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ANUNŢ 
PRIVIND ORGANIZAREA SESIUNII DE FINANŢARE DIN TIMBRUL ARHITECTURII 

 A PROIECTELOR EDITORIALE (cărţi şi reviste de specialitate) 
 

1. Sesiunea de evaluare a proiectelor editoriale (cărţi şi reviste) în vederea finanţării din timbrul 
arhitecturii va avea loc în perioada 23-24 iulie 2011. 

2. Termenul limită de depunere a proiectelor editoriale la Ordinul Arhitecţilor din România este data de 
14 iulie 2011 orele 15,00, inclusiv data poştei. Adresa poştală este: Ordinul Arhitecţilor din România, 
str. Arthur Verona, nr. 19, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 010312. 

3. Suma scoasă la finanţare este de 436 740 lei, din care 330 000 lei pentru cărţi şi 106 740 lei pentru 
reviste. 

4. Poate solicita finanţare nerambursabilă orice editură sau revistă cu activitate în domeniul arhitecturii 
şi disciplinelor conexe, numai pe bază de parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România sau o filială 
a acestuia. 

5. Pentru un titlu de carte o editură nu poate solicita mai mult de 20% din suma scoasă la finanţare, 
respectiv 330 000 lei. 

6. Pentru o revistă se poate solicita numai pentru 4 numere, dar nu mai mult de 15% din suma scoasă 
la finanţare (106 740 lei) pentru fiecare număr. 

7. Comisia de evaluare şi acordare a finanţării este formată din: 
- Florian Stanciu, arhitect – titular 
- Cazmer Tomas Kovacs, arhitect – titular 
- Ruxandra Demetrescu, istoric de artă - titular 
- Vintilă Mihăilescu, antropolog – titular 
- Virgil Pop, arhitect – titular 
- Ioan Andreescu, arhitect – supleant 

8. Documentaţia privind proiectul editorial, va conţine:  
a) formularul de solicitare a finanţării (cererea de finanţare), prevăzut în anexa nr. 6 din 

Normele metodologice privind finanţarea de programe şi proiecte culturale, precum şi 
proiecte editoriale din sumele colectate din timbrul arhitecturii; Normele metodologice 
sunt postate pe site-ul OAR www.oar.org.ro/activitate profesionala/proiecte culturale 
finantate din timbrul arhitecturii 

b) fişa de calcul economic-antecalcul – anexa nr. 7 A din Normele metodologice; pentru 
calculele ce trebuie făcute se va utiliza fişa excel, disponibilă la filialele teritoriale ale 
OAR sau la OAR; 

c) declaraţia reprezentantului legal al editurii/revistei – anexa nr. 8 din Normele 
metodologice; 

d) dovada care atestă că solicitantul finanţării nu are obligaţii restante către alte persoane 
fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite; 

e) ultimul extras de cont bancar, care va fi prezentat numai dacă s-a aprobat finanţare;   
9. Documentaţia de solicitare a finanţării, în două exemplare, se înaintează la pachet închis la Ordinul 

Arhitecţilor din România, fie direct la secretariat, fie prin poştă, la adresa menţionată la pct. 2. 
10. Documentaţia incompletă nu va fi selectată de către membrii comisiei în vederea evaluării. 
11. MARE ATENŢIE LA FORMULARELE CARE SE COMPLETEAZĂ: 

a) cererea de finanţare – se completează la toate rubricile;  
b) fişa de calcul economic-antecalcul, completată corect şi integral; 
c) declaraţia trebuie completată corect şi integral. 
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