
 

REGULAMENT OFICIAL AL PROIECTULUI „ACASĂ REGĂSIT” 
 
 

Prezentul Regulament („Regulamentul”) oferă informaţii cu privire la criteriile de eligibilitate 
și de jurizare a aplicanților înscriși pentru a deveni beneficiari în cadrul proiectului de CSR 
„Acasă Regăsit” (“Proiectul”), precum și despre desfășurarea proiectului.  

Proiectul presupune ca Asociația The Social Incubator și Vola.ro să reunească tinerii vulnerabili 
cu părinții plecați la muncă în străinătate, prin facilitarea transportului pentru 50 de 
beneficiari.  

În plus, programul le oferă beneficiarilor ajutor psiho-emoțional specializat și asistență socială 
dedicată pentru procesul educațional.  

Acest Regulament cuprinde o serie de reguli obligatorii aplicabile oricăror activităţi ce urmează 
a fi întreprinse în cadrul selecției de beneficiari.  
 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL. REGULAMENTUL DE SELECȚIE A BENEFICIARILOR.  
 

1.1 Această selecție de beneficiari (denumit în continuare „Selecția”), organizată pentru 
participarea în cadrul proiectului „Acasă Regăsit” se va desfăşura prin intermediul 
canalelor de social-media, şi este susţinută şi implementată în mod direct de către 
ASOCIAȚIA THE SOCIAL INCUBATOR, cu sediul în Str. Suvenir nr. 9, Sector 2, cod poștal 
020741, București, înregistrată în Registrului Național ONG sub Nr: 16760/A/2014 
(„Organizator”).   

 

1.2 Selecția se va desfăşura conform instrucţiunilor comunicate de către Organizator, cu 
aplicarea prevederilor prezentului Regulament şi cu respectarea termenilor şi condiţiilor 
de utilizare a site-ului https://asociatiasocialincubator.org („Website-ul”), ce pot fi 
cunoscute prin accesarea opţiunii „Termeni şi Condiţii” afişate pe Website.   

 

1.3 Persoanele cu drept de participare (potrivit Secţiunii 5 de mai jos) ce doresc să se înscrie 
în vederea participării la selecție trebuie să respecte prezentul Regulament, precum şi 
oricare dintre termenii şi condiţiile de utilizare a website-ului 
https://asociatiasocialincubator.org/, portal prin intermediul căruia va fi implementat 
întregul proces.   

1.4 Regulamentul este întocmit şi este disponibil, în mod gratuit, oricărei persoane interesate 
prin accesarea paginii de web https://asociatiasocialincubator.org/acasa-regasit 
Secțiunea este parte integrantă a Website-ului, portal în cadrul şi prin intermediul căruia 
vor fi întreprinse toate activităţile legate de organizarea acestei Selecții. De asemenea, 



 

informaţii privind organizarea şi desfăşurarea Selecției pot fi solicitate la adresa de e-mail: 
acasa@asociatiasocialincubator.org.  

 
1.5 Condiţiile privind organizarea şi desfăşurarea Selecției, conform prezentului Regulament, 

precum şi regulile de evaluare a aplicațiilor înscrise (denumite în continuare individual 
„Aplicația” şi colectiv „Aplicațiile”) sunt obligatorii şi se regăsesc în cuprinsul secțiunilor 
de mai jos. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, 
implicit oricare dintre condiţiile privind organizarea Selecției, precum şi dreptul de a 
suspenda şi/sau înceta desfăşurarea acestuia ori de a modifica perioadele de desfăşurare 
a Selecției, cu înştiinţarea prealabilă a Aplicanților/ potenţialilor Aplicanți cu privire la orice 
modificare a prevederilor Regulamentului. Modificările şi/sau completările vor fi 
comunicate cu cel puţin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile, prin afişarea pe 
Website (la subsecţiunea „Regulament”).   
 

1.6 Pentru evitarea oricărei neînţelegeri, prezenta Selecție se desfăşoară în limba română. 
Organizatorul nu va avea obligaţia să asigure servicii de traducere/ interpretare în legătură 
cu înscrierea la Selecție şi nu va acoperi niciun cost legat de traducere/interpretare, 
acestea fiind exclusiv în sarcina aplicanților.   
 

1.7 Unicul titular al Website-ului este ASOCIAȚIA THE SOCIAL INCUBATOR.   
 

1.8 Prelucrarea datelor personale furnizate, colectate şi utilizate în cadrul Selecției se face în 
conformitate cu legislaţia română aplicabilă și conform prevederilor din Secțiunea 8 de 
mai jos.   

 
  
 
SECŢIUNEA 2. NATURA ŞI SCOPUL SELECȚIEI. 
 

2.1 Selecția de beneficiari se efectuează pentru programul interactiv de responsabilitate 
socială corporatistă (CSR) intitulat „Acasă Regăsit”, program ce presupune şi vizează în 
mod direct reîntregirea familiilor plecate la muncă în străinătate. În mod specific, proiectul 
are ca obiective generale să contribuie la îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor. 

2.2 Selecția vizează identificarea de beneficiari ce vor participa în cadrul proiectului: copii care 
călătoresc la părinții lor aflați la muncă în străinătate sau părinți care vin din străinătate la 
copiii lor rămași în România, după caz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

SECȚIUNEA 3. DURATA DE DESFĂȘURARE. 
 

3.1 Înscrierea beneficiarilor are loc în perioada 20.10.2022 – 13.11.2022 Organizatorul își 
rezervă dreptul de a sista temporar sau total înscrierile, în orice moment, dacă numărul 
aplicărilor excede posibilitățile de procesare, pentru a nu afecta desfășurarea procesului de 
selecție, care include verificarea datelor, solicitarea și verificarea documentelor necesare, 
comunicarea cu participanții. 

3.2 Selecția beneficiarilor are loc în perioada 14-20.11.2022, iar lista beneficiarilor va fi 
anunțată public pe 21.11.2022. 

3.3 Deplasările în și din străinătate, precum și prestarea serviciilor aferente proiectului vor 
avea loc în perioada 21.11.2022 – 31.01.2023, dar nu se limitează la aceasta. 

 
SECȚIUNEA 4. CONDIȚII DE PARTICIPARE ȘI ELIGIBILITATE. 
 

4.1 Procesul de selecție se va face în funcție de înscrierile participanților, până la atingerea 
numărului maxim de beneficiari în cadrul proiectului, respectiv 50. 

4.2 Categoriile de persoane care au dreptul să participe la procesul de selecție completând 
chestionarul în nume propriu sau în numele altei persoane sunt: persoane fizice care la data 
înscrierii au împlinit vârsta de 18 ani, cetățeni români. Beneficiarii care nu au împlinit vârsta 
de 18 ani vor fi înscriși în proiect de către un părinte/tutore/aparținător legal.  

4.3 Completarea Formularului de înscrierea echivalează cu acordarea consimțământului 
participantului pentru prelucrarea de către Organizator a datelor personale ale acestuia. 
Totodată, pe această cale, participantul confirmă acordul său în sensul utilizării informaţiilor 
puse la dispoziţia Organizatorului în legătură cu implicarea în activitățile Proiectului, ştiind că 
aceste informaţii sunt supuse unei obligaţii de confidenţialitate doar în raport cu utilizarea lor 
în afara Proiectului. Prin completarea Formularului de înscriere, aplicantul garantează 
Organizatorului că cunoaște în întregime conținutul prezentului Regulament, pe care se obligă 
să îl respecte în integralitate.  

4.4 Înscrierea implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament, precum şi a 
Termenilor şi Condiţiilor privind utilizarea Website-ului, disponibile pe acest portal prin 
accesarea opţiunii „Termeni şi Condiții”.  

 
4.5 Participarea la procesul de selecție nu este permisă:  

▪ persoanelor care au suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind 
conduita personală sau profesională, fraudă, corupție sau orice alte activităţi ilicite, 
respectiv au datorii sau nu și-au îndeplinit anumite obligații de plată (bănci, contribuții 
etc.); 

▪ persoanelor care se fac vinovate de grave greşeli profesionale sau de altă natură (ce ar 
putea prejudicia buna desfășurare a proiectului, imaginea finanțatorului și a 
programului de finanțare), care pot fi dovedite prin orice mijloace; 



 

▪ persoanelor care au fost declarate într-o situaţie gravă de încălcare a unui contract 
anterior de finanțare sau de altă natură ; 

▪ persoanelor care desfăşoară acțiuni de propagandă sau prozelitism religios, politic sau 
de altă natură, sau au ca scop obținerea influenței sau puterii politice, religioase etc. ; 

▪ persoanelor care au indus în eroare Organizatorul prin furnizarea de informaţii false 
sau au încercat să influenţeze comitetul de jurizare în timpul procesului de selecţie.  

 
 
SECȚIUNEA 5. ÎNSCRIEREA ÎN PROIECT.  
 

5.1 Pași necesari înscrierii în proiect în vederea obținerii statutului de beneficiar al proiectului 
„Acasă Regăsit”: 

● Citirea regulamentului de selecție și a notei de informare privind datele cu caracter 
personal disponibile la link-ul https://asociatiasocialincubator.org/acasa-regasit. 

● Completarea formularului de înscriere disponibil la link-ul 
https://asociatiasocialincubator.org/acasa-regasit. 

● Participarea la discuția finală de selecție, realizată telefonic de către persoane 
specializate (asistent social sau psiholog) 

5.2 Completarea Formularului de înscriere. Pentru a putea aplica, participanții trebuie să 
completeze toate secțiunile din formularul de înscriere, și să furnizeze la cerere documentele 
care dovedesc datele completate, dacă este cazul. 

 
5.4 Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la:  

● Documentele care compun înscrierea, dacă acestea sunt însuşite în mod ilegal de către 
participanți 

● Participanții se înscriu pe Website cu date de contact incorecte şi din aceste cauze 
organizatorul nu-i va putea contacta pentru a le transmite rezultatele, cu excepția 
situațiilor în care candidații sunt contactați pentru a aduce lămuriri privind procesul de 
selecție.  
 

5.5 Neîndeplinirea oricăreia dintre condiţiile de mai sus ori încălcarea obligaţiilor aflate în 
sarcina participanților dă dreptul Organizatorului de a refuza înscrierea sau, după caz, 
respingerea acestuia la momentul jurizării conform prevederilor Regulamentului (cu toate 
consecinţele ce pot decurge din aceasta şi fără nicio despăgubire din partea Recrutorului).  

 
5.6 Organizatorul îşi rezervă dreptul să verifice, în orice moment/ etapă a procesului de 
selecție în cadrul Proiectului şi prin orice mijloace legale disponibile, autenticitatea 
informaţiilor şi a dovezilor furnizate de participanţii înscrişi.  
 
5.7 În urma finalizării procesului de selecție, beneficiarii vor fi anunțați în mod individual de 
acceptarea acestora în program și sprijinul dedicat asumat prin prezentul regulament se va 
oferi în momentul încheierii unui contract de prestări servicii sociale cu Organizatorul. 

 



 

 
SECȚIUNEA 6. CRITERII DE JURIZARE. 
 
6.1 În cadrul procesului de jurizare se va ține cont de următoarele criterii: 

● Completarea corectă și completă a chestionarului; 

● Prezentarea documentelor solicitate și deținerea/obținerea documentelor necesare 
deplasării; 

● Apartenența la o categorie defavorizată; 

● Perioada de timp în care familia a fost despărțită; 

● Motivul pentru care familia nu s-a putut reuni; 

● Posibilitatea de a călători sau nu cu avionul în afara țării; 

● Recomandarea asistentului social privind situația curentă a beneficiarului și siguranța 
deplasării, șederii și întoarcerii. 

● Destinația de călătorie – cursele aeriene trebuie să fie preponderent în Uniunea 
Europeană, Marea Britanie și doar în mod excepțional pot fi din/către alte destinații. 
Nu vor fi acceptate zboruri către/din zone de conflict sau cu interdicții/restricții de 
călătorie (Ucraina, Rusia, Siria etc.) 

● Costul deplasării – limită maximă de 1.500 RON / bilet dus-întors 
 

SECȚIUNEA 7. DESFĂȘURAREA PROIECTULUI 

7.1 Proiectul prevede asigurarea biletelor de avion dus-întors (în limita a 1.500 RON/persoană) 
și, după caz: transfer aeroport (în limita a 400 RON), întocmire documente de călătorie (în 
limita a 300 RON), asigurare medicală călătorie (în limita a 200 RON), diurnă (în limita a 400 
RON), pentru beneficiarii eligibili.  

7.2 Participanții vor beneficia de bilete de avion dus-întors, către și dinspre localități de pe 
teritoriul Uniunii Europene. Alte destinații vor fi acceptate doar în cazuri excepționale. Sunt 
excluse călătoriile în zone de conflict și zone supuse restricțiilor internaționale de călătorie în 
vigoare.  

Limita maximă admisă de preț al unui bilet/pasager/sens este stabilită la 1.500 RON și poate 
fi depășită doar în cazuri excepționale, pentru buna desfășurare a proiectului.   

7.3 Organizatorul va achiziționa biletele de avion tur-retur, iar beneficiarii se obligă să respecte 
orarul de zbor și planificarea călătoriei, care are scopul de a prilejui o vizită pentru reîntregirea 
familiilor despărțite de migrația economică.  

7.4 În cazurile în care familiile au copii minori sau care nu pot călători peste hotare, din motive 
obiective, Organizatorul poate achiziționa bilete pentru întoarcerea în țară a părinților, cu 



 

acordul și cooperarea acestora, pentru a realiza reîntregirea familiei în România, urmată de 
returul adulților în țările de plecare, la finalul vizitei. 

7.5 În cazurile în care minorii pot călători peste hotare, dar trebuie să fie însoțiți de un însoțitor 
adult, respectiv unul dintre părinți sau tutorele legal, acesta poate beneficia și el de transport 
gratuit, în aceleași condiții.  

 
 
SECŢIUNEA 8. DREPTURI, OBLIGAŢII, RESPONSABILITĂŢI. 
 
8.1 Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte 
probleme întâmpinate de candidați la înscriere, cauzate de providerul de Internet sau 
conexiunea la Internet a persoanei care doreşte să aplice. De asemenea, Organizatorul nu i se 
pot imputa întreruperile/disfuncţionalităţile neanunţate ale furnizorului de internet sau 
blocarea accesului intern datorită aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens care pot 
periclita înscrierea în perioada de desfăşurare.  

 
8.2 Prin completarea formularului de înscriere, astfel cum este menţionat la Secțiunea 5, 
candidații îi permit Organizatorul și tuturor colaboratorilor în cadrul Proiectului să utilizeze 
toate şi oricare elemente componente ale dreptului la propria imagine – astfel cum este 
recunoscut de lege – ce aparţine fiecărui participant şi derivă din aplicația acestora, în scopul 
promovării prezentului Proiect precum şi a oricăror ediţii ale proiectului.  
 
8.3 Obligaţii asumate de participanți: 

▪ Să aplice folosind date de contact valide şi complete 
▪ Odată cu trimiterea informațiilor prin intermediul Formularului de înscriere, fiecare 

participant declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de 
proprietate intelectuală inclusiv al drepturilor de autor în privinţa oricărui 
material/document utilizat în perioada de selecție sau în timpul proiectului sau 
persoană îndreptăţită şi răspunde pentru cazurile în care anumite 
materiale/documente depuse/utilizate de către participanţi în proiect încalcă 
drepturile de proprietate intelectuală ale unor terţi sau sunt luate din diverse surse. În 
cazul în care Organizatorul va primi în perioada desfăşurării selecției informări oficiale 
în măsura să demonstreze că un anumit material/document ce compune aplicația 
încalcă legile ori prezentul Regulament, acesta poate lua decizia de a descalifica 
participantul care a depus/utilizat astfel de materiale/documente. Într-o atare situaţie, 
Organizatorul poate decide ca poziţia astfel rămasă liberă să fie ocupată de către 
următorul participant, în ordinea stabilită de juriu, participant care până la acest 
moment nu ocupă un loc eligibil. Organizatorul are dreptul de a nu lua în considerare 
materialele pe care le consideră indecente, vătămătoare la adresa imaginii sale sau la 
adresa imaginii unor terţi ori care încalcă în vreun fel prezentul Regulament ori 
legislaţia aplicabilă. 
 

8.4 Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la: 
▪ Materialele/documentele utilizate de candidați pentru înscriere sau în timpul 

desfășurării proiectului, dacă acestea au fost însuşite în mod ilegal de către aceștia 



 

▪ Situaţiile în care candiații înscriu în formularul de înscriere date de contact incorecte şi 
din aceste cauze Organizatorul nu va putea contacta candidații pentru a le transmite 
diverse informaţii cu privire la procesul de selecție.  
 
 

SECŢIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. 
 
9.1 Organizatorul va prelucra, în calitate de operator de date, datele cu caracter personal ale 
candidaților din procesul de Selecție și ale celorlalte persoane implicate în Proiect cu 
respectarea legislației aplicabile, în special a Regulamentului General privind Protecția Datelor 
679/2016 (“RGPD”) și a detaliilor prezentate în următoarele rânduri.  

 
9.2 Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal în contextul procesului de Selecție, 
în următoarele scopuri și temeiuri: 
▪ pentru înregistrarea participanților la Selecție și asigurarea derulării procesului de selecție 

a beneficiarilor conform prezentului regulament  
▪ pentru gestionarea cererilor formulate în virtutea drepturilor de care beneficiază 

persoanele vizate potrivit RGPD, în temeiul obligației legale privind protecția datelor cu 
caracter personal 

▪ pentru realizarea obligațiilor legale ce incumbă Organizatorul (cum ar fi obligații 
financiare, arhivare, obligații privind capacitatea de exercițiu) 

▪ pentru realizarea de imagini privind modul în care se desfășoară procesul de selecție, în 
vederea documentării acestuia, dar și pentru a asigura promovarea Proiectului, în temeiul 
interesului legitim 

▪ pentru realizarea de analize, statistici privind succesul procesului de selecție și a 
Proiectului, apărarea drepturilor și intereselor Organizatorului, precum și soluționarea 
altor sesizări în legătură cu derularea Proiectului, în temeiul interesului legitim. 

 
9.3 Datele cu caracter personal prelucrate în contextul procesului de Selecție pot fi divulgate 
către următoarele categorii de destinatari: 
▪ partenerii Organizatorului implicați în derularea Proiectului 
▪ consultanți externi care sprijină Organizatorul în derularea activității cu respectarea 

prevederilor legale 
▪ autorităților și instituțiilor publice la solicitarea acestora sau când există un alt temei, cum 

ar fi o obligație legală sau interesul legitim al Organizatorului. 
 
9.4 Datele vor fi prelucrate pentru durata necesară realizării scopurilor descrise mai sus, cel 
puțin pe durata necesară pentru derularea procesului de Selecție și a Proiectului. Datele pot 
fi păstrate și pe o perioadă de timp mai mare, cum ar fi în cazul în care există o obligație legală.  

 
9.5 În contextul acestei Selecții, Organizatorul în calitate de operator de date, prelucrează date 
cu caracter personal ale aplicanților conform detaliilor din Nota de informare anexată la acest 
Regulament și disponibilă la link-ul https://asociatiasocialincubator.org. 
 
Vă rugăm să consultați informațiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal înainte 
de a vă înscrie. 

 



 

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA / ÎNTRERUPEREA PROCESULUI DE SELECȚIE.  
 
10.1 Procesul de selecție a participanților poate înceta oricând în cazul producerii unui 
eveniment ce constituie forţă majoră (potrivit art. 1351 Cod Civil), inclusiv în cazul 
imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a asigura fie 
desfăşurarea în bune condiţii a Proiectului, fie îndeplinirea scopului pentru care Proiectul se 
organizează.  
 
10.2 Procesul de selecție poate fi suspendat ori poate înceta oricând în baza deciziei 
Organizatorului, fără ca prin aceasta să se nască vreun drept la despăgubire, cu condiţia ca o 
astfel de situație să fie comunicată în prealabil.  
 
10.3  Procesul de înrolare în program poate înceta atunci când au fost încălcate obligațiile din 
contractul de prestări servicii sociale încheiat între organizator și beneficiar, conform 
prevederilor stipulate în acesta. 
 
SECȚIUNEA 11. RETRAGEREA DIN CADRUL PROIECTULUI 
 
11.1 Cu Acordul Părţilor, îmbrăcând formă scrisă. 
 
11.2 În cazul încetării activităţii Proiectului – situaţie care va fi adusă la cunoştinţa  
Beneficiarului. 

 
11.3   În situația unei rezilieri unilaterale, în cazul în care oricare Parte își încalcă orice obligație 
contractuală, cu condiția ca cealaltă Parte să informeze Partea în culpă cu privire la încălcarea 
contractuală, cu cel puțin 5 zile înainte de data la care va produce efecte încetarea 
Contractului dintre părți. 
 
 
SECŢIUNEA 12. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII.  
 
12.1 Prezentul Regulament este supus legii române.   

 
12.2    Eventualele litigii decurgând din sau în legătură cu acest Regulament se vor rezolva pe 
cale amiabilă sau, în cazul în care nu se ajunge la o înțelegere pe această cale, litigiile vor fi 
înaintate spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de la sediul Recrutorului din 
Bucureşti.   
 
Prezentul Regulament s-a încheiat într-un exemplar original, la data de 20.10.2022, dată de la 
care intră în vigoare. 


