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           Comisia de evaluare şi selecţionare proiecte de și pentru tineret numită 
prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.95/27.05.2021 

 
 

 Anexă 2 
la Raportul intermediar nr.20.334/23.07.2021 

 
Lista activităților de tineret depuse pentru finanţare în anul 2021 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. 

 

 

18599/07.07.20221 

 

 

Asociația Caritas-Asistență 

Socială Filiala Organizației 

Caritas Alba Iulia 

 

Punți între generații 

Proiect neeligibil:  

- documentație incompleta conform capitol 7, pct.7.1, lit.d) din 

Ghidul solicitantului:   

  - nu face dovada existenței surselor de finanțare proprii sau oferite 

de terți, din care să rezulte deținerea disponibilităților bănești 

reprezentând cota proprie de 10% - extras de cont incomplet. 

2. 

 

18601/07.07.2021 

 

Asociația Caritas-Asistență 

Socială Filiala Organizației 

Caritas Alba Iulia 

 

Expo voluntariat. Fii schimbarea în 

viața altora! 

Proiect neeligibil:  

 - documentație incompleta conform capitol 7, pct.7.1, lit.d) din 

Ghidul solicitantului:   

  - nu face dovada existenței surselor de finanțare proprii sau oferite 

de terți, din care să rezulte deținerea disponibilităților bănești 

reprezentând cota proprie de 10% - extras de cont incomplet. 
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3. 

 

 

 

 

18881/08.07.2021 

 

 

 

 

Asociația Biborka 
Festivalul Győngykoszorú – Ediția XV 

Proiect neeligibil:  

1) documentație incompletă conform capitol 7, pct.7.1 din Ghidul 

solicitantului, lipsă:   

 - certificatul de înregistrare fiscală – ANAF; 

 - dovada existenței surselor de finanțare proprii sau oferite de terți, 

din care să rezulte deținerea disponibilităților bănești reprezentând 

cota proprie de 10%; 

2) nu îndeplinește criteriile de eligibilitate a solicitantului prevăzute 

la capitolul 5 din Ghidul solicitantului:  

  - numărul tinerilor este mai mic decât două treimi din totalul 

membrilor; 

3) lipsă certificare pentru conformitate cu originalul pentru 
documentele prezentate în copie, conform art.27, alin 2 din 
Regulament. 

4. 

 

 

 

18883/08.07.2021 

 

 

 

Asociația Pro Feelfolu 

Ziua Tineretului 

Proiect neeligibil:  

1) documentație incompletă conform capitol 7, pct.7.1 din Ghidul 

solicitantului, lipsă:   

 - certificatul de înregistrare fiscală – ANAF; 

 - bilanțul contabil pentru anul 2020; 

2) nu îndeplinește criteriile de eligibilitate a solicitantului prevăzute 

la capitolul 5 din Ghidul solicitantului:  

  - numărul tinerilor este mai mic decât două treimi din totalul 

membrilor; 

3) lipsă certificare pentru conformitate cu originalul pentru 
documentele prezentate în copie, conform art.27, alin 2 din 
Regulament. 
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5. 

 

18850/08.07.2021 

 

Liga Studenților Târgu Mureș Conferință Interdisciplinară Neuron 

Proiect neeligibil: 

 - perioada de desfășurare a proiectului este cuprinsă între 

15.12.2021-19.12.2021, nefiind respectate prevederile Cap. IV, art. 

15 din Regulament. 

   

 

COMISIA DE EVALUARE ŞI SELECŢIONARE PROIECTE DE ȘI PENTRU TINERET  
 
  Întocmit: Vaida Teodora – secretar comisie   

 


