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          Comisia de evaluare şi selecţionare numită prin                              
          HCJM nr.62/2017 

 
         Anexa nr.1 

la Raportul de oportunitate-atribuire   
 

  
Lista activităților de tineret depuse pentru finanţare în anul 2017 de structuri neguvernamentale de utilitate publică de și pentru 

tineret, care organizează activități de tineret de interes județean, neconforme cu cerinţele din Ghidul solicitanţilor 
 

Nr.   
crt. 

Nr. înreg CJM 
Denumirea asociației 

de/pentru tineret 
Titlul proiectului 

Motivul respingerii 
proiectului  

1. 14821/11.07.2017 
Asociația BRONX MUSIC 
 

Mini - tabără pentru membrii Scolii 
Rock 
 

Nu îndeplineste condiția depunerii bilanțului pe 
anul 2016 înregistrat la ANAF  
 
Lipsă certificatul de înscriere sau alte acte 
doveditoare ale dobândirii personalităţii juridice 
 
Nu sunt îndeplinite condițiile de la art.16 alin.1,2 - 
nu exista dovada acoperirii contribuției proprii de 
10% din costul total al activitătii 
 

 
2. 
 

14822/11.07.2017 

Asociația COPIILOR ȘI 
TINERILOR DIABETICI 
MUREȘ (ASCOTID) 
 

Dia Mount Challenge 
 

Documentație neconformă: Certificate fiscale 
ANAF + Primarie expirate la data depuneri 
proiectului; 
 
Nedefalcare pozitiei alte cheltuieli specifice în 
buget si în deviz  
 
Neconcordonțe între bugetul de venituri si 
cheltuieli respectiv devizul activității 
 

3. 
14980/13.07.2017 
 

Asociația ROTARACT 
CLUB TÉKA 
 

Cunoaște-ți drepturile! - educație 
juridică pentru tineri 
 

Lipsă certificat de atestare fiscală de la ANAF 
 



2 
 

Nr.   
crt. 

Nr. înreg CJM 
Denumirea asociației 

de/pentru tineret 
Titlul proiectului 

Motivul respingerii 
proiectului  

4. 
15043/13.07.2017 
 

PROTOPOPIATUL  
REFORMAT TÂRNAVA 
 

Cine sunt eu și cum pot să-mi folosesc 
valorile ascunse în favoarea celor din 
jur? 

Nu este constituit si nu functionează în condițiile 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 

5. 
15085/14.07.2017 
 

Fundația BONUS PASTOR 
 

Să vorbim deschis, fără tabu-uri 
 

Nu are documente doveditoare ale contributiei 
proprii; 
 
Finantarea nu respecta prevederile art.15 cap.IV 
din Regulament activitatea fiind începută în 
intervalul selectiei 

6. 
15165/17.07.2017 
 

Asociația ”CARITAS 
ASISTENȚĂ SOCIALĂ” 
Filiala Organizației 
CARITAS ALBA IULIA 
 

Promovarea mișcării ”Young Caritas” în 
rândul tinerilor din Județul Mureș 
 

Documentație incompleta conform art. 6 si 7 din 
Regulament - lipsa act constitutiv + statut 

7. 
15192/17.07.2017 
 

Asociația PRO CHRISTO 
ET ECCLESIA 
 

Locul tău e aici- ”Onesimus” 
 

Documentație incompleta conform art. 6 si 7 din 
Regulament - lipsa act constitutiv  

8. 
15198/17.07.2017 
 

Asociația SILOE 
 

Tabere tematice de educație non-
formală 
 

Nu este beneficiar eligibil conf. art.5.1 din Ghidul 
Solicitantilor; 
 
Perioada de desfăsurare a activitatii excede data 
limită de 09.12.2017 conf. art.15 din Regulament 

9. 
15206/17.07.2017 
 

Asociația PRO CHRISTO 
ET ECCLESIA -Sectorul  
Tineret Philothea Klub 
 

Găsește-ți valorile! 
 

Documentație incompleta conform art. 6 si 7 din 
Regulament - lipsa act constitutiv  

 
 


