FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 5: „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investitii 9.ii: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității
Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile
marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni
integrate în contextul mecanismului de DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate.
Titlul proiectului: „Dezvoltare economica si sociala in orasul Targu Neamt”
Contract nr.: POCU/303/5/2/ 128943
Beneficiar: UAT Orasul Târgu – Neamţ
Parteneri: P1 - Scoala Gimnaziala "Ion Creanga" Tg.Neamt; P2 - Asociatia "Casuta Cu Miracole"

Anexa 3
DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
privind apartenența la Grupul Tinta
Subsemnatul/Subsemnata ……………………………………….…………………………………,
CNP…………………………………………………………..,domiciliat/ă

în

……………………………………,judeţul…………………………………………,

strada

……………………………………………………, nr………., bloc …………., scara ………., apt.
…………..,parinte/tutore

al

elevului/elevei

……………………………………………………………., participant/a la activitati de tip
,,Scoala dupa scoala’’ in cadrul Proiectului „Dezvoltare economica si sociala in orasul Targu

Neamt’’, ID: 128943, cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la falsul în
declaraţii,

declar

pe

propria

răspundere

apartenenta

la

grupul

tinta

a

elevului

………………………………………. prin faptul ca acesta are domiciliul/locuieste in teritoriul
acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală a orasului Targu Neamt si se incadreza in categorii de
persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială existente în comunitățile marginalizate din
cadrul teritoriilor vizate de Strategia/Strategiile de dezvoltare locală finațate prin măsura LEADER nr.19
din PNDR 2014-2020 si se afla in cel putin una dintre situatiile:

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

B) Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de
folosință îndelungată. Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun de condiții
de trai extrem de limitate datorită lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din cele 9
elemente de deprivare respectiv nu își pot permite:
1) să plătească chiria sau facturile la utilități;
2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței;
3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute;
4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi;
5) o săptămână de vacanță departe de casă;
6) un autoturism;
7) o mașină de spălat;
8) un TV color, sau
9) un telefon.
C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii sunt cele cu vârsta
cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul
anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.

Data:
Semnătura:

Atentie se va incercui una dintre situatiile prezentate mai sus!

