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I. Context și descrierea activității FOND:
Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare – FOND este o structură unică la nivel
național ce cuprinde 31 de ONG din România ce activează în domeniul cooperării pentru dezvoltare şi
asistenţă umanitară, un domeniu important pentru România în contextul rolului de donator asumat
odată cu aderarea la Uniunea Europeană, ce corespunde politicii de cooperare pentru dezvoltare (AOD).
Această politică vizează implicarea în eforturile internaţionale de eradicare a sărăciei la nivel global, aşa
cum a fost asumat de Uniunea Europeană şi statele membre – în termeni de asistenţă financiară,
umană, de expertiză către statele mai puţin dezvoltate ale lumii, agreate de Comitetul de Asistență
pentru Dezvoltare al Organizației de Cooperare si Dezvoltare Economica - OCDE. La nivel naţional, aceste
eforturi sunt coordonate de Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Unităţii Asistenţă pentru
Dezvoltare (UAsD), iar componenta de planificare și implementare a proiectelor de cooperare pentru
dezvoltare se află sub coordonarea Agenției RoAid.
FOND inițiază un proces de evaluare a impactului și a rezultatelor activității sale pe o perioadă de 10 ani
(2006/2007 – 2017). FOND a fost oficial înființată ca federație în martie 2007 (având Adunarea Generală
de fondare în octombrie 2006). În decursul a 10 ani, federația și-a intensificat activitatea sa prin:
dezvoltarea de proiecte tradiționale (Școala Română de Dezvoltare și Forumul ONG de la Marea
Neagră), creșterea resurselor umane și financiare, stabilirea unei noi strategii (2015-2020), aderarea la
rețele regionale și internaționale și stabilirea de parteneriate instituționale la nivel național.
Această aniversare de 10 ani de activitate FOND implică și un moment de reflecție și analiză cu privire la
rezultatele și impactul atins de federație în această perioadă, având în vedere misiunea sa și obiectivele
strategice asumate de către organizațiile membre. Prezenta evaluare va contribui și cu recomandări
pentru componenta de consolidare a capacității organizațiilor membre de a fi active în domeniul
cooperării pentru dezvoltare, dar și pentru continuarea procesului de dezvoltare organizațională a
1

federației. Rezultatele și recomandările incluse în evaluare vor contribui la noul proces de planificare
strategică ce va începe în 2019.
Această activitate face parte din proiectul „Evaluating the FOuNDation for Policy & Advocacy Work in
Development Cooperation in Romania (2007-2017)”, implementat de Federaţia Organizaţiilor
Neguvernamentale pentru Dezvoltare – FOND și finanțat de către Forumul Internațional al Platformelor
Naționale de ONG (FIP).
Pentru mai multe informații despre activitatea FOND:
www.fondromania.org
www.blackseango.org

II. Obiective specifice și grup țintă:
Obiective specifice:
 Evaluarea impactului și a rezultatelor activității federației pe baza documentelor strategice și a
obiectivelor agreate la nivelul federației și analiza nevoilor interne ale membrilor si federației
(contextul/mediul intern);
 Analiza input-ului din partea actorilor externi (parteneri, colaboratori, alți actori relevanți etc.)
cu privire la impactul și rezultatele federației;
 Planificarea și facilitarea unei întâlniri cu organizațiile membre (Septembrie 2018);
 Elaborarea raportului evaluării impactului federației (ce va include recomandări pentru noua
strategie FOND, îndeosebi pentru componenta de consolidare a capacității membrilor și
creșterea gradului de implicare a acestora);
 Elaborarea unei sinteze cu bune practici și lecții învățate pentru rețele similare, pe baza evaluării
realizate.
Activitatea de evaluare a impactului activității FOND va consta într-un proces participativ, ce implică
organizațiile membre FOND (inclusiv foști membri) și alți actori externi relevanți pentru activitatea
federației, facilitat de un consultant extern contractat prin intermediul acestui proiect.
III. Calendar implementare proces evaluare:

Etape

Perioadă

Lansare apel consultant și proces de selecție

August 2018

Organizarea unei întâlniri cu membri pentru inițierea procesului de evaluare

Septembrie 2018

Implementarea evaluării (analiza documente, interviuri, chestionare….)

Septembrie – Decembrie
2018

Finalizarea raportului de evaluare și a sintezei cu bune practici și lecții învățate

Ianuarie 2018 – Februarie
2019
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Organizarea evenimentului final pentru prezentarea evaluării (București)

Februarie 2019

IV. Responsabilități FOND & consultant:
FOND (echipa executivă & Consiliul Director) va fi responsabil de:
 Elaborarea Termenilor de Referință, selecția și contractarea Consultantului pentru activitatea de
planificare strategică;
 Acordarea de sprijin constant Consultantului în timpul implementării contractului (informații,
documente resurse, contacte relevante);
 Acordarea de sprijin pentru organizarea întâlnirii cu membri și alți actori externi;
 Monitorizarea implementării eficiente a contractului de consultanță.
Consultantul va fi responsabil de:
 Pregătirea unui Plan de Lucru cu privire la etapele implementării contractului de consultanță, ce
va fi prezentat și agreat de către FOND;
 Implicarea activă în colaborarea cu echipa executivă, Consiliul Director, organizațiile membre
FOND și alți actori relevanți în procesul de planificare strategică;
 Raportarea periodică a stadiului de implementare a contractului de consultanță;
 Îndeplinirea corespunzătoare și cu profesionalism a cerințelor menționate în acest document;
 Respectarea termenelor limită de implementare a etapelor contractului, agreate împreună cu
FOND şi livrarea în timp a documentelor solicitate.

V. Rezultate preconizate și indicatori:
Rezultate preconizate și indicatori de implementare a contractului de consultanță:
 Plan de Lucru cu etapele implementării contractului;
 Rezumat rezultate chestionare online;
 Rezumat al întâlnirilor realizate cu organizațiile membre și actorii externi;
 Agenda întâlnirii cu membri (August 2018), însoțit de planul de facilitare (consultantul va fi
responsabil de facilitarea acestei intâlniri) ;
 Document - evaluarea impactului FOND pentru perioada 2007-2017;
 Document - sinteză cu bune practici și lecții învățate pentru rețele similare, pe baza evaluării
realizate.
 Participarea la cel puțin 5 întâlniri de consultare cu echipa executivă și Consiliul Director FOND
(cu scop de monitorizare a implementării contractului);
 Realizarea a cel puțin 15 întâlniri cu actori externi relevanți pentru federație și acest proces;
 Participarea la evenimentul de prezentare a evaluării finale (Februarie 2019).

VI. Cerințe minime:



Cel puțin 3 ani de experiență în procese de evaluare de impact;
Cel puțin 1 an de experiență profesională într-un ONG sau de colaborare cu ONG-uri;
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Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat pentru comunicarea cu partenerii externi;
Cunoașterea domeniului cooperare pentru dezvoltare constituie un avantaj.

VII. Buget:
Valoarea contractului de consultanță este de 22,000 lei (include TVA).
Plata se va face în tranșe pe baza livrabilelor prestate:
1. Prima tranșă – 30% (după agrearea planului de lucru);
2. A doua tranșă – 40% (după prezentarea primului draft al evaluării);
3. Ultima tranșă – 30% (după prezentarea versiunii finale a evaluării și a sintezei cu bune practici/
lecții învățate pentru alte rețele).

VIII. Procesul de selecție:

Selecția va fi realizată în două etape:
1. Dosarul de aplicație
Persoanele interesate să aplice sunt rugate să trimită prin e-mail la adresa: fond.romania@gmail.com
până la data de 22 august 2018 (ora 17.00):
1. Scrisoare de motivație care să facă referire la responsabilitățile și experiența solicitate
în Termenii de Referință;
2. Propunere - Plan de Lucru cu etapele implementării contractului (un prim draft) și
metodologia de evaluare propusă;
3. CV-ul actualizat;
4. 2 exemple de evaluări realizate (vor fi utilizate strict pentru procesul de selecție).

Vor fi luate în calcul numai aplicaţiile complete trimise în termenul limită solicitat.
2. Interviuri (față în față/ skype)
Selecția și anunțul câștigătorului se va face până cel târziu la data de 5 septembrie 2018.
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