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ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA SESIUNILOR DE FINAN ŢARE DIN TIMBRUL ARHITECTURII A 
PROGRAMELOR/PROIECTELOR CULTURALE ŞI A ANUALELOR DE ARHITECTUR Ă, PRECUM ŞI A 

PROIECTELOR EDITORIALE 
 

I. SESIUNE FINANŢARE PROIECTE/PROGRAME CULTURALE ŞI ANUALE DE ARHITECTUR Ă: 
1. Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) organizează sesiune de finanţare, din timbrul arhitecturii, 

a programelor/proiectelor culturale în perioada 26-27 mai 2012. 
2. Termenul limită de depunere a proiectelor/programelor culturale şi a documentaţiei privind 

anualele de arhitectură (2012) este data de 18 mai 2012, orele 15:00, inclusiv data poştei; se 
depun la adresa: Ordinul Arhitecţilor din România, str. Arthur Verona, nr. 19, Sector 1, 
Bucureşti, cod poştal 010312. Documentaţia de solicitare a finanţării se poate depune direct sau 
prin poştă, la adresa menţionată mai sus. 

3. Programele şi proiectele culturale pentru care se solicită finanţare pot fi de interes local, naţional 
sau internaţional în domeniile: arhitectură, educaţie culturală în domeniul arhitecturii şi 
promovarea publică a arhitecturii, dezvoltare durabilă, diversitate culturală, patrimoniu cultural, 
management cultural, intervenţie culturală. Organizaţiile neguvernamentale fără scop lucrativ, 
cu activitate în domeniile enumerate anterior, pot accesa fonduri din timbrul arhitecturii numai 
dacă au încheiat un parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România sau o filială/mai multe filiale 
a/ale acestuia pentru organizarea şi derularea în comun a proiectului/programului cultural. 

4. Documentaţia proiectului/programului cultural şi a anualei de arhitectură, cuprinde: 
a) formularul de solicitare a finanţării (cererea de finanţare) prevăzut în anexa nr. 1 

din Normele metodologice privind finanţarea de programe şi proiecte culturale, 
precum şi proiecte editoriale finanţate din sume colectate din timbrul arhitecturii – 
norme postate pe site-ul OAR www.oar.org.ro/activitate profesională/proiecte 
culturale finanţate din timbrul arhitecturii;  

b) bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului/programului cultural şi/sau anualei de 
arhitectură; formularul de buget este prevăzut în anexa nr. 2 din Normele 
metodologice privind finanţarea de programe şi proiecte culturale, precum şi 
proiecte editoriale finanţate din sume colectate din timbrul arhitecturii;  

după textul formularului „CERERE DE FINANŢARE PROIECTE CULTURALE” , respectiv anexa 
nr. 1 din Normele metodologice, se va completa, imediat după acest titlu, denumirea 
proiectului/programului cultural şi/sau „anuala de arhitectură…..”; în mod corespunzător se va 
completa şi formularul de buget în două exemplare; 

c) nota de fundamentare a bugetului general al proiectului/programului cultural 
şi/sau anualei de arhitectură; 

d) dovada că solicitantul finanţării nu are restanţe financiare ori bunuri urmărite 
pentru executare silită la nicio persoană fizică sau juridică; în cazul 
parteneriatelor între o organizaţie neguvernamentală şi o filială sau OAR, dovada 
va fi depusă de ambele părţi ale parteneriatului; 

e) ultimul extras de cont bancar; în cazul parteneriatelor între o organizaţie 
neguvernamentală şi OAR sau o filială, ambele părţi ale parteneriatului vor 
depune extras de cont;  

f) dovada (actele) din care să rezulte titlul cu care sunt folosite spaţiile în care se 
organizează activităţile proiectului/programului cultural sau anualei de arhitectură, 
în cazul în care acestea nu se organizează la sediul solicitantului; 

g) dovada că solicitantul finanţării a deschis un cont bancar pentru efectuarea 
tuturor operaţiunilor financiare din timbrul arhitecturii; 

h) parteneriatul dintre Ordin sau o filială. 
5. Întreaga documentaţie de solicitare a finanţării în două exemplare se va depune în pachet 

închis. Dosarele incomplete sau depuse după data limită nu vor fi selectate de comisie pentru a 
fi evaluate. 

6. Suma alocată pentru sesiunea 26-27 mai 2012 este de 850 000 lei, din care: 
a) 450 000 lei pentru programe şi proiecte culturale; 
b) 400 000 lei pentru anuale de arhitectură, organizate în anul 2012. 

7. Comisia de selecţie, evaluare şi acordare a finanţării proiectelor/programelor culturale şi a 
anualelor de arhitectură este formată din: 

a) Dna Mirela Didă, arhitect – titular 
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b) Dl Niculae Ţarălungă, arhitect – titular 
c) Dl Mihai Mancaş, arhitect – titular 
d) Dl Petru Lucaci, pictor – titular 
e) Dl Pavel Şuşară, critic de artă – titular 
f) Dl Teodor Octavian Gheorghiu, arhitect – supleant 
g) Dl Dorin Ştefan, arhitect – supleant  
   

II. SESIUNEA DE FINANŢARE A PROIECTELOR EDITORIALE: 
1. Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) organizează sesiunea de finanţare a proiectelor 

editoriale (cărţi şi reviste) din timbrul arhitecturii în perioada 16-17 iunie 2012. 
2. Suma alocată pentru sesiunea de finanţare este de 400 000 lei, din care 300 000 lei pentru 

carte şi 100 000 lei pentru reviste. 
3. Poate solicita finanţare nerambursabilă orice editură sau revistă cu activitate în domeniul 

arhitecturii şi disciplinelor conexe, numai pe bază de parteneriat cu OAR sau o filială a acestuia. 
4. Pentru un titlu de carte o editură nu poate solicita mai mult de 20% din suma de 300 000 lei.  
5. O revistă poate solicita pentru cel mult 4 numere anuale şi nu mai mult de 15% din suma de 100 

000 lei pentru fiecare număr. 
6. Data limită de depunere a documentaţiei de solicitare a finanţării este 6 iunie 2012 orele 16:00, 

inclusiv data poştei. 
7. Documentaţia completă se depune în 2 (două) exemplare, la pachet închis, la sediul OAR – fie 

direct, fie prin poştă; se depun la adresa: Ordinul Arhitecţilor din România, str. Arthur Verona, 
nr. 19, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 010312; 

8. Documentaţia privind proiectul editorial (carte sau revistă), va conţine: 
a) formularul de solicitare a finanţării, completat, prevăzut în anexa nr. 6 din 

Normele metodologice privind finanţarea de programe şi proiecte culturale, 
precum şi proiecte editoriale finanţate din sume colectate din timbrul arhitecturii;  

b) fişa de calcul economic-antecalcul, completată, prevăzută în anexa nr. 7A din 
Normele metodologice; 

c) declaraţia reprezentantului legal al editurii/revistei, completată, prevăzută în 
anexa nr. 8 din Normele metodologice; 

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

e) ultimul extras de cont bancar; 
f) parteneriatul încheiat între editură/revistă şi OAR sau o filială a acestuia.  

9. Comisia de evaluare şi acordare a finanţării este formată din: 
- Cazmer Tomas Kovacs, arhitect – titular; 
- Ruxandra Demetrescu, istoric de artă - titular;  
- Vintilă Mihăilescu, antropolog – titular; 
- Liviu Gligor, arhitect – titular; 
- Dana Vais, arhitect – titular; 
- Ruxandra Nemţeanu, arhitect – supleant; 
- Oana Tănase, critic de artă – supleant. 

10. Întreaga documentaţie de solicitare a finanţării în două exemplare se va depune în pachet 
închis. Dosarele incomplete sau depuse după data limită nu vor fi selectate de comisie pentru a 
fi evaluate. 

 
 
 
Informaţii suplimentare: 
Ordinul Arhitecţilor din România 
Tel/fax: 021 317 26 34; 021 317 26 35; 
Mobil 0728 872 150 
 
 
25 aprilie 2012 


