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           Comisia de evaluare şi selecţionare proiecte de și pentru tineret numită 
prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.69/30.05.2019 

 
 

 Anexă 
 la Raportul intermediar 

 
 

 
Lista activităților de tineret depuse pentru finanţare în anul 2019 de structuri neguvernamentale de și pentru tineret, care organizează activități de tineret 

de interes județean, neconforme cu cerinţele din Ghidul solicitanţilor 
 

 
 

Nr.   

crt. 

Nr. de 

înregistrare al 

proiectului 

Denumirea 

asociației 

de/pentru 

tineret 

Titlul 

proiectului 

 
Motivul respingerii 

proiectului 

1 
14787/14.06.2019 

Asociația 
”Speranță, Lumină 

și Armonie” 
Adoptă un bunic 

Proiect neeligibil: 
1) nu îndeplinește criteriile de eligibilitate a solicitantului prevăzute la capitolul 5 din Ghidul 
solicitantului:  
 - scopul și obiectivele  prevăzute în Statut nu vizează direct domeniul tineretului; 
 - numărul membrilor este mai mic decât două treimi din totalul membrilor; 
 
2)Documentație incompleta conform capitol 7, pct.7.1 din Ghidul solicitantului, lipsă:   
 - contractul de sponsorizare prevăzut în Anexa nr. 1c 

2 
16264/28.06.2019 

 

Asociația 
”Forcamp” 

 

Voluntari pentru 
viitor! 
 

Proiect neeligibil: 
1) nu îndeplinește criteriile de eligibilitate a solicitantului prevăzute la capitolul 5 din Ghidul 
solicitantului:  
 - scopul și obiectivele  prevăzute în Statut nu vizează direct domeniul tineretului. 
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3 16265/28.11.2019 
 

Asociația 
”Forcamp” 

 

Cursuri de lego 
robotică 

 

Proiect neeligibil: 
1) nu îndeplinește criteriile de eligibilitate a solicitantului prevăzute la capitolul 5 din Ghidul 
solicitantului:  
 - scopul și obiectivele  prevăzute în Statut nu vizează direct domeniul tineretului; 
2) grupul țintă nu îndeplinește criteriile de eligibilitate a solicitantului prevăzute la capitolul 3 
alin.3.2 din Ghidul solicitantului; 
 

4 
16550/02.07.2019 

Asociația Pro 
Christo et Ecclesia 
- Sectorul Tineret 

Philothea Klub 

Impactul deciziilor 
mele 

Proiect neeligibil: 
1) nu îndeplinește criteriile de eligibilitate a solicitantului prevăzute la capitolul 5 din Ghidul 
solicitantului:  
 - scopul și obiectivele  prevăzute în Statut nu vizează direct domeniul tineretului. 

5 16542/02.07.2019 
 

Fundația ”Sfântul 
Blasius” 

 

Voluntariat pentru 
comunitate! 

 

Proiect neeligibil: 
1) nu îndeplinește criteriile de eligibilitate a solicitantului prevăzute la capitolul 5 din Ghidul 
solicitantului:  
 - scopul și obiectivele  prevăzute în Statut nu vizează direct domeniul tineretului; 
2) Documentație incompleta conform capitol 7, pct.7.1 din Ghidul solicitantului, lipsă:   
 - certificatul de înregistrare fiscală 
 - dovada existenței surselor de finanțare proprii sau oferite de terți, din care să rezulte 
deținerea disponibilităților bănești reprezentând cota proprie de 10%; 
 

6 16827/04.07.2019 
 

Asociația 
”Nyárádszeredáért 

Egyesület” 
 

Turneu memorial 
de fotbal ”Csiki 

Sándor” 

Proiect neeligibil: 
 - perioada de desfășurare a proiectului este 18.05.2019, nefiind respectate prevederile Cap. I, 
art. 4, lit. f) din Regulament.  

7 16941/05.07.2019 
 

Asociația Pro 
Caritate Dei 

 

”Să cunoaștem 
comorile noastre 

naturale” 
 

Proiect neeligibil: 
1) Grupul țintă nu îndeplinește criteriile de eligibilitate a solicitantului prevăzute la capitolul 3 
alin.3.2 din Ghidul solicitantului; 
2) Lipsă certificare pentru conformitate cu originalul pentru documentele prezentate în copie, 
conform art.27, alin 2 din Regulament; 
 

8 

17029/05.07.2019 
 

Asociația ”Letʹs Do 

It Romania” 

 
 

Letʹs Do It Mureș! 
 

Proiect neeligibil: 
1) nu îndeplinește criteriile de eligibilitate a solicitantului prevăzute la capitolul 5 din Ghidul 
solicitantului: scopul prevăzut în Statutul depus nu vizează direct domeniul tineretului; 
2) lipsă certificare pentru conformitate cu originalul pentru documentele prezentate în copie 
conform art.27, alin 2 din Regulament; 
3) Documentație incompleta conform capitol 7, pct.7.1 din Ghidul solicitantului, lipsă:  
 - certificat fiscal -ANAF 
 - dovada înregistrării  bilanțului contabil pe anul 2018 
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9 17034/05.07.2019 
 

Asociația 
”Apicultorilor 

Valea Nirajului” 
Jud. Mureș 

 

Mic dejun cu miere 
 

Proiect neeligibil: 
1) nu îndeplinește criteriile de eligibilitate a solicitantului prevăzute la capitolul 5 din Ghidul 
solicitantului: scopul și obiectivele  prevăzute în Statut nu vizează direct domeniul tineretului; 
2) grupul țintă nu îndeplinește criteriile de eligibilitate a solicitantului prevăzute la capitolul 3 
alin.3.2 din Ghidul solicitantului; 
3) lipsă certificare pentru conformitate cu originalul pentru documentele prezentate în copie 
conform art.27, alin 2 din Regulament; 
 

10 17044/05.07.2019 
 

Asociația 
Pompierilor 

Voluntari Niraj - 
Nyarad 

 

Zilele pompierilor 
voluntari din Orașul 
Miercurea Nirajului 

Proiect neeligibil: 
1) nu îndeplinește criteriile de eligibilitate a solicitantului prevăzute la capitolul 5 din Ghidul 
solicitantului:  scopul și obiectivele  prevăzute în Statut nu vizează direct domeniul tineretului; 
2) lipsă certificare pentru conformitate cu originalul pentru documentele prezentate în copie 
conform art.27, alin 2 din Regulament; 

11 17046/05.07.2019 
 

Asociația Cultural 
Sportivă ”Starlight” 

 

Tabară de dans 
popular pentru 

tineret 
”STARLIGHT” 

 

Proiect neeligibil: 
1) grupul țintă nu îndeplinește criteriile de eligibilitate a solicitantului prevăzute la capitolul 3 
alin.3.2 din Ghidul solicitantului; 
2) Documentație incompleta conform capitol 7, pct.7.1 din Ghidul solicitantului, lipsă:  
 - bilanțul contabil pe anul 2018; 
3) Certificatul fiscal eliberat de la bugetul local – expirat 
 

12 17047/05.07.2019 
 

Asociația Cultural 
Sportivă ”Starlight” 

 

Tabară de dans 
popular pentru 

tineret 
”APRÓCSILLAGOK” 

 

Proiect neeligibil: 
1) grupul țintă nu îndeplinește criteriile de eligibilitate a solicitantului prevăzute la capitolul 3 
alin.3.2 din Ghidul solicitantului; 
2) Documentație incompleta conform capitol 7, pct.7.1 din Ghidul solicitantului, lipsă:  
 - bilanțul contabil pe anul 2018; 
3) Certificatul fiscal eliberat de la bugetul local - expirat 
 

   

Comisia de evaluare şi selecţionare proiecte de și pentru tineret numită 
prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.69/30.05.2019 

 

 

 

Întocmit: Vaida Teodora – secretar comisie   


