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         Anexa nr.1 

la Raportul de oportunitate-atribuire  nr. 11.960/2018 
 

 
 

Lista activităților de tineret depuse pentru finanţare în anul 2018 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. 
9131/26.04.2018 
 

Asociația Nyisz 
 

Ziua tinerilor din Miercurea 
Nirajului, ediția a IV-a 
 

Proiect neeligibil: 
1. activitate neeligibilă: activitatea nu poate fi încadrată în 
domeniile prevăzute la capitolul 4 și anexa 1a din/la Ghidul 
solicitantului; 
2. documente originale (buget, deviz) nesemnate și neștampilate; 
3.  contribuția beneficiarului prevăzută în buget nu acoperă 
procentul minim de 10% din valoarea totală a finanțării (art. 16 al 
Cap. IV din Regulament); 
4.  lipsă certificare pentru conformitate cu originalul pentru 
documentele prezentate în copie. 

2. 
9909/09.05.2018 

 

Asociația Pro Christo et 
Ecclesia  

 

Locul tău e aici - ”ONESIMUS” 
 

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. 
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Nr.   
crt. 

Nr. înreg CJM 
Denumirea asociației 

de/pentru tineret 
Titlul proiectului 

Motivul respingerii 
proiectului  

3. 
9978/10.05.2018 
 

Școala Gimnazială Dacia 
 

Ora verde de la școală 
 

Proiect neeligibil: 
Documentație incompleta conform art. 6 si 7 din Regulament, 
lipsă: 
1.  act constitutiv 
2. Statut 
3. acte doveditoare a calității de organizație de tineret sau pentru 
tineret 
4. actele doveditoare ale sediului și patrimoniului  
5. certificatul de înscriere sau alte acte doveditoare ale dobândiri 
personalități juridice 

4. 
10.002/10.05.2018 
 

Asociația Club Sportiv 
Torpi MS 
 

Volei pentru toți tinerii 
 

Proiect neeligibil: 
1. durata activității depășește data de 10.12.2018 nefind 
respectate  prevederile Cap.IV, art.15 din Regulament; 
2.  valoarea finanțării solicitate în cererea de finanțare (anexa 1b 
la Ghidul solicitanților) nu este conformă cu valoarea finanțării 
nerambursabile din bugetul de venituri și cheltuieli (anexa 1c la 
Ghidul solicitanților; 
3.  calcule greșite în bugetul de venituri și cheltuieli; 
4.  neconcordanță între datele prevăzute în bugetul de venituri și 
cheltuieli și devizul activității (anexa 1d la Ghidul solicitanților) 
5.  devizul activității neștampilat 

5. 
10.095/11.05.2018 
 

Asociația Srita 
 

Rețeaua de voluntari pentru viitori 
studenți la pedagogie 
 

Proiect neeligibil: 
- nu îndeplinește criteriile de eligibilitate a solicitantului 
prevăzute la capitolul 5 din Ghidul solicitantului: scopul prevăzut 
în Statutul depus nu vizează direct domeniul tineretului. 

6. 
10.101/11.05.2018 
 

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 prevăzut 
în Statutul depus nu vizează direct domeniul tineretului. 
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Nr.   
crt. 

Nr. înreg CJM 
Denumirea asociației 

de/pentru tineret 
Titlul proiectului 

Motivul respingerii 
proiectului  

7. 
10.121/11.05.2018 
 

Asociația ”Asined&Naiart” 
Tg. Mureș 
 

Proiect Judetean pentru Tineret 
”Caravana Mureșană Cult-(r)ural” 
ediția a 2-a 2018 jud. Mureș 
Slogan: ”Cultură-Educație-Viitor” 
 

Proiect neeligibil: 
1. lipsa dovezii existenței surselor de finanțare proprii sau oferite 
de terți, din care să rezulte deținerea disponibilităților bănești 
reprezentând cota proprie de 10% conform prevederilor 
punctului 7.1 lit.d, din Cap. 7 al Ghidul solicitantului. 

8. 
10.155/11.05.2018 
 

Asociația Județeană de 
Volei Mureș 
 

Nu rezultă din documentele depuse 
denumirea proiectului. 

Proiect neeligibil: 
Documentație incompleta conform art. 6 si 7 din Regulament, 
lipsă: 
1. formularul de solicitare - anexa 1b 
2.buget de venituri și cheltuieli al activității - anexa 1c 
3. devizul proiectului propus - 1d 
4. declarația pe propria răspundere - 1e 
5. act constitutiv 

9. 
10.156/11.05.2018 
 

Asociația Județeană de 
Volei Mureș 
 

Nu rezultă din documentele depuse 
denumirea proiectului. 

Proiect neeligibil: 
Documentație incompleta conform art. 6 si 7 din Regulament, 
lipsă: 
1. formularul de solicitare - anexa 1b 
2.buget de venituri și cheltuieli al activității - anexa 1c 
3. devizul proiectului propus - 1d 
4. declarația pe propria răspundere - 1e 
5. act constitutiv 
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Nr.   
crt. 

Nr. înreg CJM 
Denumirea asociației 

de/pentru tineret 
Titlul proiectului 

Motivul respingerii 
proiectului  

10. 
10.162/11.05.2018 
 

Fundația Ecologie Umana 
”Oasis” 
 

Program de mentorat 
 

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.  perioada de desfășurare a proiectului este 01.06.2018-
31.12.2018, nefiind respectate prevederile Cap. I, art. 4, lit. f) , 
respectiv  Cap.IV, art.15 din Regulament; 
3.  bugetul de venituri și cheltuieli incomplet;  
4.  greșeli de calcul în devizul activității; 
5.  neconcordanță între datele prevăzute în bugetul de venituri și 
cheltuieli și devizul activității 

11. 
10.177/11.05.2018 
 

Asociația Pro Professione 
 

Tabara pentru creșterea gradului de 
participare a tinerilor la viața 
comunității - Managementul 
Proiectelor de Finanțare pentru 
Tineret 
 

Proiect neeligibil:  
 - nu îndeplinește criteriile de eligibilitate a solicitantului  
prevăzute la capitolul 5 din Ghidul solicitantului: scopul prevăzut 
în Statutul depus nu vizează direct domeniul tineretului. 

12. 
10.178/11.05.2018 
 

Asociația Pro Professione 
 

Tabara pentru facilitarea accesului 
la cultura de calitate a tinerilor din 
mediu rural 
 

Proiect neeligibil: 
- nu îndeplinește criteriile de eligibilitate a solicitantului 
prevăzute la capitolul 5 din Ghidul solicitantului: scopul prevăzut 
în Statutul depus nu vizează direct domeniul tineretului. 

 
 
 


