
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET PRAHOVA

Nr.Inregistrare 707/28.09.2020

Concursul Local de Proiecte de Tineret (CLPT) 2020

I - Verificarea conformităţii administrative

Nr. 

Crt Nr. de 

înregistare

Denumire 

solicitant

Denumire proiect C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14

dosar 

complet sau 

incomplet

1

687/21.09.

2020
ASOCIAŢIA 

BETTER 

YOUTH 

BUCUREŞTI

Restart pentru 

TINErii din 

Prahova 

da da da da da da da da da da da nc nc da dosar 

complet 

2

700/23.09.

2020
ASOCIAŢIA 

CENTRUL DE 

PROIECTE 

EDUCAŢIONAL

E ŞI 

CULTURALE 

BUCUREŞTI

Fii T.A.Re dacă 

eşti din 

PRAHOVA! (Tineri 

Antreprenori 

Responsabili din 

Prahova)

da da da da da da da da da da da nc da da dosar 

complet

Raportul cu rezultatele etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului, partenerilor şi proiectului



3

704/25.09.

2020

ASOCIAŢIA 

CENTRUL DE 

PROIECTE 

EDUCAŢIONAL

E ŞI 

CULTURALE 

BUCUREŞTI

Consiliere şcolară 

inovativă pentru 

o carieră de 

succes a tinerilor 

din Prahova

da da da da da nu nu da da nu da nc da da dosar 

incomplet 

Capitolul IV 

Art. 9 lit. b), 

c), f) NU s-a 

mentionat la 

care proiect 

a fost depus 

originalul.

Notă: da - documente depuse, CD/DVD/memory stick complet

            nu - documente nedepuse, depuse incomplet, depuse greşit, CD/DVD/memory stick lipsă sau defect

            nc - nu este cazul

C1 - Documentele au fost depuse in plic sigilat

C3 - Documentele au fost depuse in termenul stabilit in anuntul de participare

C4 - Cererea de finantare (anexa 1), in original si pe CD/DVD/memory stick, in format word

C5 - cererea de finantare (anexa 1) completata integral

C8 - Declaratia de integritate, in original (anexa 2), semnata de reprezentantul legal al solicitantului

C2 - Documentele au fost depuse la sediul DJST sau transmise prin posta cu mentiunea "Pentru Concursul local de proiecte de  tineret"

C6 - Certificatul de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul de stat si local, depus in original, sau in format electronic validat, sau copie 

conform cu originalul, dupa caz

C7 - Certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele, taxele locale si alte venituri datorate bugetului local



Comisia de evaluare CLPT 2020

·                        Laurenţiu – Virgil Nicolescu – preşedinte

·                        Dinuţă Mihaela Elena – membru inspector

·                        Trifaș Cornelia – membru financiar-contabil

·                        Petrescu Sebastian – membru consilier tineret

C14 - CV-urile membrilor echipei de proiect din care sa reiasa experienta specifica activitatilor proiectului,depuse pe CD/DVD/memory stick, 

scanate in format pdf.

C9 - Declaratie pe proprie raspundere privind solvabilitatea solicitantului (anexa 4), in original, semnata de reprezentantul legal al solicitantului

C10 - Extrasul din Registrul special al asociatiilor si fundatiilor/certificatul de grefa, in cazul asociatiilor si fundatiilor care functioneaza in conditiile 

OG nr. 26/2000  cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificarile si completarile prin Legea nr 246/2005, in original sau copie conform cu 

originalul

C11 - Extrasul din Registrul special al asociatiilor si fundatiilor/Certificat de grefa cuprinde urmatoarele rubrici: conducerea asociatiei/fundatiei, 

sediu si informatii din care sa reiasa ca desfasoara activitati pentru tineret/studenti

C12 - Regulamentul intern de organizare si functionare, in cazul fundatiilor judetene pentru tineret si a Municipiului Bucuresti, in copie conform cu 

originalul

C13 - Acordul de parteneriat (anexa 3), semnat de reprezentantii legali ai solicitantului si partenerilor (daca este cazul), depus pe 

CD/DVD/memory stick, scanat in format pdf




