
 
 

 

REGULAMENTUL SELECȚIEI PRIVIND CRITERIILE DE JURIZARE ȘI 
ACTIVITĂȚILE ADIACENTE PARTICIPĂRII LA PROIECTUL  

„ACASĂ REGĂSIT” 
 
 
 

Selectarea participanților se face pe baza completării corecte și complete a chestionarului de 
înscriere, în ordinea cronologică a aplicărilor, a punctajului obținut pe baza răspunsurilor, 
conform grilei de departajare, în urma anchetelor sociale realizate și după prezentarea 
documentelor solicitate.  
 
 
În cadrul procesului de jurizare se va ține cont de următoarele criterii: 
 

1. Apartenența la o categorie defavorizată 
Vizează încadrarea beneficiarilor în grup țintă defavorizat în funcție de situația actuală 

 
2. Perioada în care beneficiarul nu și-a văzut familia  

Se referă la perioada de timp în care copii familiilor nu au fost în contact cu părinții lor. 
 

3. Motivul pentru care nu și-a putut vizita familia 
Se referă la motivele obiective menționate în formularul de înscriere privind separarea 
de părinții aflați la muncă peste hotare. 
 

4. Are posibilitatea de a călători sau nu cu avionul 
Se referă la posibilitatea legală de a putea călători cu avionul, singur sau însoțit, inclusiv 
la aspectele legale privind ieșirea din țară. 
 

5. Recomandarea asistentului social privind situația actuală a beneficiarului, în urma 
unei anchete sociale realizate (eliminatorii), în care se verifică veridicitatea 
informațiilor oferite și a documentelor solicitate, siguranța deplasării, șederii și 
întoarcerii beneficiarilor, precum și alte aspecte tehnice, legale și logistice. 

 
 

A. Selecția beneficiarilor se va face în structură duală, de către specialiștii desemnați ca 
atare din partea Asociației The Social Incubator. 
 
 

B. Activitatea beneficiarilor în cadrul proiectului are la bază următoarele principii: 
 

1. Participarea beneficiarilor la activitățile din cadrul proiectului se face pe baza egalității 
de șanse și fără discriminări. 

 



 
 

2. Activitățile din proiect se desfășoară în baza unui acord de prestări servicii, încheiat în 
formă scrisă, în limba română, între beneficiar și Asociația The Social Incubator. 
 
 

3. Persoanele încadrate în proiect vor beneficia de următoarele: sprijin psiho-emoțional 
și asistență socială dedicată, plata cheltuielilor de transport necesare pentru 
reîntâlnirea membrilor familiei (bilete de avion dus-întors și, după caz: transport local, 
întocmire documente de călătorie, asigurare medicală călătorie, diurna). 

 
 

C. Responsabilitățile Asociației The Social Incubator: 
 

1. Să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului în acordarea 
serviciilor sociale, precum și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din 
prezentul acord. 
 

2. Să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire, cu 
respectarea acestuia și a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale. 

 
 

3. Să fie receptiv și să țină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în 
îndeplinirea obligațiilor din acord și să considere că beneficiarul și-a îndeplinit 
obligațiile din acord în măsura în care a depus toate eforturile. 
 

4. Să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: conținutului serviciilor sociale și 
condițiilor de acordare a acestora; oportunității acordării altor servicii sociale; 
oricărei modificări de drept a acordului de prestări servicii. 

 
5. Să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la 

beneficiarul de servicii sociale. 
 

 
6. Să ia în considerare dorința și recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la 

acordarea serviciilor sociale, care sunt în acord cu proiectul. 
 

7. Să asigure furnizarea serviciilor menționate în acordul de prestări servicii. 
 

D. Drepturile Asociației The Social Incubator: 
 
1. De a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale. 

 
2. De a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că 

acesta i-a furnizat informații eronate. 
 

 



 
 

3. De a utiliza, în condițiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici 
pentru dezvoltarea serviciilor sociale. 

 
 

 
4. Obligațiile beneficiarului 
 
1. Să respecte Regulamentul afișat pe website-ul Proiectului. 

 
2. Să îndeplinească toate condițiile de eligibilitate prevăzute în Regulament. 
 
3. Să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea și situația familială, 

medicală, economică și socială și să permită furnizorului de servicii sociale 
verificarea veridicității acestora. 

 
4. Să anunțe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe 

parcursul acordării serviciilor sociale. 
 

5. Să își asigure orice alte cheltuieli necesare, care nu sunt stipulate ca fiind asigurate 
de Asociația The Social Incubator. 

 
 

5.  Drepturile beneficiarului 
 

1. Dreptul de a se retrage, conform regulilor stabilite prin Regulament. 
 

2. Dreptul de a beneficia de sprijin și suport din partea Organizatorilor în desfășurarea 
activităților prevăzute de Regulament și de Acordul de prestări servicii. 

 
3.   Dreptul de a avea acces la propriul dosar. 

 
4.   Dreptul de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. 
 

 
 

6. Dispoziții finale 
 

1. Activitatea beneficiarilor în cadrul proiectului poate înceta: 
 

▪ Cu Acordul Părţilor, îmbrăcând formă scrisă. 
▪ În cazul încetării activităţii Proiectului – situaţie care va fi adusă la cunoştinţa  

Beneficiarului. 
▪ 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. 

 
2. În situația în care, beneficiarul cauzează prejudicii unor terțe persoane, acesta va 

răspunde, în condițiile legii. 


