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CATRE 
FILIALELE TERITORIALE 
 
REF SESIUNE PROIECTE EDITORIALE 
 
 

1. Prima sesiune de finanţare a proiectelor editoriale, din anul 2010, a fost 
reprogramată şi se va desfăşura în perioada 20-21 martie 2010 (în 27 
februarie 2010 are loc Balul Arhitecţilor). 

2. Suma scoasă la finanţare pentru carte este de 330 000 lei şi pentru reviste de 
100 000 lei. 

3. Termenul limită de depunere a proiectelor editoriale este data de 10 
martie 2010, orele 17,00 (inclusiv data poştei). 

4. Aşa cum rezultă din Normele metodologice de finanţare, dosarul proiectului 
editorial va cuprinde:  

- cererea de finanţare completată de către editură, anexa nr. 6 din 
Norme, pe care o anexăm din nou;  

- parteneriatul dintre Filială/Ordin privind proiectul editorial; parteneriatul 
va cuprinde motivele încheierii acestuia, precum şi rezultatele 
scontate; 

- fişa de antecalcul, anexa nr. 7A din Norme, pe care o anexăm din nou; 
se va completa la toate rubricile;  

- dovada existenţei surselor proprii/atrase pentru realizarea proiectului; 
- declaraţie a reprezentantului legal al editurii/revistei potrivit modelului 

din anexa nr. 8; 
- catalog editorial, privind publicaţiile din domeniul arhitecturii şi 

disciplinelor conexe, din anul anterior, în cazul editurilor; 
- copie a contractului prin care editorul a obţinut drepturile de autor în 

vederea editării titlurilor pentru care solicită finanţare; în cazul reeditării 
unui titlu, editorul va preciza ediţia/ediţiile anterioare (după caz), 
indiferent de editura la care s-a publicat ediţia anterioară; 

- ultimele 2 numere, în cazul revistelor. 
5. Dosarele incomplete nu vor fi selectate de către membrii comisiei în vederea 

evaluării pentru acordarea unei finanţări. 
6. Pentru a evita orice situaţie în care dosarele sunt incomplete, vă anexăm 

principalele piese ale dosarului. De asemenea, vă rugăm să aveţi în vedere 
punctul 5 al cererii de finanţare – prezentarea proiectului trebuie realizată 
având în vedere criteriile de evaluare de la art. 20 din Normele metodologice. 

7. Normele metodologice de finanţare a proiectelor editoriale se pot accesa de 
pe site-ul OAR www.oar.org.ro/activitate profesionala/proiecte culturale 
finantate din timbrul arhitecturii.  

 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm sunaţi la 021 317 26 34; 021 317 26 35. 
 
 
Adriana Tănăsescu, 
Secretar general 
2 februarie 2010 
 
        


