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Extras METODOLOGIE pentru Concursul național/local de proiecte de tineret și pentru 

Concursul național de proiecte studențești - Anexa la OMTS nr.490 din 26.03.2019*** 

 

 

 Eligibilitate proiecte de tineret și studențești 
 

(1) Sunt eligibile proiectele de tineret/studențești care: 

 

a) se înscriu în tema și prioritățile stabilite pentru concursuri, prevăzute în 

anunțul de participare; 

 

b) se încadrează în tipurile de activități: stagii/cursuri, concursuri, festivaluri, 

campanii de informare/promovare, baze de date, biblioteci electronice, platforme 

online, platforme educaționale, pagini web, schimburi de experiență, caravane, 

expoziţii, târguri, manifestări sportive, seminarii, simpozioane, mese rotunde, 

dezbateri, conferinţe, evenimente, întâlniri de lucru, ateliere de lucru, școli de 

vară, marcarea unor evenimente. 

 

c) minimum 80% dintre persoanele din lista de participanți, sunt: 

c.1) la proiectele de tineret: tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani;  

c.2) la proiectele studențești: studenți. 

 

d) asigură contribuția proprie și/sau atrasă de minimum 10% din valoarea 

proiectului de tineret/studențesc (în bani şi/sau valorizată); 
 

e) au participanți din minimum 2 județe, pentru Concursul național de proiecte 

de tineret și Concursul național de proiecte studențești, municipiul București fiind 

asimilat unui județ;  

 

f) pentru concursul local de proiecte de tineret, participanții trebuie să aibă 
domiciliul în județul în care se organizează concursul sau să prezinte documente 

doveditoare că își desfășoară activitatea în județul respectiv;  

 

g) respectă prevederile legale în vigoare cu privire la normele de cheltuieli în 

domeniul activității de tineret, conform Hotărârii Guvernului nr. 259/2006 

privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor 

Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret, cu 

modificările ulterioare, pentru cheltuielile finanțate de MTS ; 
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h) sunt depuse de solicitanți eligibili, persoanelor juridice fără scop patrimonial, 

care:  funcționează în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 

cu privire la asociații și fundații, cu completările și modificările ulterioare, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005; funcționează 

conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru 

tineret şi a municipiului Bucureşti. 

 

i) se încadrează în perioada de derulare stabilită pentru concurs; 

 

j) sunt depuse pe formularul de finanțare, conform anexei nr. 1 și au toate 

câmpurile obligatorii completate; 

 

k) nu se adresează exclusiv membrilor solicitanților de finanțare. 

 

 

Eligibilitate solicitanți 

 
 (1) Solicitanți eligibili sunt asociațiile şi fundaţiile 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 și 

îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 
 

a) desfășoară programe/proiecte/activități pentru tineri/studenți, conform 

Extrasului din Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor sau a Certificatului 

de grefă și a Regulamentului intern de organizare și funcționare, în cazul 

fundațiilor județene pentru tineret; 

 

b) au respectat în ultimii doi ani contractele de finanțare nerambursabilă 
semnate cu MTS și DJST/DSTMB; 

 

c) nu depășesc numărul de proiecte prevăzut în anunțul de participare.  

 

(2) Sunt neeligibili solicitanții care: 

 

a) fac 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; 
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b) sunt vinovați de grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace pe care 

finanțatorul le poate justifica;  

 

c) nu și-au 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; 

 

d) au 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; 

 

e) au fost declarați a fi într-o situație gravă de nerespectare a obligațiilor 

contractuale privind procedurile de achiziție sau procedurile de acordare a 

finanțărilor; 
 

f) sunt subiectul unui conflict de interese cu organizații sau persoane direct sau 

indirect implicate în procedura de acordare a finanțării nerambursabile; 

g) sunt vinovați de distorsionări grave în procesul de transmitere a informațiilor 

solicitate de finanțator sau nu reușesc să furnizeze informațiile solicitate;  

 

h) depun un număr de proiecte mai mare decât cel prevăzut în anunțul de 

participare.  
 

 

Depunerea dosarului de concurs 
Solicitanții depun în plic sigilat, următoarele: 

 

(1) Documente depuse în format fizic: 

a) Formularul de finanţare (anexa nr.1), în original;  

 

b) Certificatul de atestare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul de stat și 

local, în original sau copie conform cu originalul; 

 

c) Declarația de integritate semnată de reprezentantul legal al solicitantului 

conform modelului din anexa nr. 2, în original; 

 

d) Declarația pe propria răspundere conform căreia proiectul nu beneficiază/nu 

a beneficiat de finanţare nerambursabilă de la MTS/DJST/DSTMB sau de alte 

fonduri publice, conform modelului din Anexa nr. 2.1; 

 

e) Declarație că solicitantul nu a făcut obiectul unei hotărâri definitive și 
irevocabile pentru fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau 
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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, conform 

modelului din Anexa nr. 2.2; 

 

f) Extrasul din Registrul special al asociațiilor și fundațiilor/ Certificatul de 

grefă, care trebuie să cuprindă date despre conducerea asociației/fundației, sediu 

și informații din care să reiasă că desfășoară activități pentru tineret/studenți. Se 

depune în original sau copie conform cu originalul;  

 

g) Regulamentul intern de organizare și funcționare, în cazul fundațiilor 

județene pentru tineret și a municipiului București, în copie conform cu 

originalul; 

 

(2) Documente depuse pe CD/DVD/memory stick, scanate în format pdf:  

a) Acordul de parteneriat (dacă este cazul); 

 

b) CV-urile membrilor echipei de proiect din care să reiasă experiența specifică 

tipului de proiect depus.  

 

(3) Formularul de finanțare depus pe CD/DVD/memory stick, în format word, 

conform Anexei nr. 1. 

(4) Documentele se depun în termenul stabilit prin anunțul de participare la 

sediul […] DJST IASI, STR. OCTAV BOTEZ NR. 2A, în plic sigilat, cu 

mențiunea „Pentru Concursul local de proiecte de tineret” 
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*** Ordinul MTS nr. 490/12.03.2019, impreuna cu anexa este disponibil pe site-ul DJST Iasi (www.djstiasi.ro) 

si site-ul MTS (www.mts.ro)  


