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ANEXA 2 LA RAPORTUL COMISIEI DE SELECȚIE, EVALUARE ȘI ACORDARE A 

FINANȚĂRILOR PENTRU OFERTE CULTURALE, DIN TIMBRUL ARHITECTURII 

Sesiunea 21-22 mai 2016 
 

 
Colegiul Director al O.A.R., întrunit în data de 7 iunie 2016, după trecerea în revistă a 
rapoartelor de jurizare și a răspunsurilor la contestații a constatat existența unei regretabile 
erori de secretariat prin care patru proiecte solicitând fonduri pentru organizarea de 
expoziții au fost încadrate greșit la categoria “itinerări expoziții”. 

 
Aspectul a fost observat și de către comisia de contestații, dar aceasta nu l-a considerat 
un viciu de procedură de evaluare și a remis problema către Colegiul Director care a decis 
reconvocarea Comisiei de Selecție, Evaluare și Acordare a Finanțărilor. 

 
Din acest motiv, Comisia de Selecție, Evaluare și Acordare a Finanțărilor s-a întrunit 
din nou în data de 17 iunie 2016 la sediul O.A.R. și a evaluat aceste patru proiecte după 
grila de criterii de la proiecte culturale filiale (unde ar fi trebuit încadrate).  
 

 
Rezultatele evaluării au fost următoarele:  
 

 

Nr. 
proiect  

APLICANT PROIECTE CULTURALE FILIALE 
SUMA 

SOLICITATĂ 
PUNCTAJ  

SUMA 
ACORDATĂ 

19. 
Filiala 
Teritorială 
Timiș 

Expoziție și concurs de fotografie 
de arhitectură Octavian Radu Topai 

24.517 lei + 
6.000 lei 
premii 

8,8 
24.517 lei + 

6.000 lei 
premii 

18. 
Filiala 
Teritorială 
Dobrogea 

Arhitectura interbelică pe litoralul 
românesc 

16.240 lei 8,3 16.240 lei 

15. 
Filiala 
Teritorială 
Dobrogea 

Expoziție de artă plastică a 
arhitecților constănțeni 

6.000 lei 7,7 6.000 lei 

16. 
Filiala 
Teritorială 
Dobrogea 

Constanța bombardată 13.850 lei 7,0 0 

 
 

 

Proiectele care au întrunit baremul de 7,5 puncte stabilit prin metodologie vor obține 

finanțarea cerută. Premiile vor fi finanțate dintr-un fond special al OAR. 

 

Listele privind finanțările acordate pentru restul proiectelor rămân în vigoare. 

 

Colegiul Director se va întruni în ședință de urgență și va emite hotărârea finală de alocare 

a fondurilor, după care va urma procedura de încheiere a contactelor de finanțare. 

 
 

Președinte Comisie, 
Celia Ghyka 

 


