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HOTĂRÂREA CONSILIULUI NAȚIONAL 

Nr. 1101/31.07.2020 

privind stabilirea plafonului maxim pentru cuantumul taxei de luare în evidență a 
proiectului de arhitectură și de emitere a dovezilor de luare în evidență a proiectului 

de arhitectură 

În temeiul prevederilor art. 30 alin. (1) și art. 31 alin. (7) din Regulamentul de 
organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România,  

Consiliul național, întrunit în ședința ordinară din data de 31 iulie 2020, emite 
următoarea  

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă perceperea unei taxe de către filialele teritoriale ale Ordinului 
Arhitecților din România pentru întreaga activitate legată de procesarea cererilor și 
emiterea dovezilor de luare în evidență a proiectelor de arhitectură, în limita unui 
plafon maxim de 200 RON (Vmax). 

Art. 2. (1) Cuantumul taxei prevăzute la art. 1 din prezenta va fi stabilit de consiliul 
teritorial al fiecărei filiale pe baza unei note de fundamentare și va fi calculat potrivit 
următoarei formule de calcul: 

1. Calcul ANUAL(CA) al COSTULUI1 cu Serviciul de luare în evidență a 
proiectului de arhitectură și de emitere a dovezilor de luare în evidență a 
proiectului, la nivel de FILIALĂ. 
 
Calculul va fi prezentat detaliat, în baza unei NOTE DE FUNDAMENTARE al 
cărei format este pus la dispoziție de Ordin,, atât în cadrul Filialei, cât și la 
nivel Național. Nota de fundamentare va fi asumată de Președintele și de 
Trezorierul Filialei, la nivel teritorial. Notele de fundamentare vor fi 
centralizate și prezentate Consiliului Național de către Trezorier, la nivel 
Național. 

 
1 Sumă de bani cheltuită pentru prestarea unui serviciu. 
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 Formula de calcul:  

((a1*CP1+....+an*CPn) + (f1*CF1+....+fm*CFm) + CS+ AC)* 12 
 
Unde: 
 
1-n = angajat 
 
a 1-n = timp mediu de lucru LUNAR, pentru fiecare dintre persoanele angajate 
CP 1-n = cost mediu lunar, BRUT/oră, pentru fiecare dintre persoanele angajate 
     
 
      1-m = membru for de conducere 
CF 1-m = costuri medii  lunare BRUTE/oră, cu membrii  forurilor de conducere 
f 1-m = timp de lucru LUNAR, în medie, alocat pentru procesarea dovezii de fiecare 
dintre membrii forurilor de conducere 
 
CS - costuri medii lunare, cu sediul (proporțional raportat la timpul alocat de personal 
pentru procesarea dovezilor) 
AC - alte costuri, se vor explicita (proporțional raportat la timpul alocat de personal 
pentru procesarea dovezilor) 

 
2. Calcul COST SIOAR(CSI)  
 
Calculul va fi detaliat într-o notă de fundamentare, și va conține: Costuri 
dezvoltare, costuri găzduire, costuri personal angajat, neprevăzute (maxim 5%).  
 
Calculul se va estima și prezenta anual Consiliului Național, împreună cu bugetul 
Ordinului, de către Trezorier. 

 
 

3. Calcul COST/dovadă la nivel de filială (CDF) 
 
Se va calcula, raportat la CA:  
CA/12/numărul de dovezi pe lună + CSI (pentru anul anterior în cazul prezentării 
execuției bugetare, respectiv estimarea pentru anul următor în cazul prezentării 
bugetului) 

 
4. Propunerea PREȚULUI2 dovezii: 

 
Prețul dovezii va fi stabilit de fiecare filială în parte, în urma consultării membrilor 
filialei și a prezentării notei de fundamentare. 
 
Prețul dovezii nu poate fi mai mare decât Vmax stabilită de Consiliul Național.  
Se recomandă ca Prețul dovezii să nu fie mai mic decât CDF. În cazul stabilirii 
unui preț mai mic decât CDF, filiala își asumă subvenționarea acestui serviciu din 
bugetul propriu. 

 

 
2 Sumă de bani pe care trebuie să o plătească cumpărătorul pentru achiziționarea 
unui produs sau pentru un serviciu. 
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 (2) Filialele pot modifica cuantumul taxei de luare în evidență pentru anul 2020, 

înainte de elaborarea bugetului pentru anul 2021, pe baza algoritmului prezentat în 
hotărâre. 

Art. 3. Nota de fundamentare privind cuantumul taxei, întocmită de filiale, va avea în 
vedere cheltuielile privind organizarea și funcționarea activității de luare în evidență, 
toate cheltuielile materiale și de personal și, după caz, alte cheltuieli pe care le 
efectuează fiecare filială cu această destinație.- conform cu formula prezentată la 
Art.2.1, și în baza instrumentului de calcul pus la dispoziție de Ordin. 

Art. 4. În termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea hotărârii consiliului teritorial privind 
cuantumul taxei, aceasta va fi comunicată Ordinului împreună cu nota de 
fundamentare. 

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 31 iulie 2020. 

Art. 6. Anual, odată cu supunerea la vot a proiectelor de buget, CDF se va recalcula 
(conform cu algoritmul prezentat la art. 3), iar cuantumul taxei și Vmax pot fi 
reconsiderate de Consiliul Național și de Consiliile Teritoriale  

Art. 7. Prevederile Hotărârii Consiliului Național Nr. 2010 din 04.10.2010, precum și 
orice alte prevederi contrare sunt abrogate prin prezenta. 

Art. 8. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de președinții filialelor 
și consiliile teritoriale ale acestora. 

 

 

Președinte, 

Arh. Lucian Alexandru Găvozdea 

 

 

  


