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Anexa nr.2 la Raportul intermediar   
 

  
Lista cuprinzând proiectele RESPINSE de la finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al 

Județului Mureș a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în anul 2021 
 
 
 

Nr.crt 
Nr. 

solicitare 

Solicitant Titlul proiectului Motiv de respingere 

1 

13096 
Parohia Reformată 

Suplac 
Săptămâna de 

Biblie pentru copii 

Proiectul nu întrunește punctajul minim 
necesar pentru acordarea finanțării, 
prevăzut de art.9 din Regulament. 

2 

13610 
Parohia Ortodoxă 

Română Poarta-pr.2 

Minte sănătoasă 
într-un corp 

sănătos 

Proiectul nu întrunește punctajul minim 
necesar pentru acordarea finanțării, 
prevăzut de art.9 din Regulament. 

3 

13611 
Parohia Reformată 

Voivodeni-pr.2 
Duminica 

vârstnicilor 

Proiectul nu întrunește punctajul minim 
necesar pentru acordarea finanțării, 
prevăzut de art.9 din Regulament. 

4 13614 Parohia Ortodoxă 
Română Fărăgău-

pr.1 

Un mediu curat 
începe din sufletul 

nostru 

Proiectul nu întrunește punctajul minim 
necesar pentru acordarea finanțării, 
prevăzut de art.9 din Regulament. 

5 13690 Parohia Ortodoxă 
Română Sf.Ștefan-

pr.1 

Tabăra „Să trăim 
împreună copii din 
țară și diaspora” 

Proiectul nu întrunește punctajul minim 
necesar pentru acordarea finanțării, 
prevăzut de art.9 din Regulament. 

Certificatul fiscal eliberat de ANAF nu a 
fost depus în original sau copie 

legalizată, nu respectă prevederile 
art.7.1 lit.„i” din Ghidul solicitantului. 

Contractul de sponsorizare nu este 
înregistrat la ambele părți semnatare, nu 
respectă prevederile art.7.1 lit.„d” din 

Ghidul solicitantului. Sunt incidente 
prevederile art.7 alin.(1) lit.„a” din 

Regulament. 

6 13691 Parohia Ortodoxă 
Română Sf.Ștefan-

pr.2 

Festivalul de 
cântece patriotice 

și colinzi 

Cerere de finanțare nesemnată de 
solicitant, nu respectă prevederile 

art.7.1 lit.„a” din Ghidul 
solicitantului.Certificat fiscal eliberat de 
autoritatea administrației publice locale 
nu a fost depus în original sau în copie 

legalizată, nu respectă prevederile 
art.7.1 lit.„i” din Ghidul solicitantului. 

Contractul de sponsorizare nu este 
înregistrat la ambele părți semnatare, nu 
respectă prevederile art.7.1. lit.„d” din 

Ghidul solicitantului. Sunt incidente 
prevederile art.7 alin.(1) lit.„a” din 

Regulament. 

7 13757 Asociaţia de 
Reintegrare Socială a 

Persoanelor cu 
Dizabilităţi Mureș 

Seară culturală a 
persoanelor cu 

dizabilităţi  Ed. a 
VIII-a 

Lipsă Certificat fiscal eliberat de 
autoritatea administrației publice locale, 
nu respectă prevederile art.7.1 lit.„i” din 

Ghidul solicitantului. Sunt incidente 
prevederile art.7 alin.(1) lit.„a” din 

Regulament. 

8 

13788 
Parohia Ortodoxă 
Râpa de Jos-pr.2 

Ziua vârstnicilor 

Proiectul nu întrunește punctajul minim 
necesar pentru acordarea finanțării, 
prevăzut de art.9 din Regulament. 
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9 13807 Asociaţia Castel 
Teleki-pr.1 

Conferința 
„Castele și nobili” 

Lipsă sentință de înființare, nu reiese că 
statutul asociației a fost înregistrat la 

judecătorie, încalcă prevederile art.7.1 
lit.„e” și lit.„f” din Ghidul solicitantului. 
Bilanț contabil incomplet, nu respectă 
prevederile art.7.1. lit.„h” din Ghidul 

solicitantului. Certificat fiscal eliberat de 
autoritatea administrației publice locale 
nu a fost depus în original sau în copie 

legalizată, nu respectă prevederile 
art.7.1. lit.„i” din Ghidul solicitantului. 
Sunt incidente prevederile art.7 alin.(1) 

lit.„a” din Regulament. 

10 13808 Asociaţia Castel 
Teleki-pr.2 

Castle Park Art 
Camp 

Lipsă sentință de înființare, nu reiese că 
statutul asociației a fost înregistrat la 

judecătorie, încalcă prevederile art.7.1 
lit.„e” și lit.„f” din Ghidul solicitantului. 
Bilanț contabil incomplet, nu respectă 
prevederile art.7.1. lit.„h” din Ghidul 

solicitantului. Sunt incidente prevederile 
art.7 alin.(1) lit.„a” din Regulament. 

11 13895 Asociația „Pro 
Unitas” Bezid 

Tabără de creație 
și dans popular în 
cadru familiar, 
ediția a XII-a 

 Activitate finalizată la data încheierii 
contractului de finanțare,  nu respectă 
prevederile art.6.2. alin.(2) lit.„b” din 
Ghidul solicitantului. Bilanț contabil 
incomplet, neînregistrat la ANAF, nu 

respectă prevederile art.7.1. lit.„h” din 
Ghidul solicitantului. Sunt incidente 
prevederile art.7 alin.(1) lit.„a” din 

Regulament. 

12 13923 Asociaţia culturală 
„Lorantffy 

Zsuzsanna”-pr.1 

Prelegeri (curs) 
pentru 

cunoașterea 
orașului natal 

 Certificatul fiscal eliberat de autoritatea 
administrației publice locale nu a fost 

depus în original sau în copie legalizată, 
nu respectă prevederile art.7.1. lit.„i” 
din Ghidul solicitantului. Sunt incidente 

prevederile art.7 alin.(1) lit.„a” din 
Regulament. 

13 13924 Asociaţia Culturală 
„Lorántffy 

Zsuzsánna”-pr.2 

Ziua Operetei-
Octombrie-Ediția 
XIV  și  Concurs 
pentru tineret  

 Certificatul fiscal eliberat de autoritatea 
administrației publice locale nu a fost 

depus în original sau în copie legalizată, 
nu respectă prevederile art.7.1. lit.„i” 
din Ghidul solicitantului. Sunt incidente 

prevederile art.7 alin.(1) lit.„a” din 
Regulament. 

14 14060 Asociaţia Voxlibris-
pr.2 

Corala Armonia- 
Refacerea 

bibliotecii de 
partituri 

Programul/proiectul/acțiunea nu poate fi 
încadrată în categoriile de proiecte 

pentru care se acordă finanțare 
nerambursabilă, prevăzut la art.4 din 

Ghidul solicitantului. 

15 14078 Asociația Filiala 
Filantropia Ortodoxă 
Sângeru de Pădure 

Tradițiile și 
obiceiurile 

creștinilor de o 
parte și de alta a 

Carpaților 

Certificatul fiscal eliberat de autoritatea 
administrației publice locale și 

Certificatul fiscal eliberat de ANAF nu au 
fost depuse în original sau în copie 
legalizată, nu respectă prevederile 

art.7.1. lit.„i” din Ghidul solicitantului. 
Sunt incidente prevederile art.7 alin.(1) 

lit.„a” din Regulament. 
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16 14103 Asociația Culturală 
Partitura 

Seri muzicale la 
Târgu Mureș 

 Certificatul fiscal eliberat de autoritatea 
administrației publice locale nu a fost 

depus în original sau în copie legalizată, 
nu respectă prevederile art.7.1. lit.„i” 
din Ghidul solicitantului. Sunt incidente 

prevederile art.7 alin.(1) lit.„a” din 
Regulament. 

17 14115 Asociaţia ForCamp-
pr.1  

Visează și crează Lipsă sentință de înființare, lipsă 
certificat de înscriere, nu reiese că 

statutul asociației a fost înregistrat la 
judecătorie, încalcă prevederile art.7.1 
lit.„e” și lit.„f” din Ghidul solicitantului. 
Sunt incidente prevederile art.7 alin.(1) 

lit.„a” din Regulament. 

18 14116 Asociaţia ForCamp-
pr.2  

Curs de împâslire Lipsă sentință de înființare, lipsă 
certificat de înscriere, nu reiese că 

statutul asociației a fost înregistrat la 
judecătorie, încalcă prevederile art.7.1 
lit.„e” și lit.„f” din Ghidul solicitantului. 
Sunt incidente prevederile art.7 alin.(1) 

lit.„a” din Regulament. 

19 

14130 
Parohia Ortodoxă 
Reghin-Apalina  

Tabără de pictură 
pe sticlă „Icoana-

Bucuria 
Comuniunii”  

Certificatul fiscal eliberat de autoritatea 
administrației publice locale și 

Certificatul fiscal eliberat de ANAF nu au 
fost depuse în original sau în copie 
legalizată, nu respectă prevederile 

art.7.1. lit.„i” din Ghidul solicitantului. 
Sunt incidente prevederile art.7 alin.(1) 

lit.„a” din Regulament. 

20 14145 Asociaţia „Educatio 
S.I.L.” 

Tabără creativă de 
muzică populară și 

artă 
meșteșugărească 

pentru copii/tineri 

Lipsă sentință de înființare, Bilanțul 
contabil nu este înregistrat la ANAF, 
încalcă prevederile art.7.1. lit.„f” și 
lit.„h” din Ghidul solicitantului. Sunt 
incidente prevederile art.7 alin.(1) 

lit.„a” din Regulament. 

21 14146 Asociaţia Culturală 
Bernády 

Tabără de dans 
popular pentru 

copii/tineri 

Lipsă sentință de înființare, lipsă statut 
înregistrat la judecătorie, încalcă 

prevederile art.7.1 lit.„e” și lit.„f” din 
Ghidul solicitantului. Sunt incidente 
prevederile art.7 alin.(1) lit.„a” din 

Regulament. 

22 14147 Liga Pensionarilor 
din Județul Mureș 

 Cufărul cuvintelor 
de suflet 

Lipsă sentință de înființare,  Bilanțul nu 
este înregistrat la ANAF, Certificatul 

fiscal eliberat de autoritatea 
administrației publice locale nu a fost 

depus în original sau în copie legalizată, 
nu respectă prevederile art.7.1. lit.„f”, 
lit.„h” și lit.„i” din Ghidul solicitantului. 
Sunt incidente prevederile art.7 alin.(1) 
lit.„a” din Regulament. De asemenea, 

proiectul nu întrunește punctajul minim 
necesar pentru acordarea finanțării, 
prevăzut la art.9 din Regulament. 

23 

14154 

Parohia Ortodoxă 
Română Ceuașu de 

Câmpie-Filia 
Herghelia-pr.1 

Ziua Vârstnicului 

Proiectul nu întrunește punctajul minim 
necesar pentru acordarea finanțării, 
prevăzut de art.9 din Regulament. 

24 

14155 

Parohia Ortodoxă 
Română Ceuașu de 

Câmpie-Filia 
Herghelia-pr.2 

Maica Domnului 
este mama 

Tuturor 

Proiectul nu întrunește punctajul minim 
necesar pentru acordarea finanțării, 
prevăzut de art.9 din Regulament. 
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25 14173 Asociația Filantropia 
Ortodoxă Alba Iulia-

Filiala Reghin 

„Tabără de creație 
- din mâini de 

copii” 

Din Certificatul fiscal eliberat de 
autoritatea administrație publice locale 
reiese că solicitantul are restanțe către 

bugetul local, încalcă prevederile 
art.7.1. lit.„i” din Ghidul solicitantului. 
Sunt incidente prevederile art.7 alin.(1) 

lit.„c” din Regulament. 

26 14280 Fundaţia Culturală 
Ştiinţifică 

Gaudeamus-pr.1 

Seară de muzică 
populară maghiară 

la Sighișoara  

Lipsă sentință de înființare,  Certificatul 
fiscal eliberat de autoritatea 

administrației publice locale nu a fost 
depus în original sau în copie legalizată, 
nu respectă prevederile art.7.1. lit.„f” și 

lit.„i” din Ghidul solicitantului. Sunt 
incidente prevederile art.7 alin.(1) 

lit.„a” din Regulament. 

27 14281 Fundaţia Culturală 
Ştiinţifică 

Gaudeamus-pr.2 

Concerte camerale Lipsă sentință de înființare,  Certificatul 
fiscal eliberat de autoritatea 

administrației publice locale nu a fost 
depus în original sau în copie legalizată, 
nu respectă prevederile art.7.1. lit.„f” și 

lit.„i” din Ghidul solicitantului. Sunt 
incidente prevederile art.7 alin.(1) 

lit.„a” din Regulament. 

28 14282 Parohia Reformată 
Sighişoara pr.-1 

Zile de 
evanghelizare 
pentru copii 

 Activitate finalizată la data încheierii 
contractului de finanțare,  nu respectă 
prevederile art.6.2. alin.(2) lit.„b” din 

Ghidul solicitantului.  

29 14283 Parohia Reformată 
Sighişoara pr.-2 

Zile de 
evanghelizare 
pentru tineret 

Programul/proiectul/acțiunea nu poate fi 
încadrată în categoriile de proiecte 

pentru care se acordă finanțare 
nerambursabilă, prevăzut la art.4 din 

Ghidul solicitantului. 

30 14301 Fundaţia Transilvană 
Alpha - pr. 1 

Conferința ABA 
2021 

Solicitantul nu are activitate culturală 
prevăzută în statut, încalcă prevederile 
art.7 alin.(1) lit.„g” din Regulament. 

31 14303 Fundaţia Transilvană 
Alpha - pr. 2 

Diz-Art-Abilitate Solicitantul nu are activitate culturală 
prevăzută în statut, încalcă prevederile 
art.7 alin.(1) lit.„g” din Regulament. 

32 14348 Parohia Ortodoxă 
Crăciuneşti 

Mărturisitori din 
închisorile 
comuniste, 

apărătorii de 
credință și neam 

Programul/proiectul/acțiunea nu poate fi 
încadrată în categoriile de proiecte 

pentru care se acordă finanțare 
nerambursabilă, prevăzut la art.4 din 

Ghidul solicitantului. 

33 14349 Parohia Ortodoxă 
Crăciuneşti-Filiala 

Tirimioara 

Anul comemorativ 
al celor adormiți 

în Domnul; 
Valoarea liturgică 

și culturală a 
cimitirelor 

Programul/proiectul/acțiunea nu poate fi 
încadrată în categoriile de proiecte 

pentru care se acordă finanțare 
nerambursabilă, prevăzut la art.4 din 

Ghidul solicitantului. 

34 14380 Parohia Reformată I 
Cetate-pr.1 

Stand Up! 
Reproiectare - 
Familia anului 

2021 - Program de 
igienă mentală 

 Activitate finalizată la data încheierii 
contractului de finanțare,  nu respectă 
prevederile art.6.2. alin.(2) lit.„b” din 

Ghidul solicitantului.  
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35 14381 Parohia Reformată I 
Cetate -pr.2 

Reproiectare - 
educație religioasă 

pentru copii cu 
program prelungit 

pe baza 
Evangheliei lui 

Matei 

 Activitate finalizată la data încheierii 
contractului de finanțare,  nu respectă 
prevederile art.6.2. alin.(2) lit.„b” din 

Ghidul solicitantului.  

36 14383 Asociația Borsika - 
Néptánceggyüttes 

Participare 
festival 

Internațional de 
dans popular 

Cererea de finanțare nu este semnată de 
președintele asociației,nu face dovada 
înregistrării Bilanțului contabil la ANAF, 

documente necertificate pentru 
conformitate cu originalul, nu respectă 

prevederile art.7.1. lit.„a” lit.„h”, 
respectiv nota de la art.7.1, precum și 

cele ale art.7.3. din Ghidul solicitantului. 
Sunt incidente prevederile art.7 alin.(1) 

lit.„a”din Regulament 

37 

14386 
Parohia Reformată 

Dumbrăvioara  

Să redescoperim 
bucuria de a fi 
împreună-ziua 

unui nou început 

Proiectul nu întrunește punctajul minim 
necesar pentru acordarea finanțării, 
prevăzut de art.9 din Regulament. 

38 14394 Parohia Ortodoxă 
Română Tg.Mureș IX 

Tabăra din tinda 
bisericii 

 Activitate finalizată la data încheierii 
contractului de finanțare,  nu respectă 
prevederile art.6.2. alin.(2) lit.„b” din 

Ghidul solicitantului.  

39 14424 Parohia Ortodoxă 
Română „SF. 

Arhangheli Mihail și 
Gavril” Morești-pr.1 

Valoarea spirituală 
a cimitirelor 

creștine 

Programul/proiectul/acțiunea nu poate fi 
încadrată în categoriile de proiecte 

pentru care se acordă finanțare 
nerambursabilă, prevăzut la art.4 din 

Ghidul solicitantului. 

40 14425 Parohia Ortodoxă 
Română „SF. 

Arhangheli Mihail și 
Gavril” Morești-pr.2 

Tabără tematică - 
Copii și părinți în 

sec. 21 

Proiectul nu întrunește punctajul minim 
necesar pentru acordarea finanțării, 
prevăzut de art.9 din Regulament. 

41 14444 Parohia Reformată 
Curteni- pr.1 

Pe urmele 
reformatorilor 
protestanți din 
Transilvania III 

Certificatul fiscal eliberat de autoritatea 
administrației publice locale nu a fost 

depus în original sau în copie legalizată, 
nu respectă prevederile art.7.1. lit.„i” 
din Ghidul solicitantului. Sunt incidente 

prevederile art.7 alin.(1) lit.„a” din 
Regulament. 

42 14445 Parohia Reformată 
Curteni- pr.2 

Tabără cultural 
creştină pentru 

copii 

Certificatul fiscal eliberat de autoritatea 
administrației publice locale nu a fost 

depus în original sau în copie legalizată, 
nu respectă prevederile art.7.1. lit.„i” 
din Ghidul solicitantului. Sunt incidente 

prevederile art.7 alin.(1) lit.„a” din 
Regulament. 

43 14449 Asociaţia Pro Mureş-
Câmpie -pr.1 

Zilele liniștii, 
Ediția a III-a 

Programul/proiectul/acțiunea nu poate fi 
încadrată în categoriile de proiecte 

pentru care se acordă finanțare 
nerambursabilă, prevăzut la art.4 din 

Ghidul solicitantului.  

44 

14467 
Parohia Ortodoxă 

Română Solovăstru -
pr.1 

Lectura și biserica 

Proiectul nu întrunește punctajul minim 
necesar pentru acordarea finanțării, 
prevăzut de art.9 din Regulament. 
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45 14476 Institutul de 
Cercetări Socio 

Umane „Gheorghe 
Şincai”  

Opera lui Petru 
Maior în 

istoriografia și 
filologia 

contemporană 

Solicitant neeligibil, nu întrunește 
criteriile de eligibilitate prevăzute de 

art.5.1. lit.„a”, respectiv, art.5.2 alin.(2)  
din Ghidul solicitantului. Toate 

documentele atașate cererii de finanțare 
(certificatul de înregistrare fiscală, 

bilanțul contabil neînregistrat la ANAF, 
certificatele fiscale eliberate de ANAF, 
respectiv de autoritatea administrației 

publice locale, au ca titular o altă 
instituție publică, nu a solicitantului 

finanțării nerambursabile. De asemenea 
nu face dovada existenței surselor de 
finanțare proprii sau oferite de terți, 
prevăzut de art.7.1. lit.„d” din Ghidul 

solicitantului. Sunt incidente prevederile 
art.7 alin.(1) lit. „a” din Regulament. 

46 14489 Parohia Unitariană-
pr.1 

A X-a întrunire a 
tinerilor și 
enoriașilor 

unitarieni din 
Protopopiatul 

Unitarian Mureș 

Programul/proiectul/acțiunea nu poate fi 
încadrată în categoriile de proiecte 

pentru care se acordă finanțare 
nerambursabilă, prevăzut la art.4 din 

Ghidul solicitantului.  

47 14493 Asociaţia 
„Societatea Sehovits 

Tarsasag” 

Schimbă viitorul Programul/proiectul/acțiunea nu poate fi 
încadrată în categoriile de proiecte 

pentru care se acordă finanțare 
nerambursabilă, prevăzut la art.4 din 
Ghidul solicitantului. Bilanț contabil 
incomplet, nu respectă prevederile 

art.7.1. lit.„h” din Ghidul solicitantului. 
Sunt incidente prevederile art.7 alin.(1) 

lit.„a” din Regulament. 

48 

14511 
Parohia Reformată 

Hărănglab 
Săptămâna biblică 

de vacanță 

Proiectul nu întrunește punctajul minim 
necesar pentru acordarea finanțării, 
prevăzut de art.9 din Regulament. 

49 14521 Parohia Unitariană 
Mitrești 

Ziua Sf. Martin Proiectul nu întrunește punctajul minim 
necesar pentru acordarea finanțării, 
prevăzut de art.9 din Regulament. 

50 

14555 
Parohia Ortodoxă 
Română Jabenița-

pr.1 

Natura în viața 
satului românesc 

Proiectul nu întrunește punctajul minim 
necesar pentru acordarea finanțării, 
prevăzut de art.9 din Regulament. 

51 14575 Parohia Reformată 
Cîmpeniţa-pr.1 

Tabără pentru 
tineret-

Cunoașterea 
pământului natal, 

întărirea 
identității și a 

credinței 

 Activitate finalizată la data încheierii 
contractului de finanțare,  nu respectă 
prevederile art.6.2. alin.(2) lit.„b” din 

Ghidul solicitantului.  

52 
14576 

Parohia Reformată 
Cîmpeniţa-pr.2 

Școala de Biblie 
Proiectul nu întrunește punctajul minim 

necesar pentru acordarea finanțării, 
prevăzut de art.9 din Regulament. 

53 14583 Parohia Ortodoxă 
Română Voiniceni  

Pelerinaj la 
Mănăstirile din 

Muntenia și 
Dobrogea 

Proiectul nu întrunește punctajul minim 
necesar pentru acordarea finanțării, 
prevăzut de art.9 din Regulament. 

Certificatul fiscal eliberat de autoritatea 
administrației publice locale și 

Certificatul fiscal eliberat de ANAF nu au 
fost depuse în original sau în copie 
legalizată, nu respectă prevederile 

art.7.1. lit.„i” din Ghidul solicitantului. 
Sunt incidente prevederile art.7 alin.(1) 

lit.„a” din Regulament. 
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54 

14584 
Parohia Ortodoxă 

Voiniceni-pr.2 
Ziua Vârstnicului 

Proiectul nu întrunește punctajul minim 
necesar pentru acordarea finanțării, 
prevăzut de art.9 din Regulament. 

55 14616 Asociaţia Creactivity 
pr.1 

Tabără-Castelul 
Teleki pe mâna 
copiilor, Ediția a 

V-a 

 Activitate finalizată la data încheierii 
contractului de finanțare,  nu respectă 
prevederile art.6.2. alin.(2) lit.„b” din 
Ghidul solicitantului. Lipsă certificat 
fiscal eliberat de ANAF, nu respectă 

prevederile art.7.1. lit.„i” din Ghidul 
solicitantului. Sunt incidente prevederile 

art.7 alin.(1) lit.„a” din Regulament. 

56 14617 Asociaţia Creactivity 
pr.2 

Tabăra Creactivity  Lipsă certificat fiscal eliberat de ANAF, 
nu respectă prevederile art.7.1. lit.„i” 
din Ghidul solicitantului. Sunt incidente 

prevederile art.7 alin.(1) lit.„a” din 
Regulament. 

57 14619 Asociația pentru 
Eremieni și Drojdi 

Zilele culturale ale 
satelor Eremieni și 

Drojdi 

Lipsă Certificat fiscal eliberat de 
autoritatea administrației publice locale, 
nu respectă prevederile art.7.1. lit.„i” 
din Ghidul solicitantului. Sunt incidente 

prevederile art.7 alin.(1) lit.„a” din 
Regulament. 

58 14641 Fundația Buckner Tabără de artă 
„Sever Suciu” 

Certificatul fiscal eliberat de autoritatea 
administrației publice locale nu a fost 

depus în original sau în copie legalizată, 
nu face dovada înregistrării bilanțului 

contabil la ANAF, nu respectă prevederile 
art.7.1. lit.„h” și lit.„i” din Ghidul 

solicitantului. Sunt incidente prevederile 
art.7 alin.(1) lit.„a” din Regulament. 

59 

14645 
Parohia Reformată 

Band 
Vacanță biblică de 

vară 

Proiectul nu întrunește punctajul minim 
necesar pentru acordarea finanțării, 
prevăzut de art.9 din Regulament. 

60 14651 Asociația 
Nevăzătorilor din 
România-Filiala 

Județeană Mureș 

Imaginea ta 
contează-ediția 

2021 

Programul/proiectul/acțiunea nu poate fi 
încadrată în categoriile de proiecte 

pentru care se acordă finanțare 
nerambursabilă, prevăzută la art.4 din 

Ghidul solicitantului. 

61 14652 Asociația 
Nevăzătorilor din 
România-Filiala 

Județeană Mureș 

Prietenii cărții 
Braille, ediția 

2021 

Proiectul nu întrunește punctajul minim 
necesar pentru acordarea finanțării, 
prevăzut de art.9 din Regulament. 

62 14666 Asociația Creștină Conferința 
susținătorilor  

Casei de 
Rugăciune 

Nu face dovada înregistrării Bilanțului 
contabil la  ANAF, lipsă Certificat fiscal 
eliberat de autoritatea administrației 

publice locale, documente necertificate 
pentru conformitate cu originalul, nu 
respectă prevederile art.7.1. lit.„h” și 
lit.„i” din Ghidul solicitantului. Sunt 
incidente prevederile art.7 alin.(1) 

lit.„a” din Regulament.  

63 14669 Parohia Ortodoxă 
Română Tirimia 

Pelerinaj la 
mănăstirile din 

Muntenia și 
Dobrogea 

Programul/proiectul/acțiunea nu poate fi 
încadrată în categoriile de proiecte 

pentru care se acordă finanțare 
nerambursabilă, prevăzut la art.4 din 

Ghidul solicitantului. 

64 14671 Asociaţia Pro Christo 
Et Ecclesia  

Club cultural de 
vacanță  pentru 

copii 

 Activitate finalizată la data încheierii 
contractului de finanțare,  nu respectă 
prevederile art.6.2. alin.(2) lit.„b” din 

Ghidul solicitantului.  
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65 14685 Asociaţia Clubul 
Sportiv „Înainte” 

Persoanele cu 
dizabilități 
cutreieră 

cucărucioare pe 
rotile în parcul 

Mini Transilvania și 
în Gheorgheni 

Nu face dovada înregistrării Bilanțului 
contabil la  ANAF, nu respectă 

prevederile art.7.1. lit.„h”  din Ghidul 
solicitantului. Sunt incidente prevederile 

art.7 alin.(1) lit.„a” din Regulament.  

66 14702 Asociația Mișcarea 
Romilor Unită 

ROMFOLK- Festival 
tradițional de 

dansuri și muzică 
romă din județul 

Mureș 

Solicitantul nu face dovada existenței 
surselor de finanțare proprii sau oferite 
de terți, prevăzut de art.7.1. lit.„d” din 

Ghidul solicitantului. Lipsă bilanț 
contabil, lipsă certificat de atestare 

fiscală eliberat de ANAF, lipsă declarație 
pe propria răspundere, nu respectă 

prevederile art.7.1 lit.„h” lit.„i” lit.„j” 
din Ghidul solicitantului.Sunt incidente 

prevederile art.7 alin.(1) lit.„a” din 
Regulament.  

67 14706 Asociaţia 
„Societatea Sehovits 

Tarsasag” 

Lecțiile naturii Programul/proiectul/acțiunea nu poate fi 
încadrată în categoriile de proiecte 

pentru care se acordă finanțare 
nerambursabilă, prevăzut la art.4 din 
Ghidul solicitantului. Bilanț contabil 
incomplet, nu respectă prevederile 

art.7.1. lit.„h” din Ghidul solicitantului. 
Sunt incidente prevederile art.7 alin.(1) 

lit.„a” din Regulament. 

68 

14709 
Parohia Reformată 

Culpiu- filiala Săbed 
Strop de cultură- 
Szabedi Laszlo 

Proiectul nu întrunește punctajul minim 
necesar pentru acordarea finanțării, 
prevăzut de art.9 din Regulament. 

69 14720 Asociaţia Salvatorilor 
Speciali şi Montani 

Mureş-pr.1 

 Conferinţa 
scafandrilor 
speologi din 

România - ediţia a 
VII-a 

Solicitantul nu are activitate culturală 
prevăzută în statut. Sunt incidente 
prevederile art.7 alin.(1) lit.„g” din 

Regulament. Certificatul fiscal eliberat 
de autoritatea administrației publice 

locale, respectiv Certificatul de atestare 
fiscală eliberat de ANAF nu au fost depus 

în original sau în copie legalizată, nu 
respectă prevederile art.7.1. lit.„i” din 

Ghidul solicitantului. Sunt incidente 
prevederile art.7 alin.(1) lit.„a” din 

Regulament. 

70 14721 Asociaţia Salvatorilor 
Speciali şi Montani 

Mureş-pr.2 

Tabăra 
tradițională a 
arcaşilor-ed. a 

VIII-a 

Solicitantul nu are activitate culturală 
prevăzută în statut. Sunt incidente 
prevederile art.7 alin.(1) lit.„g” din 

Regulament. Certificatul fiscal eliberat 
de autoritatea administrației publice 

locale nu a fost depus în original sau în 
copie legalizată, nu respectă prevederile 
art.7.1. lit.„i” din Ghidul solicitantului. 
Sunt incidente prevederile art.7 alin.(1) 

lit.„a” din Regulament. 

71 14723 Liga Studenților din 
Târgu Mureș 

Festivalul 
Studențesc 

Medifun 

Lipsă Certificat de atestare fiscală 
eliberat de ANAF, nu respectă 

prevederile art.7.1. lit.„i” din Ghidul 
solicitantului. Sunt incidente prevederile 

art.7 alin.(1) lit.„a” din Regulament. 
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72 14725 Máté Magdolna 
Krisztina 

Muzică fără 
frontiere 

Cererea de finanțare nu este semnată de 
către solicitant. Bugetul de venituri și 
cheltuieli, devizul programului nu sunt 

semnate. Declarația pe propria 
răspundere nu este semnată. Certificatul 
de cazier fiscal nu a fost depus în original 

sau în copie legalizată. Lipsește 
autorizația de funcționare a PFA, lipsă 

certificat fiscal eliberat de ANAF și 
certificat fiscal eliberat de autoritatea 
publică locală, nu respectă prevederile 
art.7.1 lit.„a”, lit.„b”, lit.„c”, lit.„f”, 

lit.„i” și lit.„j” din Ghidul solicitantului. 
Sunt incidente prevederile art.7 alin.(1) 

lit.„a” din Regulament. 

73 14726 Liga Studenților din 
Târgu Mureș 

Universitatea de 
vară pentru elevi 

Lipsă Certificat de atestare fiscală 
eliberat de ANAF, nu respectă 

prevederile art.7.1. lit.„i” din Ghidul 
solicitantului. Sunt incidente prevederile 

art.7 alin.(1) lit.„a” din Regulament. 

74 

14733 
Parohia Reformată 

Tâmpa-pr.1 
Să ne cinstim 

înaintașii 

Proiectul nu întrunește punctajul minim 
necesar pentru acordarea finanțării, 
prevăzut de art.9 din Regulament. 

75 14745 Asociaţia Culturală 
Bandi Dezso 

Rolul artei  
populare în 

dezvoltarea rurală 

Sursele de finanțare proprii nu acoperă 
10% din valoarea totală a finanțării. Nu 

face dovada înregistrării bilanțului 
contabil la ANAF. Nu respectă prevederile 

art.7.1 lit.„d”, lit.„h” din Ghidul 
solicitantului. Sunt incidente prevederile 

art.7 alin.(1) lit.„a” din Regulament. 

76 14787 Asociaţia Cultural 
Artistică Sportivă 

Csurgó- pr.1 

Duminica cultural 
- Sportivă - Aluniș 

2021 

Lipsă bilanț contabil înregistrat la ANAF, 
nu respectă prevederile art.7.1. lit.„h” 
din Ghidul solicitantului. Sunt incidente 

prevederile art.7 alin.(1) lit.„a” din 
Regulament. 

77 14788 Asociaţia Cultural 
Artistică Sportivă 

Csurgó- pr.2 

Tabără de 
antrenament 

dansuri populare 
Praid 2021 

Lipsă bilanț contabil înregistrat la ANAF, 
nu respectă prevederile art.7.1. lit.„h” 
din Ghidul solicitantului. Sunt incidente 

prevederile art.7 alin.(1) lit.„a” din 
Regulament. 

78 14794 Fundația 
Abracadabra 

Festivalul 
vacanței:Drumul 

lui Făt Frumos prin 
Castele Mureșene 

Certificatul fiscal eliberat de ANAF nu a 
fost depus în original sau în copie 

legalizată, nu respectă prevederile 
art.7.1. lit.„i” din Ghidul solicitantului. 
Sunt incidente prevederile art.7 alin.(1) 

lit.„a” din Regulament. 

79 14797 Parohia Ortodoxă 
Română 

Sf.Arh.Mihail și 
Gavril Berghia-pr.1 

Ziua Națională  Certificatul fiscal eliberat de autoritatea 
administrației publice locale nu a fost 

depus în original sau în copie legalizată, 
nu respectă prevederile art.7.1. lit.„i” 
din Ghidul solicitantului. Sunt incidente 

prevederile art.7 alin.(1) lit.„a” din 
Regulament. 

80 14798 Parohia Ortodoxă 
Română 

Sf.Arh.Mihail și 
Gavril Berghia-pr.2 

Tabără de pictură 
duhovnicească 

Certificatul fiscal eliberat de autoritatea 
administrației publice locale nu a fost 

depus în original sau în copie legalizată, 
nu respectă prevederile art.7.1. lit.„i” 
din Ghidul solicitantului. Sunt incidente 

prevederile art.7 alin.(1) lit.„a” din 
Regulament. 
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81 14804 Asociația Ludodom 
Egyesulet 

Copacul cu povești 
- A mesélő fa 

Solicitantul nu face dovada înregistrării 
Bilanțului contabil la  ANAF, nu respectă 
prevederile art.7.1. lit.„h” din Ghidul 

solicitantului. Sunt incidente prevederile 
art.7 alin.(1) lit.„a” din Regulament.  

82 14808 Asociația 
Agricultorilor 
Maghiari din 

România 

Ziua Agricultorilor 
din Județul Mureș 

Solicitantul nu are activite culturală 
prevăzută în statutul propriu. Nu face 

dovada înregistrării Bilanțului contabil la 
ANAF, documentele depuse în copie nu 
sunt certificate pentru conformitate cu 
originalul, încalcă prevederile art.7.1 
lit.„h”  din Ghidul solicitantului. Sunt 
incidente prevederile art.7 alin.(1) 
lit.„a” și lit.„g” din Regulament. 

83 14816 Asociația Culturală 
Cantate Domino 

Căsnicie 
armonioasă - copii 

fericiți, tabără 
familială 
educativă 

Programul/proiectul/acțiunea nu poate fi 
încadrată în categoriile de proiecte 

pentru care se acordă finanțare 
nerambursabilă, prevăzută la art.4 din 

Ghidul solicitantului.  

84 14819 Asociaţia de 
Dezvoltare Susenii 
Mureşului - pr.2 

Ziua 
internațională a 

persoanelor 
vârstnice 

Programul/proiectul/acțiunea nu poate fi 
încadrată în categoriile de proiecte 

pentru care se acordă finanțare 
nerambursabilă, prevăzută la art.4 din 

Ghidul solicitantului.  

85 

14820 
Parohia Ortodoxă 
Târnăveni II pr.1 

Sfinții, modele pe 
calea mântuirii 

Programul/proiectul/acțiunea nu poate fi 
încadrată în categoriile de proiecte 

pentru care se acordă finanțare 
nerambursabilă, prevăzută la art.4 din 

Ghidul solicitantului.  

86 14837 Parohia Reformată III 
Tg. Mureș 

Tabără de Biblie 
pentru copii 

Lipsă Certificat de atestare fiscală 
eliberat de ANAF, nu respectă 

prevederile art.7.1. lit.„i” din Ghidul 
solicitantului. Sunt incidente prevederile 

art.7 alin.(1) lit.„a” din Regulament. 

87 14838 Asociația Talentum 
al Orașului de Jos 

Cine sunt eu la 14 
ani? 

Lipsă Certificat de atestare fiscală 
eliberat de ANAF, nu respectă 

prevederile art.7.1. lit.„i” din Ghidul 
solicitantului. Sunt incidente prevederile 

art.7 alin.(1) lit.„a” din Regulament. 

88 14841 Asociaţia „Cercul de 
Prieteni Tg.Mureş-

Zalaegerszeg"  - pr.1  

Zilele culturale 
Ma-Za 2021 

Programul/proiectul/acțiunea nu poate fi 
încadrată în categoriile de proiecte 

pentru care se acordă finanțare 
nerambursabilă, prevăzută la art.4 din 

Ghidul solicitantului. Documentele 
depuse în copie nu sunt certificate 

pentru conformitate cu originalul, încalcă 
prevederile notei finale de la art.7.1. din 

Ghidul solicitantului. 

89 14842 Asociația Rotary 
Club Teka Târgu 

Mureș 

Realizările 
Cluburilor Rotary 
în județul Mureș 

Solicitantul nu are activite culturală 
prevăzută în statutul propriu. Sunt 
incidente prevederile art.7 alin.(1)  

lit.„g” din Regulament. De asemenea, 
programul/proiectul/acțiunea nu poate fi 

încadrată în categoriile de proiecte 
pentru care se acordă finanțare 

nerambursabilă, prevăzută la art.4 din 
Ghidul solicitantului. Documentele 
depuse în copie nu sunt certificate 

pentru conformitate cu originalul, încalcă 
prevederile notei finale de la art.7.1. din 

Ghidul solicitantului. 
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90 14844 Asociația pentru 
Protecția Mediului și 
a Naturii Pro Biciclo 

Urbo 

25 de ani de 
activitate pentru 

comunitate 

Solicitantul nu are activite culturală 
prevăzută în statutul propriu. Sunt 
incidente prevederile art.7 alin.(1)  

lit.„g” din Regulament. De asemenea, 
programul/proiectul/acțiunea nu poate fi 

încadrată în categoriile de proiecte 
pentru care se acordă finanțare 

nerambursabilă, prevăzută la art.4 din 
Ghidul solicitantului. Documentele 
depuse în copie nu sunt certificate 

pentru conformitate cu originalul, încalcă 
prevederile notei finale de la art.7.1. din 

Ghidul solicitantului. 

91 14847 Asociația Circular 
Waste Management-

Asociația de 
Gestiune Circulară a 

Deșeurilor 

Mureș CleanUp: 
Împreună pentru 

un mediu mai 
curat 

Solicitantul nu are activite culturală 
prevăzută în statutul propriu. Sunt 
incidente prevederile art.7 alin.(1)  

lit.„g” din Regulament. De asemenea, 
programul/proiectul/acțiunea nu poate fi 

încadrată în categoriile de proiecte 
pentru care se acordă finanțare 

nerambursabilă, prevăzută la art.4 din 
Ghidul solicitantului. Documentele 
depuse în copie nu sunt certificate 

pentru conformitate cu originalul, încalcă 
prevederile notei finale de la art.7.1. din 

Ghidul solicitantului. 

92 

14851 

Asociația 
Lavenderland  

Spectacolul de 
teatru amator 

„Finito” 

Solicitantul nu face dovada înregistrării 
Bilanțului contabil la  ANAF, nu respectă 
prevederile art.7.1. lit.„h” din Ghidul 

solicitantului. Sunt incidente prevederile 
art.7 alin.(1) lit.„a” din 

Regulament.Documentele depuse în 
copie nu sunt certificate pentru 

conformitate cu originalul, încalcă 
prevederile notei finale de la art.7.1. din 

Ghidul solicitantului.  

93 14858 Asociația Vox Novum 42H CineMaraton 
la Szfera 

Lipsă Certificat de atestare fiscală 
eliberat de ANAF, certificatul fiscal 

eliberat de autoritatea administrației 
publice locale este expirat, nu respectă 
prevederile art.7.1. lit.„i” din Ghidul 

solicitantului. Sunt incidente prevederile 
art.7 alin.(1) lit.„a” din Regulament. 
Documentele depuse în copie nu sunt 

certificate pentru conformitate cu 
originalul, încalcă prevederile notei 

finale de la art.7.1. din Ghidul 
solicitantului. 

94 14861 Parohia Ortodoxă 
Română Băița 

Ne rugăm, 
învățăm, 

socializăm 

Bugetul de venituri și cheltuieli și devizul 
programului nu sunt semnate, nu 

respectă prevederile art.7.1. lit.„b” și 
lit.„c” din Ghidul solicitantului. Sunt 
incidente prevederile art.7 alin.(1) 

lit.„a” din Regulament. Documentele 
depuse în copie nu sunt certificate 

pentru conformitate cu originalul, încalcă 
prevederile notei finale de la art.7.1. din 

Ghidul solicitantului. 
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95 

14869 
Parohia Ortodoxă 

Merișor 

Promovarea 
culturii și a 

portului național 
la a III-a ediție a 

„Fiii satului 
Merișor” 

Lipsește devizul programului, lipsește 
certificatul fiscal eliberat de autoritatea 
administrației publice locale, nu respectă 
prevederile art.7.1. lit.„c” și lit.„i” din 

Ghidul solicitantului. Sunt incidente 
prevederile art.7 alin.(1) lit.„a” din 
Regulament. Documentele depuse în 

copie nu sunt certificate pentru 
conformitate cu originalul, încalcă 

prevederile notei finale de la art.7.1. din 
Ghidul solicitantului. 

96 

14872 Asociația Pro Merita Ca la țară 

Lipsă Certificat de atestare fiscală 
eliberat de ANAF, bilanț contabil 

incomplet, nu respectă prevederile 
art.7.1. lit. „h” și lit.„i” din Ghidul 

solicitantului. Sunt incidente prevederile 
art.7 alin.(1) lit.„a” din Regulament. 

97 

14875 
Asociaţia Pro Ruris- 

pr.1 

Seminar 
internațional 

pentru 
promovarea 
moştenirii 
culturale a 

judeţului Mureş 

Solicitantul nu face dovada înregistrării 
Bilanțului contabil la  ANAF, nu respectă 
prevederile art.7.1. lit.„h” din Ghidul 

solicitantului. Sunt incidente prevederile 
art.7 alin.(1) lit.„a” din 

Regulament.Documentele depuse în 
copie nu sunt certificate pentru 

conformitate cu originalul, încalcă 
prevederile notei finale de la art.7.1. din 

Ghidul solicitantului.  

98 

14876 
Asociaţia Pro Ruris- 

pr.2 

Seminar ştiinţific 
pentru 

promovarea  
turismului cultural 

și religios 
judeţului Mureş 

Solicitantul nu face dovada înregistrării 
Bilanțului contabil la  ANAF, nu respectă 
prevederile art.7.1. lit.„h” din Ghidul 

solicitantului. Sunt incidente prevederile 
art.7 alin.(1) lit.„a” din Regulament. 
Documentele depuse în copie nu sunt 

certificate pentru conformitate cu 
originalul, încalcă prevederile notei 

finale de la art.7.1. din Ghidul 
solicitantului.  

99 

14878 
Asociația Pro 

Professione-pr.1 

Seminar pentru 
promovarea 
dialogului 

intercultural și a 
voluntariatului 

Lipsă Certificat de atestare fiscală 
eliberat de ANAF, nu respectă 

prevederile art.7.1. lit.„i” din Ghidul 
solicitantului. Solicitantul nu face dovada 

existenței surselor de finanțare proprii 
sau oferite de terți, întrucât Contractul 
de sponsorizare nu este înregistrat la 
ambele părți semnatare, nu respectă 

prevederile notei de la art.7.1. lit.„d”  
din Ghidul solicitantului. Sunt incidente 

prevederile art.7 alin.(1) lit.„a” din 
Regulament. 

100 

14879 
Asociația Pro 

Professione-pr.2 

Tabără de cultură 
pentru copii 
defavorizați 

Solicitantul nu face dovada existenței 
surselor de finanțare proprii sau oferite 

de terți, deoarece Contractul de 
sponsorizare nu este înregistrat la ambele 
părți semnatare, nu respectă prevederile 

notei de la art.7.1. lit.„d”  din Ghidul 
solicitantului. Sunt incidente prevederile 

art.7 alin.(1) lit.„a” din Regulament. 
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101 

14881 Asociația Dreamland 
A X-a ediție a 

taberei de cultură 
pentru adolescenți 

 Activitate finalizată la data încheierii 
contractului de finanțare,  nu respectă 
prevederile art.6.2. alin.(2) lit.„b” din 

Ghidul solicitantului. Documentele 
depuse în copie nu sunt certificate 

pentru conformitate cu originalul, încalcă 
prevederile notei finale de la art.7.1. din 

Ghidul solicitantului.  

 

 
Comisia de evaluare și selecționare proiecte cultură numită 
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