
Criterii de eligibilitate Alte detalii

Familia solicitantă (membrii adulți) locuieşte cel puţin din iunie 2015  în zonele defavorizate Pata Rât (Cantonului, Dallas, Coastei sau Rampă), inclusiv 
în ultimul an  și  a locuit în  Pata Rât cel puțin 2 ani în total. Membrii adulți ai familiei care nu îndeplinesc aceste criterii sunt excluși din calcul atunci când 
se calculează punctajul total. De exemplu, dacă în dosar este inclus un pensionar care nu îndeplinește criteriile, pensia sa nu este luată în considerare la 
veniturile familiei. 

Promotorul își rezervă dreptul de a realiza reevaluarea dosarelor în cazul în care 
se ia la cunoștință  schimbări în situația aplicanților.

Sunt eligibili solicitanţii care nu deţin o suprafaţă de teren construibil mai mare de 150 mp. pe teritoriul României și nici membrii familiei de grd. I 
(soţ, sotie, copii) ai acestora cu care solicitanții locuiesc împreună.

Sunt eligibili solicitanţii care au vârsta de 16 ani (persoana care solicită locuinţa sau  în cazul unui cuplu e valabil  pentru ambii membri ai cuplului)

Sunt considerate neeligibile familiile ale căror membrii deţin în proprietate o locuinţă (în afara zonei Pata Rât) (art. 48, punctul a. din Legea locuinței 
nr. 114/1996)
Sunt considerate neeligibile familiile care dețin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat în afara zonei Pata Rât (art. 48, 
punctul d. din Legea locuinței n.r 114/1996)  sau din fondul locativ al ADI. Dacă a persoană a figurat pe un contract de chirie cu ADI, nu este luat în calcul 
la stabilirea punctajului familiei.

Criterii de evaluare Variantele de răspuns Punctaj CALCUL
I. Veniturile familiei Maxim 10 puncte Alte detalii 0 I. Subtotal

Se evaluează veniturile familiei. Dacă veniturile pe 
membru de familie nu depăşesc venitul minim pe 
economie (2230 lei brut/1340 net) atunci se aplică 
lista cu tipurile de venituri cu punctajul aferent.  Dacă 
veniturile pe membru de familie depăşesc venitul 
minim pe economie, atunci se aplică, pe lângă lista 
cu tipurile de venituri cu punctajul aferent, și scala 
din coloana Alte detalii.

I.1 Salarii - orice venit pe baza unui contract formal (contract de muncă pe perioadă 
nedeterminată sau determinată, contract/registru de zilier, contract de prestări-servicii, 
PFA, etc.) Se pot acorda 4 puncte pentru fiecare salariu din familie, dar se vor acorda 
maxim 10 puncte la categoria Veniturile familiei

4 Venitul pe membru de familie se calculează în felul următor: se adună valorile 
tuturor veniturilor obținute de membrii de familie pentru care se depune dosarul 
de locuire și suma se împarte la numărul membrilor de familie pentru care se 
depune dosarul de locuire. În cazul în care veniturile pe membru de familie 
depăşesc venitul minim pe economie, atunci se aplică, pe lângă lista cu tipurile 
de venituri cu punctajul aferent, și următoarea subscală: 
 1. Sub 1386 RON net se acordă puctajul cumulat la categoria Veniturile familiei 
(max. 10 puncte)
 2. Între 1387-1686 RON  se scade 1 punct din puctajul cumulat la categoria 
Veniturile familiei
 3. Între 1687- 1986 RON se scad 2 puncte din puctajul cumulat la categoria 
Veniturile familiei
 4. Între 1987- 2286 RON se scad 3 puncte din puctajul cumulat la categoria 
Veniturile familiei
 5. Între 2287- 2586 RON se scad 4 puncte din puctajul cumulat la categoria 
Veniturile familiei
 6. Între 2587- 2886 RON se scad 5 puncte din puctajul cumulat la categoria 
Veniturile familiei
 7. Între 2887- 3186 RON se scad 6 puncte din puctajul cumulat la categoria 
Veniturile familiei
 8. Între 3187- 3486 RON se scad 7 puncte din puctajul cumulat la categoria 
Veniturile familiei
 9. Între 3487- 3786 RON se scad 8 puncte din puctajul cumulat la categoria 
Veniturile familiei
 10.Între  3786- 4086 RON se scad 9 puncte din puctajul cumulat la categoria 
Veniturile familiei
 11. Peste 4086 RON se scad 10 puncte din puctajul cumulat la categoria 
Veniturile familiei până la 0.
 Pentru familiile care lucrează şi locuiesc în străinătate se va lua în considerare 
venitul minim pe economie din ţara respectivă. 

I.1

Se iau în considerare toate tipurile de venituri: cele 
provenite din salarii (pe baza contractelor de muncă), 
dar şi din contractelele de prestări-servicii, PFA, 
venituri realizate din muncile ziliere declarate la 
administrația financiară, diferitele tipuri de pensii, 
veniturile care provin din diversele beneficii de 
asistență socială.

I.2 Pensie pentru limită de vârstă, pensie an9cipată, pensie de invaliditate, pensie de urmaș. Se pot 
acorda 4 puncte pentru fiecare pensie din familie, dar se vor acorda maxim 10 puncte la categoria 
Veniturile familiei.

4 I.2

I.3 Alocaţii, indemnizaţii, ajutoare. Se pot acorda maxim 4 puncte pe această subcategorie 4 I.3

Alocația de stat pentru copii 2
Alocația pentru susținerea familiei 4
Alocația de plasament 4
Ajutorul social (venitul minim garantat), ajutorul de şomaj 4
Indemnizaţia pentru creşterea copilului 4
S>mulentul de inserție 2
Can>na socială 2
Indemnizaţii şi drepturi acordate persoanelor cu handicap 4
I.4 Burse: Burse publice/private: se iau în considerare bursele sociale, de studiu sau de merit a 
copiilor (inclusiv a studenţilor care stau cu familia solicitantă). Nu se cumulează punctele eventual 
obţinute pentru mai mulţi copii la această subcategorie.

1

I.4

I.5 Pensie alimenatră 2 I.5
I.6 Alte venituri: Venituri informale, pentru care nu există un contract formal şi declarate pe propria 
răspundere la depunerea solicitării de locuinţă.  Se pot acorda maxim 2 puncte la această 
subcategorie. Nu se cumulează veniturile informale ale mai multor membri de familie

2 I.6

II. Loc de muncă Maxim 17 puncte (se adună punctele de la II.1. şi II.2.) 0 II Subtotal
Există cel puţin o persoană în familie cu vârsta 
minimă de 16 ani care are un loc de muncă pe 
perioadă nedeterminată sau determinată cu contract 
formal (de muncă, de zilier, etc.). Se acordă puncte în 
plus dacă 2 (sau mai multe) persoane (cu vârsta 
minimă de 16 ani) din familie au un loc de muncă.

II.1. Locuri de muncă (Se va alege o variantă din posibilităţile de mai jos) II.1
Doi sau mai mulţi membri de familie au contract de muncă pe perioadă determinată sau 
nedeterminată

12
Un membru de familie are contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată. 10
Un membru de familie are contract de muncă şi un alt membru are contract de zilier 11
Un membru de familie are contract de muncă şi un alt membru are PFA prin care se 
realizează venituri regulate

12
Cel puțin doi membri ai familiei au contract de zilier 8
Un membru de familie are contract de zilier 5
PFA, prin care se realizează venituri regulate 10
O persoană din familie are pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie de 
invaliditate.

5
Două persoane din familie are pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie de 
invaliditate.

8
Se vor acorda puncte dacă cel puţin o persoană din 
familie dovedeşte stabilitatea veniturilor

II.2.Vechimea (Se va alege o variantă din posibilităţile de mai jos) II.2
În ultimii doi ani (data de referință este data de afișare a criteriilor) cel puţin o persoană din 
familie a lucrat cel puțin 6 luni fără întreruperi

5

Nu a lucrat 6 luni în ultimii doi ani, dar pe parcursul vieţii active a lucrat 5 ani fără întreruperi 3

În ultimii doi ani a lucrat 6 luni cumulat 1
III. Administrarea resurselor Maxim 20 puncte 0 III.Subtotal

Modul de gestionare a resurselor interioare şi 
exterioare este un factor de sustenabilitate 
(neacumularea de datorii, îngrijirea spaţiului şi 
locuinţei, gestionarea prosocială a conflictelor 
familiale şi comunitare, cultivarea unor relaţii 
pozitive, abilităţi parentale).

III.1 Neplata la zi a cheltuielilor familiale: rate la bancă, facturi (electricitate, telefon, 
etc.), chirie, etc.

-2
III.1

Se depunctează (cu puncte în minus) familiile la care există dovezi privind neplata 
cheltuielilor/chiriei/ratelor sau a altor obligații financiare (ex. pensia alimentară)

III.2 Rezilienţă familială (comunicare în familie, rezolvarea problemelor, resurse sociale, 
comunicare non-violentă în afara familiei, atitudine pozitivă) - Maxim 5 puncte în funcţie 
de punctajul obţinut la chestionar

5 0-5 pcte în funcţie de punctajul obţinut la chestionar 
 0 pcte <10% răspunsuri adevărate din cele valabile pentru familie
 1 punct: 10% - 30%
 2 puncte: 30% - 50% 
 3 puncte: 50% - 70%
 4 puncte: 70% - 90%
 5 puncte: 90% ≤
  

III.2

Se va acorda prioritate celor care dovedesc nivel 
ridicat de competență în administrarea resurselor.

Instrument de evaluare adaptat după FRA (Family Resilience Assessment) (Sixbey, 2005) 
(conectare, rezolvarea problemelor, comunicare asertivă în familie şi în comunitate, 
sprijin,atitudine pozitivă)
III.3 Abilități parentale (disciplinare pozitivă, organizare, monitorizare, sprijin în 
educației, etc) - Maxim 5 puncte în funcţie de punctajul obţinut la chestionar

10

0-10 pcte în funcţie de punctajul obţinut la chestionar0 pcte <10% răspunsuri 
adevărate din cele valabile pentru familie )
 
 1punct: 0% - 10%
 2 puncte: 10% - 20%
 3 puncte: 20% - 30% 
 4 puncte: 30% - 40%
 5 puncte: 40% - 50%
 6 puncte: 50% - 60% 
 7 puncte: 60% - 70% 
 8 puncte: 70% - 80%
 9 puncte: 80% - 90%
 10 puncte: 90% - 100% 

III.3

Instrument de evaluare adaptat după chestionar adaptat după PSA (Parenting Skills 
Assessment) (Sturdevant Reed, Van Egeren și Mc Kelvey, 2009) și Alabama Parenting 
Questionnaire scale (Frick, 1991)

III.4 Îngrijirea locuinței și spațiului (organizare și previzibilitate, protecție) - Maxim 5 
puncte în funcţie de punctajul obţinut la chestionar şi raportul expertului

5 0-5 pcte în funcţie de punctajul obţinut la chestionar

 0 pcte <10% răspunsuri adevărate din cele valabile pentru familie
 1 punct: 10% - 30%
 2 puncte: 30% - 50% 
 3 puncte: 50% - 70%
 4 puncte: 70% - 90%
 5 puncte: 90% ≤
  
 

III.4

Instrument de evaluare adaptat după Home Condition Scale (Cox, Bentovim, 2000)

IV. Familie Maxim 10 puncte 0 IV.Subtotal
Familie = persoanele care se gospodăresc împreună 
și  care depun dosar împreună

IV.1 Numărul copiilor minori  în familie 4 Se acordă max. 4 puncte pentru numărul copiilor minori îngrijiți în familie. 2-3 copii 2 - 
pct  
4-5 copii 3 - pct 
peste 5 copii - 4 pct

IV.1

Pe lângă actul de căsătorie legală, se recunoaşte 
drept validă și declarația pe propria răspundere prin 

care partenerii de viață/ persoana care solicită 
declară că se gospodăresc împreună și enumeră 

persoanele pe care le au în întreţinere.

IV.2 Familie monoparentală 4 Se acordă max. 4 puncte pentru numărul copiilor minori îngrijiți în familia 
monoparentală. 2-3 copii 2 pct 
4-5 copii 3 pct 
peste 5 : 4 pct

IV.2

IV.3 Vârstnici (persoane peste 65 ani) în îngrijire 1 Se acordă un punct pentru fiecare vârstnic aflat în îngrijire (nu are venit propriu) IV.3
IV.4 Copii cu dizabilităţi în îngrijire 1 Se acordă un punct pentru fiecare copil cu dizabilitate. IV.4
IV.5 Adulţi cu dizabilităţi în îngrijire 1 Se acordă un punct pentru fiecare adult cu dizabilitate care se află în îngrijirea familiei. IV.5
IV.6 Copii luaţi în plasament/aflaţi în îngrijire la familia care solicită locuință socială 1 IV.6
Familia aplicantă la locuință socială poate declara că are un copil/copii luați în îngrijire (de ex. 
nepot/nepoată), chiar dacă în mod oficial nu îl/îi are în plasament, cu condiţia ca până la 
încheierea contractului să legalizeze situația copilului/ copiilor.

V. Educația copiilor Max 15 puncte 0 V.Subtotal
Copii de vârsta şcolară frecventează regulat o unitate 
de învăţământ, cei de vârsta grădiniţei frecventează 
grădiniţa, iar cei de 0-3 ani sunt stimulaţi adecvat.

Copil/copii de vârstă şcolară (6-16 ani) 15
V.1 Vor fi evaluaţi toţi copii din familie. Punctajul familiei va fi media punctajelor 
individuale. La calcularea punctajului la frecvenţa şcolară se iau în considerare 
frecvenţa şcolară din semestrul I din anul școlar 2019-2020. Se consideră la calcularea 
punctajului şi copiii care sunt peste 16 ani (până la 26 de ani), în cazul în care sunt 
înscrişi într-o formă de învăţământ. În cazul copiilor din clasa 0 care nu au fost înscriși 
la grădiniță, se va aplica scala de stimulare cognitivă. 

Vor fi evaluaţi toţi copii din familie. Punctajul familiei va fi media punctajelor 
individuale.

V.1

Se acordă prioritate familiilor care fac eforturi de a-şi 
integra copii în unităţi de învăţământ şi îi stimulează 
adecvat.

Copilul este înscris la şcoală (inclusiv programul Șansa a Doua) 5 Se va evalua frecvența în primul semester al anului școlar 2019-2020

A avut mai mult de 40 ore absenţe nemotivate (poate fi exmatriculat cf. Regulamentului 
Şcolar), dar a fost posibil să îi fie închieiată situația la toate disciplinele.

3

A avut între 20-40 ore absenţe nemotivate. 5
Nu are mai mult de 20 absenţe nemotivate. 7
Merge la şcoală regulat, nu are absenţe nemotivate. 8
Copilul participă la activități extrașcolare Se vor acorda 0 sau 2 puncte. 2

V.2 Copii de vârstă preșcolară (3-6 ani) 15
Vor fi evaluaţi toţi copii din familie. Punctajul familiei va fi media punctajelor individuale.

V.2

Înscris la grădiniță 5
Frecvența la grădiniță 5 Se va evalua frecvența în primul semester al anului școlar 2019-2020
Părinții/părintele sau persoana/persoanele care se ocupă de îngrijirea copilului/copiilor 
stimulează copilul (se va evalua cu ajutorul Scalei de stimulare cognitivă) sau îl înscrie în 
activități extrașcolare

5

1



V.3 Copii mici (0-3 ani)
Se va evalua stimularea cognitivă cu ajutorul unui instrument de evaluare (chestionar) 
completat de evaluatori.

15 Scala stimulare cognitivă de la 0 la 15 pcte, în funcţie de punctaj
V.3

V.4 Studenţi Studenţii vor primi 15 pcte în cazul în care au fost înscrişi în anul universitar 
2020-2021

V.4
VI. Locuire Maxim 27 puncte 0 VI.Subtotal

Se vor evalua atât condiţiile actuale de locuire cât şi 
posibilităţile din trecut.

VI.1 Membrii familiei nu au avut în proprietate locuinţă personală 4 VI.1

VI.2 Nu au beneficiat de locuinţă socială 4 VI.2
Se va acorda punctaj mai ridicat pentru cei care au 
avut mai puţine şanse în trecut şi cu condiţii locative 
mai precare.

VI.3 Nu au deținut teren construibil mai mare de 150 mp 3 VI.3
VI.4 Au fost evacuați 2 VI.4
VI.5 Condiții locative improprii VI.5
Se va alege o variantă din posibilităţile de jos
- familia este fără adăpost 3
- baracă improvizată din cherestea şi plastic, fără acces la canalizare şi apă, fără toaletă şi 
bucătărie

3
- baracă din lemn (construit de ProRoma), baracă din termopan, (construite de Ecce Homo), 
casă din bolțari, fără utilități

2

- locuinţele fără bucătărie, cu toaletă comună 1
VI.6 Spațiul pe membru de familie 1 VI.6
mai puţin de 8 mp/p
VI.7 Vechimea în Pata-Rât VI.7
peste 15 ani 10
10-15 ani 7
5-10 ani 5

VII. Condiţii speciale Maxim 10 puncte 0 VII. Subtotal
Vulnerabilităţi/nevoi în plus faţă de cele evaluate:  
familii în care adultul susţinător are o dizabilitate; 
persoane care provin din sistemul de protecţie a 
copilului; alte condiţii speciale.

Unul dintre adulţii susţinători ai familiei este încadrat într-un grad de dizabilitate accentuat sau 
grav. Se acordă punctaj pentru fiecare membru susținător al familiei. 

5
VII

Persoane provenite din sistemul de protecţie a copilului. 5  Pcte pentru instituţionalizare în alte sisteme, ex. medical pe o perioadă de 1 an

Mamă tânără fără sprijin; 5

Mamă adolescentă 5

Persoane care deşi au vârsta de pensionare au preluat responsabilităţi parentale şi îngrijesc 
cel puțin un copil; 

5

Se va acorda prioritate pentru cei cu mai multe nevoi. Alte situaţii de vulnerabilitate 5 Violenţă domestică; victima violenţei comunitare; daca depune eforturi deosebite 
care nu se reflecta in alta parte in evaluare. Familia care nu are acces la 
electricitate și nu primește electricitate în niciun fel - 1 punct. 

TOTAL 0 TOTAL

2



RAMPĂ
 Variantele de răspuns Punctaj maxim

Luminița & 
Crețu Pana

Lăcătuș 
Margaret
a

COVACI 
Traian 

Hermina 
(rampă)

I. Veniturile familiei Maxim 10 puncte Alte detalii 10 5 4 10 0
Există venituri, dar care nu depăşesc venitul minim pe economie (2230 lei brut/1340 net) pe membru de familie.Salarii - orice venit pe baza unui contract formal (contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, contract/registru de zilier, contract de prestări-servicii, PFA, etc.)4 Se va utiliza următoarea subscală: 

 1. Sub 1340 net 10 pcte 
 2. 1341-1440 9 p
 3. 1441- 1540 8p
 4. 1541- 1640 7p
 5. 1641- 1740 6p 
 6. 1741- 1840 5p
 7. 1841- 1940 4p 
 8. 1941- 2040 3p
 9. 2041- 2140 2 p
 10. 2141- 2240 1 p
 11. Peste 2241 0 p
 Pentru familiile care lucrează şi 
locuiesc în străinătate se va lua în 
considerare venitul minim pe economie 
din ţara respectivă, de exemplu în 
Anglia

8 0 8
Se iau în considerare toate tipurile de venit: cele provenite din salarii pe baza contractelor de muncă, dar şi ale contractelor de prestări-servicii, PFA, venituri realizate din muncile ziliere declarate la administrația financiară, diferitele tipuri de pensii, veniturile care provin din diversele beneficii de asistență socială.Se pot acorda 4 puncte pentru fiecare salariu din familie, dar se vor acorda maxim 10 puncte la categoria Veniturile familiei 4 0

Pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie de invaliditate, pensie de urmaș, pensie de întreținere a copilului4 0 0
Se pot acorda 4 puncte pentru fiecare pensie din familie, dar se vor acorda maxim 10 puncte la categoria Veniturile familiei. 0 0
Alocaţii, indemnizaţii, ajutoare 4 0 0
Se pot acorda maxim 4 puncte pe această subcategorie 0 0
Alocația de stat pentru copii 2 2 2 2 2
Alocația pentru susținerea familiei 4 2 0
Alocația de plasament 4 0 0
Ajutorul social (venitul minim garantat), ajutorul de şomaj 4 0 0 4
Indemnizaţia pentru creşterea copilului 4 0 0
Stimulentul de inserție 2 0 0
Cantina socială 2 0 0 2
Indemnizaţii şi drepturi acordate persoanelor cu handicap 2 0 2
Burse: Burse publice/private: se iau în considerare bursele sociale, de studiu sau de merit a copiilor (inclusiv a studenţilor care stau cu familia solicitantă).1 0 1
Nu se cumulează punctele eventual obţinute pentru mai mulţi copii la această subcategorie. 0 0
Alte venituri 2 2 0
Venituri informale, pentru care nu există un contract formal şi declarate pe propria răspundere la depunerea solicitării de locuinţă 0 0
Se pot acorda maxim 2 puncte la această subcategorie. Nu se cumulează veniturile informale ale mai multor membri de familie 0 0

II. Loc de muncă Maxim 17 puncte (se adună punctele de la II.1. şi II.2.) 15 0 0 15 0
Există cel puţin o persoană în familie cu vârsta minimă de 16 ani care are un loc de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată cu contract formal (de muncă, de zilier, etc.). Se acordă puncte în plus dacă 2 (sau mai multe) persoane (cu vârsta minimă de 16 ani) din familie au un loc de muncă.I.1. Locuri de muncă (Se va alege o variantă din posibilităţile de mai jos)

Doi sau mai mulţi membri de familie au contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminat 12 0 0
Un membru de familie are contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată. 10 10 0 10
Un membru de familie are contract de muncă şi un alt membru are contract de zilier 11 0 0
Un membru de familie are contract de muncă şi un alt membru are PFA prin care se realizează venituri regulate12 0 0
Cel puțin doi membri ai familiei au contract de zilier 8 0 0
Un membru de familie are contract de zilier 5 0 0
PFA, prin care se realizează venituri regulate 10 0 0
O persoană din familie are pensie sau pensie de boală 10 0 0
Doă sau mai multe persoane din familie au pensie sau pensie de boală 12 0 0

Vechimea la un loc de muncă prezintă mai multe garanţii pentru sustenabilitate.II.2.Vechimea (Se va alege o variantă din posibilităţile de mai jos)
Se vor acorda puncte dacă cel puţin o persoană din familie dovedeşte stabilitatea veniturilorÎn ultimii doi ani (de la 01.02.2019) cel puţin o persoană din familie a lucrat cel puțin 6 luni fără întreruperi 5 5 0 5

Nu a lucrat 6 luni în ultimii doi ani, dar pe parcursul vieţii active a lucrat 5 ani fără întreruperi 3 0 0
În ultimii doi ani a lucrat 6 luni cumulate 1 0 0

III. Administrarea resurselor Maxim 20 puncte 20 19 20 18 18
Modul de gestionare a resurselor interioare şi exterioare este un factor de sustenabilitate (neacumularea de datorii, îngrijirea spaţiului şi locuinţei, gestionarea prosocială a conflictelor familiale şi comunitare, cultivarea unor relaţii pozitive, abilităţi parentale).Plata la zi a cheltuielilor familiale: rata la bancă, facturi (electricitate, telefon, etc.), chirie, etc. -2 - - documentele justificatoare nu au aceaşi greutate, nu s-au luat în considerare adeverinţele0

Se depunctează (cu puncte în minus) familiile la care există dovezi privind neplata cheltuielilor/chiriei/ratelor sau a altor obligații financiare (de ex. pensia de întreținere a copilului)
Rezilienţă familială 5 0-5 pcte în funcţie de punctajul obţinut la 

chestionar 
 0 pcte <10% răspunsuri adevărate din 
cele valabile pentru familie
 1 : 10% - 30%
 2: 30% - 50% 
 3: 50% - 70%
 4: 70% - 90%
 5 90% ≤
  
 0-10 pcte în funcţie de punctajul obţinut 
la chestionar 
  
 0-5 pcte în funcţie de punctajul obţinut 
la chestionar

5
Se va acorda prioritate celor care dovedesc nivel ridicat de competență în administrarea resurselor.Instrument de evaluare adaptat după FRA (Family Resilience Assessment) (Sixbey, 2005) (conectare, rezolvarea problemelor, comunicare asertivă în familie şi în comunitate, sprijin,atitudine pozitivă)

Maxim 5 puncte în funcţie de punctajul obţinut la chestionar
Abilități parentale (disciplinare pozitivă, organizare, monitorizare, sprijin în educației, etc.)- chestionar adaptat după PSA (Parenting Skills Assessment) (Sturdevant Reed, Van Egeren și Mc Kelvey, 2009) și Alabama Parenting Questionnaire scale (Frick, 1991)10 10
Maxim 5 puncte în funcţie de punctajul obţinut la chestionar
Îngrijirea locuinței și spațiului 5 5
Instrument de evaluare adaptat după Home Condition Scale (Cox, Bentovim, 2000)
Maxim 5 puncte în funcţie de punctajul obţinut la chestionar şi raportul expertului

IV. Familie Maxim 10 puncte 2 5 4 3 1
Familie = persoanele care se gospodăresc împreună 4 2-3 copii 2 pct 

 3-5 copii 3 pct 
 peste 5 : 4 pct

2 3 3
Numărul copiilor minori  în familie

Pe lângă actul de căsătorie legală, se recunoaşte drept validă și declarația pe propria răspundere prin care partenerii de viață/ persoana care solicită declară că se gospodăresc împreună și enumeră persoanele pe care le au în întreţinere.Familie monoparentală 2 2
Vârstnici (persoane peste 65 ani) în îngrijire 1 0
Copii cu dizabilităţi în îngrijire 1 0
Adulţi cu dizabilităţi în îngrijire 1 0
Copii luaţi în plasament/aflaţi în îngrijire la familia care solicită locuință socială 1 0
Familia aplicantă la locuință socială poate declara că are un copil/copii luați în îngrijire (de ex. nepot/nepoată), chiar dacă în mod oficial nu îl/îi are în plasament, cu condiţia ca până la încheierea contractului să legalizeze situația copilului/ copiilor.0 1

V. Educația copiilor Max 15 puncte 15 15 13 12 10
Copii de vârsta şcolară frecventează regulat o unitate de învăţământ, cei de vârsta grădiniţei frecventează grădiniţa, iar cei de 0-3 ani sunt stimulaţi adecvat.Copil/copii de vârstă şcolară (6-16 ani) 15 15 12

Vor fi evaluaţi toţi copii din familie. Punctajul familiei va fi media punctajelor individuale. La calcularea punctajului se iau în considerare frecvenţa şcolară din semestrul I din anul școlar 2019-2020. Se consideră la calcularea punctajului şi copiii care sunt peste 16 ani (până la 26 de ani), în cazul în care sunt înscrişi într-o formă de învăţământ.
Se acordă prioritate familiilor care fac eforturi de a-şi integra copii în unităţi de învăţământ şi îi stimulează adecvat.Copilul este înscris la şcoală 5 5 5 5

Nu merge sau merge doar din când în când la şcoală. 0 Se va evalua frecvența în primul semester al anului școlar 2019-2020
A avut mai mult de 40 ore absenţe nemotivate (poate fi exmatriculat cf. Regulamentului Şcolar), dar a fost posibil să îi fie închieiată situația la toate disciplinele.3
A avut între 20-40 ore absenţe nemotivate. 5 5 5
Nu are mai mult de 20 absenţe nemotivate. 7
Merge la şcoală regulat, nu are absenţe nemotivate. 8 8
Copilul participă la activități extrașcolare. 2 2 2 2
Se vor acorda 0 sau 2 puncte.
Copii de vârstă preșcolară (3-6 ani) 15 15
Vor fi evaluaţi toţi copii din familie. Punctajul familiei va fi media punctajelor individuale.
Înscris la grădiniță 5 5 5
Frecvența la grădiniță 5 Se va evalua frecvența în primul semester al anului școlar 2019-2020 5 5
Părinții/părintele sau persoana/persoanele care se ocupă de îngrijirea copilului/copiilor stimulează copilul (se va evalua cu ajutorul unei scale de evaluaresau îl înscrie în activități extrașcolare5
Copii mici (0-3 ani)
  Se va evalua stimularea cognitivă cu ajutorul unui instrument de evaluare (chestionar) 
completat de evaluatori.

15 Scala stimulare cognitivă de la 0 la 15 pcte, în funcţie de punctaj
15 15

Studenţi Studenţii vor primi 15 pcte în cazul în care au fost înscrişi în anul universitar 2020-2021
Vor fi evaluaţi toţi copii din familie. Punctajul familiei va fi media punctajelor individuale.

VI. Locuire Maxim 27 puncte 27 27 27 27 27
Se vor evalua atât condiţiile actuale de locuire cât şi posibilităţile din trecut.Cineva din familie a fost inclus într-un contract cu ADI pentru o locuință socială -4/-6 pcte Se va lua o hotărâre după simularea evaluării

Membrii familiei nu au avut în proprietate locuinţă personal 4 4 4 4 4 4
Nu au beneficiat de locuinţă social 4 4 4 4 4 4

Se va acorda punctaj mai ridicat pentru cei care au avut mai puţine şanse în trecut şi cu condiţii locative mai precare.Nu au deținut teren construibil mai mare de 150 mp 3 3 4 4 4 4
Au fost evacuați 2 2 2 2 2 2
Condiții locative improprii Modul Coastei 1 pct

 Modul cu extindere – 1 pct
 Baraca Pro Roma Dallas 2 pcte
 Baraca Ece Homo Canton 2 pcte
 Construită de ei de la 0:
 Fără condiţii 2 pcte
 Cu condiţii 1 pct
 Baracă improvizată 3 pcte
  7

Se va alege o variantă din posibilităţile de jos
- familia este fără adăpost 3
- baracă improvizată din cherestea şi plastic, fără acces la canalizare şi apă, fără toaletă şi bucătărie 3 3 3 3 3 3
- baracă din lemn (construit de ProRoma), baracă din termopan, (construite de Ecce Homo) 2
- locuinţele fără bucătărie, cu toaletă comună 1

Spațiul pe membru de familie 1 1 1 1 1 1
mai puţin de 8 mp/p
Vechimea în Pata-Rât
peste 15 ani 10 10 10 10 10 10
10-15 ani 7
5-10 ani 5

VII. Condiţii speciale Maxim 10 puncte 0 5 0 0 0
Vulnerabilităţi/nevoi în plus faţă de cele evaluate: persoane care deşi au vârsta de pensionare, au preluat responsabilităţi parentale şi îngrijesc cel puțin un copil; familii în care adultul susţinător are o dizabilitate; persoane care provin din sistemul de protecţie a copilului; alte condiţii speciale.Unul dintre adulţii susţinători ai familiei are o dizabilitate (handicap) 5 0 5 0 0 0

Persoane provenite din sistemul de protecţie a copilului 5 3 pcte pentru instituţionalizare în alte sisteme, ex. medical pe o perioadă de 1 an0 0 0 0 0
Se va acorda prioritate pentru cei cu mai multe nevoi.Alte situaţii de vulnerabilitate 5 Violenţă domestică, victima violenţei comunitare, mai multe personae cu dizabilităţi în familie, mamă tânără fără sprijin, mamă adolescentă, familie fără electricitate 1 pct0 0 0 0 0

TOTAL 89,00 76,00 68,00 85,00 56,00 0,00 0,00

1


