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RAPORT DE DUE DILIGENCE FINANCIAR 

Ordinul Arhitecților din Romȃnia (OAR) 

 

1. Obiectivul misiunii de due diligence financiar 

Acest raport a fost realizat ȋn conformitate cu termenii contractului nr. 670/08.04.2022, ȋncheiat ȋntre 

Accountess Profile SRL ȋn calitate de prestator și Ordinul Arhitecților din Romȃnia (ȋn continuare „OAR”) 

ȋn calitate de beneficiar și reprezintă sinteza activităților ȋntreprinse ȋn cadrul misiunii de due diligence 

financiar vizȃnd tranzacțiile care au stat la baza Bugetului de execuție al Timbrului de Arhitectură pentru 

anul 2021, ȋntocmit de beneficiar. 

Misiunea noastră a avut ca obiectiv obținerea de probe suficiente și adecvate pentru a exprima o 

asigurare rezonabilă cu privire la: 

1. conformitatea și legalitatea tranzacțiilor care implică fonduri avȃnd ca sursă taxa de timbru 

pentru anul 2021; 

2. conformitatea și legalitatea operațiunilor privind categoriile de cheltuieli prezentate ȋn Bugetul 

de execuție al Timbrului de Arhitectură pentru anul 2021. 

Raportul nostru este întocmit exclusiv în scopul prevăzut mai sus și nu trebuie utilizat în niciun alt scop 

sau distribuit către alte părți.  

Acest raport se referă doar la elementele specificate mai sus și nu se extinde asupra altor arii de activitate 

ale beneficiarului. 

 

2. Documentele analizate 

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

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

- Execuția Bugetului din Timbrul Arhitecturii pentru anul 2021, conform Hotărȃrii Consiliului Național 

nr. 915 din 12.07.2021 pentru aprobarea rectificării Bugetului OAR din Timbrul Arhitecturii pentru 

anul 2021; 

- Registrul Jurnal aferent anului 2021 pentru tranzacțiile ce implică fonduri avȃnd ca sursă taxa de 

timbru pentru anul 2021; 

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

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

- Facturi, rapoarte de lucru și contracte pentru selecția de cheltuieli verificată; 
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- Hotărȃri privind acordarea ajutoarelor sociale; 

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

- Normele generale privind atribuirea finanțărilor din timbrul arhitecturii de către OAR; 

- Normele metodologice privind finanțarea de oferte culturale și proiecte editoriale din timbrul 

arhitecturii. 

 

3. Baza legală 

Misiunea de asigurare rezonabilă a fost efectuată cu respectarea următoarelor prevederi legale: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

modificările și completările ulterioare). 

 

Conform Normelor Metodologice din 2003, fondurile virate ȋn conturile OAR vor fi angajate și utilizate 

potriviti obiectului de activitate prevăzut ȋn statut, cu aprobarea organului de conducere și cu 

respectarea ȋntocmai  a destinațiilor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 35/1994, cu modificările și 

completările ulterioare, după cum urmează: 

a) susținerea unor proiecte culturale de interes național; 

b) participarea la concursuri de interpretare și creație ȋn țară și ȋn străinătate; 

c) promovarea unor acțiuni cu participarea romȃnilor de peste hotare; 

d) susținerea și protejarea artei cinematografice, teatrale și muzicale; 

e) completarea fondurilor destinate susținerii activității tinerilor creatori, interpreți și executanți; 

f) sprijinarea materială a creatorilor, interpreților și executanților pensionari; 

g) sprijinirea materială a revistelor de specialitate aparținȃnd uniunilo de creație; 

h) sprijinirea ȋnscrierii ȋn circuitul național și internațional a operelor artistice de valoare; 

i) cinstirea și perpetuarea memoriei personalităților culturii romȃnești și ale minorităților naționale, 

atȃt ȋn țară cȃt și ȋn străinătate; 

j) punerea ȋn valoare a patrimoniului folcloric și etnografic din Romȃnia; 

k) susținerea financiară a spectacolelor ȋn care sunt prezentate opere de creație ai căror autori 

sunt romȃni sau reprezentanți ai minorităților naționale din Romȃnia; 

l) susținerea financiară a premiilor acordate creatorilor și interpreților. 
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4. Concluzii 

 

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

ȋncasate ȋn anul 2021. 

Conform Execuției Bugetului din Timbrul Arhitecturii pentru anul 2021 și a evidenței contabile aferente, 

veniturile ȋncasate din timbrul de arhitectură au avut următoarele valori: 

Descriere Valoare - lei 

Venituri din timbrul de arhitectură ȋn anul 2021, din care: 11,217,332 

Ȋncasări din timbrul de arhitectură 11,174,832 

Ȋncasări din dobȃnzi aferente timbrului 42,500 

 

Pe lȃngă veniturile de mai sus, OAR a obținut ȋn anul 2021 și o sponsorizare ȋn valoare de 100.000 lei 

pentru proiectele de tipul Școli de vară. 

 

Activitățile de verificare au acoperit 91% din totalul ȋncasărilor din taxa timbrului de arhitectură și au 

constat ȋn verificarea extraselor de cont conținȃnd aceste ȋncasări cu sumele prezentate ȋn Execuția 

Bugetului din Timbrul Arhitecturii și valorile ȋnregistate ȋn evidența contabilă. 

Concluziile acestor verificări sunt următoarele: 

• ȋnregistrările contabile privind ȋncasările din timbrul de arhitectură aferente anului 2021 respectă 

prevederile OMFP 3103/2017 

• ȋnregistrările contabile privind ȋncasările din timbrul de arhitectură aferente anului 2021 sunt 

conforme cu realitatea economică. 

 

Recomandăm ȋn continuare compilarea evidenței anuale cu ȋncasările primite pentru taxa timbrului de 

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

transmiterea acestei evidențe către unitățile plătitoare. 

 

 

4.2 Pentru ȋndeplinirea celui de-al doilea obiectiv am analizat tranzacțiile care implică fonduri avȃnd ca 

sursă ȋncasările din timbrul de arhitectură ȋnregistrate de către OAR ȋn anul 2021 

 

Prezentare procedură de lucru și categorii de cheltuieli analizate 

Verificare conformității și legalității acestor tranzacții s-a realizat plecȃnd de la prevederile Legii nr. 

35/1994 privind categoriile de utilizări permise din fondurile timbrului de arhitectură, redate la punctul 

3 al prezentului raport. 
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Suplimentar condiționării impuse de aceste categorii de utilizări se adaugă obligativitatea ca tranzacțiile 

să fie efectuate ȋn scopul realizării obiectului de activitate conform statutului OAR pentru a putea fi 

considerate deductibile. 

 

Conform Normelor generale privind atribuirea finanțărilor din Timbrul Arhitecturii de către OAR (Anexa 

2 la Hotărȃrea CN OAR nr. 2352 din 18 decembrie 2017) sumele colectate din timbrul arhitecturii de 

către OAR sunt defalcate ȋn categorii bugetare distincte, astfel: 

a) oferte culturale și proiecte editoriale (selectate ȋn vederea finanțării ȋn cadrul sesiunilor de 

finanțare nerambursabilă din Timbrul Arhitecturii), cuprinzȃnd: 

i. proiecte culturale; 

ii. Anuale sau Bienale de arhitectură; 

iii. acțiuni culturale (inclusiv itinerarea de expoziții); 

iv. proiecte editoriale, tipărite și ȋn format digital; 

v. desfășurarea activității comisiei de selecție și evaluare; 

b) proiecte prioritare ale OAR, cuprinzȃnd: 

i. Rețeaua Națională de Arhitectură, Cultură urbană și Peisaj; 

ii. Muzeul Arhitecturii; 

iii. Casa Ion Mincu; 

iv. Altele/neprevăzute 

c) alte destinații, cu respectarea art. 3 din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, 

teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment, republicată, 

cuprinzȃnd: 

i. burse și premii; 

ii. participarea la manifestări naționale și internaționale (inclusiv concursuri de creație); 

iii. sprijinirea materială a membrilor creatori; 

iv. editarea de publicații proprii; 

v. altele. 

 

Astfel,  pentru a obține o asigurare rezonabilă referitoare la conformitatea și legalitatea operațiunilor 

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

anul 2021 am verificat realitatea tranzacțiilor semnificative și am controlat documentele justificative 

aferente, acoperind 86% din totalul cheltuielilor prezentate ȋn Execuția Bugetară. 

 

Conform Bugetului de execuție aprobat prin rectificarea nr. 915/12.07.2021, redat ca anexă la prezentul 

raport, valoarea cheltuielilor estimate a fi realizate din fonduri avȃnd ca sursă timbrul de arhitectură a 

fost de 31.604.064 lei.  

Din execuția acestui buget pentru anul 2021 rezultă că au fost angajate costuri reprezentȃnd 19,85% 

din valoarea estimată pentru acest an.  
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Principalele categorii de cheltuieli angajate ȋn anul 2021 din fondul timbrului de arhitectură se prezintă 

după cum urmează: 

 

Cod Descriere cheltuială Buget – rectificare 

iulie 2021 lei 

Execuție 

31.12.2021 lei 

% 

execuție  

T.1 Premii pentru arhitectură  600.000 229.350   38,23% 

T.2 Burse 400.000 48.000   12,00% 

T.3 Participări la manifestări internaționale / naționale 1.000.000 134.419   13,44% 

T.4 Ajutoare sociale de urgență pentru membri 200.000 84.000   42,00% 

T.6 Cheltuieli pentru Timbrul de Arhitectură  800.000 538.954   67,37% 

T.7 Programe și proiecte culturale  8.876.428 3.877.427   43,68% 

T.8 Proiecte culturale și profesionale prioritare 9.532.802 1.361.992   14,29% 

 Total cheltuieli 31.604.064 6.274.142 19,85% 

 

T.1 Premiile pentru arhitectură acordate ȋn 2021 ȋn valoare de 229.350 lei au constat ȋn premii pentru 

anuale și proiecte culturale. Verificarea eligibilității și a legalității premiilor acordate pentru anuale și 

proiecte culturale a presupus verificarea contractelor ȋncheiate cu filialele organizatoare de evenimente 

anuale/bianuale de arhitectură și de concursuri de arhitectură, precum și asigurarea existenței 

documentației necesare pentru organizarea acestor concursuri cu premii ȋn bani, conform normelor 

legale ȋn vigoare. 

 

T.2 OAR a acordat ȋn anul 2021 burse studenților ȋn valoare de 48.000 lei, ȋn conformitate cu litera e) 

art. 3 din Legea nr. 35/1994. 

 

T.3 Ȋn anul 2021 au fost ȋnregistrate cheltuieli cu cotizațiile internaționale (la organisme precum UIA, 

ACE, UPLR) și cu deplasări la evenimente internaționale de specialitate ȋn valoare totală de 134.419 lei. 

Din bugetul alocat pentru ajutoarele sociale de urgență pentru membri, cod T.4, au fost consumate 

fonduri din timbrul de arhitectură ȋn proporție de 42%.  

 

Cheltuielile pentru Timbrul de Arhitectură, cod T.6, au fost realizate ȋn proporție de 67% din bugetul 

alocat și includ cheltuieli cu salariile personalului din departamentul de contabilitate atribuibile 

activităților generate de timbrul de arhitectură, cheltuieli cu servicii de analiză și specificație tehnică, 

cheltuieli de design, cheltuieli de promovare, respectiv cu serviciile de contabilitate și de consultanță 

privind activitățile derulate ȋn acord cu statutul OAR, atribuibile operațiunilor din timbrul de arhitectură. 

Pentru analiza acestora am verificat documentele justificative (ștate de salarii, contracte, facturi, rapoarte 

de lucru etc) pentru un eșantion de tranzacții cu valoare semnificativă (individual și per total, in funcție 

de natura tranzacției).  
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Apreciem că aceste tipuri de cheltuieli susțin activitatea de gestionare a fondurilor din taxa timbrului de 

arhitectură și pot fi atribuite proporțional oricăreia dintre utilizările eligibile specificate ȋn Legea nr. 

35/1994, atȃta timp cȃt sunt documentate conform normelor legale ȋn vigoare. 

 

Finanțarea programelor și proiectelor culturale* din fondurile taxei de timbru de arhitectură, cod T.7, a 

presupus un cost total de 3.877.427 lei ȋn anul 2021, respectiv 43,68 % din cheltuielile bugetate pentru 

același an. Programele și proiectele culturale derulate din timbrul de arhitectură ȋn anul 2021 se ȋmpart 

ȋn categoriile descrise ȋn figura de mai jos: 

 

 

 

*Conform Normelor metodologice aprobate prin Hotărȃrea Consiliului Național al Ordinului nr. 2352/18.12.2017, 

art. 1^1, un proiect cultural reprezintă o sumă de activități specifice ȋntr-un domeniu cultural sau o sumă de acțiuni 

culturale structurate unitar ȋn urma cărora rezultă un bun cultural, care nu intră ȋn categoria proiectelor editoriale. 

Prin proiecte editoriale se ȋnțelege realizarea unei lucrări (cărți sau reviste) ȋn domeniul arhitecturii și disciplinelor 

conexe care implică un set de operațiuni/activități precum elaborarea, traducerea, editarea, tehnoredactarea, 

ilustrarea, tipărirea și publicarea acestora, inclusiv ȋn format digital, offline și online. 

 

Ȋn ceea ce privește proiectele culturale și profesionale prioritare, cod T.8, fondurile din timbrul de 

arhitectură utilizate au reprezentat doar 14,29% din cele 9,5 milioane lei bugetate pentru această 

utilizare. 

Conform Normelor metodologice aprobate prin Hotărȃrea Consiliului Național al Ordinului nr. 

2352/18.12.2017, prin proiect prioritar se ȋnțelege un proiect cultural sau editorial care ȋntrunește 

cumulativ cerințele prevăzute de art. 1^1 (redate și mai sus) cȃt și următoarele criterii: 

a) importanța majoră a subiectului abordat de proiect, pentru misiunea, viziunea și politicile 

Ordinului; 

38%

25%2%

23%

1%
11%

T.7 Programe si proiecte culturale

T.7.1.1 Proiecte culturale filiale, anuale

T.7.1.2 Proiecte culturale societate civila

T.7.1.3 Proiecte cu componenta pronuntata de cercetare

T.7.2 Proiecte editoriale

T.7.3 Itinerare expozitii

T.7.4 Scoli de vara
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b) promovarea valorilor culturii naționale sau contribuție la dezvoltarea relațiilor culturale 

internaționale, de exemplu prin expoziții internaționale, simpozioane, seminarii profesionale etc; 

c) grad ridicat de originalitate ȋn raport cu alte proiecte din aceeași arie; 

d) sustenabilitatea impactului: rezultate concrete și pe termen lung, rezultate indirecte, atingerea 

unui public semnificativ ca structură și ca număr de persoane; 

e) vizibilitate mare, aducȃnd un beneficiu de imagine pentru OAR, la nivel național și internațional. 

Totodată, prin aceleași Norme se stabilește că următoarele inițiative au un statut permanent ȋn categoria 

proiectelor prioritare: 

a) Rețeaua Natională pentru Arhitectură, Cultură urbană și Peisaj; 

b) Muzeul Arhitecturii; 

c) Casa Ion Mincu. 

 

Proiectele culturale și profesionale prioritare finanțate ȋn anul 2021 din Timbrul Arhitecturii se prezintă 

astfel: 

 

 

Verificarea eligibilității cheltuielilor din categoriile cod T.7 și T.8 a presupus asigurarea existenței 

documentelor suport obligatorii (contracte, bugete cheltuieli proiecte culturale/editoriale, facturi, PV de 

predare-primire a proiectelor etc) și asigurarea transpunerii corecte a contractelor ȋn evidența contabilă. 
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Concluzii 

 

Ȋn ceea ce privește obiectivul 2 al misiunii noastre, și anume obținerea unei asigurări rezonabile privind 

conformitatea și legalitatea operațiunilor privind categoriile de cheltuieli prezentate ȋn Bugetul de 

execuție al Timbrului de Arhitectură pentru anul 2021 suntem de părere că, ȋn urma analizei 

documentelor primite pentru selecția de operațiuni finanțate din ȋncasările anului 2021 din timbrul de 

arhitectură:  

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

- cheltuielile angajate susțin realizarea operațiunilor de administrare a fondului timbrului de 

arhitectură; 

- operațiunile sunt documentate corespunzător, conform legislației fiscale ȋn vigoare; 

- operațiunile sunt reflectate corespunzător ȋn evidența contabilă. 

 

 

Data raportului: 07.10.2022  

EC Liliana-Geanina Vasile 
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Anexă – Execuția bugetului din taxa timbrului de arhitectură 

 

 

 

Cod Descriere cheltuială Buget – rectificare 

iulie 2021 lei 

Execuție 

31.12.2021 

lei 

% execuție  

T.1 Premii pentru arhitectură  600,000 229,350   38.23% 

T.1.1 Premii pentru anuale și proiecte culturale  500,000 229,350   45.87% 

T.1.2 Premii pentru studenți 100,000 0   0.00% 

T.2 Burse 400,000 48,000   12.00% 

T.2.1 Burse pentru membri 200,000 0   0.00% 

T.2.2 Burse pentru studenți 200,000 48,000   24.00% 

T.3 Participări la manifestări  internaționale / naționale 1,000,000 134,419   13.44% 

T.4 Ajutoare sociale de urgență pentru membri 200,000 84,000   42.00% 

T.5 Centrul Național pentru Arhitectură, Cultură Urbană și 

Peisaj – rețea 

10,000,000 0   0.00% 

T.6 Cheltuieli pentru Timbrul de Arhitectură  800,000 538,954   67.37% 

T.7 Programe și proiecte culturale  8,876,428 3,877,427   43.68% 

T.7.1 Proiecte culturale 5,959,566 2,519,998   42.28% 

T.7.1.1 Proiecte culturale filiale, anuale 3,172,356 1,453,231   45.81% 

T.7.1.2 Proiecte culturale societate civilă 2,287,210 971,476   42.47% 

T.7.1.3 Proiecte cu componentă pronunțată  de cercetare 500,000 95,291   19.06% 

T.7.2 Proiecte editoriale 2,100,622 903,256   43.00% 

T.7.3 Itinerare expoziții  296,240 47,191   15.93% 

T.7.4 Școli de vară 520,000 406,982   78.27% 

T.8 Proiecte culturale și profesionale prioritare 9,532,802 1,361,992   14.29% 

T.8.1 Balul Arhitecților 45,000 0   0.00% 

T.8.2 Site Internet OAR, inclusiv identitate vizuală 100,000 48,897   48.90% 

T.8.3 Conferința OAR 1,250,000 0   0.00% 

T.8.4 Cercetare, recuperare și valorificare a operei arhitecților 

români, inclusiv constituire arhive 

400,000 0   0.00% 

T.8.5 Studii privind promovarea profesiei de arhitect 200,000 7,389   3.69% 

T.8.6 Susținerea completării profilului profesional 200,000 0   0.00% 

T.8.7 Street Delivery  100,000 76,501   76.50% 

T.8.9 Alte proiecte prioritare 4,900,000 166,052   3.39% 
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T.8.9.1 EDU.oar 589,132 148,052   25.13% 

T.8.9.2 OAR YOUNG 25,000 18,000 72.00% 

T.8.10 Proiect RURAL 43,891 42,309 96.40% 

T.8.11 De-a arhitectura 1,120,652 607,238 54.19% 

T.8.12 Beta (până în 2024) 673,259 413,606 61.43% 

T.8.13 Casa Mincu 250,000 0 0.00% 

T.8.14 Muzeul Arhitecturii 250,000 0 0.00% 

T.9 Concursuri de arhitectură 100,000 0 0.00% 

T.10 Alte cheltuieli (de urgență) 94,834 0 0.00% 

Total cheltuieli 31,604,064 6,274,142 19.85% 

 


