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Cu exemplificare pentru anul 2017.

Sumarul distribuirii financiare a timbrului de arhitectură:
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Acțiuni selecționate prin concurs pe baza metodologiei de acordare a finanțării prin timbrul de
arhitectură al Ordinului Arhitecților, pe baza art. 3 din legea 35/1994 a timbrului cultural:
promovarea produsului a membrilor prin anuale de arhitectură
Anuale

16

Cărți
cărți de arhitectură (monografii, cercetări, studii, traduceri de cărți fundamentale)
Filiale
proiecte realizate de filiale sau în colaborare cu filialele (proiecte culturale)
expoziții expoziții
itinerante (subiecte de interes către public, promovarea bunelor practici)
Intinerare

12

ONG-uri
proiecte ale societății civile pe teme de arhitectură
proiecte prioritare OAR (de-a arhitectura și Ghidurile rurale)
prioritare
reviste de arhitectură (sprijinirea anumitor numere)
Reviste

6

Cărți

Sumarul distribuirii financiare a timbrului de arhitectură, în ultimii 4 ani:

CHELTUIELI DIN BUGETUL TIMBRULUI DE ARHITECTURĂ
2014–2018
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Investiții din dobânda bancară
Premii pentru arhitectură
Burse pentru membri și studenți
Participări manifestări internaționale/naționale
Ajutoare sociale de urgență pentru membri
Centrul național pt. arhitectură, cul. urbană și peisaj
Cheltuieli pentru Timbrul de arhitectură
Programe și proiecte culturale
Proiecte culturale și profesionale prioritare
Alte proiecte prioritare
Concursuri de arhitectură
Alte cheltuieli (de urgență)

Cheltuielile efectuate din Bugetul Timbrului de
Arhitectură în perioada 1.05.2014–31.03.2018 sunt
de 16.313.958 lei, grupate pe capitole de cheltuieli,
astfel:

Consiliului Național nr. 1999/19.12.2012;
— consultanță juridică de urgență privind modificările la Legea nr. 50 și Codul Construcțiilor
din partea firmei de avocatură Firon, suma
în anul
2016 fiind de 38.749 lei;
Veniturile la Bugetul Timbrului de Arhitectură înplătită
perioada
1.05.2014–31.03.2018
1. sunt
Investiţii
—
s-a
aprobat
prin
Hotărârea Colegiului Director
în sumă de 20.947.109 lei și sunt constituite din:
Suma totală aprobată și cheltuită este de 552.217
nr. 2187/07.12.2015 suma de 45.000 lei, aloca- încasările taxei de timbru de arhitectură, în sumă de 20.465.207 lei
lei, 3.38% din total cheltuieli (481.902 lei încasări
ție nerambursabila pentru Filiala Dobrogea, în
- dobânda
bancară
încasată la depozitele constituite,
sumă de
481.902
lei.
plus
70.515 lei report
anii precedenți):
vederea în
efectuării
unor
lucrări de
amenajare
— pentru finalizarea lucrărilor de restaurare și
a sediului; suma nu a fost cheltuită, Filiala urLa
întocmirea
bugetului
anual,
sumaCorp
încasată înmând
anul să
precedent
existentă completă.
în cont se
amenajare
la Casa
Mincu, Corp
A1 parter,
trimită documentația
B1, Corp B2pe
și realizarea
Costrucțiilor,
distribuie
capitole Cărții
de cheltuieli,
nu s-a
se fac estimări.
cheltuit suma de 253.645 lei, conform Hotărârii
2. Premii pentru arhitectură
Colegiului Director nr.360/27.02.2015; plata
S-au acordat în sumă de 853.271 lei, adică 5.23%
Cheltuielile efectuate din Bugetul Timbrului de
Arhitectură în perioada 1.05.2014–
parțială a impozitului pe imobil și teren la Casa
din cheltuieli, membrilor OAR pentru lucrările de
31.03.2018
sunt de 16.313.958 lei, grupate pearhitectură
capitole prezentate
de cheltuieli
detaliate în
Mincu în anul 2017, suma de 10.000 lei;
la manifestări profesionale
mai sus. Filialei București în
— tabelul
alocațiede
nerambursabilă
și expoziţii de arhitectură, în cadrul anualelor de
anii 2016 și 2017 în sumă de 249.823 lei, pentru
arhitectură și proiectelor culturale finanţate din
efectuarea unor lucrări de amenajare la sediul
Timbrul de Arhitectură. Filialele care au organizat
din str. Sf. Constantin, conform Hotărârii
anuale de arhitectură și au acordat premii în
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RECALL TIMBRUL DE ARHITECTURĂ 2017
Ordinul Arhitectilor din România a sprijinit în anul 2017, prin Timbrul de arhitectură
proiecte culturale și editoriale cumulând suma de 2.979.646 lei, care au contribuit la:
• promovarea arhitecturii în spatiul public;
• premierea arhitectilor pentru proiectele realizate;
• evidentierea exemplelor de bune practici;
• discurs critic de arhitectură.

2.4

2017
6.397.855 lei

Taxa de timbru

6.301.657 lei

Dobânda bancară
Cheltuieli
Investiţii (din dobânda bancară)
Premii pentru arhitectură
Burse pentru membri și studenţi

96.198 lei
5.157.051 lei
98.823 lei
269.233 lei
13.492 lei

Participări la manifestări internaţionale/ naționale

164.471 lei

Ajutoare sociale de urgenţă pentru membri

55.000 lei
0 lei

Cheltuieli pentru departamentul Timbrului de Arhitectură

451.603 lei

Programe și proiecte culturale

2.141.371 lei

Proiecte culturale și profesionale prioritare

884.628 lei

Alte proiecte prioritare
Concursuri de arhitectură
Altele (de urgenţă)

2017

Centrul naţional pentru arhitectură, cultură urbană și peisaj

Situaţia financiară (activități cu destinație specială, taxa de timbru)

Venituri

792.815 lei
69.831 lei
215.784 lei
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RECALL TIMBRUL DE ARHITECTURĂ 2017
Ordinul Arhitectilor din România a sprijinit în anul 2017, prin Timbrul de arhitectură proiecte culturale și editoriale cumulând suma de 2.979.646 lei, care au contribuit la:
• promovarea arhitecturii în spatiul public;
• premierea arhitectilor pentru proiectele realizate;
• evidentierea exemplelor de bune practici;
• discurs critic de arhitectură.
PROIECTELOR CULTURALE 2017* - SUMA TOTALĂ DE 2.313.488 LEI
8 ANUALE DE ARHITECTURĂ
Anuala de arhitectură Oltenia / Anuala de Arhitectură București (Resurse) / Anuala de arhitectură
Dunărea de Jos (Casa mică - casa cuib (proiecte până în 100mp) / Anuala de arhitectură Arad /
Anuala de arhitectură IAȘI (Regionala de Arhitectură Moldova RAM 2017) / Anuala de arhitecură
Mureș / Anuala de arhitectură Transilvania - BATRA 2017- ÎN(SEMN) / Anuala de arhitectură Muntenia Vest (Gândire - Proiect - Realizare)
5 EXPOZIȚII ITINERANTE
SELFIE AUTOMATON (Asociaţia PlusMinus) / Minunata lume nouă (OAR Timiş) / POLIS - 7
Învăţăminte ale Premiului European pentru Spaţiul Public Urban (OAR Timiş) / Da, dar există o
problemă (OAR Timiş) / Premiile Arhitext East-Centric (OAR Nord-Est)
9 PROIECTE ALE SOCIETĂȚII CIVILE
Parcelări istorice și comunități de vecinătate (Asociația Studio Zona) / Casa Incotroceni (Asociația
InCotroceni) / Ocuparea limitei - Echipamente de schimb și ajutor (Asociația Atelier Ad Hoc) /
Festivalul de Film UrbanEye / ediția Understanding Design (Asociația Arta în Dialog) / Batem
fierul la conac (Asociația Maria) / PARO - Publicații de arhitectură din România (Igloo) / PUCK
(Zeppelin) / Periferia B (Centrul de Fotografie Documentară) / Arhiva de țiglă (Asociația Renascendis)
10 PROIECTE COORDONATE DE FILIALELE OAR
Universitatea de vară Bucium (OAR Alba) / Gheorghe Simotta 1891-1979 - arhitect român din
Vlahoclisura (OAR București) / Upgrade my city (OAR Timiș) / Despre locuire - un studiu interdisciplinar (OAR Timiș) / Undelocuim.ro (OAR Timiș) / Arhitecții și arhitectura în Brașov - Orașul și incendiile (OAR Brașov-Covasna-Harghita) / Casa bunicilor - strategii de regenerare (OAR Argeș) /
MUST-ul de arhitectură (OAR Iași) / Arhitectura și muzica (OAR Nord-Vest) / Zilele culturii urbane
la Uzina de apă - Suceava (OAR Nord-Est)
COMISIE DE SELECȚIE
arh. Gabriel Pascariu, membru titular
Ioana Popescu, membru titular
Petru Lucaci, membru titular
Vintilă Mihăilescu, membru titular
arh. Celia Ghyka, membru titular
arh. Marius Marcu Lapadat, membru titular
Daniel Tudor Munteanu, membru titular
Alina Șerban, membru supleant
arh. Dorin Ștefan, membru supleant

RECALL TIMBRUL DE ARHITECTURĂ 2017
Ordinul Arhitectilor din România a sprijinit în anul 2017, prin Timbrul de arhitectură proiecte culturale și editoriale cumulând suma de 2.979.646 lei, care au contribuit la:
• promovarea arhitecturii în spatiul public;
• premierea arhitectilor pentru proiectele realizate;
• evidentierea exemplelor de bune practici;
• discurs critic de arhitectură.
PROIECTELOR EDITORIALE 2017** - SUMA TOTALĂ DE 666.159 LEI
7 REVISTE DE ARHITECTURĂ
Caietele restaurării (Asociația Art Conservation Support)
Oraș peste oraș (De arhitectură)
No man’s land / No land’s man (Arhitext)
Habitat & Arhitectură 175 (Igloo)
Pe piață. Eco-Deco. Locuri deschise. Bucăți de oraș. (Zeppelin)
Caietul ARA 9 (Asociația Arhitectură. Restaurare. Arheologie)
Transsylvania Nostra 3/2017 (Asociația Transsylvania Nostra)
12 CĂRȚI DE ARHITECTURĂ
Casa din București - Valoare prin restaurare (Asociația Art Support Conservation)
Alberto Pérez-Gómez & Consonanțe. Semnificația arhitecturală după criza științelor moderne
(Arhitext)
Gaetan A. Burelly, arhitect-restaurator (Asociația Istoria Artei)
Lecția Las Vegas (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”)
Grădinile castelului Peleș. Mitologie dinastică și peisaj cultural (Simetria)
Ștefan Simion & Ambiguitatea Capodoperei. Livio Vacchini prin 11 dialoguri (Arhitext)
Shrinking Cities. Orașe românești în declin (Asociația Ideilagram)
Timișoara, capitala punctelor de fugă (Arhitext)
Kengo Kuma. Anti-obiect (Asociația Pro Cultura)
40 de proiecte. Atelier 25/35A (Asociația PlusMinus)
Raportul pentru București 2018 (OAR București)
Uzina de fapte şi alte povestiri l nemărturisite l (Asociația pepluspatru)
COMISIE DE SELECȚIE
Adrian Majuru, membru titular
arh. Dana Vais, membru titular
arh. Kazmer Kovacs, membru titular
arh. Mariana Celac, membru titular
Pavel Șușară, membru titular
Alina Ledeanu, membru supleant
Ruxanda Beldiman, membru supleant

