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pentru aprobarea sesiunii 25-26 aprllie de evaluare 9i acordare a finanlErii
din trmbrul arhitecturii pentru atinerarea de erpoziliiin anul 2015

in temeiul p.evederilor art. 33 alin (3) din Requ{amentul de
organlzare Si funcllonare a Ordjnului Arhileclilor din Rom6nia, avand in
vedere prevederile Normelor metodologice privind finanlarea de programe

9i proiecte culturale, p.ecum si proiecte editoriale din sumele colectate dln
timbrul arhitecturia 9i linend cont de prevederile bugetului timbrului
arhitectu.ii pe 2015,

Colegiul director, intrunit in gedinF ordinar; in data de 9 martie
2014, emite urmitoarea

HOTARARE:

Art. 1 - (1) Se organizeazg sesiune de evaluare 9i acordare a finanlErilor
din timbrul arhitedurii in 25'26 ap.ilie 2015 pentru itinerarea de expozilri,
iniliate Si organlzate de filialele teritoriale sau de c;tre acestea in
parteneriat cu te4i.
(2) Pentru sesiunea din 25-26 aprilie pot aplica numal filialele teritoriale
sau un grup de filiale.
(3) Suma scoasl la finanlare pentru sesiunea 25-26 aprilie 2015 este de
150,000 lei.

Art. 2 - (1) Pentru sesiunea de finanlare, prevezute la art. 1,
documentatiile de solicitare a finanlirii se vor inainta la secretariatul
Ordinului, in pachet inchis, pSnE cel terz !g-in-. ata de 15 aptiliq 2015.
orete 17,00, inclusiv data Po9tei-
[2) Documantatia se va depune direct, sau prin posti, la Ordinul
Arhlteclilor din Rom6nia, str. Arthur Verona, nr. 19, Sector 1, Bucuregti,
cod po9tal 010312.
(3) Documentalia pentru solicitare a finant:.ii cuPrinde:
a) cererea de finantare completat; integral, potrivit modelul de cerere de
finanlare din Anexa nr. 1la Normele metodologlce privind finantarea de
programe si prolecte culturale, precum 9i proiecte edltoriale din sumele
colectate din timbrul arhitecturii;
b) bugetul de venituri 9i cheltuiell. potrlvit modelului de buget din anexa
nr. 2la Normele metodologice privind finantarea de programe 9i proie€te
culturdle, precum 9i groiecte editoriale din sumele colectate din timbrul
arhltecturii;
c) nota de futdamentare a bugetului.

Art. 3 - Evalua.ea 9l acordarea finanlSrii proiectelor de itinerare a
expozlfiilor vor fi realizate de cEtre o comjsie numita de Consiliul national.

Art. 4 - Pentru a aplica, flllalele teritoriale trebuie sE aibi ln
vedere:
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a) prezentarea clarE a p6icursului ltine.ariului expoziliei, etapele
succesive urm6nd a curte:ir.l:lar,dup; alta 9i nu cLr timpi morli pr:n
inloarce.ea dup; fiecare itap; la filial; sau, dupa caz, la locul unde a
fost realizati respectiva eii6zilie;

b) domeniile pr:ncipaie in care se realizeaz5 expozitia pentru a
c;'ei itinerare se solicrtd frnanlare sunL: arhire.lLrr5, educalie cultLrals
in domeniul a.hitecturii 9i promovarea putrlic; a a.hitecturii, dezvoltare
durabil5, diveBitate culturdlS, patrimo.llu cultural, interventie culturalS;

c) crileriile de learizare Si ilinerare a elpoli!rei treb,Jic sa lte
realiste. coerente Si clare;

d) eypozilia 9i itinerarea acesleia trebu,e s; aibS in vcdere un
impact important asupra publicului in general 9i nu a unui public
specializat.

Art. 5 - Fiecare proiect integrat privind itinerarea unel expoz:lii va
avea un responsabil din partea filialei care E aplicat, responsabtl care va
indeplini obligaliile referitoare la expozilie, asigurarea itinerErja acesteia,
modul in care se efectueazH cheltuielile potrivit bugetllui aprobat, alte
obligatii.

Art, 6 - Ordinul 9i filialele teritoriale vor aduce la indeptinire
prevederile prezentei hoG16ri,
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