
  

 

 

 
 

Termeni de referință (ToR) 

Expert/Trainer pentru dezvoltarea unei strategii de gestionare a 

informațiilor pentru managementul proiectelor și organizarea unui 

eveniment de formare 

 

Locație: România, București – contract cu Fundația Terre des hommes Romania, furnizorul va 
încheia un Contract de prestări servicii  

Perioada: Septembrie – Noiembrie 2021 

Durată: 10 zile lucrătoare 

Termen limită: 20 August 2021   

Introducere 

Terre des hommes (Tdh) este cea mai importantă organizație elvețiană din domeniul protecției 

copilului. Fundația Terre des hommes contribuie în România încă din 1992 la îmbunătățirea 

sistemului de protecție a copilului și la reforma asistenței sociale. De asemenea, facilităm 

participarea copiilor la dezvoltarea propriei comunități. În fiecare an, mii de copii și părinți sunt 

beneficiari ai proiectelor implementate de către Terre des hommes România. 

 

Pentru mai multe informații, vizitați: 

www.tdh.ch  

http://tdh-europe.org/ 

https://www.tdh.ro/ro  

Mandat 

Terre des hommes Romania (Tdh) solicită în cadrul proiectului ACTIV serviciile unui expert/trainer 
care să sprijine organizația cu dezvoltarea unei strategii de gestionare a informațiilor pentru 
managementul proiectelor în vederea definirii metodelor și instrumentelor de colectare a lectiilor 
învățate, organizarea și împărtășirea acestora precum și folosirea lor pentru planificarea activităților 
viitoare.  

Această strategie are rolul de a contribui la consolidarea capacității organizaționale a fundației Terre 
des hommes România prin elaborarea și stabilirea unui instrument și a unei practici comune de 
colectare a datelor într-o manieră digitală și eficientă care să: 

• Faciliteze procesul decizional, coordonarea, organizarea, controlul, analiza și vizualizarea 
informațiilor necesare în managementul proiectelor; 

• Îmbunătățească managementul proiectelor în particular, coordonarea și organizarea 
diferitelor etape ale unui proiect (planificare, implementare, monitorizare și evaluare); 

• Sporească oportunitățile de învățare experiențială. 

http://www.tdh.ch/
http://tdh-europe.org/
https://www.tdh.ro/ro
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ACTIV 
 

Proiectul ACTIV (cu o durată de doi ani) va aborda problema violenței de gen (VBG) în școli prin 

activități adresate către 375 de profesori și 250 de elevi din 25 școli din Romania, Rep. Moldova și 

Ucraina.  

 

Scopul proiectului ACTIV este de a schimba climatul școlar și reduce violența bazata pe gen, prin 

abordarea cauzelor sale structurale: norme sociale, stereotipuri, prejudecăți, lipsa procedurilor 

instituționale de intervenție. 

Livrabile 

• Dezvoltarea unei strategii de gestionare a informațiilor pentru managementul proiectelor pe 

baza necesitații identificate la nivel de organizatie, identificarea unor programe/instrumente 

potrivite si incorporarea tuturor instrumentelor existente/obligatorii in programul ales 

• Crearea instrumentelor și a metodelor de lucru necesare implementării strategiei; 

• Organizarea și facilitarea unui curs de formare de 2 zile cu angajații Fundației Terre des 

hommes România pentru a discuta și pune în practică strategia, instrumentele, și metodele 

de lucru (Septembrie-Octombrie 2021); 

• Recomandare a unui software/program de management în vederea achiziției acestuia si 

sprijin in folosirea acestuia 

 

Experiență 
• 5 ani experiență în planificarea și dezvoltarea de strategii privind managementul 

informațiilor; 

• 3 ani experiență în managementul de proiect și formare; 

• Certificare națională sau internațională în management de proiect; 

• Cunoaștere aprofundată a instrumentelor digitale și programelor (ex. Sharepoint, MS 

Project, JIRA, Asana etc.);     

• Abiliăți excepționale de coordonare, comunicare și organizatorice. 

 

Dosar de candidatură 
Persoanele sau companiile interesate trebuie să includă următoarele documente în dosarul de 

candidatură: 

 

• CV actualizat (companiile vor transmite CV-ul expertului desemnat); 

• O propunere tehnică cu plan de lucru și termene limită; 

• O propunere financiară cu toate costurile incluse.  

 

Procesul de evaluare și selecție  
• Calitatea propunerii tehnice și relevanța experienței profesionale (70%); 

• Raportul calitate-preț prezentat în oferta financiară (30%). 
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Persoană de contact și de referință 
 

Dosarele de candidatură vor fi transmise la adresa elena.cofaru@tdh.ch cu subiectul “ACTIV, 

Expert/Trainer pentru dezvoltarea unei strategii de gestionare a informațiilor pentru managementul 

proiectelor, nume individ/companie” până la data de 20.08.2021.  

 

Pentru informații suplimentare, puteți contacta managerul proiectului, Elena Cofaru, fie la adresa de 

email elena.cofaru@tdh.ch sau telefonic la 0768155717.  
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