
   

Regulament Campanie de finanţare 

„Reclădim vieți. Un proiect pentru cei mai vulnerabili în fața pandemiei” 

Ediţia I, decembrie 2020 – aprilie 2021 

Proiect ȋn parteneriat cu Fundaţia BricoDépôt 

 

1. Misiunea Asociației Habitat for Humanity România 

 

Habitat for Humanity România construiește locuințe decente pentru familii cu venituri reduse și 
ridică de la 0 sau reabilitează centre de utilitate publică în comunități vulnerabile. De asemenea, 
organizația derulează programe de prevenție și răspuns la dezastre naturale precum și programe de 
advocacy în domeniul locuirii sociale.  
Habitat for Humanity România lucrează pentru o lume în care toți oamenii au posibilitatea să 
locuiască decent.  
 
Din anul 1996 și până în prezent, organizația a ajutat peste 100.000 de români să aibă un cămin 
primitor și a construit sau reabilitat peste 2.700 de locuințe. Proiectele sunt realizate cu sprijinul 
voluntarilor, iar în 25 de ani, peste 42.000 de voluntari români și străini au muncit pe șantierele 
Habitat din țară. 
 
Habitat for Humanity România are misiunea de a eradica locuirea precară și lipsa de adăpost. 
Aducem oamenii împreună pentru a construi case, comunități și speranță. 

 

2. Misiunea Fundaţiei BricoDépôt  

 

Fundaţia BricoDepot are drept obiectiv principal îmbunătăţirea condiţiilor de locuit pentru persoane 
din medii dezavantajate. 
 
O casă bună este esențială pentru viața noastră. Pentru demnitate. Pentru sănătate și fericire. 
Pentru clădirea relațiilor și întărirea comunităților.  
 
De aceea, ne angajăm ca, prin intermediul Fundației BricoDepot și a partenerilor săi, să ajutăm cât 
mai mulți oameni să afle cum este să adoarmă seara într-o locuință sigură și primitoare, să se 
trezească înconjurați de lucruri pe care le iubesc și de culorile pe care le-au ales, să primească familia 
și prietenii într-o casă de care sunt mândri. Lucruri simple, dar care fac viața mai frumoasă. 
 
Suntem aici pentru a ajuta cât mai mulți oameni să știe cum este să ai o casă bună. 
 
Deoarece casele bune schimbă vieți.  
 
https://www.bricodepot.ro/fundatie/  
 

3. Definiții 

 

În întelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație: 

a. Organizator – Asociatia Habitat for Humanity Romania în parteneriat cu Fundația BricoDépôt ; 

b. Participant – Orice persoana fizică, domiciliată în România, la o adresa din judetele Iași, Neamț sau 

Prahova, care aplică pentru finanțare conform prezentului Regulament; 

https://www.bricodepot.ro/fundatie/


   

c. Finanțare – Furnizarea de resurse financiare in scopul implementarii proiectului propus de 

participant. 

d. Criterii eligibilitate – condițiile pe care trebuie sa le indeplinească participanții (Anexa 2) pentru a 

participa in cadrul campaniei; 

e. Conflict de interese – situaţia în care o persoana fizica participa in cadrul Campaniei și are un interes 

personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa desfășurarea in conditii de obiectivitate a 

Campaniei de finantare. (Anexa 1) 

 

4. Beneficiari şi tipuri de finanţare 

 

Habitat for Humanity România și Fundația BricoDépôt dau startul unui parteneriat nou, prin care 
vor fi reabilitate locuințele a 30 de familii din județele Neamț, Iași și Prahova. „Reclădim vieți. Un 
proiect pentru cei mai vulnerabili în fața pandemiei” este o inițiativă extrem de necesară, în 
contextul în care familiile care locuiesc în condiții improprii, sunt dintre cele mai afectate de 
pandemia de COVID-19. 
 

50% dintre români locuiesc în case improprii (prea mici, insuficient încălzite, cu mucegai, acces 
precar la grup sanitar sau utilități de bază), ȋn timp ce 39% locuiesc ȋn case cu probleme 
semnificative, iar dintre aceştia, 75% consideră că nu au deloc sau au prea puțin sau control asupra 
situaţiei. Aşa arată rezultatele studiului „Dacă pereții ar vorbi”, despre calitatea condiţiilor de locuit, 
realizat de Grupul Kingfisher, ȋn cinci ţări europene, cu suport local din partea Fundaţiei BricoDépôt.   
 
Conform aceluiaşi studiu, problema locuințelor improprii s-a accentuat în contextul pandemiei, în 
special pentru grupurile vulnerabile. Pentru 34% dintre respondenți, condițiile improprii de locuit au 
devenit și mai presante odată cu adoptarea măsurilor de izolare. În același timp, 47% au asociat 
emoții negative cu statul în casă, simțindu-se prizonieri în propria locuință.  
  
Familiile care nu își pot îmbunătăți condițiile de locuit sunt și mai vulnerabile în această perioadă, 
când o locuință este cea mai sigură apărare în fața noului coronavirus. Incertitudinea pe care cu toţii 
o simțim acum, familiile vulnerabile o simt dintotdeauna. O casă în care acoperișul aproape se 
prăbușește, pereții sunt pătrunși de mucegai, iar utilitățile de bază nu există, nu este un loc sigur 
pentru locuit.   
  
Pandemia de COVID-19 a urgentat nevoia familiilor vulnerabile de a avea o casă decentă. Astfel, 
Habitat for Humanity România și Fundația BricoDépôt vin în întâmpinarea acestei nevoi prin 
reabilitarea a 30 de locuințe din comunități dezavantajate.   
  
În cadrul acestei campanii de finanţare vor fi acceptare următoarele tipuri de interventii: 

 

➢ Intervenție la acoperiș – poate include: înlocuire elemente învelitoare, înlocuire elemente 

șarpantă, înlocuire elemente sistem pluvial etc; 

➢ Reparație camere – poate include: reparații simple la acoperiș, reparații pardoseli, reparații 

pereți, reparații tavane, reparații sau înlocuire sobe, reparații coșuri de fum, înlocuire tâmplarie, 

reparații instalații electrice, reparații instalații termice, termosistem, mobilier etc; 

Vor avea prioritate acele intervenții ale căror procese/tehnologii pot fi efectuate in perioada propusă 

(rece). 



   

Asociația Habitat for Humanity Romania si  BricoDepot NU vor acorda sponsorizări către: 

 

➢ Organizaţii/ instituţii; 

➢ Partide politice sau organizaţii ale căror activitate este asociată cu cea a unui partid politic; 

➢ Unităţi de cult, culte religioase şi/ sau alte asociaţii şi fundaţii religioase; 

➢ Instituții publice, incluzand instituţiile de învaţământ (școală, grădiniță, universitate etc.), muzee, 

spitale și alte instituţii de cultură și de sănătate cu sediul în România; 

 

5. Valoarea campaniei de finanţare 

 

Bugetul total al campaniei de finanţare „Reclădim vieți. Un proiect pentru cei mai vulnerabili în fața pandemiei” 

este finanțat integral de Fundația BricoDépôt, printr-o contribuție financiară de 300.000 lei și va fi implementat 

de Habitat for Humanity România pe perioada decembrie 2020 – aprilie 2021; 

 

6. Criterii de finanţare 

 

Asociația Habitat for Humanity România dorește să sprijine persoanele fizice care au fost afectate de 

pandemia de COVID-19 si cu care împărtașește aceleaşi valori. 

 

O persoana fizică poate aplica pentru finanţare cu un singur proiect/pentru o singura finantare, in prima 

ediţie a campaniei finanţare „Reclădim vieți. Un proiect pentru cei mai vulnerabili în fața pandemiei’’. 

 

Criterii de finanţare: 

 

➢ Legitimitate: proiectele sunt eligibile pentru finanţare dacă sunt propuse de o persoană fizică 

domiciliată in România,in judetele mentionate in Regulament.  

➢ Impact: beneficiarii selectați sunt 30 de familii, persoane fizice, afectate de COVID 19. 

➢ Scop: suma solicitată drept sponsorizare în cadrul campaniei de finanţare „Reclădim vieți. Un proiect 

pentru cei mai vulnerabili în fața pandemiei” trebuie să contribuie la un scop relevant, conform 

detaliilor menţionate în acest regulament, si anume: sprijinirea familiilor afectate de Covid prin 

evaluarea, propunerea de solutii tehnice si efectuarea de lucrari de reparatie/reabilitare a locuințelor. 

➢ Reputaţia beneficiarului: reputaţia trebuie să fie una pozitivă, astfel încȃt riscul unor comunicări 

mediatice negative să poată fi exclus. 

➢ Angajament: persoanele fizice care aplică pentru finanţare, vor asigura transparența nevoii. De 

exemplu, daca o persoană solicită finanţare, aceasta se obligă să fie evaluată. 

➢ Transparenţă: sponsorizarea trebuie sa fie transparentă pentru public, identitatea beneficiarului să fie 

publică, iar scopul în care suma aprobată va fi utilizată să fie comunicat public și verificabil, în orice 

moment din timpul implementării și după implementare; 

➢ Raportare publică: Persoanele fizice care aplică pentru finanțare vor fi menționate în raportul către 

Fundația Brico Depot și vor face obiectul unei raportări transparente în funcție de cerințele acesteia. 

Fotografii si informatii legate de proiect vor fi publice pe website, pagina de facebook a organizatiei si 

sau în rapoartele de audit. 

 

7. Evaluarea, jurizarea şi selecţia cȃştigătorilor 



   

 

Evaluarea, jurizarea şi selecţia cȃştigătorilor va fi realizată de către o echipă formată din membrii echipei 

Asociatiei Habitat for Humanity Romania pe baza metodologiei selecție familie, conform prezentului 

regulament, Anexele 1,2 și 3. 

 

Pentru asigurarea transparenţei, componenţa echipei de jurizare, cât şi grila de evaluare utilizată pentru 

selecţia proiectelor cȃştigătoare vor fi făcute publice odată cu anunţarea cȃştigătorilor. 

 

8. Contractarea şi plata finanţărilor 

 

Contractarea finanţării va fi realizată prin contract de sponsorizare care va fi pus la dispoziţia persoanelor 

fizice selectate, după încheierea perioadei de evaluare, jurizare și selecţie a proiectelor. 

 

9. Calendarul campaniei 

 

✓ Lansarea campaniei: Decembrie 2020 

✓ Evaluarea, jurizarea și selecţia cȃștigătorilor: Ianuarie – Februarie 2021  

✓ Anunţarea familiilor selectate: Februarie 2021 

✓ Implementarea proiectelor: Februarie – Martie 2021 

 

10. Monitorizarea şi evaluarea finanţărilor 

 

Pentru monitorizarea proiectelor finanţate, beneficiarii/persoanele fizice vor facilita accesul 

reprezentanţilor Asociatiei Habitat for Humanity şi ai Fundaţiei BricoDépôt, în spaţiile de implementare a 

proiectelor aprobate, în orice etapă a implementării. 

 

În plus, în cel mult 30 de zile de la finalizarea proiectelor finanţate, organizatorii împreună cu beneficiarii se 

obligă în transmiterea unui raport financiar si narativ finanțatorului. 

 

11. Protecția datelor cu caracter personal 

 

Conform cerintelor Regulamentului (EU) general privind protectia datelor persoanelor fizice nr. 2016/679 

(„GDPR”), Asociatia Habitat for Humanity Romania are obligatia de a administra in conditii de siguranta si 

numai pentru scopurile specificate mai jos, potentialele date personale pe care ni le furnizati despre 

dumneavoastra in vederea participarii la Campanie. Prin participarea la Campanie, organizatiile care aplica 

pentru finantare isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre 

in baza de date a Asociatiei Habitat for Humanity Romania. 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in baza urmatoarelor temeiuri: (i) consimtamant; (ii) obligatia 

legala si (iii) interese legitime, dupa cum urmează: 

• organizarea și desfășurarea Campaniei (consimțământul persoanelor vizate); 



   

• soluționarea oricăror plângeri extrajudiciare/judiciare, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, în 

legătura cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor, realizarea diverselor 

raportări, (interesul legitim); 

• activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligație legală). 

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment prin 

manifestarea acestei intentii prin folosirea unui mijloc de contactare indicat mai jos. 

• Asociatia Habitat for Humanity Romania prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza 

persoanele fizice care aplica pentru finantare in mod direct prin aplicarea si transmiterea formularului 

de inscriere. Acestea pot fi dezvaluite catre: 

• partenerii Organizatorului, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, desemnati sa 

acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei; 

• furnizorii de servicii de dezvoltare si mentenanta a paginilor web; 

• furnizorii de servici de hosting web si centre de date etc.; 

• autoritati publice sau alte categorii de destinatari, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat. 

Datele cu caracter personal sunt pastrate cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au 

fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare 

aplicabile. 

In principiu, nu se vor transfera datele cu caracter personal ale participantilor decat in state apartinand 

Spatiului Economic European (SEE). 

Conform legislatiei in vigoare in Romania, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, in calitate 

de persoana vizata. 

• Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator confirmarea ca prelucreaza 

datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, 

categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele 

sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le 

permite sa obtina o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii 

suplimentare; 

• Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu 

caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datele care sunt incomplete; 

• Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal 

atunci cand acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si sunt 

prelucrate. 

• Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage 

oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de 

consimtamant. 



   

• Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in 

urmatoarele situatii, cu scop enumerativ: - in cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter 

personal, pentru o perioada care permite Asociatiei Habitat for Humanity Romania sa verifice 

exactitatea datelor in cauza; - in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun 

stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; - in cazul in care 

Asociatia Habitat for Humanity Romania nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul 

prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta; - in cazul in care persoanele 

vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale 

operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata. 

• Dreptul la portabilitate: in masura in care Asociatia Habitat for Humanity Romania prelucreaza datele 

cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Organizatorului sa 

furnizeze datele lor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita. 

Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorul poate sa transmita datele cu caracter personal 

ale acestora unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic. 

• Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele de mai sus, persoanele vizate pot contacta 

utilizand urmatoarele date de contact: 

Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii se pot adresa cu o cerere, catre Asociatia Habitat for 

Humanity Romania, folosind oricare dintre canalele de mai jos: 

• Puteti să ne scrieți la: andrei.chirila@habitat.ro; 

• Ne puteti suna la: 0724 208 121; 

• Ne puteti scrie la adresa sediului social din București: Strada Naum Râmniceanu, nr. 45 A, et. 1, ap. 3 - 

sector 1 București, România. 

12. Alte drepturi şi obligaţii 

 

Prin completarea formularului de aplicaţie, persoanele fizice care aplică pentru finanţare acceptă decizia 

echipei de evaluare a Asociatia Habitat for Humanity Romania drept finală şi irevocabilă. 

 

Echipa de evaluare, jurizare şi selecţie a beneficiarilor îşi rezervă dreptul de a selecta beneficiarii pe baza 

metodologiei de selectie a famiilor si pe baza compatibilităţii dintre proiectele de reabilitate/reparatie şi 

obiectivele campaniei de finanţare. 

 

Asociatia Habitat for Humanity Romania îşi rezervă dreptul de a anula oricȃnd decizia prin care un proiect a fost 

desemnat cȃştigător, dar nu mai târziu de data începerii implementării acestuia, dacă se dovedeşte că persoana 

fizica care a depus proiectul nu respectă oricare dintre prevederile acestui regulament. 

 

Orice modificare a unui proiect aprobat trebuie aprobată în prealabil cu Asociatia Habitat for Humanity 

Romania. Lipsa aprobării poate duce la anularea proiectului sau la executarea silită a contractului de 

sponsorizare. Persoanele fizice finanţate de către Asociatia Habitat for Humanity Romania au obligaţia de a 

folosi finanţările exclusiv în scopul implementării proiectului aprobat. În caz contrar, beneficiarii vor fi 

obligați să restituie integral sumele acordate către Asociatia Habitat for Humanity Romania.  

file:///C:/Users/urzics01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/D4W3T47W/andrei.chirila@habitat.ro


   

Pe toată perioada derulării proiectului, toate materialele de comunicare realizate în cadrul unui proiect 

finanţat de către Asociatia Habitat for Humanity Romania, indiferent de tipul şi mediile de comunicare vor 

menţiona numele Asociatia Habitat for Humanity Romania, în calitatea sa de finanţator. 

 

Persoanele fizice finanţate sunt de acord ca reprezentanţii săi să participe la evenimente cu scop de 

promovare a campaniei de finanţare şi/sau a activităţii Asociatia Habitat for Humanity Romania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Anexa 1 
 

Habitat for Humanity România 
Procedura de selecție a familiilor-partener  

 

 
1. Scop 
 
Această procedură a fost redactată pentru a fi utilizată în procesul de selecție a familiilor partener în 
cazul proiectului: „Reclădim vieți. Un proiect pentru cei mai vulnerabili în fața pandemiei”. 
 
 
 

2. Definiții și abrevieri 

 
Vulnerabilitate: cumul de factori socio economici si medicali care afecteaza viata familiei partener. 
Familie-partener: denumirea de familie partener provine de la faptul că această familie încheie un 
contract de parteneriat cu Habitat for Humanity;  Este un parteneriat veridic ce are la bază respectul 
reciproc, implicarea comunitară și ajutarea semenilor.   

3. Domeniul de aplicare 

 
Procedura se aplică în procesul de selecție a familiilor ale căror locuințe au nevoie urgenta de 
reparatie/reabilitare in cadrul proiectului Rebuilding lives. A project for the most vulnerable to the 
pandemic. 
Comisia de selecție va fi formată din angajați ai Habitat for Humanity si/sau reprezentati invitati. 
Comisia de selecție va selecta 30 de familii din comunitati din judetele Iași, Neamț si Prahova,  ale căror 
conditii precare de locuire sporesc vulnerabilitatile în fata pandemiei COVID-19.  
 

4.  Principii și criterii de selecție 

 
La baza procesului de selecție a familiilor stau următoarele doua criterii:  
 
4.1. Aspecte ce țin de locuire precara, ce sporesc vulnerabilitatea in fata pandemiei COVID-19 (C1)  
Habitat for Humanity servește familii în nevoie care locuiesc in condiții improprii și/sau familii 
al căror spațiu de locuit nu oferă condiții decente și sigure. Aceste conditii determina ca familiile sa aiba o 
vulnerabilitate si mai ridicata in fata pandemiei COVID-19.  
Nevoile în ceea ce privește standardele și condițiile de locuire variază de la familie la familie. Unele 
familii trăiesc în locuințe care necesită îmbunătățiri consistente a instalațiilor (sanitare, electrice, 
canalizare etc). În alte situații supraaglomerarea poate reprezenta motivul principal pentru care 
o familie se afla intr-un grad mai mare de vulnerabilitate. Frecvent se poate vorbi de un stadiu general 
avansat de degradare al actualului spațiu de locuit (probleme structurale, materiale improprii). Uneori 
aceste familii se pot confrunta și cu diferite situații de risc sau vulnerabilitate (precum posibilitatea de 
evacuare/pierdere a actualului spațiu de locuit sau stare precară de sănătate), ceea ce sporește nevoia 
unui cămin sigur.  
Comisia de evaluare si selecție a familiilor-partener va analiza diferiți indicatori si parametri ce fac obiectul 
unei evaluări la fața locului. Cuantificarea acestor criterii și modalitatea lor de aplicare este detaliată în 
Grila de evaluare (Anexa 3) 
 
 



   

  
4.2 Situația financiară a familiei (C2)  
Al doilea criteriu de selecție a familiilor-partener pentru programul Habitat for Humanity se 
referă la situația financiară a familiei.  În acest sens, Habitat for Humanity servește acele familii cu venituri 
reduse, dar cu un venit lunar pe gospodărie de maximum 60% din venitul net mediu la 
nivel național comunicat de Institutul Național de Statistică la data procesului de selecție.  În acest sens, o 
familie care generează venituri mai mari decât plafonul maxim admis nu va fi considerată eligibilă pentru 
programul Habitat for Humanity, întrucât acea familie dispune de o situație materială favorabilă în raport 
cu alte familii sub acest prag, unde oportunitățile de a îmbunătăți actuala situație locativă sunt reduse.    
  
Cum se determină venitul maxim admis per familie. Scala de echivalență.  
Nevoile și cheltuielile dintr-o gospodărie cresc cu fiecare membru adițional, dar având în 
vedere economiile de scală ale consumului se consideră că rata de creștere a acestora nu este 
direct proporțională. Cu alte cuvinte, nevoia și cheltuielile cu spațiul, electricitatea, mâncarea etc. nu vor fi 
de 3 ori mai mari pentru o gospodărie cu 3 persoane în comparație cu o gospodărie cu o singură persoană. 
Cu ajutorul scalelor de echivalență, fiecărei gospodarii îi este alocată o valoare corespondentă în raport 
cu nevoile. În definirea acestei scale, cei mai comuni factori luați in considerare sunt: numărul membrilor 
din gospodărie și vârsta acestora (mai exact dacă sunt adulți sau copii). Habitat 
for Humanity Romania utilizează scala OECD, adoptată și de Eurostat 2, care propune:   
-valoare de 1 pentru capul familiei (adult)   
-adăugarea de 0.5 pentru fiecare adult sau altă persoana de peste 14 ani  
-adăugarea de 0.3 pentru fiecare copil cu vârsta sub 14 ani.   

Mărimea   
gospodăriei  Echivalența   Explicație  

Venitul maxim eligibil   
pentru programul Habitat (lei) in 

2020  

1 adult  1  Capul familiei  1905  

1 adult, 1 copil  1.3  1 + 0.3 echivalență un copil  2477  

1 adult, 2 copii  1.6  1 + 0.3 + 0.3 echivalență doi copii   3048  

2 adulți, 1 copil  1.8  1+0.5 (adult)+0.3 (copil)  3429  

2 adulți, 2 copii  2.1  1+0.5 (adult)+0.6 (doi copii)  4001  

2 adulți, 3 copii  2.4  1+0.5 (adult)+0.9 (trei copii)  4572  
Elasticitatea scalei: 0.5 pentru fiecare persoană peste 14 ani; 0.3 pentru fiecare persoană sub 14 ani.   

In sensul acestei scale, copilul este considerat pana la vârsta de 14 ani (echivalența de 0.3). După vârsta de 14 ani echivalența este cea 
pentru adult (0.5)  

Tabel 01. Scala de echivalență utilizată de Habitat for Humanity în determinarea veniturilor maxime 
eligibile (adaptată după OECD-Eurostat)  

  

5. Conflictul de interese și nepotismul   
  
Habitat for Humanity tratează cu intransigență orice suspiciune de conflict de 
interese. Reprezentanții Habitat for Humanity au datoria de a acționa în interesul HFH. Conflictul de 
interese real sau potențial poate crea riscuri reputaționale, financiare și juridice pentru HFH și trebuie 
gestionat pentru a asigura o bună guvernare și pentru a evita chiar și aparența de incorectitudine. 
În accepțiunea Habitat, se consideră faptul că există un conflict de 
interese atunci când se îndeplinesc oricare dintre următoarele condiții, individual sau cumulativ: 
(1)  un reprezentant Habitat for Humanity se află într-o legătura de rudenie (soț / soție, afini și 
rude) până la gradul 4 inclusiv cu orice familie-partener, prin oricare dintre membrii 
acesteia. Aceste situații sunt interzise și conduc la descalificarea familiei partener precum și 
la sancțiuni aplicabile reprezentantului Habitat for Humanity, în acord cu dispozițiile general 
aplicabile în HFH. 



   

 
(2) Tot în capitolul de conflict de interese sunt și situațiile în care un reprezentant Habitat 
for Humanity împarte aceeași casă cu orice membru al familiei partener, indiferent 
dacă aceștia sunt înrudiți sau nu. Aceste situații sunt interzise si conduc la descalificarea familiei 
partener precum si la sancțiuni aplicabile reprezentantului Habitat for Humanity, în acord 
cu dispozițiile general aplicabile în HFH. 
 

6. Egalitatea de șanse și antidiscriminarea  
  
Habitat for Humanity pune accent deosebit pe incluziune, antidiscriminare, egalitate de șanse și de gen. 
Procedura de selecție a familiilor va respecta toate reglementările legale în materie astfel încât să se 
asigure șanse egale pentru orice familie partener.  
Prin actuala procedură, Comisia de evaluare și selecție se obligă să nu instituie orice 

excludere, restricție sau preferință, pe bază de gen, respectând întrutotul prevederile “Legii nr. 202/2002 

privind egalitatea de șanse si de tratament între femei și bărbați”.   

De asemenea, Comisia de evaluare și selecție va aplica obligațiile legate de nediscriminare, instituite prin 
Art. 21.1 din “Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene” și prevederile “Ordonanței de Guvern 
nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare”. Astfel, în sensul 

prezentei proceduri, Comisia de evaluare și selecție nu va efectua nicio acțiune care să instituie orice 
excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, 
convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau COVID-
19, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect 
restrângerea drepturilor fundamentale.   
 

7. Etapele procesului de evaluare si selecție a familiilor 
 
7.1 Evaluarea eligibilității (faza I de evaluare a familiei) 
Comisia de evaluare și selecție va verifica documentele din fiecare dosar de candidatură și va putea solicita 
documente suplimentare, dacă este necesar. Verificarea eligibilității vizează respectarea criteriilor de 
eligibilitate menționate în prezenta procedură, Comisia asumându-și o obligație de maximă diligență și 
prudență în verificarea datelor si a situației de fapt. Procesul de verificare a eligibilității poate avea două 
rezultate:  
(a) familia este neeligibilă (respinsă) pentru programul Habitat. Familiile care au depus dosare neeligibile 
vor fi anunțate direct .  
(b) familia este eligibilă (admisă) pentru programul Habitat. Familiile care au depus dosare eligibile vor fi 
informate cu privire la efectuarea vizitei la fața locului.  
Analiza eligibilității (Anexa 2) este întocmită de orice membru al Comisiei de selecție si întotdeauna 
verificată de un al doilea membru, ambii asumându-și solidar obligația de maximă diligență și prudență.  
 
7.2 Evaluarea nevoii și ancheta socială (faza II de evaluare a familiei) 
Evaluarea nevoii se va efectua doar pentru familiile care au trecut de faza I (eligibilitate).  Metoda folosită 
va fi ancheta socială prin vizite la actuala locație a familiei partener. Pentru realizarea anchetelor sociale, 
Comisia de evaluare și selecție are opțiunea de a se împărți în subcomisii de lucru. În acest caz fiecare 
subcomisie va fi formată din cel puțin 2 persoane și va avea cel puțin un membru din personalul angajat al 
HFH (al filialei și/sau Biroului național) 
Aspectele minime de considerat pentru vizita la fața locului sunt:  
-completarea Grilei de evaluare a nevoii (Anexa 3) 
-semnarea Acordului de utilizare a imaginii 
-realizarea de fotografii relevante pentru analiză. 



   

Evaluarea nevoii este un proces participativ iar membrii Comisiei se pot sfătui cu privire la procesul de 
selecție. Cu toate acestea, grila de evaluare a nevoii este individuală, fiecare membru al comisiei 
completând în mod independent documentul, în acord cu propriile considerente. În cazul în care subcomisia 
va fi formată din mai mult de 2 membri, aceasta va desemna doar doi membri evaluatori pentru 
completarea grilei de evaluare a nevoii.  
 
Stabilirea clasamentului final 
După finalizarea anchetelor sociale, Comisia de evaluare și selecție se întrunește pentru realizarea 
clasamentului final în baza punctajelor obținute de fiecare familie candidat. Lista finala va fi validata cu 
reprezentanți ai sponsorului.  
 

Anexe și formulare 

 
 

Nr crt Denumire Formular  / Anexă 

1.  Grila de eligibilitate (Anexa 2) 

2.  Grila de evaluare a nevoii (Anexa 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Numele 
familiei: 
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Adresa:   

Nr. telefon   

 

 
ANEXA 2 GRILĂ DE ELIGIBILITATE 

 
I. Analiza criteriilor de eligibilitate 

 
 
 
NR. 
CRT 

 
 

CRITERIU 

CONFORMITATEA CRITERIULUI 

 
DA 

(conform) 

 
NU 

(criteriul 

nu este 
indeplinit) 

 
Nu este 

cazul/Observatii 

1 Familia nu are venituri mai mari decat 60 % din venitul 
net mediu, aplicabil conform dimensiunii gospodariei 

   

2 Familia nu se afla intr-o situatie de conflict de interese 
cu un reprezentant Habitat for Humanity si/sau din partea 
sponsorului 

   

3 Interventia necesara se incadreaza in limitele bugetare si 
poate fi executata in calendarul de proiect ( explicatii: se 
verifica daca lucrarile propuse in urma evaluarii tehnice pot 
fi efectuate in sezonul rece si daca lucrarile necesare 
interventiei se incadreaza in limitele bugetare 

   

 
 
II.Rezultatul evaluării eligibilității 
 
Nota metodologică:  
1. Daca răspunsul la toate criteriile este DA, dosarul este declarat ADMIS 
2. Daca raspunsul la oricare dintre criterii este NU, dosarul este considerat RESPINS  
 

 Se va bifa varianta 

ADMIS. 
Intră în etapa de evaluare a nevoii 

 

RESPINS. 
 

 

 

Intocmit de: Nume prenume Data:  
 

Verificat de:                     Nume prenume Data:  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ANEXA 3 
 GRILA DE EVALUARE A NEVOII (C1) 

 

Numele familiei evaluate:  
 
 

Structura familie evaluata in 
vederea selectiei: 
 

Sot, sotie, numar minor(i) cu varsta de pana la 14 ani. 

Adresa actuala a gospodariei:  
 

 

Pentru fiecare criteriu sunt prevăzute mai multe situaţii ipotetice (a., b., c.) in functie de care va fi evaluat si 
punctata situatia familiei. Aceste ipoteze reprezintă repere în procesul de evaluare la fata locului. Punctarea 
efectivă pentru un anumit criteriu, va ţine cont de încadrarea onesta si in concordanta cu realitatea în aceste 
repere. Exista anumite situatii in care se acorda un punctaj fix in functie de valoarea rezultata din analiza). Nu 
se acorda fractiuni de punct.  
Punctajul final obţinut de familie reprezintă suma aritmetică a tuturor punctajelor obținute la fiecare criteriu 
si poate fi de maxim 100 de puncte. În caz de punctaj final egal între unul sau mai mulți solicitanți, departajarea 
se va face în funcție de venitul lunar net al familiei, prioritate avand venitul mai mic.  
 

Nr Criteriu/subcriteriu Repere Punctaj 
maxim 
posibil 

Comentariu 
evaluator 
(daca este 

cazul) 

Punctaj 
acordat 

1 Aspecte ce tin de locuirea precara ce sporesc 
vulnerabilitățile in fata pandemiei COVID-19 

  

1.1 Supraaglomerare-
densitatea locuirii 

Densitatea locuirii este unul din 
indicatorii de supraglomerare a unei 
gospodarii. In cadrul programelor 
Habitat for Humanity, densitatea 
locuirii dincolo de nivelul minim de 
confort este considerata o rata de mai 
putin de 16mp utili de spatiu 
locuibil/persoana 

Suprafata 
utila/persoana 

Punctaj 

Peste 16 m2/pers 0 

12 –16 m2/pers 4 

8 –12 m2/pers 6 

5 -  8 m2/pers 8 

Sub 5 m2/pers 10 

Se raporteaza numarul de membri ai 
gospodariei la suprafata utila a 
gospodariei indicata in actele 
cadastrale. In cazul inexistentei 
acestora Comisia de Selectie are 
obligatia masurarii si calcularii 
suprafetei utile.  

10   

1.2 Supraaglomerare- 
numar de membri ai 
gospodariei vs. Camere 
de locuit 

Este considerata camera de locuit orice 
incapere amenajata corespunzator 
pentru uzul familiei. In estimarea 
gradului de supraaglomerare, baia si 
bucataria nu vor fi luate in 
considerare.  
Se considera ca o locuinta este 
supraaglomerata daca acea gospodarie 
nu dispune de un numar minim de 
incaperi echivalent cu: 
-o camera pentru cuplul din gospodarie (sot, 
sotie) 
-o camera pentru pentru fiecare 
persoana de 18 ani sau peste 18 ani 

10   



   

-o camera pentru 2 copii de acelasi sex 
cu varste intre 12-17 ani 
-o camera rezervata pentru fiecare 
copil de 12-17 ani, de sex diferit 
-o camera pentru 2 copii, sub 12 ani 
 
Orice gospodarie care nu dispune de 
acest numar de camere in raport cu 
structura familiei se considera a fi 
supraaglomerata. In practica insa 
exista grade direrite de 
supraaglomerare, iar comisia de 
evaluare va analiza gradul de 
supragomerare astfel: 

0) Gradul sever de 
supraaglomerare este definit 
de situatii precum: toti 
membrii familiei locuiesc intr-
o singura camera, alaturi de 
copii de varste si sexe 
diferite; sau copiii impart 
aceeasi camera cu alte 
persoane din gospodarie 
(bunici, veri etc);  

(8-10 puncte) 
b) Gradul moderat este definit de 
situatii precum: cuplul are o incapere 
privata, dar copiii impart aceeasi 
camera in situatii care exced nivelul de 
acceptanta al definitiei de mai sus (ex: 
1 baiat de 13 ani in aceeasi camera cu 
o fata de 18 ani); adulti care impart 
aceeasi camera de locuit (ex: 2 copii 
peste 18 ani); 
(3-7 puncte) 
c) Gospodarie neaglomerata- 
Gospodaria dispune de un numar de 
camere suficient in raport cu structura 
familiei conform definitiei 
supraaglomerarii.  
(0 puncte) 

1.3 Echiparea cu utilitati a) Sistemul de incalzire al locuintei 
este optim (0 puncte) 
b) Sistemul de incalzire este 
rudimentar/neadecvat tipului de 
locuire (ex: sobe vechi, centrale 
comune nefunctionale etc) (1-3 
puncte) 

3   

  a) Reteaua electrica este optima (0 
puncte) 
b) Reteaua electrica este rudimentara, 
invechita, cu improvizatii, sau familia 
nu detine racord inregistrat din motive 
neimputabile (1-2 puncte) 

2   

  a) Alimentarea cu apa potabila este 
optima (0 puncte) 
b) Gospodaria are un sistem ineficient 
de alimentare cu apa potabila, sau 
membrii ei trebuie sa parcurga 
distante pentru accesul la apa 
potabila (1-2 puncte) 

2   

  a) Sistemul de canalizare este optim 
cu baie functionala in interiorul 
gospodariei (0 puncte) 

3   



   

b) Sistemul de canalizare este la 
comun (baie comuna impartita cu alte 
persoane) sau inexistent („WC afara”) 
(1-3 puncte) 

1.4 Starea generala de 
degradare/deprivare a 
locuintei 

Se considera ca o locuinta este in stare 
de degradare/deprivare atunci cand se 
confrunta cu o serie de probleme 
precum: probleme structurale, lipsa 
izolatiei termice, spatii insalubre, 
inexistenta unei bai/dus sau toalete in 
locuinta, lipsa ferestrelor si luminii 
naturale sau acoperisuri sparte ce 
permit infiltratii, materiale improprii 
folosite etc. 
Orice gospodarie care prezinta astfel 
de seme, poate fi considerata ca fiind 
afectata de degradere. In realitate insa 
exista grade direrite de degradare, iar 
comisia de evaluare va analiza gradul 
astfel: 
a)Gradul sever de degradare (housing 
deprivation):   
-Lipsa fundației si a sapelor de ciment 
(pot exista infiltrații la nivelul solului) 
-Pereți de structură degradați (din mai 
multe feluri de materiale ce nu asigura 
portanța sau prezintă crăpături 
semnificative sau sunt sprijiniți 
artizanal) 
-Lipsa ferestrelor care asigură 
iluminarea naturală a locuinței  
-Lipsa toaletei in locuință 
-Lipsa utilităților si a posibilităților de 
pregătit hrana 
-Lipsa unui soluții de încălzire (soba 
sau sistem centralizat)  
-Acoperiș degradat prin care pătrunde 
apa în locuință și structura șarpantei 
este afectată afectând siguranța 
locuinței 
 (15-25 puncte) 
b) Grad moderat de degradare 
-Lipsa izolației termice 
-Uși exterioare si ferestre 
nefuncționale care nu asigură protecție 
la intemperii 
-Lipsa pardoselii (exista doar sapa de 
beton) 
 (6-15 puncte) 
c) Grad usor de degradare 
-Încăperi insalubre (ex. mucegai) 
-Finisaje parțiale sau inconsistente in 
interiorul locuinței 
(2-5 puncte) 
d) Locuinta fara semne de degradare  
(0 puncte) 

25   

1.5 Gradul de 
intretinere/mentenanta 
al locuintei 

Habitat for Humanity incurajeaza un 
comportament responsabil al familiilor 
selectate, comportament ce se 
reflecta intr-un nivel decent de 
intretinere si mentenanta a actualului 
spatiu locativ. Pentru reprezentantii 
comisiei de selectie, spatiile curate si 
intretinute corespunzator, la un nivel 
acceptabil, in pofida celorlalte 

15   



   

dificultati de locuire, indica faptul ca 
familiile selectate sunt capabile de a 
intretine corespunzator si locuintele 
contractate in cadrul programului 
Habitat. 
a) Actuala gospodarie este intretinuta 
corespunzator de familie; spatiile sunt 
curate; exista o preocupare vizibila 
pentru crearea unui spatiu optim de 
locuit  
(5-10 puncte) 
b) Actuala gospodorie este neingrijita 
iar modul de intretinere si mentenanta 
a spatiului locativ nu reflecta o 
preocupare vizibila a familiei in 
aceasta directie 
(0-4 puncte) 

      

2 Aspecte ce tin de situatia sociala a familiei si care 
sporesc vulnerabilitatea in fata pandemiei COVID-19 

  

2.1 Prioritatea acordata 
familiilor cu minori sub 
14 ani. 

a) familie cu un minor sub 14 ani(7 
puncte) 
b) familie cu doi minori sub 14 ani (14 
puncte) 
c) familie cu trei minori sub 14 ani (20 
puncte) 

20   

2.2  Alte vulnerabilitati 
socio-medicale 

a)Vulnerabilitati ridicate: familia are 
in intretinere alte persoane adulte cu 
venituri sub venitul minim pe economie 
si/sau persoane cu handicap. Unul sau 
mai multi membri ai familiei sunt 
afectați de anumite condiții medicale 
severe precum: dizabilități psiho-
motorii, condiții limitatoare de viată 
etc. (8-10 puncte) 
b) Vulnerabilitati medii: familia are in 
intretinere alte persoane adulte fara 
ca acestea sa fie afectate de conditii 
severe; Unul sau mai multi membri 
prezinta anumite afectiuni in masura 
sa le afecteze considerabil calitatea 
vietii si/sau accesul pe piata muncii (3-
7 puncte) 
c) fara astfel de vulnerabilitati (0 
puncte) 

10   

TOTAL GENERAL 100   
 
 
 

Observatii 
generale:  
 

 
 
 
 
 
 
 

Nume 
evaluator: 

 

Data 
efectuarii 
vizitei:  

 

 


