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                                                              Concursul local de proiecte de tineret 
Raport preliminar al etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului
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1 854/20.05.2
019

Asociația Studenților și 
Tinerilor Ingineri Constructori 
din Facultatea de Construcții 
din Cluj-Napoca

Un stil de viată sănătos 
se formează prin 
educație adecvată

da da da nu* da nu** da da nu nu nu*** nc nc nu da da da da da da da da nu*** da da nu*
**

da nu**
**

nu** nu**
**

da nu**
**

nu**
**

Dosar incomplet:
*Lipsă CD/DVD/Stick 
**Lipsă Certificat Atestare Fiscală 
pentru plata obligațiilor la bugetul 
de stat  
***Lipsă Extras din Registrul 
special al asociațiilor si fundațiilor
****Lipsă anexă 2.2

2 855/20.05.2
019

Asociația Studenților și 
Tinerilor Ingineri Constructori 
din Facultatea de Construcții 
din Cluj-Napoca

Consiliere pentru un 
viitor de succes

da da da nu* da nu** da da da nu nu*** nc nc nu da da da da da da da da nu*** da da nu*
**

da da nu** da da da da Dosar incomplet:
*Lipsă CD/DVD/Stick 
**Lipsă Certificat Atestare Fiscală 
pentru plata obligațiilor la bugetul 
de stat  
***Lipsă Extras din Registrul 

Observații

C1- ELIGIBILITATE PROIECT

Denumire proiect

Verificare conformitate administrativă C2- ELIGIBILITATE SOLICITANT

Denumire solicitant

Nr. de 
înregistrar

e
Nr. 
crt.

LEGENDĂ
nu - document lipsă
nu*, nu**, nu***,nu****  - documentul există dar este incomplet sau neconform (vezi explicațiile de la rubrica observații)

de stat  
***Lipsă Extras din Registrul 
special al asociațiilor si fundațiilor

3 856/21.05.2
019

Asociația Delia Sportul ca o metodă de 
combatere a depresiei și 
suicidului tinerilor cu 
epilepsie

da da da da da da da da da da nu* nc nc da nu da nu da da da da da nu* da da da da da da da da da da Dosar incomplet:
*Extras din Registrul special al 
asociațiilor si fundațiilor este 
incomplet, nu conține  informații 
din care să reiasă că desfășoară 
programe/ proiecte/ activități 
pentru tineret/ studenți  

4 861/21.05.2
019

Asociația Apartenența ECO MOOD da da da da da nu* da da da da da nc da da da da da da da da da da da da da da da da nu* da da da da Dosar incomplet:
*Lipsă Certificat Atestare Fiscală 
pentru plata obligațiilor la bugetul 
de stat 

5 862/21.05.2
09

Uniunea Studențească 
Maghiară din Cluj

Universitatea de vară 
USMC

da da da da da nu* da da da da da nc nc da da da da da da da da da da da da da da da nu* da da da da Dosar incomplet:
*Lipsă Certificat Atestare Fiscală 
pentru plata obligațiilor la bugetul 
de stat 

6 863/21.05.2
019

Federația Tinerilor din Cluj Tineri pentru 
Comunitate

da da da nu* da da nu nu nu da da nc nu nu da da da da da da da da da da da da nu** nu**
*

da nu**
*

da nu**
*

nu**
*

Dosar incomplet:
*Lipsă CD/DVD/Stick
**Lipsă anexă 2 
***Lipsă anexă 2.2



7

864/21.05.2
019 Asociația Tinerilor Clujeni 

Școala de vara 
#defineSchool ediția a V-
a

da da da nu* da nu nu nu nu da da nc nu nu da da da da da da da da da da da da nu** nu**
*

nu**
**

nu**
*

da nu**
*

nu**
*

Dosar incomplet:
*Lipsă CD/DVD/Stick
**Lipsă anexă 2 
***Lipsă anexă 2.2 
****Lipsă Certificat Atestare 
Fiscală pentru plata obligațiilor la 
bugetul de stat și local

Completări se pot depune la sediul DJST Cluj în perioada 28.05-03.06.2019 COMISIA DE EVALUARE

Notă 
C1- Documentele au fost depuse în plic sigilat  Preşedinte:  Katalin-Boglárka KASSAY – director executiv adjunct
C2- Documentele au fost depuse la adresele DJST/DSTMB, sau transmise cu mențiunea „Pentru Concursul local de proiecte de tineret”  
C3- Documentele au fost depuse în termenul stabilit în anunțul de participare  Membrii:   Aurelia ALUAȘ –  inspector superior Compartiment Contabilitate
C4-Formularul de finanţare (anexa nr. 1) este depus în original și pe CD/DVD/memory stick, în format word.                                                                           Salarii-Resurse Umane
C5-Toate rubricile Formularului de finanţare (anexa nr. 1)  sunt completate, acolo unde este cazul                   Zita KISS – expert principal Compartimentul Tineret          
C6- Certificatul de atestare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul de stat și local există și este depus în original sau copie conform cu originalul                   Timoftei MAN – consilier superior Compartimentul Tineret
C7-Declarația de integritate exisă în original și este  semnată de reprezentantul legal al solicitantului conform modelului din anexa nr. 2
C8-Declarația pe propria răspundere conform căreia proiectul nu beneficiază/ nu a beneficiat de finanţare nerambursabilă de la MTS/DJST/DSTMB 
alte fonduri publice, conform modelului din anexa nr. 2.1 există în oiginal și este semnată de reprezentantul legal al solicitantului.
C9-Declarația pe propria răspundere, conform modelului din anexa nr. 2.2 există în original și este semnată de reprezentantul legal al solicitantului
C10- Extrasul din Registrul special al asociațiilor și fundațiilor sau Certificatul de grefă, în cazul asociațiilor și fundațiilor pentru asociațiile şi fundaţiile 
 care funcţionează în condiţiile
Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificările şi completările prin Legea nr. 246/2005 există în original 
sau copie conform cu originalul
C11-Extrasul din Registrul special al asociațiilor și fundațiilor sau Certificatul de grefă, depus, cuprinde următoarele rubrici
conducerea asociației/ fundației, sediu și informații din care să reiasă că desfășoară activități pentru tineret/ studenți
C12-Regulamentul intern de organizare și funcționare, în cazul fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București, există 
în copie conform cu originalul, pentru fundațiile județene pentru tineret respectiv a Municipiului București
C13-Acordul de parteneriat există și este depus pe CD/DVD/memory stick, scanat în format pdf.
C14-CV-urile membrilor echipei de proiect din care să reiasă experiența specifică activităților proiectului depus, există și sunt depuse pe 
CD/DVD/memory stick, scanat în format pdf.

C1 - Eligibilitate proiect
SC 1.1- Proiectul se înscrie în tema și prioritățile stabilite pentru concursuri, prevăzute în anunțul de participare
SC1.2-Proiectul cuprinde tipurile de activități eligibile  prevăzute la art. 4, alin. (3) SC1.2-Proiectul cuprinde tipurile de activități eligibile  prevăzute la art. 4, alin. (3) 
SC 1.3- Minimum 80% dintre persoanele din lista de participan  ți, sunt la proiectele de tineret: tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani; 
SC 1.4- Solicitantul asigură contribuția proprie și/sau atrasă de minimum 10% din valoarea proiectului de tineret/studențesc (în bani şi/sau valorizată)
SC 1.5-Proiectul se încadrează în perioada de derulare stabilită pentru concurs, perioadă precizată în anunțul de participare, publicat în Monitorul Oficial al României și pe site-ul 
DJST/ DSTMB
SC 1.7- Participanți din proiect au domiciliul în județul în care se organizează concursul sau prezintă documente doveditoare că își desfășoară activitatea în județul respectiv
SC 1.8-Proiectul respectă prevederile legale în vigoare cu privire la normele de cheltuieli în domeniul activității de tineret, conform Hotărârii Guvernului nr. 259/2006  pentru cheltuielile finanțate 
de DJST/ DSTMB
C2- Eligibilitate solicitant
SC 2.1-Solicitantul este asociație sau fundaţie care funcţionează în condiţiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București care funcționează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret 
şi a municipiului Bucureşti cu modificările și completările ulterioare 
SC 2.2-Solicitantul desfășoară programe/proiecte/activități pentru tineri/studenți, conform Extrasului din Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor/Certificatului de grefă
Regulamentului intern de organizare și / funcționare 
SC 2.3- Solicitantul a respectat în ultimii doi ani contractele de finanțare nerambursabilă acordate și/sau parteneriatele semnate cu finanțatorul și au raportat corect, 
complet și la timp contracte de finanțare/parteneriate
SC 2.4- Solicitantul nu depășește numărul de proiecte prevăzut în anunțul de participare
C2.5. - Solicitantul are sediul social/filială în județul în care se organizează concursul local de proiecte
SC 2.6- Solicitantul nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare
SC 2.7- Solicitantul nu este vinovat de grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace pe care finanțatorul le poate justifica
SC 2.8- Solicitantul și-a îndeplinit obligațiile referitoare la plata contribuțiilor la asigurările sociale sau la plata taxelor și impozitelor la bugetul de stat și local, în conformitate cu prevederile legale
SC 2.9- Solicitantul nu a făcut obiectul unei hotărâri definitive și irevocabile pentru fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală 
în detrimentul intereselor financiare, fără să existe dovezi că s-au luat în ultimii ani măsuri de corecție în acest sens
SC 2.10- Solicitantul nu a fost declarat a fi într-o situație gravă de nerespectare a obligațiilor contractuale privind procedurile de achiziție sau procedurile de acordare a finanțărilor
SC 2.11-Solicitantul nu este subiect al unui conflict de interese cu organizații sau persoane direct sau indirect implicate în procedura de acordare a finanțării nerambursabile
SC 2.12 -Solicitantul nu este vinovat de distorsionări grave în procesul de transmitere a informațiilor solicitate de finanțator sau nu reușesc să furnizeze informațiile solicitate


