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HOTĂRÂREA COLEGIULUI DIRECTOR 
NR. ___45__ DIN ___08.01.2021_______ 

  
privind sesiunea 26-28 martie 2021 de selecție,  evaluare şi acordare de finanţări 

nerambursabile pentru proiecte editoriale din timbrul arhitecturii   
 
 

 În temeiul prevederilor art. 33 alin (3) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din România, având în vedere Normele 
metodologice privind finanţarea de oferte culturale şi proiecte editoriale din timbrul 
arhitecturii, aprobate prin Hotărârea Consiliului național nr. 2352 din 18 decembrie 
2017, actualizate cu modificările și completărilor ulterioare şi ţinând cont de 
prevederile bugetului timbrului arhitecturii pe anul 2021,  
 
 Colegiul director, întrunit în şedinţă ordinară în data de 8 ianuarie 2021, 
emite următoarea 
 

 HOTĂRÂRE:  
 

 Art. 1 – (1) Ordinul Arhitecților din România, denumit, în continuare, Ordinul, 
organizează sesiune online de selecție, evaluare şi acordare a finanţărilor pentru 
proiecte editoriale, din timbrul arhitecturii, în perioada 26-28 martie 2021. 
(2) Intervalul de depunere online a documentației pentru solicitarea de finanțare 
pentru proiecte editoriale este 22-26 februarie 2021, ora 24.00. Documentația va fi 
depusă prin intermediul unui formular online disponibil pe site-ul OAR (oar.archi). 
(3) Comisia de selecție, evaluare și acordare a finanțării va transmite  online către 
secretariatul Ordinului rezultatele finale ale sesiunii și raportul întocmit în acest sens  
până cel târziu în data de 1 aprilie 2021, orele 17.00. 
(4) Lista finanțărilor acordate, în ordinea punctajului obținut, precum și lista 
solicitărilor pentru care nu s-a acordat finanțare, în ordinea punctajului obținut, se 
afișează̆ pe site-ul Ordinului, împreună cu raportul comisiei, prin grija secretariatului 
Ordinului până cel târziu în data de 2 aprilie 2021, orele 20.00.  
(5) Solicitanții nemulțumiți de modul în care s-a respectat procedura de organizare și 
desfășurare a sesiunii de finanțare pot formula contestații  online către Ordin, în 
scris, în intervalul  de 2-8 aprilie 2021, orele 17.00. 
(6) Contestațiile vor fi soluționate de către o comisie, special constituită, până la data 
de 10 aprilie 2021, orele 17.00. 
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(7) Rezultatele soluționării contestațiilor  online vor fi transmise autorilor acestora 
de către secretariatul Ordinului în termen de cel mult 24 ore. 
(8) În termen de cel mult 3 zile de la soluționarea contestațiilor, lista finală cu 
rezultatele finanțării proiectelor editoriale se afișează pe site-ul Ordinului.    
(9) Alocarea fondurilor se face prin hotărâre a Colegiului director. 
(10) Începând cu data de 16 aprilie 2021, în termen de cel mult 30 de zile Ordinul 
va încheia contractele de finanțare cu beneficiarii sumelor. 
 Art. 2 – (1) Pot solicita finanţare nerambursabilă pentru proiecte editoriale: 
a) filialele teritoriale ale Ordinului care, potrivit regulamentului de organizare, 
desfășoară activități editoriale în condițiile legii;  
b) edituri constituite ca societăți comerciale;  
c) organizații neguvernamentale sau societăți comerciale care, potrivit statutului, 
desfășoară activități editoriale în condițiile legii;  
d) instituții publice din domeniul educației de arhitectură care, potrivit statutului, 
desfășoară activități editoriale în condițiile legii. 

(2) Documentația de solicitare a finanțărilor pentru proiecte editoriale este prevăzută 
în Normele metodologice privind finanțarea de oferte culturale şi proiecte editoriale 
din timbrul arhitecturii, inclusiv anexele, denumite, în continuare Norme, disponibile şi 
pe site-ul Ordinului. 
(3) Documentaţia se va depune  online până la data limită prevăzută la art. 1 alin. (2) 
din prezenta hotărâre.  
(4) Vor fi selectate, în vederea evaluării pentru acordarea de finanțare, proiectele 
editoriale care îndeplinesc condițiile de la art. 10 alin. (1) din Norme și nu vor fi 
selectate proiectele editoriale care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 10 
alin. (2) din Norme. 
 
 Art. 3 – Proiectele editoriale pot fi în domeniile: problematica arhitecturii 
contemporane și rolul arhitectului, istoria și teoria arhitecturii, arhitectură și societate, 
promovarea patrimoniului cultural. 
 
 Art. 4 – Pentru sesiunea 26-28 martie 2021 suma scoasă la finanțare din 
Capitolul T.8.2 este de  1.100.000 lei, din care: 
a) 750.000 lei pentru cărți; 
b) 350.000 lei pentru reviste. 
 

Art. 5 –  Detalii și instrucțiuni despre desfășurarea procedurii de depunere 
online a dosarelor pentru finanțare  și despre viitoarea componență a comisiei de 
jurizare pentru proiecte editoriale vor fi postate pe site-ul oar.archi.  

 
 

 
 Art. 6 – Ordinul va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  
     Preşedinte,  
 
                      Arh. Alexandru Găvozdea  

 

                                                        


