
Rezultatele evaluării administrative pentru sediunea de finanțare 2017 " Bucuresti Oras participativ" - proiecte RESPINSE 

Nr. Crt. Solicitant Nume proiect Domeniu Motivele respingerii

1 ASOCIAȚIA ”ALĂTURI DE TINERI” Cultură pentru TINEri

Educație culturală și 

artă comunitară

Certificatul de atestare fiscala cat si 

certificatul de la Directia de taxe si 

impozite locale sunt expirate (oct 

2016). Contributia minima plus 

atrasa nu este dovedita integral.

2 Asociatia „Arta nu musca”

Festivalul de Muzica Clasica – din subteran la 

suprafata Muzica

Certificatul de atestare fiscala este 

incomplet. Detalierea bugetului este 

incompleta pentru suma de 54 mii 

lei.

3 Asociatia Art No More Revista online Art No More

Arhivare și arhive 

(artistice, istorice, 

sociale)

Contributia proprie nu este 

justificata: 

4

Asociația culturală a Corului bărbătesc Cantus 

Domini

SMART CANTUS - Sensibilitate prin Muzică şi ARTa 

cântului Muzica

Contributia proprie nu este 

justificata; nu exista certificatul de 

atestare fiscala

5 ASOCIATIA CULTURALA NEO ART ROMANIA Arta la intrare

Arte vizuale (pictură, 

sculptură, grafică, 

arte decorative, 

instalații, colaj, artă 

textilă, design, 

proiecte curatoriale)

Detalierea bugetului de venituri si 

cheltuieli insuficienta in raport cu 

Anexa 2; sumele globale nu se 

accepta la finantare:

6 Asociatia Doctor's Studio Bucharest, People of Romania

Arhivare și arhive 

(artistice, istorice, 

sociale)

Nu exista certificatul de atestare 

fiscala.

7 ASOCIATIA FLUENS Alice in Tara Realului

Educație culturală și 

artă comunitară

CALENDARUL DE DESFASURARE  

ESTE IN AFARA PERIOADEI 

8 ASOCIATIA FOLCLORICA VALEA PRAHOVEI Dansul popular rezistă! Teatru si Dans

 Nu exista Certificatul de atestare 

fiscala (cazier fiscal) , nu s-a atasat 

bilantul. Nu au aprobari pentru 

spatiu si nici declaratii de 

parteneriat.
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9 ASOCIAȚIA LABORATORUL DE ARTĂ Hamlet, de William Shakespeare Teatru si Dans

Contributia proprie insuficienta. Nu 

se atinge plafonul de minim 20%

10 Asociatia Padurea Copiilor Regasirea Copilariei

Educație culturală și 

artă comunitară

Solicitantul nu a depus certificatul de 

atestare fiscala

11

Asociația pentru Promovarea Artelor 

Contemporane Creștem ARTHUB

Educație culturală și 

artă comunitară

Documentatia aferenta BVC este 

incompleta in raport de totalul 

cheltuielilor si sumelor solicitate. 

(exclusiv chirie)

12 Asociatia StartEvo Happy Bucharest

Arte vizuale (pictură, 

sculptură, grafică, 

arte decorative, 

instalații, colaj, artă 

textilă, design, 

proiecte curatoriale)

Contributia proprie insuficienta. Nu 

se atinge plafonul de minim 20%

13 Asociația TEATRUL.RO

Auto(R)gara Tinerilor, Ediția a Treia - spectacol 

”Poveste de iarnă”

Educație culturală și 

artă comunitară

Cerere de finantare incompleta; 

(punctele 6.7.10.11.12), la detalierea 

BVC contracte expirate sau 

nesemnate.

14 Compania de Teatru Labirint Metamorfoze urbane Teatru si Dans

Contributia proprie insuficienta. Nu 

se atinge plafonul de minim 20%

15 DC COMMUNICATION SRL VIDEO EXPERIENCE TRADIȚII CREATIVE

Patrimoniu material 

si patrimoniu 

imaterial

Solicitantul nu a depus certificatul de 

atestare fiscala si lipsa bilant.
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16 Fundatia Dignitas ART DISTRICT

Arte vizuale (pictură, 

sculptură, grafică, 

arte decorative, 

instalații, colaj, artă 

textilă, design, 

proiecte curatoriale)

Detalierea bugetului este doar 

partiala. Exista sume globale 

nejustificate; Pentru dovada 

contributiei proprii exista un 

contract de sponsorizare cu o 

persoana fizica fara suma; 

certificatul de la DITL lipseste.

17 Fundatia Godot

Festivalul Național de Teatru Independent, ediția a V-

a Teatru si Dans

Detalierea bugetului nu este 

realizata, nu exista dovada 

contributiei proprii, nu exista 

certificatul de atestare fiscala.3

18 Gavriciuc Mariana I.I. COre Teatru si Dans

Contributia proprie nu este 

asigurata. Contractele de donatie nu 

sunt valabile fara autentificare 

notariala.

19 MiniArtShow D'ale lui Anton Pann şi pân' la Caragiale

Educație culturală și 

artă comunitară

Solicitantul nu a depus certificatul de 

atestare fiscala

20 SOUNDS IN THE ATTIC SRL-D Outernational Night Muzica

 Contractul de sponsorizare este nul 

din perspectiva legii 32/1994. In 

consecinta contributia proprie 

dovedita este insuficienta.

21 The Temple Insule de Bucuresti - expozitie VR 

Arte vizuale (pictură, 

sculptură, grafică, 

arte decorative, 

instalații, colaj, artă 

textilă, design, 

proiecte curatoriale)

Nu exista detalierea bugetului de 

venituri si cheltuieli; declaratia de la 

Anexa 9 nu este completata 

corespunzator.
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22 X si 0 Dance Project User Friendly Teatru si Dans

Nu exista detalierea bugetului de 

venituri si cheltuieli cu exceptia celor 

de ordin tehnic -inchiriere care 

reprezinta 22% total buget.
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