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Comisia Naţională de 
Cenzori aleasă de către 
Conferința națională a OAR 
din 30 iunie-1iulie 2018, 
alcătuită din preşedinte 
arh. Rudolf Graf, arh.Marian 
Stan, membru şi Aurelia 
Bănuleasa, expert contabil, 
pe perioada mandatului 
2018-2022, a verificat 
modul de administrare 
a gestiunii patrimoniului, 
modul cum s-au colectat 
veniturile și s-au efectuat 
cheltuielile şi încadrarea 
acestora în bugetul de 
venituri și cheltuieli, 
aprobat/rectificat anual 
de către Consiliul național 
OAR.

fig. 1

 1. SITUAȚIA FINANCIARĂ ÎN PERIOADA 
  1 IULIE 2018 – 31 MARTIE 2022
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Disponibil în cont la 1 iulie 2018                430.267,00 lei

Total venituri 1.07.2018 - 31.03.2022                   13.899.737,00 lei

Total cheltuieli 1.07.2018 - 31.03.2022              10.383.720,00 lei

Disponibil în cont la 31 martie 2022        1.241.752,38 lei

Componența soldului:  

cont curent                   1.226.122,07 lei

cont devize 6.619,82 lei

cont card BRD  3.722,41 lei

sold casă lei                   25,42 lei

Cont BT 9.262,66 lei

 2. SITUAȚIA FINANCIARĂ DETALIATĂ 
  PENTRU FIECARE AN FISCAL
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fig. 2

fig. 3

Disponibil în cont la 1 iulie 2018                430.267,00 lei

Total venituri 1.07.2018 - 31.12.2018                   702.022,00 lei

Total cheltuieli 1.07.2018 - 31.12.2018              1.030.689,00 lei

Disponibil în cont la 31 decembrie 2018       101.600,00 lei

Componența soldului:  

cont curent                   98.208,29 lei

cont devize 1.753,08 lei

cont card BRD  746,28 lei

sold casă lei                   892,35 lei

VENITURILE ORDINULUI
 
În perioada 1 iulie – 31 decembrie 2018, Ordinul 
Arhitecților din România a desfășurat activități fără 
scop patrimonial, iar veniturile la buget s-au constituit 
din:

Încasări cotă parte din taxa de înscriere şi taxa de 
reluare a dreptului de semnătură virate de către filiale 
(30%).

Încasări cotă parte din cotizațiile membrilor prin 
virament de la filiale (30%). 

Încasări din taxa de acordare a dreptului de 
semnătură.

Încasări din taxa de recunoaștere a diplomelor.
Venituri din organizarea concursurilor de arhitectură. 
S-au organizat și finalizat două concursuri de 
arhitectură în cursul anului 2018, împreună cu Primăria 
Municipiului Cluj-Napoca: concursul de soluții Strada 
Kogălniceanu, în valoare de 106.600 lei, și concursul 
de soluții Parcul Feroviarilor Cluj-Napoca, în valoare de 
130.640 lei.

Venituri din organizarea cursului Case Pasive - 
Ordinul Arhitecților din România a organizat la 
Timișoara cursul Case Pasive, în perioada septembrie-
decembrie, suma încasată fiind de 108.984 lei.

Alte venituri: venituri din sponsorizări de 6.550 lei 
pentru susținerea activității Ordinului și 500 lei din 
închirierea spațiului la Casa Mincu (lansare de carte 
decembrie).

1 iulie - 31 decembrie 2018                Suma lei

1. Disponibil la 1 iulie 2018 789.503

2. Venituri din surse proprii 359.217

   taxa de înscriere 13.080

   taxa de reluare a dreptului de semnătură 2.700

   cotizații an curent 335.527

   cotizații restante 7.910

3. Venituri din alte surse 342.805

   taxa de acordare a dreptului de semnătură 63.900

Structura detaliată a 
veniturilor pe capitole 

bugetare

TOTAL VENITURI 1.132.308 lei
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   taxa de recunoaștere diplome                                                                                              5.380

   venituri din sponsorizări 6.551

   chirie spaţiu eveniment lansare de carte 500

   concursuri de arhitectură (consultanță) 157.490

   curs Case Pasive 108.984

CHELTUIELILE ORDINULUI
 
Conferința Națională: din sumele încasate din 
sponsorizări s-au decontat în semestrul doi cheltuieli 
aferente organizării Conferinței în sumă de 23.294 lei.

Forurile de conducere OAR: s-au decontat cheltuieli 
de transport, cazare și masa de prânz la şedințele din 
Bucureşti, iar pentru ședințele Colegiului director 
OAR s-au decontat cheltuieli de transport, cazare și 
indemnizații de ședință în sumă de 450 lei/net/ ședință. 

Comisiile naţionale OAR: au decontat cheltuieli de 
transport, cazare şi plata îndemnizațiilor de şedinţă 
în sumă de 150 lei/net/ședință. Comisia Naţională de 
acordare a dreptului de semnătură şi Comisia Naţională 
de Recunoaştere a diplomelor pentru cetăţenii străini se 
finanţează din taxele aferente încasate. 

Grupurile de lucru OAR: s-au decontat cheltuieli de 

transport şi cazare pentru membrii participanţi la 
şedinţele grupurilor de lucru, precum și cheltuieli privind 
organizarea şedințelor președinților de filiale.

Cheltuieli de organizare şi funcționare OAR au fost 
pentru:
• salarii personal angajat şi tichete masă;
• prestări servicii, consumabile, utilităţi;
• abonamente, cheltuieli poştale, comisioane bancare.

Cheltuieli de capital: s-au efectuat reparații curente, 
întreținere instalații de gaze și ventilații la Casa Mincu.

Fonduri: s-a plătit tranșa a doua a impozitului pentru 
Casa Mincu.

Concursuri de arhitectură: cheltuielile au vizat 
organizarea concursurilor: au fost efectuate plăți 
pentru comisiile tehnice, organizarea jurizărilor și plata 
membrilor juriului.

1 iulie - 31 decembrie 2018                Suma lei

1. Conferința națională OAR   23.293

2. Foruri de conducere 169.720

2.1    Consiliul național  85.140

2.2    Colegiul director  36.275

2.3    Președinte OAR  48.305

3. Comisii OAR  60.865

3.1    Comisia Națională de Disciplină  22.088

fig. 4

fig. 3 continuare

Structura detaliată a 
cheltuielilor pe capitole
bugetare 11
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fig . 4 continuare

TOTAL CHELTUIELI 1.030.689 lei

3.2    Comisia Națională de Cenzori    4.340

3.3    Comisia Națională de Acordare Drept Semnătură  31.417

3.4    Comisia Națională de Recunoaștere Diplome    3.000

4. Grupurile de lucru OAR  30.524

4.1    Grupuri de lucru  11.767

4.2    Președinții de filiale  18.757

5. Cheltuieli de personal 367.428

6. Prestări servicii  50.598

   asistență juridică avocațială  24.624

   servicii contabilitate    9.400

   prestări medicina muncii și protecția muncii    2.742

   servicii întreținere xerox       839

   servicii găzduire domeniu cont High Tech    8.957

   comisioane bancare    4.036

7. Cheltuieli de funcționare  45.026

   asigurare casă și bunuri    4.841

   sistem alarmă CM    1.714

   curățenie generală sediu    9.342

   abonament telefon mobil, Internet  10.010

   abonament legislație electronică    5.950

   cheltuieli poștale    3.135

   utilități :energie electrică, gaze, apă și canal, REBU  10.036

8. Cheltuieli indirecte  13.861

9. Cheltuieli de capital    7.826

   lucrări reparații și întreținere sediu    7.826

10. Fonduri  17.923

   fond amenajare sediu  17.923

11. Concursuri de arhitectură 159.029

12. Cheltuieli neprevăzute    1.723

13. Curs Case Pasive     82.873

2019

VENITURILE ORDINULUI
 
În perioada  1 ianuarie - 31 decembrie 2019 veniturile la 
buget s-au constituit astfel:

Venituri cotă parte (30%) din taxa de înscriere și 
taxa de reluare a dreptului de semnătură, virate de 
către filiale, în sumă de 45.300 lei, procent de 71,20% 
din suma bugetată.

Venituri din cotizații (30%) prin virament de la filiale: 
1.179.865 lei, sunt  80,20% din suma estimată.

Venituri din taxa de acordare a dreptului de 
semnătură de 120.016 lei, procent de 80,70% din 
suma estimată. 

Venituri din taxa de recunoaștere diplome sunt de 
12.789 lei, în procent de 85,30% din suma estimată.

Venituri din sponsorizări s-au încasat în procent de 
168,01% față de suma prevăzută, adică 84.051 lei, din 
care:
• Fundația Prințul de Wales - 50.000 lei, pentru   
proiectele culturale Școli de vară 2019;
• Conferința Națională extraordinară - 10.750 lei;
• Cursul Case Pasive - s-au încasat 23.301 lei.

Venituri încasate din recuperarea cheltuielilor de 
judecată sunt în sumă de 11.000 lei, nu au fost estimări 
bugetare.

Venituri pentru proiectul CATUC: nu s-a încasat nicio 
sumă, contractul este în derulare în anul 2020.

Venituri din dobânzi bancare: nu s-a estimat, nu s-a 
încasat nicio sumă.

Alte venituri:
• Venituri din închirierea spațiilor la Casa Mincu pentru 
evenimente/lansări de carte sunt în sumă de 4.400 lei, 
9,4% din suma prevăzută.

• Veniturile din organizarea concursurilor de 
arhitectură sunt în sumă de 256.018 lei, adică 91.20% 
din suma estimată pentru anul 2019. S-au organizat 
și finalizat două concursuri de arhitectură în cursul 
anului 2019.

• Concursul de soluții Cetățuia cu Primăria 
Municipiului Cluj-Napoca, în sumă 104.000 lei.

• Concursul de soluții pentru Amenajarea Consiliului 
Județean Cluj-Napoca, în sumă de 128.337 lei.

Veniturile din organizarea cursului Case Pasive: s-au 
organizat două cursuri Case Pasive, la Timișoara și Iași, 
încasările fiind  de 230,60% față de suma estimată.

Disponibil în cont la 1 ianuarie 2019                101.600,00 lei

Total venituri 1.01.2019 - 31.12.2019                   1.995.939,00 lei

Total cheltuieli 1.01.2019 - 31.12.2019              2.055.716.00 lei

Disponibil în cont la 31 decembrie 2019       41.823,00 lei

Componența soldului:  

cont curent                   38.793,02 lei

cont devize 935,56 lei

cont card BRD  734,26 lei

sold casă lei                   1.360,16 lei

fig. 5
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1 ianuarie - 31 decembrie 2019                Suma lei

1. Venituri din surse proprii 1.326.765

1.1 Disponibil la început de an 101.600

1.2 Taxe de înscriere / taxa reluare drept de semnătură      45.300

   taxa de înscriere      38.700

   taxa de reluare a dreptului de semnătură        6.600

1.3 Cotizații 1.179.865

   cotizații 2019 1,083,477

    cotizații restante      96,388

2. Venituri din alte surse    770.774

2.1 taxa de acordare a dreptului de semnătură    120.016

2.2 taxa de recunoaștere diplome                                                                                                   12.789

2.3 sponsorizări      84.051

2.5 recuperare cheltuieli procese OAR            11.000

2.6 CATUC                0   

2.7 dobânzi bancare  0

2.8 chirie acțiuni Casa Mincu 4.400

   concursuri de arhitectură 256.018

    Curs Case Pasive 282.500

fig. 6

Structura detaliată a 
veniturilor pe capitole 

bugetare

TOTAL VENITURI 2.097.539 lei

CHELTUIELILE ORDINULUI
 
Forurile de conducere OAR: suma  cheltuită este de 
280.984 lei, adică 87,5% din suma prevăzută:
• Consiliul național: s-au  decontat cheltuieli de transport, 
cazare şi masa de prânz la şedințele din Bucureşti, în 
sumă de 121.742 lei, adică 92,2 % din suma aprobată.
• Colegiul director: s-au decontat cheltuieli de transport, 
cazare şi îndemnizații de şedinţă în sumă totală de 
71.736 lei, 85,60% din suma aprobată.
• Președinte OAR: s-au decontat cheltuieli de transport, şi 
plata îndemnizației lunare, în sumă totală de 87.506 lei, 
83,00% din suma aprobată.

Comisii naționale OAR: s-au decontat cheltuieli de 
transport, cazare și s-au plătit indemnizații de ședință, în 
sumă totală de 213.952 lei, adică 90,8% din suma alocată.
• Comisia Națională de Disciplină: cheltuieli totale de 
107.083 lei, 94,10% din suma prevăzută.
• Comisia Națională de Cenzori: cheltuielile sunt de 5.632 
lei, procent 82,80% din suma alocată.
• Comisia Națională de Acordare a dreptului de 
semnătură: suma totală cheltuită de 98.095 lei, 88,60% 
din suma alocată.
• Comisia Națională de recunoaștere diplome: cheltuieli 
de 3.142 lei, procent 74,8% din suma alocată.

Grupurile de lucru OAR: s-au decontat cheltuieli de 

transport și cazare pentru membrii participanți la 
ședințele grupurilor de lucru și a președinților de filiale, 
în sumă de 32.756 lei, 38,4% din total aprobat.

Cheltuieli de personal: s-au efectuat în procent de 
83,20%, adică 794.890 lei:
• Cheltuieli cu salariile personalului angajat(inclusiv 
viramentele la buget) - 761.695 lei, procent 83,60% din 
suma alocată.
• Transport personal angajat - 3.592 lei, adică 77.70%.
• Programe de formare profesională pentru angajați 
-10.547 lei, 87,9 % din suma aprobată.
• Fond rezervă salarii - 19.056 lei, 69,20% din total 
aprobat.

Cheltuieli cu prestările de servicii s-au efectuat în 
procent de 87,5% din total aprobat, adică 128.821 lei 
(detaliate la cap.5, pct.6).

Cheltuieli de funcționare OAR: sunt în sumă de 123.312 
lei,  procent de 89 % din total aprobat. (detaliate la cap.5, 
pct.7).

Cheltuielile indirecte: efectuate în procent de 47,4% din 
suma aprobată, în valoare de 11.824 lei, pentru materiale 

consumabile, birotică, tipizate și materiale de curățenie.

Cheltuieli de capital: nu s-a prevăzut nicio sumă.

Fonduri: sponsorizare pentru proiectele Școli de vară 
- suma de 50.000 lei, cheltuită conform sponsorizării 
primite.

Concursuri de arhitectură: s-au efectuat cheltuieli 
pentru organizarea concursurilor de arhitectură, s-au 
plătit colaboratorii, membrii comisiilor tehnice, membrii 
juriului la concurs și alte cheltuieli organizatorice. Suma 
totală cheltuită a fost de 190.674 lei, reprezentând 
67,90% din suma prevăzută - unele concursuri sunt în 
derulare în anul 2020.

Curs Case Pasive: cheltuielile efectuate au fost pentru 
organizarea celor două cursuri, la Timișoara și Iași, prin 
decontarea cheltuielilor de  transport, cazare și onorarii 
lectori, închirierea sălilor pentru curs, suma totală 
cheltuită fiind de 215.890 lei, proporțional cu suma 
încasată.

Cheltuieli neprevăzute: suma cheltuită a fost de 1.079 
lei, 54 % din suma aprobată.

1 ianuarie - 31 decembrie 2019               Suma lei

1. Conferința națională OAR            0

2. Foruri de conducere   280.984

2.1 Consiliul național          121.742

2.2 Colegiul director           71.736

2.3 Președinte OAR  87.506

3. Comisii OAR 213.952

3.1 Comisia Națională de Disciplină          107.083

3.2 Comisia Națională de Cenzori             5.632

3.3 Comisia Națională de Acordare Drept Semnătură           98.095

3.4 Comisia Națională de Recunoaștere Diplome             3.142

4. Grupurile de lucru OAR 32.756

4.1 Grupuri de lucru             7.695

Structura detaliată a 
cheltuielilor pe capitole
bugetare

fig. 7
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4.2 Președinți de filiale           25.061

5. Cheltuieli de personal         794.890

6. Prestări servicii         128.821

    asistență juridică avocațială          60.691

    servicii contabilitate          16.800

    prestări medicina muncii și protecția muncii            5.810

    servicii întreținere xerox            2.185

    servicii găzduire domeniu cont High Tech          20.339

    comisioane bancare            7.896

       reevaluare Casa Mincu                                                                              3.743

                    publicare TNA                                               11.357

7. Cheltuieli de funcționare        123.312

   impozit casa Mincu                                                                               35.564

    asigurare casă și bunuri            4.640

    sistem alarmă CM            3.000

    curățenie generală sediu          16.671

    abonament telefon mobil, internet          16.899

    abonament legislație electronică            5.841

    cheltuieli poștale            5.440

    utilități : energie electrică, gaze, apă și canal          35.457

8. Cheltuieli indirecte           11.824

9. Cheltuieli de capital                   0

    lucrări reparații și întreținere sediu                   0

10. Fonduri 50.000

11. Concursuri de arhitectură         190.674

12. Curs Case Pasive          215.890

13. CATUC            7.845

14. Cheltuieli neprevăzute                                                                    1.079

TOTAL CHELTUIELI 2.055.716 lei

Cheltuielile efectuate pentru 
anul 2019, în procent de 87,60% 
din totalul bugetului aprobat, se 

încadrează în capitolele bugetului 
de cotizații aprobat prin hotărârea 

Consiliului național nr. 2547 în 
17.12.2018 și rectificat prin hotărârea 

Consiliului național din 1206/1 din 
24.06.2019.

2020
Disponibil în cont la 1 ianuarie 2020                38.793,00 lei

Total venituri 1.01.2020 - 31.12.2020                   3.667.288,00 lei

Total cheltuieli 1.01.2020 - 31.12.2020              2.729.005,00 lei

Disponibil în cont la 31 decembrie 2020       816.780,55 lei

Componența soldului:  

cont curent                   733.948,62 lei

cont devize 5.719,55 lei

cont card BRD 859,12 lei

Cont BT 76.165,00 lei

sold casă lei                   88,26 lei

fig. 8

VENITURILE ORDINULUI
 
În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2020, veniturile la 
buget s-au realizat în procent de 110,82%, constituite 
astfel:

Venituri din dobânzile bancare la depozitele 
constituite la BT și BRD: sunt în sumă de 706.275 lei, 92 
% din suma bugetată.

Venituri din cotizații (30%): sunt 114% față de suma 
bugetată. S-au emis facturi în valoare de 1.201.021 lei, 
din care s-a încasat suma de 1.136.990 lei, diferența de 
64.031 lei s-a încasat în anul 2021.

Venituri cotă parte (30%) din taxa de înscriere: sunt în 
sumă de 48.780 lei, 139% față de suma estimată.

Venituri din taxa de acordare a dreptului de 
semnătură: 96.530 lei, procent de 97% din suma 
bugetată.

Venituri din taxa de reluare a dreptului de 
semnătură: în sumă de 10.320 lei, procent de 172 % față 
de suma estimată. 

Venituri din taxa de conformitate: s-au încasat în 
sumă de 500 lei.

Veniturile din taxa de recunoaștere titluri 

internaționale: 13.105 lei,  procent de 163% față de suma 
bugetată.

Cost SIOAR: începând cu data de 1 septembrie 2020, 
Ordinul  a încasat de la filialele OAR suma de 5 lei/
dovadă emisă de către filiale. Suma totală facturată este 
de 114.960 lei, din care s-a încasat 83.725 lei, diferența 
de 31.235 lei s-a încasat în 2021.

Creanțele facturate către filiale sunt în sumă de 
119.408 lei și reprezintă cotizații aferente anilor 
precedenți, încasate de către filiale în anul 2020. Din 
totalul sumei facturate s-a încasat suma de 109.893 lei.

Cheltuieli de judecată: sumele încasate sunt în valoare 
de 600 lei, 30% din suma estimată.

Venituri din sponsorizări: s-au încasat în sumă de 
107.165 lei, din care sponsorizarea de la Fundația Prințul 
de Wales pentru proiectele Școli de Vară și 7.165 lei 
pentru susținerea activității Ordinului. 

Evenimente/chirie Casa Mincu: nu s-a încasat nicio 
sumă.

Venituri din organizarea concursurilor de arhitectură: 
sunt în sumă de 915.745 lei, adică 113% față de suma 
estimată pentru anul 2020. Din totalul sumei facturate 
s-a încasat 840.745 lei, diferența de 75.000 lei s-a 
încasat în anul 2021.

fig. 7 continuare
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Venituri din organizarea cursului Case Pasive: s-au 
organizat două cursuri Case Pasive online. Încasările 
totale au fost în sumă de 267.876 lei, din care taxa de 
curs 229.250 lei și 38.626 lei din sponsorizări.

Venituri pentru proiectul CATUC: în valoare de  65.003 
lei, contractul fiind în derulare.

Diferențele de încasat din cotizații și taxa SIOAR provin 
din faptul că facturile aferente lunii decembrie s-au 
emis la începutul lunii ianuarie 2021.

1 ianuarie - 31 decembrie 2020                Suma lei

Disponibil la început de an 38.793

Venituri din dobânzi bancare 706.275

1. Venituri din surse proprii 1.485.216

   cotizații 2020      1.201.021

   taxa de înscriere 48.780

   taxa de acordare a dreptului de semnătură      96.530

   taxa de reluare a dreptului de semnătură 10.320

   taxa de eliberare a certificatui de  conformitate 500

   taxa de recunoaștere titluri internaționale                                                                                                     13.105

   cost SIOAR 114.960

   creanțe filiale 119.408

    cheltuieli de judecată 600

   sponsorizări 107.165

   evenimente/chirie Casa Mincu 0

2. Venituri din alte surse 2.457.457

   concursuri de arhitectură    915.745

   educatie, stagiu și DPC 267.876

   CATUC               65.003    

Structura detaliată a 
veniturilor pe capitole 

bugetare

TOTAL VENITURI 3.706.081 lei

fig. 9

CHELTUIELILE ORDINULUI
 
Forurile de conducere OAR: suma cheltuită este de 
249.156 lei, adică 90,10% din suma totală aprobată:
• Consiliul național: ședințele s-au desfăsurat online, 
s-a decontat suma de 11.556 lei, reprezentând masa 
de prânz și decontul de transport aferente lunii 
decembrie, facturi primite în ianuarie 2020.
• Colegiul director OAR: s-au decontat cheltuieli de 
transport, cazare pentru ședințele din lunile ianuarie și 
februarie, îndemnizațiile de şedinţă în sumă totală de 
140.669 lei, 84,70% din suma aprobată. Începând cu 
luna martie ședințele s-au desfășurat online.
• Președinte: s-au decontat cheltuieli de transport şi 
s-a plătit îndemnizația lunară, în sumă totală de 96.931 
lei, 98,00% din suma aprobată.

Comisii naționale OAR: s-au decontat cheltuieli 
de transport, cazare și s-au plătit indemnizațiile de 
ședință, în sumă totală de 178.605 lei, adică 66,00% 
din suma alocată.
• Comisia Națională de Disciplină: cheltuieli totale de 
83.860 lei, 75,80.% din suma alocată.
• Comisia Națională de Cenzori: cheltuielile sunt de 
2.834 lei, procent 47,20% din suma  alocată.
• Comisia Națională de Acordare a dreptului de 
semnătură: suma totală cheltuită de 89.287 lei, 
127,20% din suma alocată.
• Comisia Națională de recunoaștere diplome: s-au 
cheltuit 2624 lei, procent 62,50% din suma aprobată.

Grupurile de lucru OAR: s-au decontat cheltuieli de 
transport şi cazare pentru membrii participanți la 
ședințele grupurilor de lucru și ședințele președinților 
de filiale, în perioada ianuarie - februarie 2020, în 
sumă de 19.124 lei, 37,90% din total aprobat. Începând 
cu luna martie, ședințele s-au desfășurat online.

Cheltuieli de personal: s-au efectuat în procent de 
90,50%, adică 754.523 lei:
• Cheltuieli cu salariile personalului angajat (inclusiv 
viramentele la buget); 717.083 lei, procent 90,80% din 
suma aprobată.
• Transport personal angajat: 1.762 lei, adică 58,70%.
• Programe de formare profesională pentru angajați: 
10.566 lei, 66,00 % din suma aprobată.

• Fond rezervă salarii: 25.112 lei, 99.50% din total 
aprobat.

Cheltuieli cu prestările de servicii s-au efectuat în 
procent de 85,90% din total aprobat, adică 275.731 lei.

Cheltuieli de funcționare OAR: suma cheltuită este 
de 118.800 lei, procent de 92,20 % din total aprobat.

Cheltuieli indirecte: efectuate în procent de 63,90% 
din suma aprobată, adică suma de 9.079 lei, efectuate 
pentru materiale consumabile, birotică, tipizate și 
materiale de curățenie.

Cheltuieli de capital: nu s-a cheltuit nicio sumă.

Fonduri: sponsorizarea încasată s-a cheltuit pentru 
proiectele tip Școli de Vară.

Concursuri de arhitectură: s-au efectuat cheltuieli de 
personal cu angajații la acest departament, pentru 
organizarea concursurilor de arhitectură, s-au plătit 
colaboratorii, membrii comisiilor tehnice, membrii 
juriului la concurs și alte cheltuieli organizatorice. 
Suma totală cheltuită a fost de 735.753 lei, 90.30% din 
suma prevăzută, unele concursuri fiind în derulare și în 
anul 2021.

Educație, stagiu și DPC - curs Case Pasive: s-au 
efectuat cheltuieli de personal pentru angajatul 
pe departament, cheltuieli pentru organizarea 
celor două cursuri, prin decontarea cheltuielilor de 
organizare, onorarii lectori, închirierea sălilor pentru 
curs, suma totală cheltuită fiind de 195.659 lei, 51,30%, 
proporțional cu suma încasată.

CATUC: s-a cheltuit suma de 90.191 lei pentru plata 
colaboratorilor experți care au lucrat la acest proiect, 
cu o depășire de 18.140 lei față de previzionat, 
contractul fiind în derulare.

Cheltuieli neprevăzute: suma cheltuită a fost de 2.384 
lei, 15,90 % din suma aprobată.
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1 ianuarie - 31 decembrie 2020                Suma lei

1. Conferința națională OAR            0

2. Foruri de conducere 249,156  

2.1 Consiliul național 11.556         

2.2 Colegiul director          140.669

2.3 Președinte OAR  96.931

3. Comisii OAR 178.605

3.1 Comisia Națională de Disciplină 83.860        

3.2 Comisia Națională de Cenzori             2.834

3.3 Comisia Națională de Acordare Drept Semnătură          89.287

3.4 Comisia Națională de Recunoaștere Diplome             2.624

4. Grupurile de lucru OAR          19.124

4.1 Grupuri de lucru 3.698            

4.2 Președinți de filiale          15.426

5. Cheltuieli de personal 754.523

6. Prestări servicii         275.731

    asistență juridică avocațială          43.115

    servicii contabilitate 25.941

   software contabilitate 7.263

   consultanță fiscală 3.000

   consultant juridic 80.480

   abonament sănătate 5.506

   abonamente software - Zoom, Google, Facebook 9.486

   autorizație ISU 7.245

    prestări medicina muncii și protecția muncii 5.184

    servicii întreținere xerox 1.728

    servicii găzduire domeniu cont High Tech 38.746

    comisioane bancare 28.852

       comisioane Netopia                                                            8.574

Structura detaliată a 
cheltuielilor pe capitole 

bugetare

fig. 10 fig. 10 continuare                    publicare TNA                                      10.610

7. Cheltuieli de funcționare      118.800

   impozit casa Mincu                                                                              31.031

    asigurare casă și bunuri            3.741

    sistem alarmă CM 2.100

    curățenie generală sediu 12.600

    abonament telefon mobil, Internet 15.146

    abonament legislație electronică            5.841

    cheltuieli poștale 5.976

    utilități: energie electrică, gaze, apă și canal 40.386

8. Cheltuieli indirecte 9.079

9. Cheltuieli de capital                   0

    lucrări reparații și întreținere sediu                   0

10. Fonduri 100.000

11. Concursuri de arhitectură 735.753

12. Educație, stagiu și DPC         195.659

13. CATUC           90.191

14. Cheltuieli neprevăzute                                                         2.384

Din totalul cheltuielilor înregistrate 
la 31 decembrie 2020, în sumă de 
2.729.005 lei, suma de 26.536 lei s-a 
achitat în anul 2021, întrucât facturile 
au sosit în luna ianuarie 2021: facturi 
pentru găzduire SIOAR de 11.882 lei, 
abonament telefon de 747 lei, utilități 
suma de 2.089 lei și facturi pentru 
curs Case Pasive de 11.818 lei.

Cheltuielile efectuate pentru anul 
2020, în procent de 84,50% din 
total buget aprobat, se încadrează 
în bugetul de cotizații aprobat prin 
hotărârea Consiliului național nr. 
2276 din 16.12.2019, rectificat prin 
hotărârea Consiliului național nr. 1543 
din 30.10.2020.

TOTAL CHELTUIELI 2.729.005 lei
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Disponibil în cont la 1 ianuarie 2021              977.076,00 lei

Total venituri 1.01.2020 - 31.12.2021                   3.757.974,00 lei

Total cheltuieli 1.01.2020 - 31.12.2021              3.669.850,00 lei

Disponibil în cont la 31 decembrie 2021        790.542,24 lei

Componența soldului:  

cont curent                   771.535,22 lei

cont devize 3,393.31 lei

cont card BRD 5.723,30 lei

Cont BT 9.874,70 lei

sold casă lei                   15,71 lei

VENITURILE ORDINULUI
În perioada  1 ianuarie - 31 decembrie 2021, veniturile la 
buget s-au realizat în procent de 96% din total buget 
aprobat/rectificat și au fost constituite astfel:

Venituri din cotizații (30%): sunt 104% față de suma 
bugetată, s-au emis facturi în valoare de 1.190.981 lei. 

Venituri cotă parte (30%) din taxa de înscriere: sunt 
în sumă de 50.880 lei, adică 141% lei față de suma 
bugetată.

Venituri din taxa de acordare a dreptului de 
semnătură: 120.300 lei, procent de 86% din suma 
bugetată.

Venituri din taxa de reluare a dreptului de 
semnătură: în sumă de 9.120 lei, procent de 152% față 
de suma estimată. 

Venituri din taxa de eliberare a certificatului de 
conformitate: încasări în valoare de 720 lei.

Venituri din taxa de recunoaștere titluri 
internaționale: 10.175 lei,  procent de 88% față de suma 
bugetată. 
Taxa SIOAR: suma totală facturată este de 381.060 lei.

Creanțele facturate către filiale: sunt în valoare de 

101.144 lei, reprezintă cotizații aferente anilor precedenți 
încasate de către filiale în anul 2021.

Sume încasate din recuperarea cheltuielilor de 
judecată: 7.800 lei.

Venituri din sponsorizări: s-a încasat 100.000 lei din 
partea Fundației Prințul de Wales pentru proiectele 
Școli de Vară.

Evenimente/chirie Casa Mincu: nu s-a încasat nicio 
sumă.

Venituri din organizarea concursurilor de arhitectură: 
în valoare de 728.500 lei, adică 70% față de suma 
estimată pentru anul 2021.

DPC & Stagiu: veniturile din organizarea online a 
cursului Case Pasive sunt în sumă de 319.909 lei, din 
care încasările din taxa de curs și taxa de examen sunt 
de 286.631 lei și 33.278 lei din sponsorizări.

Venituri pentru proiectul CATUC: sunt în sumă de 
114.940 lei, contractul fiind în derulare.

1 ianuarie - 31 decembrie 2021                Suma lei

   report rectificat iulie 2021 977.076

   cotizații 2021           1.190.981

   taxa de înscriere 50.880

   taxa de acordare a dreptului de semnatură      120.300

   taxa de reluare a dreptului de semnătură 9.120

   taxa de eliberare a certificatui de  conformitate 720

   taxa de recunoaștere titluri internaționale                                                                                                     10.175

   cost SIOAR 381.060

   creanțe filiale 101.144

   recuperare cheltuieli de judecată 7.800

   sponsorizări 100.000

   evenimente/chirie Casa Mincu 0

   concursuri de arhitectură    728.500

   educatie, stagiu și DPC 319.909

   CATUC               114.940    

TOTAL VENITURI 4.735.050 lei

Structura detaliată a 
veniturilor pe capitole 
bugetare

fig. 12

CHELTUIELILE ORDINULUI
 
Forurile de conducere OAR: suma  cheltuită este de 
301.867 lei, adică 73% din suma prevăzută:
• Consiliul național: ședințele s-au desfășurat online, nu 
s-a cheltuit nicio sumă.
• Colegiul director OAR: ședințele s-au desfășurat 
online, s-au plătit îndemnizații de ședință în sumă 
totală de 192.607 lei, 84% din suma aprobată.
• Președinte OAR: s-au decontat cheltuieli de transport 
în sumă de 456 lei și s-a plătit îndemnizația de 
funcție în sumă totală de 108.804 lei, 100% din suma 
aprobată.

Comisii naționale OAR: s-au decontat cheltuieli de 
transport, cazare și s-au plătit indemnizații de ședință, 
în sumă totală de 238.420 lei, adică 88,00% din suma 
aprobată:

• Comisia Națională de Disciplină - cheltuieli totale 
de 123.302 lei, 91% din suma prevăzută. S-au decontat 
cheltuieli de transport, cazare pentru ședințele 
organizate la Casa Mincu de 25.808 lei, s-au plătit 
indemnizații de ședință în sumă brută de 91.544 lei și 
consultanță juridică externă în sumă de 5.950 lei.
• Comisia Națională de Cenzori - cheltuielile sunt de 
4.341 lei, procent 81% din suma alocată.
• Comisia Națională de Acordare a Dreptului de 
Semnătură -  suma totală cheltuită de 106.848 lei, 87% 
din suma alocată, pentru plata indemnizațiilor de 
ședință, sesiunele s-au tinut online.
• Comisia Națională de recunoaștere diplome - s-a 
cheltuit suma totală de 3.929 lei, adică 50% din suma 
alocată.

Grupurile de lucru: s-a cheltuit suma de 72.300 lei, 
22% din suma alocată, pentru remunerarea membrilor 
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grupurilor de lucru ce au activat în cursul anului 2021, 
ședințele s-au desfășurat online. 

Cheltuieli de personal: s-au efectuat în procent de 
94% din suma aprobată la acest capitol, adică 959.079 
lei:
• cheltuieli cu salariile personalului angajat (inclusiv 
viramentele la buget); 901.060 lei, procent 97%.
• transport personal angajat: 1.918 lei, adică procent 
96%.
• programe de formare profesională pentru angajați: 
6.914 lei, 50 % din suma aprobată.
• fond rezervă salarii: 49.187 lei, 81% din total aprobat.

Cheltuieli cu prestările de servicii: s-au efectuat în 
procent de 77% din total aprobat, adică 568.690 lei.

Cheltuieli de funcționare OAR: suma cheltuită este 
de 124.378 lei,  procent de 89% din total aprobat.

Cheltuieli indirecte: efectuate în procent de 74% din 
suma aprobată, adică 9.638 lei.

Cheltuieli de capital: s-a cheltuit 111.397 lei, 37% din 
suma aprobată, pentru amenajarea Casei Mincu, a 
grădinii, achiziția de echipamente și mobilier.

Fonduri: fondul pentru Școli de Vară în valoare de 
100.000 lei, suma destinată proiectelor Școli de Vară 
din sponsorizarea încasată de la Fundația Prințul de 
Wales. 

Concursuri de arhitectură: s-au efectuat cheltuieli 
pentru organizarea concursurilor de arhitectură, 
s-au plătit salarii pentru departament, colaboratori, 
membrii comisiilor tehnice, membrii juriului de 
concurs și alte cheltuieli organizatorice. Suma 
totală cheltuită a fost de 886.169 lei, 97% din suma 
prevăzută, o parte din concursuri fiind în derulare 
pentru anul 2022.

DPC - organizare curs Case Pasive: cheltuielile 
efectuate au fost pentru organizarea cursului online, 
plata onorariilor pentru lectori, a colaboratorilor, suma 
totală cheltuită fiind de 212.627 lei, 97% din suma 
alocată.

CATUC: s-a cheltuit suma de 53.496 lei pentru plata 
colaboratorilor experți, contractul fiind în derulare.
Cheltuieli neprevăzute: în sumă de 31.790 lei, 11 % din 
suma aprobată.

1 ianuarie - 31 decembrie 2021                Suma lei

1. Conferința națională OAR            0

2. Foruri de conducere 301.867 

2.1 Consiliul național 0         

2.2 Colegiul director         192.607

2.3 Președinte OAR  109.260

3. Comisii OAR 238.420

3.1 Comisia Națională de Disciplină 123.302       

3.2 Comisia Națională de Cenzori             4.341

3.3 Comisia Națională de Acordare Drept Semnătură          106.848

3.4 Comisia Națională de Recunoaștere Diplome             3.929

4. Grupurile de lucru OAR          72.300

4.1 Grupuri de lucru 72.300            

4.2 Președinți de filiale          0

5. Cheltuieli de personal                                              959.079

6. Prestări servicii        568.690

 6.1   asistență juridică și avocațială          186.029

 6.2   contabilitate & servicii                                    61.441

 6.3   sănătate și protecția muncii 17.897

 6.4   Software, hardware și stocare 282.342

   servicii dezvoltare SIOAR 197.543

      abonament software – Zoom, Facebook, Netopia 84.799

 6.5   Semnătura electronică 555

 6.6   Publicare TNA 11.234

6.7  Servicii grafică 9.192

7. Cheltuieli de funcționare      124.378

   autorizație ISU 2.463

   impozit Casa Mincu                                                                              30.972

    asigurare casă și bunuri         4.643

    sistem alarmă casă 2.650

    curățenie generală sediu                              16.800

    abonament telefon mobil, Internet                              15.609

    cheltuieli poștale                                  8.387

    utilități : energie electrică, gaze, apă și canal 42.854

8. Cheltuieli indirecte 9.638

9. Cheltuieli de capital                   111.397

    lucrări reparații și întreținere sediu                   111.397

10. Fonduri 100.000

11. Concursuri de arhitectură 886.169

12. Educație, stagiu și DPC         212.627

13. CATUC           53.496

14. Cheltuieli neprevăzute                                                                                    31.790

fig. 13

fig. 13 continuare

Structura detaliată a 
cheltuielilor pe capitole 

bugetare
TOTAL CHELTUIELI 3.669.850 lei

Cheltuielile efectuate pentru anul 
2021, în procent de 74% din total 
buget aprobat, se încadrează în 
bugetul de cotizații aprobat prin 
hotărârea Consiliului național nr. 
1721 din 14.12.2020, rectificat în trei 
etape, prin hotărârea Consiliului 
național nr. 720 din 24.05.2021, 
hotărârea Consiliului național nr. 914 
din 12.07.2021 și hotărârea Consiliului 
național nr. 1483 din 01.11.2021.
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Report la 1 ianuarie 2022              877.201,00 lei

Total venituri 1.01.2022 - 31.03.2022                  1.351.558,00 lei

Total cheltuieli 1.01.2022 - 31.03.2022              898.459,00 lei

Disponibil în cont la 31 martie 2022        1.241.752,38 lei

Componența soldului:  

cont curent                   1.226.122,07 lei

cont devize 2.619,82 lei

cont card BRD 3.722,41 lei

Cont BT 9.262,66 lei

sold casă lei                   25,42 lei

VENITURILE ORDINULUI
În perioada  1 ianuarie - 31 martie 2022 veniturile la 
buget s-au constituit astfel:

Venituri din cotizații (30%): s-au emis facturi în valoare 
de 1.125.316 lei, sunt 64% față de suma bugetată.

Venituri cotă parte (30%) din taxa de înscriere: 
sunt în sumă de 15.000 lei, adică 33% lei față de suma 
bugetată.

Venituri din taxa de acordare a dreptului de 
semnătură: în valoare de 43.830 lei, procent de 31% din 
suma bugetată.

Venituri din taxa de reluare a dreptului de 
semnătură: în sumă de 2.640 lei, procent de 29% față 
de suma estimată. 

Venituri din taxa de eliberare a certificatului de 
conformitate: s-a încasat suma de 100 lei.

Venituri din taxa de recunoaștere titluri 

internaționale: sunt de 5.733 lei, în procent de 50% față 
de suma bugetată. 

Taxa SIOAR: suma totală facturată este de 87.915 lei.

Creanțele facturate către filiale: sunt în sumă 
de 25.242 lei, reprezintă cotizații aferente anilor 
precedenți, încasate de către filiale în anul 2022.

Recuperarea cheltuielilor de judecată: nu s-a încasat 
nicio sumă.

Venituri din sponsorizări: nu s-a încasat nicio sumă.

Evenimente/chirie Casa Mincu: nu s-a încasat nicio 
sumă.

Venituri din organizarea concursurilor de arhitectură: 
sunt în sumă de 56.000 lei, adică 6% față de suma 
estimată pentru anul 2022. 

DPC & Stagiu: veniturile din organizarea online a 
cursului Case Pasive sunt în sumă de 145.00 lei.

CATUC: nu s-a încasat nicio sumă.

1 ianuarie - 31 martie 2022                Suma lei

   Report rectificat februarie 2022 877.201

   Cotizații 2022           1.125.316

fig. 15

fig. 15 continuare   Taxa de înscriere 15.000

   Taxa de acordare a dreptului de semnătură      43.830

   Taxa de reluare a dreptului de semnătură 2.640

   Taxa de eliberare a certificatului de conformitate 100

   Taxa de recunoaștere titluri internaționale                                                                                                     5.733

   Cost SIOAR 87.915

   Creanțe filiale 25.242

   Recuperare cheltuieli de judecată 0

   Sponsorizări 0

   Evenimente/chirie Casa Mincu 0

   Concursuri de arhitectură    56.000

   DPC & Stagiu 145.000

   CATUC 0

TOTAL VENITURI 2.228.759 lei

Structura detaliată a 
veniturilor pe capitole 
bugetare

CHELTUIELILE ORDINULUI
 
Forurile de conducere OAR: suma  cheltuită este de 
101.610 lei, adică 17% din suma prevăzută:
• Consiliul național: ședințele s-au desfășurat online, nu 
s-a cheltuit nicio sumă.
• Colegiul director OAR: ședințele s-au desfășurat 
online, s-au plătit îndemnizațiile de ședință în sumă 
totală de 70.803 lei, 22% din suma aprobată.
• Președinte OAR: s-a plătit îndemnizația de funcție în 
sumă totală de 30.807 lei, 21% din suma aprobată.

Comisii naționale OAR: s-au decontat cheltuieli de 
transport, cazare și s-au plătit indemnizații de ședință, 
în sumă totală de 57.323 lei, adică 19% din suma 
alocată.
• Comisia Națională de Disciplină - cheltuieli totale 
de 16.029 lei, 12% din suma prevăzută. S-au decontat 
cheltuieli de transport, cazare pentru ședințele 
organizate la Casa Mincu.
• Comisia Națională de Cenzori - nu s-a cheltuit nicio 
sumă.

• Comisia Națională de Acordare a Dreptului de 
Semnătură -  suma totală cheltuită: 41.294 lei, 26% 
din suma alocată, pentru indemnizații de ședință, 
sesiunile s-au ținut online.
• Comisia Națională de recunoaștere diplome  - nu s-a 
cheltuit nicio sumă.

Grupurile de lucru OAR - nu s-a cheltuit nicio sumă, 
ședințele de lucru s-au organizat online.

Cheltuieli de personal: s-au efectuat în procent de 
25%, adică 233.872 lei:
• cheltuieli cu salariile personalului angajat (inclusiv 
viramentele la buget); 232.306 lei, procent 26% din 
suma alocată.
• transport personal angajat: 683 lei, adică 14%.
• programe de formare profesională pentru angajați: 
883 lei, 9% din suma aprobată.
• fond rezervă salarii: nu s-a cheltuit nicio sumă.

Cheltuieli cu prestările de servicii: s-au efectuat în 
procent de 16% din total aprobat, adică 93.117 lei.
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Cheltuieli de funcționare OAR: suma cheltuită este de 
67.533 lei, procent de 42% din total aprobat.

Cheltuieli indirecte: au fost efectuate în procent 
de 27% din suma aprobată; cheltuielile efectuate,  
în valoare de 4.180 lei, au fost pentru materiale 
consumabile, birotică, tipizate și materiale de 
curățenie.

Cheltuieli de capital: nu s-a cheltuit nicio sumă.

Fonduri: fondul pentru proiectele Școli de Vară – nu s-a 
cheltuit nicio sumă.

Concursuri de arhitectură: s-au efectuat cheltuieli 
pentru organizarea concursurilor de arhitectură, s-au 
plătit salarii pentru departament, plata colaboratorilor, 
a membrilor comisiilor tehnice, a membrilor juriului la 
concurs și alte cheltuieli organizatorice. Suma totală 

cheltuită a fost de 219.217 lei, 22% din suma prevăzută, 
o parte din concursuri fiind în derulare pentru anul 
2022.

DPC: organizare curs Case Pasive: cheltuielile 
efectuate au fost pentru organizarea cursului, onorarii 
lectori, salariu angajat, suma totală cheltuită fiind de 
52.330 lei, 17% din suma alocată.

CATUC: nu s-a cheltuit nicio sumă, contractul fiind în 
derulare.

Cheltuieli neprevăzute: suma cheltuită a fost de 8.560 
lei, 26% din suma aprobată.

SIOAR: suma totală cheltuită a fost de 60.717 lei, 13% 
din suma aprobată, pentru salariu personalului angajat 
și găzduire SIOAR.

1 ianuarie - 31 martie 2022                Suma lei

1. Conferința natională OAR            0

2. Foruri de conducere 101.610 

2.1 Consiliul național 0         

2.2 Colegiul director         70.803

2.3 Președinte OAR  30.807

3. Comisii OAR 57.323

3.1 Comisia Națională de Disciplină 16.029       

3.2 Comisia Națională de Cenzori             0

3.3 Comisia Națională de Acordare Drept Semnătură          41.294

3.4 Comisia Națională de Recunoaștere Diplome             0

4. Grupurile de lucru OAR          0

4.1 Grupuri de lucru 0            

4.2 Președinți de filiale          0

5. Cheltuieli de personal                                          233.872

6. Prestări servicii        93.117

6.1   asistență juridică și avocațială          33.167

Structura detaliată a 
cheltuielilor pe capitole 

bugetare

fig. 16

fig. 16 continuare6.2   contabilitate & servicii                                    11.879

6.3   sănătate și protecția muncii 6.096

6.4   software, hardware și stocare 35.121

6.5   semnătura electronică 176

6.6   publicare TNA 0

6.7   servicii grafică 6678

7. Cheltuieli de funcționare      67.533

   autorizație ISU 0

   impozit Casa Mincu                                                                              31.000

    asigurare casă și bunuri         0

    sistem alarmă Casa Mincu 1175

    curățenie generală sediu                              4.200

    abonament telefon mobil, Internet                              2.117

    cheltuieli poștale                                  2.616

    utilități : energie electrică, gaze, apă și canal 26.425

8. Cheltuieli indirecte 4.180

9. Cheltuieli de capital                   0

    lucrări reparații și întreținere sediu                   0

10. Fonduri 0

11. Concursuri de arhitectură 219.217

12. DPC         52.330

13. CATUC           0

14. Cheltuieli neprevăzute                                                                                    8.560

15. SIOAR 60.717

Cheltuielile totale efectuate în 
perioada 1 ianuarie - 31 martie 2022 
sunt în procent de 17% din totalul 
bugetului aprobat pentru anul 2022 
prin hotărârea Consiliului național nr. 
1704 din 13.12.2021 și rectificat prin 
hotărârea Consiliului național nr. 401 
din 21.03.2022.

TOTAL CHELTUIELI 898.459 lei



 3. STRUCTURA DETALIATĂ A VENITURILOR 
  PE CAPITOLE BUGETARE

 4. STRUCTURA DETALIATĂ A CHELTUIELILOR 
  PE CAPITOLE BUGETARE

TOTAL VENITURI 1 IULIE 2018 - 31 MARTIE 2022 TOTAL CHELTUIELI 1 IULIE 2018 - 31 MARTIE 2022

Veniturile totale la bugetul Ordinului Arhitecților din România din cotizații, în perioada 1 iulie 2018 - 31 
martie 2022, sunt în sumă de 13.899.737 lei, detaliate pe capitole bugetare astfel:

Cheltuielile totale efectuate din bugetul Ordinului Arhitectilor din România din cotizații, în perioada 1 iulie 
2018 - 31 martie 2022, sunt în sumă totală de 10.383.720 lei, grupate pe capitole de cheltuieli, astfel:1 iulie 2018 – 31 martie 2022 Suma lei % din total Venituri

Report 2.424.956 17,45%

Dobânzi bancare 1.328.720 9,56%

Cotizații și taxe 6.160.235 44,32%

Creanțe  265.194 1,90%

Sponsorizări 297.767 2,14%

Evenimente/chirie CM 4.900 0,04%

Consursuri                                                                                              2.113.753 15,21%

DPC & Stagiu 1.124.269 8,09%

CATUC 179.943 1,29%

Total Venituri 13.899.737 100%

1 iulie 2018 – 31 martie 2022 Suma lei % din total Cheltuieli

Conferința națională OAR 23.293 0,22%

Foruri de conducere 1.103.337 10,63%

Comisii OAR 749.165 7,21%

Grupurile de lucru         154.704 1,49%

Cheltuieli de personal 3.109.792                   29,95%

Prestări servicii        1.123.601 10,82%

Cheltuieli de funcționare 472.405     4,55%

Cheltuieli indirecte 48.583 0,47%

Cheltuieli de capital 119.223 1,15%

Fonduri 267.923                 2,58%

Concursuri de arhitectură 2.190.842 21,10%

DPC 763.067 7,35%

CATUC 151.532 1,46%

Cheltuieli neprevăzute         45.536 0,44%

SIOAR           60.717 0,58%

Total Cheltuieli 10.383.720 100%

2.113.753 lei - 15%

1.124.269 lei - 8%

265.194 lei - 2%
297.767 lei - 2%

4.900 lei - 0%

2.424.956 lei - 18% 
1.103.337 lei - 11% 

170.032 lei - 2% 

3.109.792 lei - 30% 

1.123.601 lei - 11% 

472.405 lei - 5% 

267.923 lei - 3% 

2.190.842 lei - 21% 

763.067 lei - 7% 
151.532 lei - 1% 

48.583 lei - 0% 
119.223 lei - 1% 

749.166 lei - 7% 

1.328.720 lei - 10%

6.160.235 lei - 44%

179.943 lei - 1%

23.293 lei - 0%

30.208 lei - 0%

60.717 lei - 1%
Report din anul anterior

SIOAR

Cheltuieli de capital

Concursuri

Cheltuieli cu prestări servicii

Creanțe

Cheltuieli Comisiile OAR

DPC

Dobânzi bancare

Cheltuieli Conferința Națională OAR

Fonduri

DPC & Stagiu

Cheltuieli de funcționare (Casa Mincu)

Sponsorizări

Grupurile de Lucru

CATUC

Cotizații și taxe

Cheltuieli Forurile de conducere

Concursuri de arhitectură (consultanță)

CATUC

Cheltuieli indirecte

Evenimente / chirie Casa Mincu

Cheltuieli de personal

Cheltuieli neprevăzute
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fig. 17

fig. 19

fig. 20

fig. 18



 5. CONCLUZII

S-a constatat  o consolidare a bugetului Ordinului 
Arhițectilor din România în acest mandat, prin 
hotărârile și deciziile emise de către forurile de 
conducere OAR, astfel:

• Sistemul de facturare către filiale privind cota de 30% 
s-a modificat, trecând de la facturarea anuală la cea 
lunară, mărind ritmicitatea încasărilor și optimizarea 
cash-flow-ului.
• Suma reportată în fiecare an a fost mai mare, s-a făcut 
o economie la buget prin trecerea ședințelor forurilor 
de conducere și a comisiilor în mediul online pe 
perioada pandemiei.
• Negocierea dobânzii încasată de către Ordin pentru 
depozite cu Banca Transilvania și restructurarea 
depozitelor din timbrul de arhitectură a produs o 
creștere semnificativă a veniturilor la acest capitol. 
• Actualizarea valorii taxelor pentru serviciile prestate 
de către Ordin. Din anul 2019 s-a actualizat taxa de 
recunoaștere titluri internaționale de la 230 lei la 300 
lei și cea de acordare a dreptului de semnătură de la 
400 la 575 lei, taxa de înregistrare a arhitecților străini 
pentru prestări temporare de arhitectură a crescut de 
la 120 lei la 225 lei, iar taxa de acordare a dreptului de 
semnătură a  stagiarilor s-a actualizat începând cu anul 
2020 de la 230 la 300 lei și a rămas neschimbată până 
în anul 2022. Din anul 2020 s-a introdus taxa privind 
eliberarea certificatului de conformitate, în valoare de 
20 lei.
• Creșterea semnificativă a încasărilor din organizarea 
concursurilor de arhitectură.
• Începând din luna septembrie 2020, prin Hotărârea 
Consiliului național nr. 1102 din 31.07.2020, fiecare filială 
achită către Ordin 5 lei/dovadă emisă, pentru susținerea 
costurilor de dezvoltare, a costurilor de găzduire 
și a costurilor privind personalul angajat pentru 
administrarea sistemului SIOAR, costuri susținute din 
bugetul OAR până în anul 2020. 
• Urmărirea distinctă a creanțelor și a veniturilor 
departamentelor Concursuri și DPC & Stagiu. 

În ceea ce privește cheltuielile Ordinului, Comisia 
de Cenzori apreciază că creșterea semnificativă a 
cheltuielilor, corelată cu creșterea veniturilor, este 
justificată prin hotărârile și deciziile emise de către 
forurile de conducere și anume: 

• Majorarea indemnizațiilor pentru forurile de 
conducere și membrii comisiilor.
• Diversificarea activităților și a acțiunilor OAR, ceea ce a 
dus la mărirea numărului de angajați.
• Extinderea activităților de prestări servicii, a serviciilor 
de consultanță juridică și fiscală externă.
• Susținerea cheltuielilor cu SIOAR din bugetul de 
cotizații. 
• Dezvoltarea activității departamentelor Concursuri și 
DPC.
• Contractarea serviciilor de mentenanță, reparații, 
amenajare și dotare cu echipamente a Casei Mincu 
(casă și grădină). 
• Diminuarea cheltuielilor s-a datorat organizării online 
a ședințelor Consiliului național, Colegiului director și a 
comisiilor Ordinului, acolo unde a fost posibil.

RECOMANDĂRILE COMISIEI DE CENZORI

• Finalizarea procesului de actualizare a valorii 
cotizației de membru, care este la același cuantum din 
anul 2005, având în vedere dezvoltarea activităților 
Ordinului Arhitecților din România, prin organizarea 
unei conferințe naționale extraordinare.
• Organizarea ședințelor Consiliului național, Colegiului 
director și ale comisiilor OAR în sistem hibrid, sistem 
testat și funcțional al întâlnirilor online, adaptat acolo 
unde este posibil.
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Comisia Naţională de Cenzori 
aleasă de către Conferința 
națională din 30 iunie - 1 
iulie 2018, pentru mandatul 
2018 - 2022, compusă din 
preşedinte arh. Rudolf Graf, 
arh. Marian Stan, membru 
şi Aurelia Bănuleasa, expert 
contabil a verificat modul 
cum s-au colectat veniturile 
și s-au efectuat cheltuielile, 
modul de încadrare în 
bugetul de venituri și 
cheltuieli al timbrului de 
arhitectură, aprobat anual 
de către Consiliul național 
al Ordinului Arhitecților din 
România.

 1. SITUAȚIA FINANCIARĂ ÎN PERIOADA 
  1 IULIE 2018 – 31 MARTIE 2022

PARTEA A II-A 
RAPORT CENZORI TIMBRUL DE ARHITECTURĂ

Disponibil în cont la 1 iulie 2018                22.533.162.70 lei

Total venituri 1.07.2018 - 31.03.2022                   35.651.025,00 lei

Total cheltuieli 1.07.2018 - 31.03.2022              20.617.535,00 lei

Disponibil în cont la 31 martie 2022       37.795.249,01 lei

Componența soldului:  

cont curent                   4.792.156,65 lei

Banca Transilvania depozite 33.000.000 lei

cont card BRD  1.816,11 lei

sold casă lei                   440,47 lei

cont devize 835,78 lei
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fig. 21

2. SITUAȚIA FINANCIARĂ DETALIATĂ 
 PENTRU FIECARE AN FISCAL



CHELTUIELILE 
DIN TIMBRUL DE 
ARHITECTURĂ
Cheltuielile efectuate din bugetul timbrului de 
arhitectură în perioada 1 iulie - 31 decembrie 2018, în 
sumă totală de 2.270.268 lei, grupate pe capitole de 
cheltuieli, sunt următoarele:

Investiții: nu s-a cheltuit nicio sumă.

Premii pentru arhitectură
• S-au acordat în sumă totală de 148.025 lei, pentru 
proiectele culturale finanțate din timbrul de 
arhitectură, unor lucrări de arhitectură prezentate la 
manifestări profesionale și expoziții de arhitectură.
• Premii pentru studenți - nu s-a cheltuit nicio sumă.

Burse pentru membri și studenți
• Burse pentru membri - nu s-a cheltuit nicio sumă.
• Burse pentru studenţi - nu s-a cheltuit nicio sumă.

Participări la manifestări internaționale/naționale: 
s-au efectuat cheltuieli de reprezentare națională a 
Ordinului Arhitecţilor din România în cadrul Uniunii 
Profesiilor Liberale din România (UPLR) și reprezentare 
internațională în cadrul Uniunii Internaționale  a 
Arhitecților (UIA) și Consiliul Arhitecților din Europa, în 
sumă totală de 36.023 lei lei.

Ajutoarele sociale de urgenţă pentru membri: s-au 
acordat  ajutoare de urgenţă pentru membrii OAR 
cu probleme deosebite de sănătate sau ajutoare ca 
urmare a decesului, în sumă totală de 46.000 lei. 
Aceste ajutoare s-au acordat prin intermediul  filialelor 
OAR. 

Centrul Naţional pentru Arhitectură, Cultură Urbană 
și Peisaj: nu s-a cheltuit nicio sumă.

Cheltuieli pentru timbrul de arhitectură: suma 
totală cheltuită în această perioadă este de 67.147 
lei. Cheltuielile au fost efectuate pentru funcționarea 
departamentului timbrului de arhitectură, 
consumabile, servicii de expertiză contabilă la 
deconturile depuse pentru proiectele culturale 
finanțate din timbrul de arhitectură.

Programe şi proiecte culturale organizate de OAR şi 
filiale: s-au plătit tranșele pentru proiectele culturale 
aprobate în anul 2018, s-au efectuat deconturi finale 
pentru proiectele aprobate în anii precedenţi, în sumă 
totală de 1.033.327 lei, astfel:
• Proiecte culturale, anuale de arhitectură 433.543 lei.
• Proiecte culturale societatea civilă 247.472 lei.
• Proiecte editoriale 325.362 lei.
• Itinerare expoziții 26.950 lei. 

Proiecte culturale și profesionale: s-a decontat suma 
302.733 lei pentru proiectele aprobate:
• Conferința OAR suma cheltuită: 269.829 lei.
• Street Delivery 2018 suma cheltuită: 11.843 lei.
• SIOAR suma cheltuită: 21.061 lei.

Alte proiecte prioritare: la acest capitol bugetar s-a 
decontat suma de 609.049 lei:
• De-a Arhitectura: 258.317 lei (proiect în derulare).
• GL Rural Ghiduri de arhitectură și Cartarea meseriilor: 
284.718 lei ( proiecte în derulare).
• Trienala de Arhitectură: 51.134 lei.
• Educație Urbană, Asociația ATU: 14.880 lei. 

Concursuri de arhitectură: s-a decontat suma de 6.341 
lei pentru organizarea concursului de soluții Ne vedem 
la Sibiu, privind amenajarea interioară a sediului Filialei 
Sibiu-Vâlcea.
Alte cheltuieli (de urgenţă): s-au cheltuit sume privind  
comisioanele bancare, s-a aprobat suma de 4000 lei 
pentru organizarea Conferinței UPLR. Suma totală 
cheltuită la acest capitol a fost de 21.623 lei.

1 iulie - 31 decembrie 2018                Suma lei

T.1 Investiții 0

T.2 Premii pentru arhitectură   148.025 

T.3 Burse pentru membri și studenți                    0 

T.4 Participără manifestări naționale/internaționale            36.023

T.5 Ajutoare sociale de urgență pentru membri            46.000

T.6 Centru Național pentru Arhitectură, Cultură Urbană                     0

T.7 Cheltuieli pentru timbrul de arhitectură                                                67.147

T.8 Programe și proiecte culturale        1.033.327

T.9 Proiecte culturale și profesionale prioritare           911.782

T.10 Concursuri de arhitectură                6.341           

T.11 Alte cheltuieli (de urgență)             21.623

Structura detaliată a 
cheltuielilor pe capitole 
bugetare

TOTAL CHELTUIELI 2.270.268 lei

Din totalul bugetului aprobat pentru 
anul 2018 prin hotărârea Consiliul 
național nr. 2348 din 18.12.2017, în 
perioada 1 iulie - 31 decembrie 2018 
cheltuielile totale efectuate au fost în 
procent de 10,34%.
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fig. 22VENITURILE 
DIN TIMBRUL DE 
ARHITECTURĂ

Veniturile la bugetul timbrului de arhitectură în 
perioada 1 iulie - 31 decembrie 2018 s-au constituit 
din încasările taxei de timbru de arhitectură în sumă 
de 4.410.795 lei și din dobânda bancară încasată la 
depozitele constituite, în sumă de 20.836 lei.



VENITURILE 
DIN TIMBRUL DE 
ARHITECTURĂ

Veniturile la bugetul timbrului de arhitectură în 
perioada 1 ianuarie  - 31 decembrie 2019 s-au constituit 
din încasările taxei de timbru de arhitectură în sumă 
de 9.128.302 lei şi din dobânda bancară încasată la 
depozitele constituite, în sumă de 41.671 lei.

CHELTUIELILE 
DIN TIMBRUL DE 
ARHITECTURĂ
Cheltuielile efectuate din bugetul timbrului de 
arhitectură în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019, 
în sumă totală de 5.642.181 lei, grupate pe capitole de 
cheltuieli, sunt următoarele:

Investiţii: s-a cheltuit sumă de 50.286 lei, 59,78% din 
suma aprobată, pentru lucrări la Casa Mincu.

Premii pentru arhitectură
• Premii pentru anuale și proiecte culturale: s-au 
acordat în sumă totală de 283.257 lei (62,95% din suma 
aprobată) pentru proiectele culturale finanțate din 
timbrul de arhitectură, pentru lucrările de arhitectură 
prezentate la manifestări profesionale și expoziţii de 
arhitectură.
• Premii pentru studenți – nu s-a cheltuit nicio sumă.

Burse pentru membri și studenți
• Burse pentru membri - nu s-a cheltuit nicio sumă.
• Burse pentru studenți: s-au acordat burse pentru 
studenții participanți la Școlile de vară în sumă de 13.500 
lei (27 burse x 500 lei), 6,75% din suma prevăzută în 
buget.

Participări la manifestări internaționale/naționale: 
s-au efectuat cheltuieli de reprezentare a Ordinului 
Arhitecților din România la ședințele Birou UIA, ale 
grupurilor de lucru ACE şi UIA în sumă totală de 278.987 
lei (55,80% din total aprobat). S-au achitat cotizațiile 
anuale la organismele internaționale, unde Ordinul este 
membru: cotizația ACE - 67.873 lei, echivalentul a 14.105 
euro și cotizația UIA - 20.032 lei, echivalentul a 4.163 euro. 

Ajutoare sociale de urgenţă pentru membri: s-au 
acordat  ajutoare de urgenţă pentru membrii OAR cu 
probleme deosebite de sănătate sau ajutoare urmare 
a decesului, în sumă totală de 118.000 lei (33,67% din 
total aprobat 2019); prin intermediul  filialelor OAR. S-au 
aprobat 29 de ajutoare sociale, din care ajutoare sociale 
pentru tratamente de urgență 14, iar ajutoare urmare a 

1 iulie - 31 decembrie 2019                Suma lei

T.1. Investiții                50.286

T.2. Premii pentru arhitectură              283.257 

T.3 Burse pentru membri și studenți                13.500 

T.4 Participări la manifestări internaționale/naționale              278.987

T.5 Ajutoare sociale pentru membri              118.000

T.6. Centru Național pentru Arhitectură,Cultură Urbană                         0

T.7 Cheltuieli pentru timbrul de arhitectură              170.122

T.8 Programe și proiecte culturale           2.678.815

T.9 Proiecte culturale și profesionale prioritare           2.030.968

T.10 Concursuri de arhitectură                         0

T.11. Alte cheltuieli (de urgență)                18.246

Structura detaliată a 
cheltuielilor pe capitole 
bugetare

TOTAL CHELTUIELI 5.642.181 lei

Cheltuielile efectuate pentru anul 
2019, în procent de 21,55% din total 
buget aprobat se încadrează în 
bugetul timbrului de arhitectură 
aprobat prin hotărârea Consiliului 
național nr.2548 din 17.12.2018, 
rectificat prin hotărârea Consiliului 
național din nr.1206/8 din 24.06.2019.
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decesului 15.

Centrul Naţional pentru Arhitectură, Cultură Urbană și 
Peisaj: nu s-a cheltuit nicio sumă.

Cheltuieli pentru timbrul de arhitectură: suma 
totală cheltuită în această perioadă  este de 170.122 lei 
(68,05% din total aprobat). Cheltuielile efectuate pentru 
funcționarea timbrului de arhitectură, organizarea 
sesiunilor de finanțare, consumabile, servicii de 
consultanță fiscală, servicii de expertiză contabilă 
la deconturile depuse pentru proiectele culturale şi 
editoriale finanţate din timbru de arhitectură.

Programe şi proiecte culturale, organizate de OAR 
şi filiale: s-au decontat proiecte finanţate din timbrul 
de arhitectură aprobate în anul 2019 și s-au efectuat 
deconturi finale pentru proiectele aprobate în anii 
precedenţi în sumă totală de 2.678.815 lei (47,48% din 
totalul cheltuielilor efectuate).
• Proiecte culturale, anuale de arhitectură: 1.075.261 lei 
(86,02% din suma aprobată).
• Proiecte culturale societatea civilă:  677.213 lei (96,74% 
din suma aprobată).
• Proiecte editoriale:  628.684 lei (83,82% din suma 

aprobată).
• Itinerare expoziții:  99.140 lei (66,09% din suma 
aprobată).
• Școli de vară:  198.517 lei (99,26% din suma aprobată). 

Proiecte culturale și profesionale prioritare: s-a 
decontat suma de 2.030.968 lei (36 % din totalul 
cheltuielilor), pentru proiectele aprobate, astfel:
• Balul arhitecților: 19.700 lei (32,01%).
• Site, internet OAR: 9.910 lei (9,91%).
• Conferința OAR: nu a fost aprobată nicio sumă.
• Cercetare, recuperare și valorificare a operei arhitecților 
români, inclusiv constituire arhive: nu s-a cheltuit nicio 
sumă.
• Studii privind promovarea profesiei de arhitect: nu s-a 
cheltuit nicio sumă.
• Susținerea completării profilului profesional: nu s-a 
cheltuit nicio sumă.
• Street Delivery 2019: 78.839 lei (99,19%).
• Realizarea sistemului informatic național: nu s-a 
cheltuit nicio sumă.
• Alte proiectele prioritare: la acest capitol bugetar s-a 
decontat suma de 900.535 lei: pentru 30zile.ro, suma de 
34.305 lei (44,61%), pentru Conferința Națională pentru 

Politici Arhitecturale ECAP RO2019, suma de 744.081 
lei (87,86% din suma aprobată), pentru Caravana OAR, 
suma de 60.469 lei (23,62%), iar pentru BETA, suma de 
61.680 lei (30%).
• Proiectul GL Rural Ghiduri de Arhitectură și Cartarea 
meseriilor, suma de 213.643 lei (32,60%).
• Proiectul De-a Arhitectura: suma de 498.483 lei 
(55,87%).
• Trienala de Arhitectură: suma de 309.858 lei (98,80%).
• Casa Mincu: nu s-a cheltuit nicio sumă.
• Muzeul Arhitecturii: nu s-a cheltuit nicio sumă.
• Concursuri de arhitectură: nu s-a decontat nicio sumă. 
• Alte cheltuieli de urgenţă: s-a decontat proiectul 
Conservarea și restaurarea picturilor murale la sediul 
filialei Sibiu-Vâlcea, proiect aprobat în anul 2018, în sumă 
de 18.246 lei (2,74% din suma aprobată).
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fig. 23

fig. 24

Disponibil în cont la 1 ianuarie 2019                24.694.525,40 lei

Total încasări 1.01 – 31.12                   9.169.973,00 lei

Total cheltuieli 1.01 – 31.12              5.642.181,00 lei

Disponibil în cont la 31 decembrie       28.222.317,40 lei

Componența soldului:  

cont curent                   3.218.923,49 lei

Banca Transilvania 
BRD

22.000.000, 00 lei
3.000.000, 00 lei

cont card BRD 1.816,11 lei

sold casa lei                   573,79 lei

cont devize 1.004,01 lei



VENITURILE 
DIN TIMBRUL DE 
ARHITECTURĂ

Veniturile la bugetul timbrului de arhitectură 
în perioada 1 ianuarie  - 31 decembrie 2020 s-au 
constituit din încasările taxei de timbru de arhitectură 
în sumă de 8.518.503,33 lei.

CHELTUIELILE 
DIN TIMBRUL DE 
ARHITECTURĂ
Cheltuielile efectuate din bugetul timbrului de 
arhitectură în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2020, în 
sumă totală de 4.953.204,92 lei, grupate pe capitole de 
cheltuieli, sunt următoarele:

Investiţii: nu s-a cheltuit nicio sumă. 

Premii pentru arhitectură
• Premiile pentru anuale și proiecte culturale s-au 
acordat în sumă totală de 189.562 lei, 42,12 % din suma 
aprobată, pentru proiectele culturale finanțate din 
timbrul de arhitectură, pentru lucrările de arhitectură 
prezentate la manifestări profesionale și expoziţii de 
arhitectură.
• Premii pentru studenți: nu s-a cheltuit nicio sumă.

Burse pentru membri și studenți

• Burse pentru membri - nu s-a cheltuit nicio sumă.
• Burse pentru studenți : s-au acordat burse pentru 
studenții participanți la Școlile de vară în sumă de 
38.400 lei (48 burse x 800 lei), 19,20% din suma 
prevăzută în buget.

Participări la manifestări internaționale/naționale: 
s-au efectuat cheltuieli de reprezentare a Ordinului 
Arhitecţilor din România la ședințele Birou UIA, ale 
grupurilor de lucru ACE şi UIA în sumă totală de 127.452 
lei (12,75% din total aprobat). S-au achitat cotizațiile 
anuale la organismele internaționale, unde Ordinul este 
membru: cotizația ACE – 72.283 lei, echivalentul a 14.950 
euro și cotizația UIA - 20.128 lei, echivalentul a 4.163 euro. 

Ajutoarele sociale de urgență pentru membri: s-au 
acordat  ajutoare de urgenţă pentru membrii OAR cu 
probleme deosebite de sănătate sau ajutoare urmare 
a decesului, în sumă totală de 106.360 lei (53,18% din 
total aprobat 2020) prin intermediul filialelor OAR. S-au 
aprobat 29 de ajutoare sociale, din care ajutoare sociale 
pentru tratamente de urgență 14, iar ajutoare urmare a 
decesului 15.

1 iulie - 31 decembrie 2020                Suma lei

T.1. Investiții                     0

T.2. Premii pentru arhitectură          189.562 

T.3 Burse pentru membri și studenți            38.400 

T.4 Participără la manifestări naționale/internaționale          127.452

T.5 Ajutoare sociale de urgență pentru membri           106.360

T.6. Centrul Național pentru Arhitectură,Cultură Urbană                      0

T.7 Cheltuieli pentru timbrul de arhitectură           264.954

T.8 Programe și proiecte culturale        2.454.980

T.9 Proiecte culturale și profesionale prioritare        1.730.664

T.10 Concursuri de arhitectură              40.833            

T.11 Alte cheltuieli de urgență                      0

Structura detaliată a 
cheltuielilor pe capitole 
bugetare

TOTAL CHELTUIELI 4.953.205 lei

Bugetul timbrului de arhitectură 
pentru anul 2020 a fost aprobat 
prin Hotărârea Consiliului național 
nr. 2277 din 16.12.2019, rectificat 
prin hotărârea Consiliului național 
din 1544 din 30.10.2020. Cheltuielile 
efectuate se încadrează în capitolele 
bugetare, fiind în procent de 16,02% 
din total buget aprobat.
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Centrul Național pentru Arhitectură, Cultură Urbană 
și Peisaj: nu s-a cheltuit nicio sumă.

Cheltuieli pentru timbrul de arhitectură: suma 
totală cheltuită în această perioadă  este de 264.954 
lei (52,99% din total aprobat). Cheltuielile efectuate 
pentru funcționarea timbrului de arhitectură, 
organizarea sesiunilor de finanțare, consumabile, 
servicii de consultanță fiscală, servicii de expertiză 
contabilă la deconturile depuse pentru proiectele 
culturale și editoriale finanțate din timbru de 
arhitectură.

Programe și proiecte culturale, organizate de OAR şi 
filiale: s-au plătit tranșele pentru proiectele culturale 
aprobate în anul 2020 și s-au efectuat deconturi finale 
pentru proiectele aprobate în anii precedenți în sumă 
totală de 2.454.980 lei (56,44% din suma aprobată), 
astfel:
• Proiecte culturale, anuale de arhitectură: 883.851 lei 
(50,51% din suma aprobată).
• Proiecte culturale societatea civilă: 500.096 lei (50% 
din suma aprobată).

• Proiecte editoriale: 667.542 lei (60,68% din suma 
aprobată).
• Itinerare expoziții: 138.877 lei (69,44% din suma 
aprobată).
• Școli de vară: 264.614 lei (88,20% din suma 
aprobată). 

Proiecte culturale și profesionale prioritare: s-a 
decontat suma de 1.730.664 lei, pentru proiectele 
aprobate, astfel:
• Site, internet OAR: 41.878 lei (13,96% din suma 
aprobată).
• Conferința OAR: 21.486 lei (1,72% din suma aprobată).
• Cercetare, recuperare și valorificare a operei 
arhitecților români, inclusiv constituire arhive: nu s-a 
cheltuit nicio sumă.
• Studii privind promovarea profesiei de arhitect: 
25.585 lei (12,79% din suma aprobată).
• Susținerea completării profilului profesional: nu s-a 
cheltuit nicio sumă.
• Street Delivery 2020: 56.860 lei (56,86% din suma 
aprobată).
• Realizarea sistemului informatic național: 69.058 lei 

(34,53% din suma aprobată).
• Alte proiectele prioritare: la acest capitol bugetar 
s-a decontat suma de 1.515.797 lei: Despre arhitecți 
și proiectele lor, suma de 22.925 lei (91,70% din 
suma aprobată); Conferința Națională pentru 
Politici Arhitecturale ECAP RO2019, suma de 3.596 
lei; Caravana OAR, suma de 145.038 lei (59,15% din 
suma aprobată), iar pentru BETA, suma de 604.581 lei 
(57,97% din suma aprobată).
• Proiectul GL Rural Ghiduri de Arhitectură și Cartarea 
meseriilor, suma de 326.879 lei (86,61% din suma 
aprobată).
• Proiectul De-a Arhitectura: suma de 412.768 lei 
(42,92% din suma aprobată).
• Trienala de Arhitectură: nu s-a cheltuit nicio sumă.
• Casa Mincu: nu s-a cheltuit nicio sumă.
• Muzeul Arhitecturii: nu s-a cheltuit nicio sumă.

Concursuri de arhitectură: 40.833 lei (40,83% din 
suma aprobată).
 
Alte cheltuieli (de urgenţă): nu s-a cheltuit nicio 
sumă
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fig. 25

fig. 26

Disponibil în cont la 1 ianuarie 2020                28.222.317,40 lei

Total încasări 1.01 – 31.12                   8.518.503,33 lei

Total cheltuieli 1.01 – 31.12              4.953.204,92 lei

Disponibil în cont la 31 decembrie       31.787.615,81 lei

Componența soldului:  

cont curent                   4.122.313,38 lei 

Banca Transilvania 
BRD

22.660.000,00 lei
5.000.000, 00 lei

cont card BRD 1.816,11 lei

sold casa lei                   1.100,17 lei

cont devize 2.386,15 lei



VENITURILE 
DIN TIMBRUL DE 
ARHITECTURĂ

Veniturile la bugetul timbrului de arhitectură în 
perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2021 s-au constituit 
din încasările taxei de timbru de arhitectură în sumă 
de 11.174.832,14 lei.

CHELTUIELILE 
DIN TIMBRUL DE 
ARHITECTURĂ
Cheltuielile efectuate din bugetul timbrului de 
arhitectură în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2021, 
în sumă totală de 6.274.142 lei, grupate pe capitole de 
cheltuieli, sunt următoarele:

Premii pentru arhitectură
• Premiile pentru anuale și proiecte culturale s-au 
acordat în sumă totală de 229.350 lei, 45,87% din suma 
rectificata la 12 iulie 2021, pentru proiectele culturale 
finanțate din timbrul de arhitectură, pentru lucrările 
de arhitectură prezentate la manifestări profesionale și 
expoziţii de arhitectură.
• Premii pentru studenți - nu s-a cheltuit nicio sumă.

Burse pentru membri și studenți
• Burse pentru membri - nu s-a cheltuit nicio sumă.
• Burse pentru studenţi: conform Hotărârii Colegiului 
Director nr. 782/04.06.2021 s-au acordat 60 burse x 800 

lei, adică 48.000 lei.

Participări la manifestări internaționale/naționale: 
s-au efectuat cheltuieli de reprezentare a Ordinului 
Arhitecților din România la ședințele Birou UIA, în 
sumă totală de 134.419 lei (13,44% din suma rectificată 
la 12 iulie 2021). S-au achitat cotizațiile anuale la 
organismele internaționale, unde Ordinul este 
membru: cotizația ACE – 78.502,06 lei, echivalentul a 
16.116.21 euro și cotizația UIA - 15.202,27 lei, echivalentul 
a 3.122 euro. 

Ajutoarele sociale de urgenţă pentru membri: s-au 
acordat ajutoare de urgenţă pentru membrii OAR cu 
probleme deosebite de sănătate sau ajutoare urmare 
a decesului, în sumă totală de 84.000 lei ( 42,00% 
din suma rectificata la 12 iulie 2021) prin intermediul 
filialelor OAR. 

Centrul Naţional pentru Arhitectură, Cultură Urbană 
și Peisaj: nu s-a cheltuit nicio sumă.

Cheltuieli pentru timbrul de arhitectură: suma totală 
cheltuită în această perioadă  este de 538.954 lei 

1 iulie - 31 decembrie 2021                Suma lei

Investiții                    0

T.1. Premii pentru arhitectură  229.350 

T.2 Burse pentru membri și studenți            48.000 

T.3 Participări la manifestări naționale/internaționale          134.419

T.4 Ajutoare sociale pentru membri            84.000

T.5 Centru Național pentru Arhitectură,Cultură Urbană                     0

T.6 Cheltuieli pentru timbrul de arhitectură                                              538.954

T.7 Programe și proiecte culturale        3.877.427

T.8 Proiecte culturale și profesionale prioritare        1.361.992

T.9 Concursuri de arhitectură                       0            

T.10 Alte cheltuieli (de urgență)                      0

Structura detaliată a 
cheltuielilor pe capitole 
bugetare

TOTAL CHELTUIELI 6.274.142  lei

Din totalul bugetului timbrului de 
arhitectură pentru anul 2021, aprobat 
prin hotărârea Consiliului național 
nr. 1722 din 14.12.2020, rectificat 
prin hotărârea Consiliului național 
nr. 721 din 24.05.2021 și hotărârea 
Consiliului național nr. 915 din 
12.07.2021, cheltuielile efectuate sunt 
în procent de 19,85% și se încadrează 
în capitolele bugetare.
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(67,37% suma rectificata la 12 iulie 2021). Cheltuielile 
au fost efectuate pentru funcționarea timbrului 
de arhitectură, organizarea sesiunilor de finanțare, 
consumabile, servicii de consultanță fiscală, servicii de 
audit financiar pentru anul 2019, servicii de prelucrare 
arhivistică, abonament lunar de păstrare a arhivei.

Programe şi proiecte culturale, organizate de OAR şi 
filiale: s-au plătit tranșele pentru proiectele culturale 
aprobate în anul 2021 și s-au efectuat deconturi finale 
pentru proiectele aprobate în anii precedenţi în sumă 
totală de 3.877.427 lei (43,68% din suma rectificată la 
12 iulie 2021):
• Proiecte culturale, anuale de arhitectură: 1.453.231 lei 
(45,81% din suma rectificata la 12 iulie 2021).
• Proiecte culturale societatea civilă: 971.476 lei (42,47% 
din suma rectificata la 12 iulie 2021).
• Proiecte cu componentă pronunțată de cercetare, 
sesiune pilot organizată in septembrie 2021, din care 
s-a plătit suma de 95.291 lei (19,06% din sumă buget 
aprobat de 500.000 lei).
• Proiecte editoriale: 903.256 lei (43,00% din suma 

rectificată la 12 iulie 2021).
• Itinerare expoziții: 47.191 lei ( 15,93% din suma 
rectificată la 12 iulie 2021).
• Școli de vară: 406.982 lei (78,27% din suma rectificată 
la 12 iulie 2021). 

Proiecte culturale și profesionale prioritare: s-a 
decontat suma 1.361.992 lei, pentru proiectele 
aprobate, astfel:
• Balul Arhitecților: nu s-a cheltuit nicio sumă.
• Site, internet OAR: suma de 48.897 lei (48,90% din 
suma rectificată la 12 iulie 2021).
• Conferința OAR: nu s-a cheltuit nicio sumă.
• Cercetare, recuperare și valorificare a operei 
arhitecților români, inclusiv constituire arhive: nu s-a 
cheltuit nicio sumă.
• Studii privind promovarea profesiei de arhitect: 7.389 
lei (3.69% din suma rectificata la 12 iulie 2021).
• Susținerea completării profilului profesional: nu s-a 
cheltuit nicio sumă.
• Street Delivery 2021: 76.501 lei (76,50% din suma 
rectificată la 12 iulie 2021), proiectul fiind în derulare.

• Alte proiecte prioritare: la acest capitol bugetar s-a 
decontat suma de 166.052 lei, astfel: proiectul EDU.
OAR, suma de 148.052 lei (25,13% din suma aprobată), 
proiect în derulare; proiectul OAR Young, suma de 
18.000 lei (72,00% din suma aprobată), proiect în 
derulare.
• Proiectul GL Rural Ghiduri de Arhitectură: s-a cheltuit 
suma de 42.309 lei, 96,40% din suma rectificată la 12 
iulie 2021.
• Proiectul De-a Arhitectura: s-a cheltuit 607.238 lei 
(54,19% din suma rectificată la 12 iulie 2021).
• BETA (până în 2024): 413.606 lei (61,43% din suma 
rectificată la 12 iulie 2021).
• Casa Mincu: nu s-a cheltuit nicio sumă.
• Muzeul Arhitecturii: nu s-a cheltuit nicio sumă.

Concursuri de arhitectură: nu s-a cheltuit nicio sumă.

Alte cheltuieli (de urgenţă): nu s-a cheltuit nicio 
sumă.
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Disponibil în cont la 1 ianuarie 2021               31.787.615,81 lei

Total încasări 1.01 – 31.12                   11.174.832,14 lei

Total cheltuieli 1.01 – 31.12              6.274.142,00 lei

Disponibil în cont la 31 decembrie       36.788.306,11 lei

Componența soldului:  

cont curent                   3.125.017,80 lei 

Banca Transilvania 33.660.000,00 lei

cont card BRD 1.816,11 lei

sold casa lei                   636,17 lei

cont devize 836,03 lei



VENITURILE 
DIN TIMBRUL DE 
ARHITECTURĂ

Veniturile la bugetul timbrului de arhitectură în 
perioada 1 ianuarie - 31 martie 2022 s-au constituit din 
încasările taxei de timbru de arhitectură în sumă de 
2.356.085,85 lei.

CHELTUIELILE 
DIN TIMBRUL DE 
ARHITECTURĂ
Cheltuielile efectuate din bugetul timbrului de 
arhitectură în perioada 1 ianuarie - 31 martie 2022, în 
sumă totală de 1.477.739 lei, grupate pe capitole de 
cheltuieli, sunt următoarele:

Premii pentru arhitectură
• Premiile pentru anuale și proiecte culturale s-au 
acordat în sumă totală de 54.000 lei, 6,75% din suma 
aprobata pentru anul 2022, pentru proiectele culturale 
finanțate din timbrul de arhitectură, pentru lucrările 
de arhitectură prezentate la manifestări profesionale și 
expoziţii de arhitectură.
• Premii pentru studenți - nu s-a cheltuit nicio sumă.

Burse pentru membri și studenți
Burse pentru membri - nu s-a cheltuit nicio sumă.
Burse pentru studenţi - nu s-a cheltuit nicio sumă.

Participări la manifestări internaționale/naționale: 
s-au efectuat cheltuieli de reprezentare națională a 
Ordinului Arhitecților din România în cadrul Uniunii 
Profesiilor Liberale din România (UPLR) și reprezentare 
internațională în cadrul Uniunii Internaționale  a 
Arhitecților (UIA) și Consiliului Arhitecților din Europa, 
în sumă totală de 105.669 lei (10,57% din suma 
aprobată pentru anul 2022). S-au înregistrat cotizațiile 
anuale la organismele internaționale, unde Ordinul 
este membru: cotizația ACE - 81.359,99 lei, echivalentul 
a 16.445 euro și cotizația UIA – 17.558,70 lei, echivalentul 
a 3.548 euro.

Ajutoarele sociale de urgenţă pentru membri: s-au 
acordat ajutoare de urgenţă pentru membrii OAR cu 
probleme deosebite de sănătate sau ajutoare urmare 
a decesului, în sumă totală de 32.000 lei( 16,00% din 
suma aprobata pentru anul 2022) prin intermediul  
filialelor OAR. 

Centrul Național pentru Arhitectură, Cultură Urbană 
și Peisaj: nu s-a cheltuit nicio sumă.
Cheltuieli pentru timbrul de arhitectură: suma 
totală cheltuită în această perioadă este de 238.424 

1 iulie - 31 decembrie 2021                Suma lei

T.1. Premii pentru arhitectură    54.000 

T.2 Burse pentru membri și studenți                    0 

T.3 Participări la manifestări naționale/internaționale          105.669

T.4 Ajutoare sociale de urgență pentru membri            32.000

T.5 Centru Național pentru Arhitectură, Cultură Urbană                     0

T.6 Cheltuieli pentru timbrul de arhitectură                                              238.424

T.7 Programe și proiecte culturale           690.673

T.8 Proiecte culturale și profesionale prioritare           356.973

T.9 Concursuri de arhitectură                       0            

T.10 Alte cheltuieli (de urgență)                      0

Structura detaliată a 
cheltuielilor pe capitole 
bugetare

TOTAL CHELTUIELI 1.477.739 lei

Cheltuielile totale efectuate în 
perioada 1 ianuarie - 31 martie 2022 
sunt în procent de 4,15%.din totalul 
bugetului aprobat pentru anul 2022 
prin hotărârea Consiliului național nr. 
1705 din 13.12.2021.

20
22

lei ( 23,84% suma aprobată pentru anul 2022). 
Cheltuielile efectuate pentru funcționarea timbrului 
de arhitectură, organizarea sesiunilor de finanțare, 
consumabile, servicii de consultanță fiscală, servicii de 
prelucrare arhivistică, abonament lunar de păstrare 
a arhivei, implementarea platformei EMSC privind 
desfășurarea electronică a sesiunilor de finanțare a 
proiectelor culturale.

Programe şi proiecte culturale, organizate de OAR şi 
filiale: s-au plătit tranșele pentru proiectele culturale 
aprobate în anul 2021 și s-au efectuat deconturi finale 
pentru proiectele aprobate în anii precedenţi, în sumă 
totală de 690.673 lei (5,60% din suma aprobată pentru 
anul 2022):
• Proiecte culturale, anuale de arhitectură 52.044 lei 
(1,22% din suma aprobata pentru anul 2022).
• Proiecte culturale societatea civilă 206.639 lei (6,41% 
din suma aprobata pentru anul 2022).
• Proiecte cu componentă pronunțată  de cercetare, 
sesiune pilot organizată în septembrie 2021, din 

care s-a plătit suma de 120.790 lei (24,16% din sumă 
bugetată de 500.000 lei).
• Proiecte editoriale 153.558 lei (5,16% din suma 
aprobată pentru anul 2022).
• Itinerare expoziții 56.034 lei ( 15,18% din suma 
aprobată pentru anul 2022).
• Școli de vară 101.609 lei (10,28% din suma aprobată 
pentru anul 2022).

Proiecte culturale și profesionale prioritare: s-a 
decontat suma 356.973 lei, pentru proiectele aprobate, 
astfel:
• Balul Arhitecților: nu s-a cheltuit nicio sumă.
• Site, internet OAR: suma de 2.825 lei (2,83% din suma 
aprobată pentru anul 2022).
• Conferința OAR: nu s-a cheltuit nicio sumă.
• Cercetare, recuperare și valorificare a operei 
arhitecților români, inclusiv constituire arhive: nu s-a 
cheltuit nicio sumă.
• Studii privind promovarea profesiei de arhitect: nu s-a 
cheltuit nicio sumă.

• Sustinerea completării profilului profesional: nu s-a 
cheltuit nicio sumă.
• Street Delivery 2022: nu s-a cheltuit nicio sumă.
• Alte proiecte prioritare: la acest capitol bugetar s-a 
decontat suma de 69.418 lei: proiectul EDU.OAR 68.717 
lei (13,89% din suma aprobată) - proiect în derulare 
și proiectul OAR Young: 701 lei (1,07% din suma 
aprobată) - proiect în derulare.
• Proiectul GL Rural Ghiduri de Arhitectură: nu s-a 
cheltuit nicio sumă.
• Proiectul De-a Arhitectura: nu s-a cheltuit nicio sumă.
• BETA: suma de 284.730 lei (21,33% din suma aprobată 
pentru anul 2022).
• Casa Mincu: nu s-a cheltuit nicio sumă.
• Muzeul Arhitecturii: nu s-a cheltuit nicio sumă.

Concursuri de arhitectură: nu s-a cheltuit nicio sumă.

Alte cheltuieli de urgenţă: nu s-a cheltuit nicio sumă.
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fig. 29

fig. 30

Disponibil în cont la 1 ianuarie 2022               36.788.306.11 lei

Total încasări 1.01 – 31.03                   2.356.085,85 lei

Total cheltuieli 1.01 – 31.03              1.477.739,00 lei

Disponibil în cont la 31 martie       37.795.249,01 lei

Componența soldului:  

cont curent                   4.792.156,65 lei 

Banca Transilvania depozite 33.000.000,00 lei

cont card BRD 1.816,11 lei

sold casa lei                   440,47 lei

cont devize 835,78 lei



3. VENITURI ȘI CHELTUIELI TOTALE ÎN PERIOADA 
 1 iulie 2018 – 31 martie 2022

VENITURILE TOTALE la bugetul timbrului de 
arhitectură sunt în sumă de 35.651.025 lei, din care 
taxa de timbru 35.588.518 lei și dobânda bancară de 
62.507 lei.

CHELTUIELILE TOTALE efectuate din timbrul de 
arhitectură sunt în sumă totală de 20.617.535 lei, 
grupate pe capitole de cheltuieli, astfel:

Investiții 
Suma totală aprobată și cheltuită din dobânda 
bancară este de 50.286 lei, 0,24% din total cheltuieli, 
pentru lucrări de întreținere la Casa Mincu.

Premii pentru arhitectură
S-au acordat în sumă de 914.194 lei, adică 4,39% 
din cheltuieli, membrilor OAR pentru lucrările de 
arhitectură prezentate la manifestările profesionale 
și expoziţiile de arhitectură, în cadrul anualelor de 
arhitectură și proiectelor culturale finanţate din 
timbrul de arhitectură.

Burse
S-au acordat burse studenților pentru a participa la 
Şcolile de vară, în sumă totală de 99.900 lei, 0,48 % 
din total cheltuieli, astfel:
• Hotărărea Colegiului director nr. 1119 din 
18.06.2019 prin care s-au aprobat 14.500 lei (29 burse 
x 500 lei) din care plătiți efectiv 13.500 lei (27 burse 
x 500 lei), două persoane nu au putut participa la 
Școala de vară.
• Hotărărea Colegiului director nr. 931 din data 
de 24.06.2020 prin care s-a aprobat suma de 40.000 
lei (50 burse x 800 lei) dar s-a plătit suma de 38.400 
lei (48 burse x 800 lei), două persoane nu au putut 
participa la Școala de vară.
• Hotărărea Colegiului director nr. 782 din 
04.06.2022 suma de 48.000 lei (60 burse x 800 lei).

Participări la manifestări naționale/internaționale
Cheltuielile sunt în sumă de 682.669 lei, 3,31% 
din cheltuielile totale. S-au efectuat cheltuieli de 

reprezentare națională a Ordinului Arhitecţilor din 
România în cadrul Uniunii Profesiilor Liberale din 
România (UPLR) și reprezentare internațională în 
cadrul Uniunii Internaționale a Arhitecților (UIA) și a 
Consiliului Arhitecților din Europa. 
Din suma totală cheltuită, 372.939 lei reprezintă plata 
cotizaţiilor anuale la organismele internaţionale, 
pentru perioada 2019-2022:
• cotizatia ACE suma de 300.018 lei, echiv. 61.616 euro.
• cotizatia UIA suma de 72.921 lei, echiv. 14.996 euro.

Ajutoare sociale de urgență pentru membri
S-au acordat ajutoare sociale de urgență pentru 
membrii OAR cu probleme deosebite de sănătate 
sau ajutoare urmare a decesului, în sumă totală 
de 386.360 lei, 1,87% din totalul cheltuielilor, prin 
intermediul  filialelor OAR care au transmis solicitări. 

Centrul Național pentru Arhitectură, Cultură Urbană 
și Peisaj - rețea - nu s-a cheltuit nicio sumă. 

Cheltuieli pentru departamentul timbrului de 
arhitectură
Suma totală cheltuită în această perioadă este de 
1.279.601 lei, 6,21% din totalul cheltuielilor. Cheltuielile 
au fost efectuate pentru funcționarea timbrului 
de arhitectură, organizarea sesiunilor de finanțare, 
consumabile, servicii de consultanță fiscală, servicii 
de expertiză contabilă pentru proiectele finanțate 
din timbrul de arhitectură, auditul privind timbrul de 
arhitectură pentru anii 2018, 2019 și 2020, servicii de 
prelucrare arhivistică și abonament lunar de păstrare 
a arhivei. În anul 2021 s-a implementat platforma 
EMSC privind desfășurarea electronică  a sesiunilor de 
finanțare a  proiectelor culturale.

Programe şi proiecte culturale 
S-au decontat proiecte culturale finanțate din timbrul 
de arhitectură, aprobate în perioada 2018 - 2021, s-au  
efectuat deconturile finale pentru proiectele culturale 
din anii precedenți, în sumă de 10.735.222 lei, 
reprezintă 52,07% din cheltuieli:

• proiecte culturale filiale, anuale: 3.897.930 lei;
• proiecte culturale societatea civilă: 2.602.896. lei;
• proiecte componență cercetare: 216.081;
• proiecte editoriale: 2.678.401 lei;
• itinerare expoziții: 368.192 lei;
• Școli de vară:  971.722 lei.

Anual, s-au organizat sesiuni de finanţare pentru 
proiecte culturale, anuale de arhitectură, proiecte 
societatea civilă, școli de vară, proiecte editoriale 
şi itinerare de expoziţii. Suma totală aprobată în 
perioada 2018 - 2022 este de 17.439.826 lei: 
• proiecte culturale filiale, anuale de arhitectură:  
5.164.658 lei.
• premii pentru anualele de arhitectură, proiecte filiale:  
1.340.580 lei.
• proiecte culturale societatea civilă:  4.259.943 lei.
• Școli de vară: 1.549.373 lei. 
• proiecte componență cercetare: 354.950 lei.
• proiecte editoriale (cărți și reviste):  4.297.968 lei.
• itinerare expoziții:  472.354 lei.
În perioada septembrie - octombrie 2021 s-a organizat 
online sesiunea pilot privind acordarea finanțărilor 
pentru proiecte culturale cu componentă pronunțată 
de cercetare. S-au finanțat 8 proiecte cu suma totală 
de 354.950 lei, suma alocată fiind de 500.000 lei.

Proiecte culturale și profesionale prioritare
Suma cheltuită la acest capitol este de 6.392.379 
lei, 31% din cheltuieli pentru proiectele prioritare 
aprobate, astfel:
• Balul Arhitecților: Ordinul Arhitecților din România 
nu mai organizează acest eveniment cultural, 
participând împreună cu Uniunea Arhitecților din 
România prin finanțări parțiale, suma cheltuită fiind 
de 19.700 lei, în anul 2019.
• Site Internet OAR:  s-a cheltuit suma de 103.510 lei.
• Conferința Națională OAR 2018: s-au efectuat 
cheltuieli pentru organizarea Conferinței (închirierea 
sălii, a echipamentelor tehnice, realizarea materialelor, 
a printurilor) și s-au efectuat deconturi de transport 
și cazare pentru delegați, suma cheltuită fiind de 
269.829 lei. În decembrie 2019 s-a aprobat organizarea 
unei Conferințe extraordinare, dar din cauza 
pandemiei de COVID 19 a fost anulată, au fost angajate 
cheltuieli organizatorice în sumă de 21.486 lei.
• Cercetare, recuperare și valorificarea operei 

arhitecților români, inclusiv constituire arhive: nu s-a 
cheltuit nicio sumă.
• Studii privind promovarea profesiei de arhitect: 
studiu privind piața serviciilor de arhitectură și tarife 
practicate, realizat de firma IMAS Marketing și Sondaje 
SA, prin contractul încheiat în anul 2018, urmând a fi 
finalizat în anul 2022.
• Susținerea completării profilului profesional: nu s-a 
cheltuit nicio sumă.
• Street Delivery: organizat anual de Ordinul 
Arhitectilor din România, proiect cultural care a reușit 
să atragă proiecte ale organizațiilor și asociațiilor 
culturale pentru societatea civilă. În perioada 2018 - 
2021, s-au organizat patru evenimente culturale, suma 
totală cheltuită fiind de 224.043 lei.
• Realizarea sistemului informatic național: cheltuielile 
realizate au fost în sumă de 90.119 lei pentru 
dezvoltarea aplicației software „SIOAR - Soluție 
informatică de management al activităţii OAR la nivel 
de filiale și la nivel național”, proiect început în  anul 
2013, care a fost completat și actualizat la solicitările 
filialelor. Începând din anul 2021 aceste cheltuieli 
privind dezvoltarea SIOAR au trecut pe bugetul de 
cotizații, fiind susținute din taxa de dovada încasată de 
la filiale. 
• De-a Arhitectura: 1.776.806 lei.
• Beta: 1.364.597 lei.
• Ghiduri de Arhitectură/Cartarea meseriilor: 882.439 
lei.
• Trienala de Arhitectură East Centric 2019: 360.992 lei.
• EDU.OAR: 216.769 lei.
• OAR Young: 18.701 lei.
• Proiectul 30zile.ro:  34.305 lei.
• ECAP 2019: 747.677 lei.
• Caravana OAR:  205.507 lei.
• Despre arhitecți și proiectele lor: 22.925 lei.    

Finanțările acordate pentru proiectele prioritare, prin 
Hotărâri ale Consiliului național, au fost:

Programul De-a Arhitectura, beneficiar Asociația 
De-a Arhitectura a obținut finanțări în sumă totală de 
2.313.148 lei, aprobate prin:
• Hotărârea Consiliului național nr. 2541/17.12.2018, 
suma de 541.840 lei.    
• Hotărârea Consiliului național nr. 2280/2/16.12.2019, 
suma de 579.258 lei.    
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• Hotărârea Consiliului național nr. 1716/14.12.2020, 
suma de 571.793 lei.
• Hotărârea Consiliului național nr. 1707/13.12.2021, 
suma de 620.257 lei.

Proiectul Beta, beneficiar Filiala Teritorială Timiș, 
a obținut finanțări în sumă totală de 2.053.935 lei, 
aprobate prin:
• Hotărârea Consiliului național nr. 2543/17.12.2018, 
suma de 205.600 lei.
• Hotărârea Consiliului național nr. 2280/1/16.12.2019, 
suma de 898.920 lei, din care 76.800 lei premii.
• Hotărârea Consiliului național nr. 1718/14.12.2020, 
suma de 315.000 lei.
• Hotărârea Consiliului național nr. 1706/13.12.2021, 
suma de 949.100 lei, din care 80.000 lei premii.

Proiectul Trienala de Arhitectură East Centric, 
beneficiar Fundația Arhitext Design, a obținut 
finantare prin Hotărârea Consiliului național nr. 
2280/4/16.12.2019, în sumă de 75.590 lei.

Proiectul Ghid de Arhitectură Eclezială pentru 
încadrarea în specificul local și confesional, beneficiar 
Filiala Teritorială București, a obținut finanțare prin 
Hotărârea Consiliului național nr. 2542/17.12.2018, în 
sumă de 223.500 lei.

Proiectul Ghid de Arhitectură pentru construcții 
cu gabarit mare în mediul rural, beneficiar Filiala 
Teritorială Nord Vest, a obținut finanțare prin 
Hotărârea Consiliului național nr. 2542/17.12.2018, în 
suma de 142.000 lei.

S-a acordat  finanțare și pentru proiecte culturale 
profesionale:
• Proiectul Cartarea meseriilor tradiționale și 
emergente și a produselor derivate din domeniul 
construcțiilor din România -2018, beneficiar Filiala 
Teritorială Transilvania, Hotărârea Consiliului național 
nr. 2352/18.12.2017, suma de 104.230 lei.
• Proiectul Cartarea meseriilor tradiționale si 
emergente și a produselor derivate din domeniul 
construcțiilor din România – Etapa ll, beneficiar Filiala 
Teritorială Transilvania, Hotărârea Consiliului național 
nr. 2280/3/16.12.2019, suma de 47.700 lei.
• Proiectul 30zile.ro, beneficiar Ordinul Arhitecților 

din România, Hotărârea Consiliului național nr. 
2544/17.12.2018, suma de 76.895 lei.
• Proiectul ECAP, beneficiar Ordinul Arhitecților 
din România, Hotărârea Consiliului național nr. 
2545/17.12.2018, suma de 849.703 lei. 
• Proiectul Caravana OAR 2019-2020, beneficiar 
Ordinul Arhitecților din România, Hotărârea Consiliului 
național nr. 1207/24.06.2019, suma de 255.960 lei.
• Proiectul EDU.OAR, beneficiar Ordinul Arhitecților 
din România, Hotărârea Consiliului național nr. 
82/18.01.2021, suma de 589.132 lei.
• Proiectul Itinerare expozitie Somes BAV 2021, 
beneficiar Ordinul Arhitecților din România, Hotărârea 
Consiliului național nr.1485/01.11.2021, suma de 
17.944,96 euro.
• Proiectul Definiri și principii pentru Indicele de 
calitate a locuirii, beneficiar Ordinul Arhitecților 
din România, Hotărârea Consiliului național nr. 
1708/13.12.2021, suma de 164.000 lei.
• Proiectul Arhitecți în administrație, beneficiar 
Ordinul Arhitecților din România, Hotărârea Consiliului 
național nr. 137/31.01.2022, suma de 79.600 lei.
• Proiectul SIC - Dosarul arhitecților, beneficiar Ordinul 
Arhitecților din România, Hotărârea Consiliului 
național nr. 138/31.01.2022, suma de 124.158 lei.
• Proiectul OAR – Young, beneficiar Ordinul Arhitecților 
din România, Hotărârea Consiliului național nr. 
139/31.01.2022, suma de 65.355 lei.
• Proiectul Arhitecți în administrație, beneficiar 
Ordinul Arhitecților din România, Hotărârea Consiliului 
național nr. 137/31.01.2022, suma de 79.600 lei.
• Proiectul Ape Pentru Comunități Durabile propus de 
Filiala teritorială București în cadrul itinerării Someș 
BAV, beneficiar Filiala Teritorială București, Hotărârea 
Consiliului național nr. 407/21.03.2022, suma de 
143.985 lei.

Finanțarea proiectelor culturale, profesionale si 
prioritare, aprobate din timbrul de arhitectură, s-a 
efectuat în baza contractelor de finanțare semnate cu 
beneficiarii.

Cheltuielile efectuate pentru realizarea proiectelor, 
au fost justificate de către beneficiari prin depunerea 
dosarelor de decont cu documente eligibile din punct 
de vedere financiar contabil.

Concursuri de arhitectură
Suma totală cheltuită 47.174 lei, pentru organizarea 
concursului de selecție a  proiectelor pentru copii la 
Concursul UIA, Cuburile de aur 2020, s-a cheltuit suma 
de 40.833 lei. 

In decembrie 2018 s-a decontat suma de 6.341 
lei, tranșa a doua pentru organizarea concursului 
de soluții Ne vedem în Sibiu, privind amenajarea 
interioară a sediului Filialei Teritoriala Sibiu-Vâlcea.

Alte cheltuieli (de urgență)
La acest capitol bugetar s-a cheltuit suma de 39.869 lei 
pentru completări la proiecte culturale în derulare și 
comisioane bancare.

Disponibilul în cont la data de 31 martie 2022 este de 
37.795.249 lei.

1 iulie 2018 - 31 decembrie 2022                Suma lei

T.1. Investiții            50.286 

T.2. Premii pentru arhitectură          904.194 

T.3 Burse pentru membri și studenți            99.900 

T.4 Participără la manifestări naționale/internaționale          682.550

T.5 Ajutoare sociale de urgență pentru membri          386.360

T.6. Centrul Național pentru Arhitectură, Cultură Urbană                                          0            

T.7 Cheltuieli pentru timbrul de arhitectură       1.279.601

T.8 Programe și proiecte culturale     10.735.222

T.9 Proiecte culturale și profesionale prioritare       6.392.379

T.10 Concursuri de arhitectură             47.174           

T.11 Alte cheltuieli de urgență            39.869

Structura detaliată a 
cheltuielilor pe capitole 
bugetare

TOTAL CHELTUIELI 20.617.535
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682.550 lei - 3% 

386.360 lei - 2% 

1.129.601 lei - 2% 
0 lei - 0% 

10.735.222 lei - 52% 

904.194 lei - 5%50.286 lei - 0%
47.174 lei - 0%

6.392.379 lei - 31%

99.900 lei - 1%

Investiții

Programe și proiecte culturale

Ajutoare sociale de urgență pentru membri

Premii pentru arhitectură

Proiecte culturale și profesionale prioritare

Centrul Național pentru Arhitectură, Cultură Urbană

Burse pentru membri și studenți

Concursuri de arhitectură

Cheltuieli pentru timbrul de arhitectură

4. CONCLUZIE

S-a realizat auditarea timbrului de arhitectură 
pentru anii 2018, 2019 și 2020 prin intermediul firmei 
Accountess Profile SRL. Conform contractului nr. 514 
din 8.04.2022, încheiat cu firma Accountess Profile SRL 
este în derulare auditarea pentru anul 2021. 

Rapoartele de audit sunt accesibile pe site-ul oar.archi, 

aici: https://oar.archi/despre-oar/ce-este-si-ce-face-oar/
rapoarte-de-activitate-oar/
Veniturile și cheltuielile din taxa de timbru de 
arhitectură se regăsesc în bugetele anuale  OAR pentru 
timbrul de arhitectură, aprobate/rectificate în fiecare 
an de prin hotărâri ale Consiliului naţional OAR, au la 
bază hotărâri și decizii ale forurilor de conducere OAR.
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fig. 32

Veniturile și cheltuielile Ordinului Arhitecților 
din România sunt evidențiate în bugetele anuale 
aprobate de către Consiliul național, având la 
bază decizii şi hotărâri ale forurilor de conducere: 
Consiliul național OAR, Colegiul director OAR şi 
Președinte.

Situaţiile financiar-contabile au fost întocmite şi 
depuse anual, cu respectarea Legii contabilităţii 
82/1991 şi a reglementărilor contabile pentru 
persoanele juridice fără scop patrimonial.

Din verificările efectuate prin sondaj a rezultat 
faptul că datele din situațiile financiare și 
execuțiile bugetare anuale corespund cu cele 

din documentele contabile, balanța de verificare 
analitică și sintetică.

Ordinul Arhitecților din România nu are datorii 
la Bugetul de Stat, Bugetul Asigurărilor Sociale și 
Fondurilor Speciale, impozitele şi taxele locale fiind 
calculate şi virate la timp. 

Ordinul Arhitecților din România nu are datorii 
la niciun furnizor de servicii sau produse și nici la 
colaboratori persoane fizice.

Membrii Comisiei de Cenzori au o opinie favorabilă 
și pozitivă pentru activitatea financiară desfășurată 
de conducerea Ordinului pe perioada mandatului.

PARTEA A III-A
CONCLUZII

Comisia Naţională de Cenzori:

Arh. Rudolf Gräf                                                        Arh. Marian Stan                                                  Aurelia Bănuleasa                                                                                                                                        
Expert contabil

SUSȚINĂTORI 
CONFERINȚA NAȚIONALĂ OAR 2022:
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