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privind sesiunea 9-10 mai de evallare ti acordaae a finanF.ii
pentru proiecte editoriale din timbrul arhitecturii pentru anul 2015

in temeiul prevederilor a.t. 33 alin (3) din Regulamentut de
organiza.e Si funeionare a O.dinului Arhiteclilor din Romarja, avand in
vedere Normele metodologice privind finanlarea de programe St prolecte
culturale, precum 9i proiecte editoriale din sumele colectate din timbrul
arhitecturil Si tinend cont de prevederile bugetutui timbrului arhitecturii pe
2015,

Colegiul director, intrunit in gedirl; ordinar6 in data de 9 maatie
2015, emite urm6toarea

. HOTARiRE:

Art. 1 - Se organizeazi sesiune de evaluare Si acordare a
finan!:rllor pentru p.oiecte editoriale (reviste 9i cEGi) din timbrul
arhitecturii in perioada 9-10 mal 2O15.

Art.2 - Pentru seslunea 9-10 mai 2015 suma aloca$ pentru
proaecte editoriale este de 500.000 lei, din care 300.000 lei pentru carte Si
200.000 tej pentru reviste.

Art. 3 - (1) Solicitanlii finanlerflor pentru proiecte editoriale (c6rti
Si reviste) vor inainta la Ordin documentaliile, in pachet inchls, pan5 cel
ter2iu in data de 24 aprilie 2015, orele 17,00, inclusiv dala oostei.
(2) Poate soiicitt frn;ngaie nEramotursabiE orice editurE sau revistE cr.r
activitate in domeniul arhitectLlrll 9i disciplineloa conexe pe bazE de
parteneriat cu Ordlnul Arhiteqilor din Romenia sau cu o fillalE tedtorialS a
Ord,nulul Arhiteeilor din Romania.
(3) Doclmentatia se va depune direct sau prin po5€ la sediul Ordinutui
Arhiteqilor din Rom6nia, str, Arthur Verona, rr. 19, Sector 1, Bucuretti,
cod postal 010312.
(4) Documentalia p€ntru solicita.ea finanl;rii este p.evEzut: in Normele
metodologice p.ivind finanlarea de programe Si proiecte culturale/ precum
9i proiecte editortale din sumete colectate din timbrul arhitecturii, inclusiv
anexeler disponiblle 9i pe site-ul Ordinulul Arhitectilor din Romenia,
acces6nd http ://oar.squarespace.com/sesiune2014-finantare-prolecte/.

Art. 4 - (1) O edltur; nu poate solicita finanlare mai mare de 2oolo
din suma de 300,000 lei pentru Recare titlu de ca*e.
(2) O revlstE nu poate solicita finanlare decet pent.u cet mult 4 numere ti
nu mai mult de 15i% din suma de 200.000 lei pentru fiecare numlr.

Art, 5 - Proiectele editoriale pot fi in domenlile: a.hjtectur;,
arhitectur: contemporan5, inalnta'i Si avangard; in arhitectur;,
dezvoltare durab:lE, educalie culturaI6 in domeniul arhitecturii 9i
promovaaea publicE a arhitecturii, patrimoniu cultural.
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'r.:'A{. 6 - (1) O editdr; sEU o revsrS. cere a primil finantare in
sesiL,nile anleroa.e, poate ilrlrcrta ftnanlare in ses,unea 9-10 mai 7Ol5
numai dac5 a etec:iiat,.:.daLontul cheltui€lilor realizEte potrivit
contractelor care expir; p6nA la data de 5 martie 2015.
(2) Nu au obligatia prev;zut5 la a1in. (1) ed:turjle Si revistete ale c;.o.
contracte de finanlare cu Ordinul expir; dLrp5 data de 5 maatie 2015 Si
nici editurile 9i revistele care au solicitat incheierea de acte adilionale la
contractele initiale p6!5 c€l terziu la data de 9 martie 2015.
(3) Termenul Iimjte de depunere a decontului proiectelor edito.iale
previrzute la alrn. (1) este 3l marlie 2015, inctusiv data postei.

Art. 7 - (1) Pentru proiectele editoriale peatru @re se aprob5
finantare din timbrul arhitecturii in sesiunea 9-10 ma! 2015 se vor incheia
contraclele de f,nanlare i.] termen de 30 de zile de la aprobarea hot;r5rii
Cole-giului d;rector de alo.are a frnanl;rii.
(2) In cazul in care solicitantul finan$.li proiectului editorial nu semneazE
contractulin termenul prevSzut la alin, (1) se considerE c5 finanlarea nu a
fost aaceptatE.

Art, I - Contestati:le formulate impotriva deciziei comisiei de
evaluare Si acordare a finan!;rli pentru proiecte editoriale vor ft
Solu!ional.e de o comisie numicE de Co rqiliul na!ional.

Art. 9 - Ordinul va aduce la indeplinire prevedeaite prezentei
hoterSri-

PreSedinte,

Arh. 9erban lg;nas
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