
 
 
 
CIRCULARĂ PRIVIND TIMBRUL ARHITECTURII 
 
CĂTRE FILIALELE TERITORIALE ALE  
ORDINULUI ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Având în vedere prevederile Ordinului 2348/1883/2005 de modificare şi 
completare a Ordinului 2823/1566/2003 privind perceperea, încasarea, utilizarea, 
evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, 
cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de 
divertisment, precum şi procedura de solicitare şi comunicare a opţiunilor titularilor 
de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, 
după caz, ale moştenitorilor acestora şi cele ale, în baza căruia Ordinul Arhitecţilor 
din România a devenit beneficiar al sumelor provenite din timbrul arhitecturii şi 
ţinând cont de recomandarea Colegiului director, întrunit în şedinţă ordinară în 
data de 23 ianuarie 2006, vă comunicăm: 
 

1. Sumele provenite din aplicarea timbrului arhitecturii şi colectate în CONTUL 
RO09BRDE410SV58888334100, BRD – Piaţa Romană, deschis de Ordinul 
Arhitecţilor din România ca organizaţie beneficiară, vor fi utilizate potrivit 
prevederilor Legii 35/1994, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele 
ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din 
România, art. 2 alin (3), astfel: 

a) organizarea şi susţinerea proiectelor culturale de interes naţional; 
b) promovarea şi sprijinirea înscrierii în circuitul naţional şi internaţional 

al operelor de arhitectură valoroase; 
c) organizarea şi susţinerea expoziţiilor de arhitectură;  
d) editarea de cataloage, albume şi reviste de specialitate; 
e) acordarea unor premii; 
f) acordarea de sprijin material membrilor aflaţi în dificultate;  
g) promovarea programelor de conservare şi punere în valoare a 

patrimoniului arhitectural ca element major al politicilor naţionale şi 
locale în domeniul culturii, protecţiei mediului şi amenajării teritoriului; 

h) iniţierea şi sprijinirea unor programe naţionale de creştere a calităţii 
vieţii prin mijloacele oferite de domeniul arhitecturii, urbanismului şi 
amenajării teritoriului şi alinierea la normele europene specifice; 

i) organizarea de acţiuni în cooperare cu alte organisme şi asociaţii 
profesionale ale arhitecţilor sau complementare arhitecturii şi 
urbanismului. 

 
2. Acordarea finanţărilor din sumele provenite din timbrul arhitecturii se va 

acorda pe baza unor Norme metodologice, elaborate până la data de 30 
mai 2006. Normele metodologice vor fi aprobate prin Hotărâre a Consiliului 
naţional, cu avizul Colegiului director. 

 
3. Fac excepţie de la prevederile de la pct. 2 sumele prevăzute la pct. 1 lit. f) 

din prezenta, care vor reprezenta un procent fix, stabilit de Consiliul naţional 
la propunerea Colegiului director, din suma încasată din timbru în anul 
precedent. 
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4. Pentru asigurarea colectării sumelor provenite din timbrul arhitecturii, 
filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România, vor asigura 
următoarele: 

a) Utilizarea noului formular de cerere de luare în evidenţă, care are 
inserat textul prin care arhitectul/conductorul arhitect optează ca 
suma din timbrul arhitecturii să fie virată la una din cele două 
organizaţii beneficiare. Arhitectul/conductorul arhitect poate opta 
numai pentru o organizaţie beneficiară a timbrului – vezi pct. X, XI, 
XII, XIII din Anexa nr. 1 la prezenta. 

b) Utilizarea noului formular de dovadă, în care se va insera textul cu 
organizaţia, codul fiscal, contul de virament şi banca pentru care 
arhitectul/conductorul arhitect a optat în cerere.  

c) În cazul în care la unele autorităţi publice locale nu este suficientă 
prezentarea opţiunii cu dovada de luare în evidenţă, conducerile 
filialelor vor atenţiona arhitecţii să utilizeze formularul din anexa nr. 9 
la Ordinul 2823/20003 – vezi pct. XIV din Anexa nr. 1 la prezenta.  

d) Vor mandata reprezentant/reprezentanţi al filialei care să verifice 
modul în care autorităţile administraţiei publice locale, care emit 
autorizaţii de construire, aplică timbrul arhitecturii potrivit legii - vezi 
pct. XV din Anexa nr. 1 la prezenta. Nu este obligatoriu ca 
reprezentanţii mandataţi să fie membri ai OAR, însă este obligatoriu 
să fie mandataţi de conducerea filialei. 

e) În cazul în care reprezentanţii mandataţi vor constata nereguli ale 
autorităţilor publice locale în materia perceperii şi virării timbrului 
arhitecturii, aceştia vor consemna în scris. Filiala teritorială va sesiza 
direcţia generală a finanţelor publice a judeţului pe a cărui rază 
teritorială este situată respectiva autoritate publică locală – vezi pct. 
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII şi XXIII din Anexa nr. 1  la 
prezenta.   

 
5. Vă prezentăm în Anexa nr. 2 modelul de împuternicire, mandatare, a 

reprezentantului/reprezentanţilor filialelor care verifică modul în care se 
aplică timbrul arhitecturii. 

 
6. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta circulară. 

 
 
 
      Preşedinte, 
 
 

  Arh. Şerban Sturdza 
 


