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RAPORTUL COMISIEI DE SOLUTTONARE A CONTESTATIILOR PRIVIND PROIECTELE
EDTTORTALE FTNANTATE DIN TTMBRUL ARHITECTURII

SESIUNEA NOIEMBRIE 2022 
S

l. Comisia de contestalii, aprobatd prin Hotdrdrea Colegiului Director 1010/29.06.2022, este
formatd din:

1. Arh. Cdt5lin Berescu
2. Arh. Codina Dugoiu
3. Arh. Silvia Mdlddrescu

ll. Potrivit prevederilor Normelor metodologice privind finanlarea de oferte culturale si proiecte
editoriale din timbrul arhitecturii, aprobate prin Hotdrdrea Consiliului Nalional 14231.41.2022,
membrii comisiei au procedat la alegerea pregedintelui, dintre membrii comisiei, prin vot deschis.
in urma propunerilor membrilor comisiei gi a votului, arh. Silvia Mdlddrescu a fost aleasd
Pregedinte al comisiei.

lll. Suma scoasl la finanlare pentru proiecte editoriale, sesiunea noiembrie 2022, aprobati
prin Hotdrdrea Colegiului director nr. 10111 29.06.2022 este de 1.250.000 lei, din care
750.000 lei pentru carte. Numdrul proiectelor editoriale depuse a fost de 20, dintre caie 13
pentru carte gi 7 pentru reviste.

lV. Consideralii generale
Conform metodologiei de jurizare adoptate, proiectele editoriale au fost evaluate de fiecare dintre
membriijuriului Comisiei de evaluare/selecfie pebaza a cinci criterii, cu note de la 0 la 10,
punctajul final oblinut de fiecare proiect fiind calculat pe baza unui algoritm, in funclie de
ponderea respectivului criteriu de evaluare. Punctajul minim pentru finanlarea unui proiect
cultural este stabilit la 7,50.

V. Argumentare

Proiecte editoriale - CARTI

Suma disponibilS pentru finanlare pentru cd(i a fost de 750.000 lei, iar suma solicitatd a fost
de 637.767 lei. Suma acordatd a fost de 620.767 lei. Din cele 13 de proiecte de carte

depuse, 12 au primit finanlare integralS, iar unul a fost respins.

+,ln urma jurizdrii, proiectul care nu a primit finanlare gi pentru care s-a depus contestalie
este:

CALL10-13, ldentitatea spafiului romdnesc. Semnificalii din perioada medievali a
primilor domnitori Basarabi, depus de Asocialia Gorabia cu Arhitecturi. Suma
solicitati a fost de 17.000 lei, iar punctajul oblinut a fost de 5.88.

Prin contestalia depus6, Asocialia Corabia cu Arhitecturd invocd depunerea la termenul de
predare a unei forme vechi a cererii de finanlare gi precizeazd cd prin documentele trimise
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