depunerii unui singur dosar - se va analiza calificarea, experiența,  
competențele și limba vorbită spre a realiza sarcinile. 
 
Educație, experiență și abilități ale grupului de experți/te 
 

5. Studii universitare și/sau post‐universitare în domeniul Terapiei Ocupaționale; 
6. Experiență academică de cel puțin 10 ani în domeniul TO; 
7. Experiență în elaborarea ghidurilor și metodologie în TO;  
8. Experiență în elaborarea studiilor, analizelor și/sau rapoartelor în domeniu serviciilor de 

TO;  
9. Experiență în dezvoltarea standardelor de calitate pentru serviciile de TO;  
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Competențe lingvistice și abilități IT ale experțului 
 

10. Cunoașterea fluentă a limbii române; 
11. Cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj; 
12. Abilități avansate de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint,  

platforme Zoom, Skype).   
 

 
Perioada de contractare   
 

13. 15 decembrie  2021 -Martie 2022 
 
  

 
V. PRODUSE CE VOR FI FURNIZATE în PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

 
Nr. Sarcini Produsul ce va fi furnizat Nr. de zile 

alocate  
Termenul 

limită  
 

1. 
Selectarea tematicii și repartizarea 
materialului pentru 8 module de 
training. 

Lista modulelor  
Lista bibliografiei esențiale 

16 ore  Decembrie 
2021  

2. Selectarea cazurilor clinice de studiat  Lista cazurilor clinice( cel puțin 1 
per modul) 

      8 ore Luna1-2   

3. Prima prezentare online  Prezentarea livrată online și 
ascultată de echipa de specialisti și 
medicul Fundației, PrtScr lista 
celor prezenți. 

4 ore Ianuarie  
2021 

4. A doua prezentare online  Prezentarea livrată on line și 
ascultată de echipa de specialiști și 
medicul Fundatiei , PrtScr 

4 ore Ianuarie 
2022 

5. Consultanță online la etapa elaborării 
ghidului (2 consultații) Procese verbale ale discuțiilor 

online, Prtscr, Ghidul elaborat 

8 ore Lunile 
februarie 
martie 
2022 

 TOTAL ore lucrătoare  40 ore  
 

VI. CONDIȚII DE CONTRACTARE 
 
       Contractul se va implementa fără prezență fizică, toate serviciile și produsele vor fi livrate online. 
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Se va încheia un contract de prestări servicii cu persoana selectată în conformitate cu oferta financiară 
negociată. Achitarea serviciilor va fi efectuată prin transfer bancar, în  euro.  Numărul de tranșe poate 
fi negociat la etapa semnării contractului, dar va fi legat de produsele furnizate. 
Serviciile vor fi achitate doar după acceptarea acestora, confirmat prin semnarea actului de predare 
primire între părți. 
 
 

VII. PROCEDURA DE APLICARE: 
      Aplicațiile incomplete sau aplicațiile expediate după termenul-limită indicat în termenii de 
referință nu vor fi evaluate.  
Termenul-limită pentru depunerea dosarului: 24.11.2021.  

 
       Propunerile urmează a fi expediate la următoarea adresă e-mail: info@tonyhawkscentru.md 
cu indicarea mesajului - Concurs pentru selectatea expert Terapie Ocupaționala în cadrul 
proiectului„Extinderea echipei de reabilitare a copiilor și tinerilor cu nevoi speciale prin crearea 
serviciului de Terapie Ocupațională”. 
      Fundația „Tony Hawks Centru” își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare în caz de 
necesitate, de a organiza interviuri cu grupul de experți/te preselect și de a anula concursul la orice 
etapă până la finalizarea perioadei de selecție. 
 
Modalitatea de adresare a întrebărilor: 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la info@tonyhawkscentru.md. 
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