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RAPORT DE DUE DILIGENCE FINANCIAR 

Ordinul Arhitecților din Romȃnia (OAR) 

 

 

Prezentul raport, angajat prin contractul nr. 648/10.11.2021, ȋncheiat ȋntre Accountess Profile SRL ȋn 

calitate de prestator și Ordinul Arhitecților din Romȃnia (ȋn continuare „OAR”) ȋn calitate de beneficiar, 

se adresează reprezentanților OAR și reprezintă sinteza activităților de analiză derulate ȋn vederea 

atingerii următoarelor obiective:  

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

fonduri avȃnd ca sursă taxa de timbru pentru anul 2020; 

2. 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 

2020. 

 

Ȋn vederea realizării obiectivelor de mai sus, am analizat următoarele documente și informații care ne-

au fost puse la dispoziție ȋn format electronic pentru perioada analizată: 

- Execuția Bugetului din Timbrul Arhitecturii pentru anul 2020, conform Hotărȃrii Consiliului Național 

nr. 1544 din 30.10.2020 pentru aprobarea rectificării Bugetului OAR din Timbrul Arhitecturii pentru 

anul 2020; 

- Registrul Jurnal aferent anului 2020; 

- Fișele de cont privind veniturile din taxa timbrului de arhitectură și a dobȃnzii aferente; 

- Extrasul de cont bancar conținȃnd ȋncasările din taxele timbrului de arhitectură; 

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

- Hotărȃri privind acordarea ajutoarelor sociale; 

- 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. 

 

Misiunea de asigurare rezonabilă a fost efectuată cu respectarea următoarelor prevederi legale: 
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- Legea nr. 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). 

 

Concluzii 

 

1. Pentru ȋndeplinirea primului obiectiv am analizat veniturile semnificative din timbrul de arhitectură 

ȋncasate ȋn anul 2020, acoperind 92% din totalul ȋncasărilor din taxa timbrului de arhitectură.  

 

Conform Execuției Bugetului din Timbrul Arhitecturii pentru anul 2020 și a evidenței contabile aferente, 

veniturile din timbrul de arhitectură se prezintă după cum urmează: 

Descriere Valoare - lei 

Venituri din timbrul de arhitectură ȋn anul 2020, din care: 8,548,503 

Ȋncasări din timbrul de arhitectură 8,518,503 

Ȋncasări din dobȃnzi aferente timbrului 30,000 

 

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

ȋnregistrările contabile privind ȋncasările din timbrul de arhitectură sunt conforme cu legislația ȋn vigoare 

și conforme cu realitatea economică. 

 

Din verificarea ȋncasărilor din extrasele de cont a reieșit totodată că anumite plăți pentru timbrul de 

arhitectură sunt realizate ȋn continuare direct de către persoanele obligate la plata acestei taxe și nu de 

către autoritățile competente (ale Administrației Publice Locale), conform prevederilor ȋn vigoare.  

Recomandăm prin urmare compilarea unei evidențe anuale cu ȋncasările primite pentru taxa timbrului 

de arhitectură de la alte persoane decȃt autoritățile competente pentru colectarea acestei taxe și 

transmiterea acestei evidențe către unitățile plătitoare. 
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2. Pentru ȋndeplinirea celui de-al doilea obiectiv, respectiv atingerea unei asigurări rezonabile privind 

tranzacțiile care implică fonduri avȃnd ca sursă ȋncasările din timbrul de arhitectură ȋnregistrate de 

către OAR ȋn anul 2020, am verificat tranzacțiile semnificative, acoperind 90% din totalul cheltuielilor 

prezentate ȋn Execuția Bugetară, pe care le redăm mai jos: 

 

Descriere utilizări din buget Execuție an 2020 

Valoare - lei Procent 

Premii pentru arhitectură  189,562 3.83% 

Premii pentru anuale și proiecte culturale  189,562 3.83% 

Burse 38,400 0.78% 

Burse pentru studenți 38,400 0.78% 

Participări la manifestări  internaționale / naționale 127,452 2.57% 

Ajutoare sociale de urgență pentru membri 106,360 2.15% 

Cheltuieli pentru Timbrul de Arhitectură  264,954 5.35% 

Programe şi proiecte culturale  2,454,980 49.56% 

Proiecte culturale 1,383,947 27.94% 

Proiecte culturale filiale, anuale 883,851 17.84% 

Proiecte culturale societate civilă 500,096 10.10% 

Proiecte editoriale 667,542 13.48% 

Itinerare expoziții  138,877 2.80% 

Școli de vară 264,614 5.34% 

Proiecte culturale și profesionale prioritare 1,730,664 34.94% 

Site Internet OAR, inclusiv identitate vizuală 41,878 0.85% 

Conferința OAR 21,486 0.43% 

Studii privind promovarea profesiei de arhitect 25,585 0.52% 

Street Delivery  56,860 1.15% 

SIOAR 69,058 1.39% 

Alte proiecte prioritare, după cum urmează: 214,489 4.33% 

ECAP 3,596 0.07% 

Caravana OAR 145,038 2.93% 

Despre arhitecți și proiectele lor 22,925 0.46% 

Harta Meșterilor 42,930 0.87% 

Proiect RURAL 283,959 5.73% 

De-a arhitectura 412,768 8.33% 
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Beta (până în 2024) 604,581 12.21% 

Concursuri de arhitectură 40,833 0.82% 

Concurs Cuburile de aur 6,620 0.13% 

PILOT diseminare concursuri 23,713 0.48% 

Mies Van der Rohe 10,500 0.21% 

Total Cheltuieli 4,953,205 100.00% 

 

 

Menționăm că ȋn analiza cheltuielilor prezentate ȋn Bugetul de execuție pentru anul 2020, rectificat la 

30.10.2020, am avut ȋn vedere prevederile Legii nr. 35/1994 privind categoriile de utilizări permise din 

fondurile timbrului de arhitectură.  

 

De asemenea, stabilirea deductibilității cheltuielilor din fondul timbrului de arhitectură, efectuate ȋn 

scopul realizării obiectului de activitate OAR, se efectueză prin verificarea realității operațiunilor și 

controlului documentelor justificative. 

 

Ȋn acest sens, ȋn ceea ce privește ȋndeplinirea celui de-a doilea obiectiv, menționăm că am pornit de la 

premisa că ȋn cadrul departamentului financiar-contabil al OAR există un control intern ferm, premisă 

ce a fost susținută 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. 

 

Ȋn concluzie, din analiza documentelor și a explicațiilor primite pentru selecția de cheltuieli finanțate din 

ȋncasările anului 2020 din timbrul de arhitectură rezultă că aceste cheltuieli: 

- sunt conforme cu utilizările specificate ȋn Legea nr. 35/1994; 

- susțin realizarea operațiunilor de administrare a fondului timbrului de arhitectură; 

- sunt documentate corespunzător conform legislației fiscale ȋn vigoare; 

- sunt reflectate corespunzător ȋn evidența contabilă. 

 

 

Data raportului: 31.03.2022  

EC. Liliana-Geanina Vasile 

 


