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PROCES-VERBAL DE EVALUARE COMISIA TINERET

Nr.
crt.

Număr
înregistrare

Denumire solicitant Denumire proiect Rezultat
evaluare

Punctaj / motivare respingere

1 554817/20.08.2020 Fundaţia Sfântul Ioan Bosco Clubul Iui Don Bosco Admis 79,6

2 554981/20.08.2020 Asociaţia INSULA Cercetaşilor Cercetăşia, un mod de viaţă cu 
implicare în comunitate

Admis 76

3 555013/20.08.2020 Asociaţia pentru Artă şi Educaţie 
George Apostu

Bacăul în arta Tinerilor Admis 71,6

4 554263/18.08.2020 Asociaţia Culturală, Educaţională, 
Umanitară ’’Zaharia' ART”

Tabăra de zi - cultură istorie şi 
vânătoare 3D

Admis 70,8

5 554373/19.08.2020 Asociaţia Mutatis Mutandis Gestiunea psihologică a crizei 
COVID 19 pentru copii şi tineri

Admis 70

6 554830/20.08.2020 Fundaţia de Sprijin Comunitar Comunitatea creşte cu tineri 
voluntari

Admis 70
Au fost declarate neeligibile de către comisia Tineret, 
costurile pentru amenajări, respectiv achiziţionarea şi 
montarea unei centrale termice -  reprezentând costuri 
care nu au relevanţă în atingerea obiectivelor 
proiectului, astfel contribuţia autorităţii finanţatoare 
va fi în cuantum de 46230,90 lei, restul sumei de 
7000 lei va fi suportată de către solicitant.

7 555004/20.08.2020 Asociaţia pentru Dezvoltare 
Activă

Laboratorul de democtaţie Respins 44

8 554922/20.08.2020 Federaţia Tinerilor din Bacău Bacăul meu Respins 42,6
9 554651/19.08.2020 Asociaţia Bronx People Festivalul Tânărului Gurmand Respins 26,4
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10 554375/19.08.2020 Fundaţia Comunitară Bacău RE(des)COVER Bacău Respins CAP II. Pct. 9, din Ghidul Solicitantului, domnul 
Căprioară Mihai nu face dovada printr-un document 
oficial a calităţii de Director Executiv a Fundaţiei 
Comunitară Bacău.

11 554816/20.08.2020 Nastasă Anca Mihacla Tinerii Voluntari în beneficiul 
Comunităţii

Respins în conformitate cu Anexa 2 la din Ghidul 
Solicitantului, Notă: Nu va fi sprijinit şi va fi exclus 
din procedura pentru atribuirea contractului de 
finanţare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil 
solicitantul al cărui proiect/ program conţine 
categorii de activităţi care nu respectă prevederile 
Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru 
prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19.
Grupul ţintă depăşeşte 20 de persoane care vor sta în 
spaţiu închis -„2 grupe a câte 25 persoane care vor
sta fată în fa tă ” - contravine legislaţiei privind
respectarea normelor privind combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19.

12 554818/20.08.2020 Asociaţia Dascălii Emeriţi Profesionalizarea carierei 
didactice pentru tinerele cadre 
didactice debutante

Respins în conformitate cu Anexa 2 la din Ghidul 
Solicitantului, Notă: Nu va fi sprijinit şi va fi exclus 
din procedura pentru atribuirea contractului de 
finanţare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil 
solicitantul al cărui proiect/ program conţine 
categorii de activităţi care nu respectă prevederile 
Legii nr. 55/ 2020 privind unele masuri pentru 
prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19.
Grupul ţintă depăşeşte 20 de persoane care vor sta în 
spaţiu închis -..grupe a câte 25 persoane care vor sta 
faţă în fa tă ” - contravine legislaţiei privind
respectarea normelor privind combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19.
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13 554976/20.08.2020 Asociaţia Ingenious Drama Igenious Drama Festival ediţia 
21

Respins Nu sunt respectate prevederile Ghidului solicitantului 
Capitolul I, Pct. 10, lit. 1) neretroactivitatea,
respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor 
nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost 
deja începută sau finalizată la data încheierii 
contractului de finanţare.

14 555015/20.08.2020 Asociaţia pentru Educaţie, 
Dezvoltare şi Implicare 
Tineretului -  E.D.I.T.

Ora de educaţie rutieră la liceu Respins Nu are sediu social sau punct de lucru în Municipiul 
Bacău, nu există declaraţie de parteneriat, nu aveţi 
certificat de atestare fiscală de la ANAF pentru 
parteneri, lipsă declaraţie pe proprie răspundere 
pentru parteneri, lipsă dovadă că serviciile financiar 
contabile sunt asigurate de o persoană calificată, lipsă 
certificat de înscriere în registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor.

15 554847/20.08.2020 Asociaţia Moral Compass News-Suport Respins Nu are dovada contribuţiei financiare proprie, extras 
de cont al asociaţiei la data de 20.08.2020 şi dovada 
că contul bancar nu este blocat, lipsă dovadă că 
serviciile financiar contabile sunt asigurate de o 
persoană calificată, lipsă certificat de înscriere în 
registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Membru
COMISIA TINERET 

Laura Dudău

Membru
COMISIA TINERET
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