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RAPORT DE DUE DILIGENCE FINANCIAR 

Ordinul Arhitecților din Romȃnia (OAR) 

 

 

Prezentul raport se adresează reprezentanților OAR și reprezintă sinteza activităților de analiză derulate 

ȋn vederea atingerii următoarelor obiective:  

✓ oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la conformitatea și legalitatea tranzacțiilor care implică 

fonduri avȃnd ca sursă Taxa de timbru pentru anul 2019; 

✓ oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la conformitatea și legalitatea operațiunilor privind 

categoriile de cheltuieli prezentate ȋn Bugetul de execuție al Timbrului de Arhitectură pentru anul 

2019. 

 

Analiza a fost făcută cu respectarea prevederilor legale enumerate mai jos: 

- Legea 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, 

al arhitecturii și de divertisment, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 2823/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice din 2003 privind perceperea, 

încasarea, utilizarea, evidența și controlul destinației sumelor rezultate din aplicarea timbrului 

literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment, 

precum și procedura de solicitare și comunicare a opțiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale 

titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moștenitorilor acestora; 

- Legea contabilității 82/1991 (republicată 2009), cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3103/2017 („OMFP 3103/2017”, cu 

modificările și completările ulterioare); 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 

 

Documentele și informațiile care au stat la baza verificărilor noastre au fost puse la dispoziție în format 

electronic și au constatat ȋn următoarele: 

- Execuția Bugetului din Timbrul Arhitecturii pentru anul 2019, conform Hotărȃrii Consiliului Național 

nr. 1206/8 din 24.06.2019 pentru aprobarea rectificării Bugetului OAR din Timbrul Arhitecturii 

pentru anul 2019; 

- Registrul Jurnal aferent anului 2019; 

- Fișele de cont ale veniturilor din taxa timbrului de arhitectură și a dobȃndei aferente; 
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- Extrasul de cont bancar conținȃnd ȋncasările din taxele timbrului de arhitectură; 

- Facturi, rapoarte de lucru și contracte pentru selecția de cheltuieli verificată; 

- Deconturi de cheltuieli și alte asemenea documente primare obligatorii pentru selecția de cheltuieli 

verificată; 

- Regulamentul de organizare și funcționare a OAR nr. 1403/1 din 30 iunie 2018; 

- Clarificări primite din partea departamentului financiar-contabil al OAR privind tranzacțiile 

verificate; 

- Răspunsul ANAF nr. 114276/2007 privind utilizarea sumelor ȋncasate din taxa de timbru ȋn 

conformitate cu prevederile Anexei 1 cap. 1 pct. 3 din Ordinul nr. 2823/2003. 

 

 

1. Pentru ȋndeplinirea primului obiectiv am analizat veniturile din taxa timbrului de arhitectură 

din anul 2019, respectiv ȋncasările, care se prezintă după cum urmează: 

 

Descriere Valoare - lei 

Venituri din timbrul de arhitectură ȋn anul 2019, din care: 9,169,973 

Ȋncasări din timbrul de arhitectură 9,130,544 

Ȋncasări din dobȃnzi aferente timbrului 39,249 

 

Verificările noastre au acoperit 96% din totalul ȋncasărilor din taxa timbrului de arhitectură. 

 

Ȋn urma comparării extraselor de cont bancare cu situațiile contabile aferente, suntem de părere că 

ȋnregistrările contabile sunt conforme cu legislația ȋn vigoare și conforme cu realitatea economică. 

 

Menționăm ȋnsă că ȋn ȋnregistrarea ȋncasărilor din timbrul arhitecturii ȋn anul 2019 a fost folosit simbolul 

contului vechi pentru astfel de venituri (prevăzut ȋn Planul de conturi general cuprins ȋn Reglementările 

contabile aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1969/2007) - „7911.07” și nu cel 

prevăzut ȋn Reglementările contabile aprobate prin OMFP 3103/2017, ȋn vigoare ȋncepȃnd cu anul 2018 

– „7917”. Conform normelor contabile actuale, simbolul „7911.07” poate fi interpretat ca un analitic al 

contului „7911 Venituri cu destinație specială din aplicarea timbrului literar”, motiv pentru care 

recomandăm folosirea simbolului actualizat „7917” pe viitor.  

 

Deoarece anumite plăți sunt realizate direct de către persoanele obligate la plata taxei de Timbru din 

Arhitectură și nu de către autoritățile competente (ale Administrației Publice Locale), conform 

prevederilor ȋn vigoare, recomandăm: 

- realizarea unei evidențe anuale cu ȋncasările primite pentru taxa timbrului de arhitectură de la alte 

persoane decȃt autoritățile competente și transmiterea acestei evidențe către unitățile plătitoare; 
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- obținerea de la autoritățile competente a unei liste centralizatoare a autorizațiilor acordate ȋn 

vederea folosirii acesteia pentru estimarea cât mai corectă a sumelor de ȋncasat din taxa de timbru.  

 

2. Pentru ȋndeplinirea celui de-al doilea obiectiv am analizat cheltuielile cuprinse ȋn Execuția 

Bugetară care se prezintă după cum urmează: 

 

Descriere cheltuieli Execuție an 2019 

Valoare - lei Procent 

Investiții (numai din dobândă) 50,286 0.89% 

Lucrări de reparații la Casa Mincu 50,286 0.89% 

Premii pentru arhitectură  283,257 5.02% 

Premii pentru anuale și proiecte culturale 283,257   5.02% 

Burse pentru studenți 13,500 0.24% 

Participări la manifestări  internaționale / naționale 278,987   4.94% 

Ajutoare sociale de urgență pentru membri 118,000 2.09% 

Cheltuieli pentru departamentul Timbrului de Arhitectură  170,122 3.02% 

Programe și proiecte culturale  2,678,815 47.48% 

Proiecte culturale filiale, anuale 1,075,261 19.06% 

Proiecte culturale societate civilă 677,213 12.00% 

Proiecte editoriale 628,684 11.14% 

Itinerare expoziții  99,140 1.76% 

Școli de vară 198,517 3.52% 

Proiecte culturale și profesionale prioritare 2,030,968 36.00% 

Balul Arhitecților 19,700 0.35% 

Site Internet OAR, inclusiv identitate vizuală 9,910 0.18% 

Street Delivery 2019 78,839 1.40% 

30 ZILE 34,305 0.61% 

ECAP 744,081 13.19% 

CARAVANA OAR 60,469 1.07% 

BETA 61,680 1.09% 

Proiect RURAL 213,643 3.79% 

De-a arhitectura 498,483 8.83% 

Triala EASTcentric 309,858 5.49% 

Alte cheltuieli (de urgență) 18,246 0.32% 

Total Cheltuieli 5,642,181   100.00% 

 

Analiza cheltuielilor prezentate ȋn Bugetul de execuție pentru anul 2019, rectificat la 24.06.2019, a avut 

ȋn vedere categoriile de utilizări permise din fondurile timbrului de arhitectură conform legislației ȋn 

vigoare și a acoperit 91% din tranzacțiile realizate ȋn anul 2019. 
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Menționăm că ȋn analiza noastră am pornit de la premisa că ȋn cadrul departamentului financiar-

contabil al OAR există un control intern ferm, control ce a fost validat de către concluziile rapoartelor 

de expertiză asupra proiectelor derulate de către OAR cȃt și pe parcursul verificărilor noastre (efectuate 

pe un eșantion semnificativ de tranzacții). Prin urmare, nu au făcut obiectul analizei noastre: 

- verificarea respectării fluxului documentelor financiar-contabile primare pentru achizițiile realizate; 

- asigurarea ȋntocmirii corecte a documentelor financiar-contabile primare. 

 

Atragem atenția că stabilirea deductibilității cheltuielilor din fondul de timbru, efectuate ȋn scopul 

realizării obiectului de activitate, se face ca urmare a verificării realității operațiunilor și controlulului 

documentelor care au stat la baza efectuării acestora. 

 

Ȋn urma analizei documentelor și explicațiilor primite pentru selecția de cheltuieli finanțate din ȋncasările 

anului 2019 din timbrul de arhitectură suntem de părere că acestea: 

- respectă utilizările specificate ȋn Legea nr. 35/1994; 

- susțin realizarea obiectului de activitate al OAR; 

- sunt documentate corespunzător conform legislației fiscale ȋn vigoare; 

- sunt reflectate corespunzător ȋn evidența contabilă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data raportului: 30.09.2021  

EC. Liliana-Geanina Vasile 

 

 

 

 

 

 


