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 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU                                                    

            SPORT ŞI TINERET BIHOR                                                                Nr. 1346/28.09.2020 

 
 

Raport preliminar – etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului pentru Concursul local de 

proiecte de tineret 2020 
        

Nr. 
crt. 

Nr. 
înregistrare
/ data 

Aplicant Denumire proiect Rezultat Observaţii 

1. 1327/24.09.

2020 

Fundația Județeană 

pentru Tineret Timiș 

Spațiu pentru democrație și 

participarea tinerilor  

(ciclul 8 al dialogului Uniunii 

Europene cu tinerii) 

 

Dosar incomplet Lipsă original pentru 

Certificatul de atestare 

fiscală privind plata 

obligațiilor la bugetul de stat 

și Certificatul de atestare 

fiscală privind impozitele, 

taxele locale și alte venituri 

datorate bugetului local(au 

fost depuse copii) 

2. 1329/24.09.

2020 

Asociația Uniunea 

Studenților 

Reprezentanți din 

Oradea 

Ecoclub by USO Respins - dosar 

incomplet/proiect 

neeligibil 

În baza art.9, alin 3, litera a 

și c corelat cu art.12 alin1, 

lit. a și alin.4 din cap. IV al 

Metodologiei pentru 

concursul local de proiecte 

de tineret aprobată prin 

OMTS nr.985/2020, proiect 

neeligibil cf. art.7, alin.1, 
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lit.c, i și j din cap.III al 

Metodologiei pentru 

concursul local de proiecte 

de tineret aprobată prin 

OMTS nr.985/2020 

3. 1330/24.09.

2020 

Asociația Club Sportiv 

Basti Box 

Educație pentru sănătate Respins - dosar 

incomplet/proiect 

neeligibil 

În baza art.9, alin 3, litera a 

și c corelat cu art.12 alin1, 

lit. a și alin.4 din cap. IV al 

Metodologiei pentru 

concursul local de proiecte 

de tineret aprobată prin 

OMTS nr.985/2020, proiect 

neeligibil cf. art.7, alin.1, 

lit.e din cap. III al 

Metodologiei pentru 

concursul local de proiecte 

de tineret aprobată prin 

OMTS nr.985/2020 

4. 1331/24.09.

2020 

Asociația Parteneriat 

pentru Educație 

Viitorul e aici! Respins - dosar 

incomplet/proiect 

neeligibil 

În baza art.9, alin 3, litera a 

și c corelat cu art.12 alin1, 

lit. a și alin.4 din cap. IV al 

Metodologiei pentru 

concursul local de proiecte 

de tineret aprobată prin 

OMTS nr.985/2020, proiect 

neeligibil cf. art.7, alin.1, 

lit.a,c și j din cap.III al 

Metodologiei pentru 

concursul local de proiecte 

de tineret aprobată prin 

OMTS nr.985/2020 

5. 1332/24.09.

2020 

Asociația Culturală Pro 

Lirica 

Concurs de creație literară 

« CONFLUENȚE » 

 

Admis – Dosar 

complet/Proiect 

eligibil/Solicitant 

eligibil 
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6. 1333/24.09.

2020 Asociația Manus 

Pulchrae Fii creativ VII 

Dosar incomplet De completat Certificat de 

atestare fiscală privind plata 

obligațiilor la bugetul de stat  

7. 1338/25.09.

2020(24.09 

data poștei) 

Asociația Centrul de 

Proiecte Educaționale și 

Culturale -ACPEC 

Consiliere școlară inovativă pentru 

o carieră de succes a tinerilor din 

BIHOR 

 

Admis – Dosar 

complet/Proiect 

eligibil/Solicitant 

eligibil 

 

8. 1339/25.09.

2020(24.09 

data poștei) 

Asociația Centrul de 

Proiecte Educaționale și 

Culturale -ACPEC 

Fii T.A.Re dacă ești din BIHOR! 

(Tineri Antreprenori Responsabili 

din Bihor) 

 

Admis – Dosar 

complet/Proiect 

eligibil/Solicitant 

eligibil 

 

9. 1340/25.09.

2020(24.09 

data poștei) 

Asociația de 

Responsabilizare și 

Dezvoltare a Tineretului 

Oradea 

InternStart – Început de Carieră 

 

Dosar incomplet De completat Extrasul din 

Registrul  Asociațiilor și 

fundațiilor 

 

Completările pot fi depuse între 29.09 – 05.10.2020 între orele 08:30 -16:30 de luni până joi și între orele 08:30-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare),  

la secretariatul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Bihor, din strada Mihai Eminescu, nr.11, cod poștal 410019, Oradea sau prin poștă (nu se vor lua 

 în considerare dosarele sosite la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Bihor, prin poștă, înregistrate după data de 5.10.2020, ora 16:00 sau  

depuse la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Bihor după data de 5.10.2020, ora 16:00. 

 

 

Comisia de evaluare a CL 2020 
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