
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Capital Uman, Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara, Măsura 7 – Dezvoltarea mediului antreprenorial prin înființarea de întreprinderi noi,
Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-

roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC,
«Antreprenoriat pentru ocupare si integrare, sociala!», MySMIS 150435

Declarație privind încadrarea în categoria persoanelor

aflate in risc de sărăcie si excluziune socială

Subsemnatul/a .....................................................................................................................

cu domiciliul și/sau reședința în ..........................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

legitimat(ă) cu CI Seria: ........... Nr. .................. CNP .....................................................,

telefon mobil: ................................................ e-mail: .........................................................,

declar pe propria răspundere, că mă încadrez în categoria persoanelor aflate in risc de
sărăcie si excluziune socială, conform definiției Eurostat (indicatorul AROPE), aflându-
mă într-un din următoarele situații:

1. În risc de sărăcie sau

- În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalent situat sub
pragul riscului de sărpcie, care este stabilit la 60 % din mediana la nivel național a venitului disponibil
(după transferurile sociale) pe adult echivalent.

2. Se confruntă cu o deprivare materială severă sau

- Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de forlosință
îndelungată. Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun de condiții de trai
extrem de limitate din cauza lipsei resurselor, la cere se îbregistrează cel puțin 4 din cele 9 elemente de
deprivarem respectiv nu își pot permite:

(1) Să plăteasc chiria sau facturile la utilități

(2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței

(3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute
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(4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proiteic în fiecare zi

(5) o săptămână de vacanță departe de casă

(6) un autoturism

(7) o mașină de spălat

(8) un TV color

(9) un telefon

3. Trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii

- Sunt cele cu vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodarii în care adulții (cu vârsta între
18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potenșialul lor total.

Declar că doresc să mă înscriu în grupul țintă al Proiectului " Antreprenoriat pentru
ocupare și integrare socială!", MySmis 150435, nu am mai participat și nici nu voi mai
participa la alte cursuri de formare antreprenorială specifică în cadrul proiectelor
finanțate prin Fondul Social European – Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1 – Reducerea numărului de persoane
aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-
roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație
aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în
contextul mecanismului de DLRC.

Declar că sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate în
urmatoarele scopuri: a) pentru a verifica eligibilitatea dosarului meu în vederea participarii la
proiect și b) pentru a mi se facilita participarea la proiect (daca dosarul meu este eligibil). Am
luat la cunostință că politica de protectie a datelor cu caracter personal o găsesc la :
https://exino.ro/proiecte/gal-timisoara/gdpr.

Data Semnătura


