
 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

NR. INREG.  338/06.06.2019 

 
RAPORT CONCURSUL LOCAL DE PROIECTE 2019 

rezultatul final al etapei de verificare administrativă și a eligibilității solicitantului și a proiectului 
 

 Nr. 

Crt. 

 

 

SOLICITANT 

 

PROIECT 

Denumire Nr. înreg./data Nr. înreg.dosar 

completări/data 

Eligibil/ 

Neeligibil 

 

Observații 

1 ASOCIAȚIA GRUPURILOR 
LOCALE DE TINERET 

Voluntariatul - atelier de 
implicare în comunitate 

316/21.05.2019 1443/03.06.2019 ELIGIBIL Proiectul trece in etapa 
de evaluare tehnică și 
financiară 

2  
ASOCIAȚIA GISU 

Tabără de artă și creație 
populară 

318/21.05.2019 330/03.06.2019 ELIGIBIL Proiectul trece in etapa 
de evaluare tehnică și 
financiară 

3 ASOCIAȚIA LIGA 
STUDENȚILOR DE LA 
FOLOSOFIE IAȘI- LSFI 

Tinerii din mediul rural 
ieșeni accesează fonduri 
nerambursabile 

1327/21.05.2019 332/03.06.2019 ELIGIBIL Proiectul trece in etapa 
de evaluare tehnică și 
financiară 



 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

4  
ASOCIAȚIA TINERET PENTRU 

IAȘI 

Alegeri înțelepte pentru un 
viitor de succes 

1328/21.05.2019 N/A ELIGIBIL Proiectul trece in etapa 
de evaluare tehnică și 
financiară 

5 ASOCIAȚIA STUDENȚILOR ȘI 
ABSOLVENȚILOR FACULTĂȚII 

DECONSTRUCȚII ȘI 
INSTALAȚII DIN IAȘI - ASAFCI 

Orientare în carieră prin 
metode non-formale 

1329/21.05.2019 N/A ELIGIBIL Proiectul trece in etapa 
de evaluare tehnică și 
financiară 

6 LIGA  STUDENȚILOR ETH DIN 
IAȘI 

Voluntar pentru Iași 310/21.05.2019 1392/28.05.2019 ELIGIBIL Proiectul trece in etapa 
de evaluare tehnică și 
financiară 

7 ASOCIAȚIA CULTURALĂ 
MOLDAVIA 

Sunt tânăr! Mă implic! 311/21.05.2019 1391/28.05.2019 ELIGIBIL Proiectul trece in etapa 
de evaluare tehnică și 
financiară 

8 ASOCIAȚIA STUDENȚILOR 
CHIMIȘTI IEȘENI- ASCI 

Regenerarea urbană a zonei 
Tătărași - Baza Sportivă 

Tepro 

307/21.05.2019 1393/28.05.2019 ELIGIBIL Proiectul trece in etapa 
de evaluare tehnică și 
financiară 

9  
ATI 

 
Lucrătorul de tineret 2019 

 

309/21.05.2019 329/31.05.2019 ELIGIBIL Proiectul trece in etapa 
de evaluare tehnică și 
financiară 

10 ASOCIAȚIA OM BUN Activând ca voluntar, devii 
om bun, Ed. III 

317/21.05.2019 328/31.05.2019 ELIGIBIL Proiectul trece in etapa 
de evaluare tehnică și 
financiară 



 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

11 TERIS IAȘI Școala de voluntariat, Ed. 
III 

308/21.05.2019 331/03.06.2019 ELIMINAT solicitantul nu a depus la 
dosarul cu completari 
documentele solicitate in 
etapa preliminara, 
respectiv certificatul de 
atestare fiscala de plata a 
obligatiilor la bugetul de 
stat, valid/valabil 

12 LSGG Training pe public speaking 
și elemente de teambuilding 

312/21.05.2019 333/03.06.2019 ELIMINAT solicitantul nu a depus la 
dosarul cu completari 
documentele solicitate in 
etapa preliminara, 
respectiv formularul de 
finantare cu toate 
rubricile completate 
precum si extrasul din 
Registrul special al 
asociatiilor. 

13 CRIS Dreptul tău la studenție 313/21.05.2019 N/A ELIGIBIL Proiectul trece in etapa 
de evaluare tehnică și 
financiară 

14 ASOCIAȚIA CENTRUL 
REGIONAL DE INTEGRARE 
SOCIALĂ NORD-EST - CRIS 

Ai reușit? Continuă! N-ai 
reușit? Continuă! 

314/21.05.2019 N/A ELIGIBIL Proiectul trece in etapa 
de evaluare tehnică și 
financiară 



 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

15 AREFE Iașul leagăn cultural 315/21.05.2019 334/03.06.2019 ELIGIBIL Proiectul trece in etapa 
de evaluare tehnică și 
financiară 

16 JURIDIS Învață să te informezi 
corect! 

306/21.05.2019 327/30.05.2019 ELIGIBIL Proiectul trece in etapa 
de evaluare tehnică și 
financiară 

17 ASOCIAȚIA TINERET PENTRU 
IAȘI 

Învață să trăiești sănătos în 
tabăra tinerilor ieșeni 

1327/21.05.2019 N/A ELIGIBIL Proiectul trece in etapa 
de evaluare tehnică și 
financiară 

 

 

*Solicitanții care nu au îndeplinit condițiile administrative după completarea documentelor, au fost eliminați din concurs (Anexa la OMTS nr.490 din 

26.03.2019, Capitolul II, art. 12, alin. 10). 

 

**Rezultatele concursurilor locale de proiecte pot fi contestate în termen de 4 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor etapei de verificare a conformității 

administrative și a eligibilității . Contestațiile se depun la sediul MTS, Registratură, strada Vasile Conta nr. 16, sector 2, fie se transmit pe e-mail, la adresa 

precizată în anunțul de participare. 
 

***Etapa de evaluare tehnică și financiară, pe bază de punctaj, se desfășoară în perioada 19-21 iunie, iar rezultatele se afișează în conformitate cu anunțul de 

participare, pe site-ul DJST IASI și la sediul acestora. 

 


