
Nr. crt. Titlu proiect Solicitant Valoare finanțare Punctaj

1
Locuri ale Memoriei Marelui 

Război Asociația Istoria Artei 50,000 80

2
România 100 - EUROPAfest 25 

România multiculturală jmEvents 250,000 78

3 Ce ar fi fost dacă... Asociația Ataraxia 249,300 75

4

România în imagini accesibilizate - 

Centenarul României (1918-2018) și 
Primului Război Mondial

Asociația pentru 

Dezvoltare Urbană 149,500 74

5 România Citește 2018

Fundația Culturală 
Ideea Europeană 

(FCIE)
50,000 70

6

Cartierul Creativ al Bucureștiului - 

100 de ani de istorie, 100 de ani de 

viitor

Asociația Cartier 

Creativ
250,000 70

Lista proiectelor evaluate în cadrul sesiunii de selecție a manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de 

aniversare a Centenarului României (1918 - 2018) și a Primului Război Mondial, formulate și 
asumate de entități persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial - Octombrie 2018 

Sesiunea a II-a                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Admis



7

100 SOUNDs - Turneu de 

promovare a anului Centenar la 

Instituțiile Europene

Fundația Culturală 
Sound

58,670 70

8 Români de 100 de ani

Fundația Națională 
pentru Civilizație 

Rurală ”Niște Țărani”
162,168 69

9

Celebrăm istoria prin artă - Concert 
aniversar dedicat Centenarului 

României și Bicentenarului 

Universității Politehnica București

Asociația Canticum 50,044 67

10 Meșterul Manole
Asociația Memoria 

Culturii
230,000 66

11
Film documentar „Iași, inima 

României (1916-1918)”

Societatea de Studii 

Istorice din România 

(SSIR)
59,000 66

12
100 e ani de creativitate românească - 

Expoziție de afiș publicitar

Asociația Art 

Directors Club 

România
248,625 65

13 Tradiții pentru Viitor Fundația The Institute 249,475 65

14 Proiectul ArtRo100 Asociația Limenas 182,000 64

15 Cu colinda în DAR de Centenar!
Liga Studenților din 

Cluj
218,108 63

16 Cărțile Războiului - Cărțile Unirii
Asociația Res 

Bibliotecharia
72,090 63



17 Cazinoul Invizibil Asociația Arche 245,000 63

18
Patrimoniu imaterial - identitatea 

vie a Centenarului

Asociația Tinerilor 

Filologi
221,780 60

19
Jertfe și Împliniri ale sătenilor 

Mureșului Superior în anul 1918

Asociația Culturală 
Mureșul Superior

81,000 58

20

Promovarea unui secol de 

arhitectură și sculptură românească - 
prin intermediul enciclopediilor on-

line e-arhitecture.ro și sculpture.ro

Fundația Culturală 
META

94,000 58

21 VOM/FI/FOST
Asociația Actorilor 

Romi
150,000 57

22 Biblioteca Grigore Ploeșteanu

Asociația Societatea 

Culturală "Alexandru 
Papiu Ilarian "

111,600 56

23 Gala Premiilor Contemporanul 2018
Asociația 

Contemporanul
58,000 56

24 Gala Euro Centenar
Clubul UNESCO-

Adolescenții 250,000 55

25

Lupta românilor pentru afirmarea 

identității naționale în lumina 

principiilor wilsoniene

Fundația "Alexandru 

și Aristia Aman"
211,503.60 53

26
București 100: Ocupație, război, 

Unire

Asociația Social 

Investment Group
236,190 53

27 Solia românilor de pretutindeni Asociația Start Cariera 249,480 52



28

Identitatea Națională a tinerilor 
români la 100 de ani de la Marea 

Unire

Asociația pentru 

Managementul 

Activităților de 

Cercetare Inovare 

Dezvoltare - AMACID

58,956 51

29
Conferința Centenarul Marii Uniri, 

cea mai importantă lecție de istorie

Asociația Efect - 

Centrul de Formare 

Profesională pentru 
Comunitate

190,500 51

30 Poveștile Colorate ale Unirii Fundația Outsider Art 100,000 51

31

Centenarul Marii Uniri. Un secol de 

carte românească. Conferință 
națională pentru bibliotecari

Asociația Barză 
Viezure Mânz

188,322 51

32
Un secol de muzică cultă 

românească

Asociația pentru 

Cultură și Ecologie 

”CultEco ”
249,900 50

33
Sărbătorim împreună Centenarul în 

Banat - Biled

Asociația 

Pensionarilor din 

Comuna Biled
115,000 50



Nr. crt. Titlu proiect Solicitant Motivare Punctaj

1 Omagiu Marii Uniri
Fundația ”Moise 

Nicoară” Arad

Proiect educativ, ale cărui activități nu 

au o conexiune directă cu tematica 
Centenarului. Scopul este vag enunțat, 

generalist cât și obiectivele. Nu există 
declarații de parteneriat atașate. Buget 

nedetaliat

46

2 Studenții și Muzica Unirii

Asociația pentru 

Promovarea Copiilor 

și Tinerilor Talentați 
din România

Asociația nu are suficientă experiență 
în derularea proiectelor culturale! 
Proiect dedicat doar Academiei de 

Studii Economice!

46

3 Lights On Asociația Daisler

Este eligibilă o singură activitate, 
instalația de lumini evocând creația lui 

Brâncuși. Celelalte activități nu se 

justifică cu tema apelului de proiecte, 
respectiv a Centenarului 

41

4 Parcul de sculptură Centenar Fundația Societatea de 

Concerte Bistrița
Activitățile propuse nu se pot realiza 

în perioada desfășurării proiectului 39

5

Noi suntem români - Cântecul și 
Hora Unirii - Turneu Cultural 

Misionar la Comunitățile de 

Români din Austria și Germania

Asociația Buna 

Vestire Silvana Zalău

Proiectul se adresează unei organizații 
culturale locale și nu are obiective 

legate de Centenar 

37

Respins - proiecte sub punctajul minim



6
100 de pași pe Aleea Istoriei 

Gălățene

Asociația de 

Cooperare 

Transfrontalieră 
Euroregiunea 

Dunărea de Jos

Acțiunea este considerată ca având un 
impact minim în celebrarea 

Centenarului, fiind mai degrabă de 
interes local

35

7
Identitate Națională și Contribuția 

la Marea Unire în ținutul Moților

Asociația Gheorghe 

Crișan 1732-1785

Insufiecientă descriere/argumentare a 
activităților. Programul de activități 

nu este coerent. Se declară o 
cofinanțare, dar nu se argumentează 

cu documente. Insuficientă 
argumentare a alegerii grupurilor țintă. Nu sunt identificați parteneri

33

8
Aici au luptat pentru Unire eroi 

adevărați! Asociația Plusnatura

Se afirmă că 50% din proiect este deja 
realizat. Nu se specifică ce anume se 

va finanța de către MCIN. Finanțările 
nu se pot acorda proiectelor în curs de 

realizare. Factura- dovada de la 

Dedeman este din 1 septembrie, nu 

există extras de cont din perioada 
depunerii proiectului. Aplicant fără 
experiență în domeniul proiectelor 

culturale. Etapa de evaluare și 
raportare este 14 ianuarie 2018

28



9

Interferențe Juridice, 

Administrative și Istorice la 

Centenar

Asociația Științifică 
de Drept și 

Administrație Publică

Proiectul nu are conținut cultural, 

fiind o abordare strict teoretică, mai 
degrabă un proiect de comunicare și 

interelaționare instituțională pe o 
tematică oportunistă. Nu există 

parteneri naționali și/sau 

internaționali.

Buget nedetaliat, se solicită 1/3 buget 
pentru premii; Proiectul nu conține un 

regulament pentru premii 

27

Nr. crt Titlu proiect Solicitant

1
Ținutul Pădurenilor, model de 

Identitate Națională în an Centenar Asociația RurartConex

2 Donează un zâmbet în an Centenar
Asociația pentru 

Tineret Liberte De 

Pensee

3
Opriți timpul! - Concert România 

100
Asociația Opera 2 You

4

Conferința Națională a 
Comunicatorilor din Editurile 

Românești. Ediția I

Asociația Headsome 

Communication

5
Bucharest Art Week 2018 - Post 

industrial, primii 100 de ani

Asociația Pentru 

Promovarea Artelor 

Contemporane

Proiectul nu se încadrează în tematica Centenarului - burse de 
producție, program de cercetare pregătire festival, curs pentru 

copii și părinți pe tema patrimoniului industrial

Proiectul nu se încadrează în tematica Centenarului. - 
organizarea unui concert de muzică ușoară și clasică

Proiectul nu se încadrează în tematica Centenarului - 
organizarea unei conferințe naționale a consultanților în 

comunicare din editurile românești 

Proiectul nu se încadrează în tematica Centenarului - film 
documentar de promovare turistică

Proiectul  nu se încadrează în tematica Centenarului - 
constituirea unui fond caritabil donat unui orfelinat

Respins pentru neeligibilitate tematică

Motivare



Nr. crt Titlu proiect Solicitant

1
România 100 de ani - Dor 

Transilvan

Asociația Social 

Investment Group

2 Să iubim România
Asociația de 

Cooperare Europeană 
Ovidius

3
ETERNA pentru românii de 

pretutindeni
Asociația Tighina

4 Unirea - music hall
Asociația Kids Music 

Production

Certificat fiscal emis de administrațiile locale - lipsă

Perioada de implementare depășește termenul de finanțare a 

sesiunii - graficul de finanțare nerambursabilă pe activități, nu 

este completat și semnat/Adeverință/extras din Registrul 
Asociațiilor și Fundațiilor - lipsă (depus solicitare către 

Ministerul Justiției în data de 25.10.2018

Cererea de finanțare nerambursabilă nu este corect completată - 
graficul de finanțare nu este completat - declarația pe propria 

răspundere nu este completată - punctul 7. cost total, lipsă 
contribuție solicitant/ Adeverință/extras din Registrul 

Asociațiilor și Fundațiilor - lipsă/Certificat fiscal emis de 
administrațiile locale - lipsă

Conform Ghidului privind procedura de selecție a 

manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a 

Centenarului României (1918 - 2018) și a Primului Război 
Mondial, formulate și asumate de entități persoane juridice de 

drept privat fără scop patrimonial, organizarea și funcționarea 

comisiilor, precum și procedura de soluționare a contestațiilor, 

la Art. 3 - (3) Solicitantul poate depune mai multe propuneri de 

proiecte în cadrul unei sesiuni de selecție, iar în situația în care, 
în urma analizei, se stabilește că sunt eligibile două sau mai 

multe dintre acestea, se va selecta proiectul care îndeplinește cel 

mai mare punctaj

Respins pentru neconformitate administrativă

Motivare



5
Gala Premiilor Sofia Nădejde 

pentru Literatură Scrisă de Femei Asociația Art No More

6
Calea Eroilor - Calea Unirii - Calea 

Reunirii
Asociația Harisme

7 Chitara. 100
Asociația Harmonia 

Cordis

8

Presa românească, mărturii la 
Marea Unire - Caravana Presei 

Centenare

Uniunea Ziariștilor 

Profesioniști din 

România

9 Tănase Simfonic Ars Tenera

Perioada de implementare depășește termenul de finanțare a 

sesiunii/declarația pe propria răspundere nu este 
completată/graficul de finanțare nerambursabilă nu este 

semnat 

Certificat fiscal emis de administrațiile locale depus în data de 
30.10.2018 - depus după încheierea sesiunii de depunere a 

proiectelor

Graficul de finanțare nerambursabilă nu este completat și 
semnat/Certificat de atestare fiscală emis de organele de 

specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice și certificat emis 

de administrațiile locale - copie/Adeverință/extras din 
Registrul Asociațiilor și Fundaților - lipsă

Cererea de finanțare nerambursabilă nu este semnată - punctul 
7. Costul total eronat completat/graficul de finanțare 

nerambursabilă este eronat completat/Certificat fiscal emis de 
administrațiile locale - lipsă/Nu se încadrează în suma minimă 

de finanțare respectiv 50.000 lei  

În cererea de finanțare nerambursabilă există neconcordanțe 

între contribuție solicitant și contribuție alt finanțator/perioada 

de desfăsurare nu este clar definită/declarația pe propria 

răspundere nu este completată/Certificat fiscal emis de 
administrațiile locale - lipsă/depus certificat de atestare fiscală 

emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului 

Finanțelor Publice din data de 15.06.2018 (solicitare eliberare un 

nou certificat de atestare fiscală din data de 
26.10.2018)/Adeverință/extras din Registrul Asociațiilor și 

Fundațiilor - datat 28.05.2007



10 REMIX ID - remixăm tradiții Asociația META 

Spațiu

11
Centenarul României, Centenarul 

Europei
Asociația Khora

12 Uniți în cuget și simțiri
Asociația Folclorică 

Doina Prahovei

13
Patrimoniu de arhitectură modernă 

în România Marii Uniri

Uniunea Arhitecților 

din România

14
O personalitate a teatrului 

românesc de azi - Radu Afrim
Asociația Entheos

15
Tradiții culinare și de leac în 

Maramureșul Voievodal

Asociația Iris 

Research

Certificat fiscal emis de administrațiile locale - 

copie/Adeverință/extras din Registrul Asociațiilor și 
Fundațiilor - lipsă

Graficul de finanțare nu este semnat/Certificat de atestare 

fiscală emis de organele teritoriale de specialitate ale 
Ministerului Finanțelor Publice - lipsă/Certificat emis de 

administrațiile locale - lipsă/Adeverință/extras din Registrul 
Asociațiilor și Fundațiilor - lipsă

Perioada de implementare depășește termenul de finanțare a 

sesiunii/declarația pe propria răspundere nu este 
completată/Adeverință/extras din Registrul Asociațiilor și 

Fundațiilor - datat 18.06.2018

Graficul de finanțare nerambursabilă eronat completat - 
declarația pe propria răspundere nu este 

completată/Adeverință/extras din Registrul Asociațiilor și 
Fundațiilor - datat 06.03.2014/Certificat de atestare fiscală emis 
de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanțelor 

Publice - lipsă, (solicitare eliberare certificat de atestare fiscală 
din data de 25.10.2018)

Certificat de atestare fiscală emis de organele teritoriale de 
specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice - semnătură 
nevalidată/Certificat fiscal emis de administrațiile locale - 

copie/Adeverință/extras din Registrul Asociațiilor și 
Fundațiilor - lipsă

Graficul de finanțare nerambursabilă - eronat 
completat/Certificat de atestare fiscală emis de organele 

teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice - 

semnătură nevalidată



16 Oameni care au făcut Unirea Asociația Iura 

Humana 

17
Seara Balcanică a Muzicii și 

Dansului - Etniile la Centenar

Asociația Culturală 
Ermis Brașov

18
Spectacol multi-arte ”Enescu, 

magicianul viorii” Asociația YUFEST

19 În Unire stă puterea

Societatea Română de 
Cercetare pentru 

Afaceri Publice și 
Private

20 Marea Unire în 100 de minute Asociația Beneva

21 Camarad de război. Calul Asociația Beneva

22 Portrete de Centenar Fundația Actus

Graficul de finanțare nu este completat și semnat/Certificatul 

fiscal emis de administrațiile locale - lipsă

Graficul de finanțare nu este completat/declarația pe propria 

răspundere nu este completată/Adeverință/extras din Registrul 
Asociațiilor și Fundațiilor - datat 25.07.2018

Declarația pe propria răspundere nu este completată/Certificat 
de atestare fiscală emis de organele teritoriale de specialitate ale 

Ministerului Finanțelor Publice - semnătură 
nevalidată/Adeverință/extras din Registrul Asociațiilor și 

Fundațiilor datat - 14.02.2018

Graficul de finanțare nu este completat/Certificat fiscal emis de 

administrațiile locale - lipsă

Graficul de finanțare nu este completat/Certificat fiscal emis de 

administrațiile locale - lipsă

Adeverință/extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor - 

lipsă

Certificat de atestare fiscală emis de organele teritoriale de 
specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice - lipsă/Certificat 

fiscal emis de administrațiile locale -lipsă/Adeverință/extras 
din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor - lipsă



23 Turneu ”Tinerețe fără Bătrânețe” Fundația ”Moise 
Nicoară” Arad

24
Spirit - Concert extraordinar dedicat 

Centenarului

Asociația Centrul 

pentru Cultură, 
Educație și Promovare 

(ACCEP)

25
România 100. Valori românești - 

Valori europene
Fundația Amfiteatru

26 Harta și Teritoriul

Fundația Art 

Encounters 

Foundation

27 Memoria Arhivelor
Asociația One World 

Romania

28 Centenar.net Asociația Simultan

Adeverință/extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor - 

lipsă

Certificat de atestare fiscală emis de organele teritoriale de 
specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice - 

lipsă/Adeverință/extras din Registrul Asociațiilor și 
Fundațiilor - datat 29.03.2018 

Certificat de atestare fiscală emis de organele teritoriale de 
specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice - validitate 

necunoscută/Certificat fiscal emis de administrațiile locale - 

lipsă

Certificat de atestare fiscală emis de organele teritoriale de 
specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice - validitate 

necunoscută/Certificat emis de administrațiile locale - 

copie/Adeverință/extras din Registru Asociațiilor si 

Fundațiilor - lipsă

Fundația a aplicat cu două proiecte - a depus un singur set de 
documente (Statut, Act constitutiv, Adeverință/extras din 

Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, Certificat de atestare fiscală 
emis de organele de specialitate ale Ministerului Finanțelor 

Publice/Certificat fiscal emis de administrațiile locale/ 

Certificat de înregistrare fiscal - lipsă documente

Adeverință/extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor - 

datat 12.10.2017



29
Aplicația pentru telefon mobil 

Constituția României
Funky Citizens

30
Centenarul bănățean - Călătoria 

către Unire
Asociația Culturală 

Art Protocol

31
EU.100 de ani de antreprenoriat 

cultural în România

Asociația ”Planeta 
Verde”

32
Artele în Centenar - Marea Unire în 

simboluri, culori și meșteșug

Asociația Culturală 
Teatrelia

33 Arădenii la Marea Unire

Asociația pentru 

Management și 
Cercetare în Științe 

Socio-Umane 

AMCSSU

34 O sută de ani de dans românesc Asociația Copia 

Originală

Certificat de atestare fiscală emis de organele teritoriale de 
specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice - validitate 

necunoscută/Adeverință/extras din Registrul Asociațiilor si 

Fundațiilor - lipsă

Adeverință/extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor - 

lipsă

Cerere eliberare certificat de atestare fiscală emis de organele 
teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice din 

25.10.2018 - documentul nu a fost depus/Adeverință/extras din 
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor - lipsă

Certificat de atestare fiscală emis de organele teritoriale de 
specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice - semnătură 
nevalidată/Adeverință/extras din Registrul Asociațiilor si 

Fundațiilor - lipsă

Adeverință/extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor - 

datat din 11.01.2017

Certificat fiscal emis de administrațiile locale - copie/Certificat 

de atestare fiscală emis de organele de specialitate ale 
Ministerului Finanțelor Publice - lipsă/Adeverință/extras din 

Registrul Asociațiilor și Fundațiilor - lipsă



35
Misiunea Crucii Roșii Americane în 

România (1918-1920)
Corint Books SRL

Nr. Crt. Titlu proiect Solicitant

1
100 de ani de contribuție evreiască 

la performanța medicinei românești
Asociația Thea 

Haimovitz

Societate cu Răspundere Limitată - Conform Ghidului privind 
procedura de selecție a manifestărilor, acțiunilor și proiectelor 

de aniversare a Centenarului României (1918 - 2018) și a 

Primului Război Mondial, formulate și asumate de entități 
persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, 

organizarea și funcționarea comisiilor, precum și procedura de 

soluționare a contestațiilor, Capitolul I - Dispoziții generale, Art. 

3 - alineat (2), Finanțarea se adresează entităților persoane 

juridice de drept privat fără scop patrimonial 

Conform Anunțului public de pe site-ul MCIN, privind lansarea 

celei de-a doua sesiuni de finanțare nerambursabilă pentru 
manifestări/acțiuni/proiecte culturale dedicate aniversării 
Centenarului României (1918 - 2018) și a Primului Război 

Mondial, formulate și asumate de entități persoane juridice de 

drept privat și fără scop patrimonial - Pot aplica entități 
persoane juridice de drept fără scop patrimonial, care nu au 

primit finanțare în prima sesiune

Motivare

Respins pentru neconformitate administrativă și / sau pentru că a primit finanțare în prima sesiune 



2 Zilele Teatrului Apropo la Centenar Asociația Teatrul.RO

3
Cântecul Popular Patriotic ca 

imbold în înfăptuirea Marii Uniri
Asociația pe Mureș și 

pe Târnava

4

Expoziție itinerantă - Panoramic 
Centenar Marea Unire: mărturii 

istorice

Asociația Ofițerilor în 

Rezervă din România 
(AORR)

Conform Anunțului public de pe site-ul MCIN, privind lansarea 

celei de-a doua sesiuni de finanțare nerambursabilă pentru 
manifestări/acțiuni/proiecte culturale dedicate aniversării 
Centenarului României (1918 - 2018) și a Primului Război 

Mondial, formulate și asumate de entități persoane juridice de 

drept privat și fără scop patrimonial - Pot aplica entități 
persoane juridice de drept fără scop patrimonial, care nu au 

primit finanțare în prima sesiune/Certificat de atestare fiscală 
emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului 

Finanțelor Publice - copie/Certificat fiscal emis de 

administrațiile locale - copie/Adeverință/extras din registrul 
Asociațiilor și Fundațiilor - datat 14.06.2018

Conform Anunțului public de pe site-ul MCIN, privind lansarea 

celei de-a doua sesiuni de finanțare nerambursabilă pentru 
manifestări/acțiuni/proiecte culturale dedicate aniversării 
Centenarului României (1918 - 2018) și a Primului Război 

Mondial, formulate și asumate de entități persoane juridice de 

drept privat și fără scop patrimonial - Pot aplica entități 
persoane juridice de drept fără scop patrimonial, care nu au 

primit finanțare în prima sesiune

Conform Anunțului public de pe site-ul MCIN, privind lansarea 

celei de-a doua sesiuni de finanțare nerambursabilă pentru 
manifestări/acțiuni/proiecte culturale dedicate aniversării 
Centenarului României (1918 - 2018) și a Primului Război 

Mondial, formulate și asumate de entități persoane juridice de 

drept privat și fără scop patrimonial - Pot aplica entități 
persoane juridice de drept fără scop patrimonial, care nu au 

primit finanțare în prima sesiune



Nr. Crt. Titlu proiect Solicitant

1

Festivalul Muzicii de Cameră și 
Interpretare Solistica Tudor Jarda în 

anul Centenarului Unirii, ediția a 

VII-a

Asociația 

Trompetiștilor din 

România

2
Omagiind Unirea! Concerte-Muzică 

și Poezie

Asociația 

Trompetiștilor din 

România

Proiecte depuse ulterior datei limită din anunțul public

Motivare

Dosarele transmise sau înregistrate ulterior datei limită (29 
octombrie 2018) prevăzută în anunțul public, nu vor participa la 

selecție. Nr. Înregistrare MCIN 6943/06.11.2018

Dosarele transmise sau înregistrate ulterior datei limită (29 
octombrie 2018) prevăzută în anunțul public, nu vor participa la 

selecție. Nr. Înregistrare MCIN 6945/06.11.2018



Conform Ghidului privind procedura de selecție a manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918 - 
2018) și a Primului Război Mondial, formulate și asumate de entități persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizarea și funcționarea comisiilor, precum și procedura de soluționare a contestațiilor,                           

Capitolul I - Dispoziții generale, la Art. 8 - Propunerile de manifestări/acțiuni/proiecte de aniversare a Centenarului României (1918 - 
2018) și a Primului Război Mondial sunt prezentate de solicitanți sub forma unui dosar, care trebuie să conțină următoarele documente:                                                                                                                                                              
a) cererea de finanțare nerambursabilă tipizată, completată și semnată de către reprezentantul legal al solicitantului, conform modelului 
prevăzut în anexa 1 la ghid;                                                                                                                                   d) certificatul de atestare fiscală 
emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și certificatul fiscal emis de administrațiile locale, 

aflate în termen de valabilitate, în original;                                                                                                                                    
e) certificatul de înregistrare fiscală, în copie certificată "conform cu originalul";                                                                                                                                    
f) adeverință/extras din Registrul asociațiilor și fundațiilor, eliberat de către instanța competentă/Ministerul Justiției, care atestă că 
aceasta nu se află în procedură de dizolvare, nu mai vechi de 30 de zile de la emiterii, sau alte acte doveditoare ale dobândirii 
personalității juridice, în copii certificate "conform cu orginalul" și semnate pe fiecare pagină.                        
Capitolul II - Criterii și modalitatea de acordare a finanțărilor nerambursabile din prezentul ghid, la Art. 11 - Vor fi supuse evaluării 
numai propunerile care conțin toate documentele prevăzute la Art. 8 și respectă termenele și condițiile de participare stabilite prin 

anunțul public al selecției. Nu vor fi selecționate și evaluate propunerile de manifestări/acțiuni/proiectele aflate în una dintre situațiile:      

a) documentația prezentată este incompletă și nu respectă prevederile Art. 7 și Art. 8;                                                                     

c) solicitanții au prezentat declarații inexacte.                                                                                             

Art. 13 alineat (4) Lipsa unui document, depunerea acestuia sub o altă formă sau ieșirea sa din perioada de valabilitate, precum și 
neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate, la momentul depunerii dosarului de finanțare, determină respingerea acestuia.                                                                                                                                                           

NOTĂ


