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Departamentul CENTENAR, înfiinţat pnn Hotărârea Guvernului României nr. 465/2016, cu 

modificările şi completările ulterioare, ca structură rară personalitate juridică în subordinea prim

ministrului şi în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul 

Secretariatului General al Guvernului, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1, 

reprezentat de domnul Cristian-Ioan Videscu, în calitate de Secretar de Stat, 

ŞI 

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor"Regina Maria", asociaţie de utilitate publică, statut obţinut 

prin H.G. nr. 698 din 19.08.2014, cu sediul de lucru în Bucureşti , Bd. Ion MIHALACHE , nr. 124-

126, sector 1, C.I.F. 4505235, reprezentată de domnul General maior Cr) Praf. univ. dr. Visarion 

NEAGOE, în calitate de Preşedinte, 

denumite în continuare "părţi", 

Preambul 

A vând în vedere: 

Hotărârea Guvernului României nr. 465/2016, cu modificările şi completările ulterioare, prin care a 

fo st instituit Departamentul CENTENAR, aflat în subordinea prim-ministrului şi în cadrul aparatului 

de lucru al Guvernului, finanţat de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al 

Guvernului, al cărui obiectiv este coordonarea la nivel naţional a pregătirii , organizării şi desfăşurării 

manifestărilor, acţiunilor ŞI proiectelor de aniversare ale Centenarului României (1918-2018) şi 
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Primului Război Mondial, precum şi prevederile art. 2, alin. (2), ale actului normativ menţionat mai 

sus, anume: "Departamentul îşi desfoşoară activitatea în strânsă colaborare cu ministerele şi cu 

autorităţile publice implicate în punerea în aplicare a aniversării şi marcării Centenarului României 

(1918-2018) şi a Primului Război Mondial, cu alte instituţii publice şi organizaţii 

neguvernamentale", părţile convin să încheie următorul protocol de cooperare, denumit în 

continuare "protocol": 

Art. 1. Obiectul protocolului 

1.1. Obiectul protocolului îl constituie cooperarea între Departamentul CENTENAR şi Asociaţia 

Naţională Cultul Eroilor "Regina Maria", în realizarea proiectelor comune ocazionate de marcarea 

Centenarului Primului Război Mondial şi al Marii Uniri. 

1.2. Schimbul de informaţii cu privire la demersurile, acţiunile şi planurile celor două entităţi 

referitoare la evenimentele, programele ŞI proiectele ocazionate de aniversarea Centenarului 

Primului Război Mondial şi al Marii Uniri. 

1.3. Organizarea în comun a unor evenimente ocazionate de amversarea Centenarului Primului 

Război Mondial şi al Marii Uniri. 

Art. 2. Responsab ilităţile părţilor 

2.1. Informarea reciprocă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încheierii prezentului 

protocol, cu privire la proiectele şi evenimentele ocazionate de aniversarea Centenarului Primului 

Război Mondial şi al Marii Uniri. 

2.2. Desemnarea unei persoane de contact de către Departamentul CENTENAR şi de către Asociaţia 

Naţională Cultul Eroilor"Regina Maria", în persoana doamnei (domnului) 

CoŞof@..~ Gw/26,/fr1 li/rfirTCl1din partea Departamentului CENTENAR şi a domnului Col. 
t 

(r) Gheorghe MATEESCU din partea Asociaţiei aţionale Cultul Eroilor "Regina Maria" cu scopul 

derulării cu celeritate a schimbului de informaţii ŞI al organizării eficiente a evenimentelor 

planificate. 

2.3. Stabilirea, în termen de 30 de zile lucrătoare de la încheierea procesului de informare reciprocă, 

a listei de proiecte şi evenimente în organizarea şi derularea cărora entităţile semnatare vor fi 

partenere. 
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2.4. Informarea reciprocă privind demersurile şi acţiunile cu posibil impact asupra programului 

manifestărilor ocazionate de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial şi al Marii Uniri, 

precum şi asupra activităţii Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor "Regina Maria" altele decât cele 

convenite în baza prezentului protocol. 

Art. 3. Prevederi generale şi finale 

3.1. Durata prezentului protocol este de 24 luni de la data semnării sale. 

3.2. Derularea prezentului protocol nu are implicaţii financiare din partea Departamentului 

CENTENAR, respectiva Secretariatului General al Guvernului, în calitate de ordonator terţiar de 

credite. 

3.3. Manifestările, acţiunile şi proiectele care rezultă în urma derulării prezentului protocol sunt 

supuse aprobării prim-ministrului, având în vedere statutul juridic al Departamentului CENTENAR. 

3.4. Prezentul protocol poate fi modificat şi completat prin acte adiţionale cu acordul şi la 

propunerea părţilor. 

3.5. Rezilierea protocolului poate fi făcută oricând, la iniţiativa oricărei părţi , cu condiţia notificării 

în scris a celeilalte părţi cu cel puţin 30 de zile înainte. 

3.6. Pe parcursul prezentei cooperări, părţile vor acţiona întotdeauna cu bună-credinţă, sprijinindu-se 

reciproc în vederea realizării obiectivelor propuse. 

3.7. Prezentul protocol a fost redactat astăzi , Z- 3. o .3. 20 I ţ , în două exemplare originale în 

limba română, câte unul pentru fiecare dintre părţi. 

Departamentul CENTENAR 

Secretar de Stat 

VIDESCU 

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor "Regina Maria", 

LE A.N.C.E. "Regina Maria" 

PiaţaVictorieinr. 1 Sector 1 Bucureşti Romania 
Tel: +4 021 3191553 

www.gov.ro 


