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ANUNȚ OAR DUPĂ SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR 

Comisia de soluționare a contestațiilor formulate pentru Sesiunea de Finanțare din 21-
22 mai 2016, proiecte culturale/anuale/bienale/itinerare expoziții, și-a încheiat activitatea. 

Contestațiile au fost următoarele: 

1/ Constanța bombardată / Filiala Teritorială Dobrogea (13.850 lei); 

2/ Arhitectura interbelică pe litoralul românesc / Filiala Teritorială Dobrogea (16.240 
lei); 

3/ Expoziție de artă plastică a arhitecților constănțeni / Filiala Teritorială Dobrogea/ 
(6.000 lei); 

4/ Expoziție și concurs de fotografie de arhitectură Octavian Radu Topai / Filiala 
Teritorială Timis (24.517 lei + 6.000  premii); 

5/ Constație de procedură generală / Arh. A-F Ionasiu. 

Referindu-se strict la respectarea procedurilor de evaluare, comisia de contestație a 
respins toate contestațiile, iar răspunsurile au fost comunicate fiecăruia dintre cei 
cinci contestatari în 24 de ore, conform reglementărilor. 

Colegiul Director al OAR, întrunit în data de 07 iunie 2016, a trecut în revistă atât rapoartele 
de jurizare cât și răspunsurile la contestații și 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". Acest aspect a fost observat și de comisia 
de contestații, care nu l-a considerat însă un viciu de procedură de evaluare și a remis 
această problemă către Colegiul Director. 

Colegiul Director regretă sincer această eroare și consideră absolut necesară o operație 
reparatorie. Pentru cele patru proiecte se va reconvoca în cel mai scurt timp Comisia de 
evaluare, proiectele vor fi evaluate după grila de criterii de la proiecte culturale (unde ar fi 
trebuit încadrate) și vor primi finanțarea cerută dacă ating baremul de 7.5 stabilit prin 
metodologie.      

Listele privind finanțările acordate pentru restul proiectelor rămân în vigoare. 

Colegiul Director se va întruni în ședință de urgență imediat după această operație și va 
emite hotărârea finală de alocare a fondurilor. După emiterea hotărârii va urma procedura 
de încheiere a contractelor de finanțare. Vom comunica data la care urmează să înceapă 
această procedură. 


