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* 

* * 
 
Şedinţa anuală a membrilor conducerii Fundației Pro Patrimonio 
 
Conducerea fundaţiei Pro Patrimonio s-a întrunit în şedinţa anuală pe 3 septembrie 
2012 în casa din bulevardul Carol nr. 53. Casa din Carol 53 este un exemplu de 
proces de vindecare organică pentru ceea ce s-ar putea numi o „metastază urbană” 

(un loc supus degradării intenţionate şi 
care îmbolnăveşte şi vecinătăţile treptat). 
Casa a fost curăţată, ocupată de voluntari, 
cu acordul proprietarului, şi e locuită şi 
utilizată temporar pentru evenimente 
culturale. http://casacarol53.wordpress.com/ 
 
 
La şedinţa Fundaţiei au participat: arh. 
Şerban Cantacuzino, arh. Şerban Sturdza, 
Caroline D’Assay, arh. Alexandra 
Chiliman, Roxana Wring, Ioana Rafiroiu. 

 
În dezbateri două idei s-au evidenţiat ca importante pentru activităţile Fundaţiei:  

• încurajarea voluntariatului în acţiunile de protejare şi intervenţie de urgenţă 
la monumentele istorice – care are şi o compomentă social-educaţională) şi  

• căutarea de fonduri pentru ca Fundaţia să poată răspundă cererilor de ajutor 
– în creştere – şi implicare pentru salvarea, protejarea şi valorificarea clădirilor 
de patrimoniu. 

 
Regulamentul membrilor Fundației Pro Patrimonio 
 
Ce înseamnă să fi membru Pro Patrimonio? 
Devin membrii persoanele care doresc să sprijine activitatea fundaţiei şi să se implice 
activ în acţiunile de salvare, protejare şi valorificare a patrimoniului construit din 
România.  
 

http://www.propatrimonio.org/�
http://casacarol53.wordpress.com/�
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După modul de implicare sunt: membrii cotizanţi (cei care susţin activităţile prin 
achitarea cotizaţiei anuale) şi membrii voluntari (cei care participă cu timp şi muncă 
voluntară la acţiunile fundaţiei). 
 
Anual Fundaţia îşi alege membrii onorifici dintre persoanele care acţionează şi 
obţin rezultate notabile în domeniul protecţiei, salvării şi valorificării patrimoniului. 
Membrii onorifici sunt numiţi în cadrul întâlnirilor anuale ale membrilor Pro 
Patrimonio şi primesc premiul Fundaţiei. 
 
Care sunt avantajele membrilor? 
Toţi membrii beneficiază de următoarele avantaje: 
• pot vizita gratuit toate clădirile de patrimoniu din prorietatea Fundaţiei şi din 

reţeaua de clădiri de patrimoniu realizată cu partenerii; 
• pot primi cazare la oricare din proprietăţile Fundaţiei şi din reţeaua partenerilor 

în baza unei donaţii; 
• primesc newsletter gratuit; 
• pot cumpăra publicaţiile Fundaţiei cu reducere de 50%; 
• pot participa la reuniunile informale bianuale organizare de Fundaţie; 
• primesc o reducere de 50% pentru participarea la cocktailul anual organizat de 

Fundaţie; 
• au şansa de a-şi expune ideile / proiectele legate de patrimoniu în cadrul unei 

mese rotunde organizată de către Fundaţie. 
 

Cum devin membru Pro Patrimonio? 
Pentru a deveni membru cotizant se completează formularul online şi se achitată 
taxa anuală. Prin neplata taxei se retrag drepturile pe anul în curs. 
 
Taxele, începând de la 1 octombrie 2012, sunt: 
• 30 euro pentru studenţi şi pensionari; 
• 60 euro pentru persoane fizice; 
• 500 euro pentru persoane juridice; 
• 1000 euro pentru membru pe viaţă. 

 
Pentru a deveni membru voluntari se completează formularul online. 

 
Care sunt obligaţiile membrilor? 
Membrii cotizanţi se obligă: 
• să adere la poziţia comună exprimată de Fundaţie referitor la diferite subiecte 

legate de patrimoniu. Dacă există opinii diferite în privinţa anumitor subiecte, 
membrii sunt invitaţi să-şi exprime poziţia, dar să respecte decizia majorităţii; 
• să plătească anual taxa (cu excepţia membrilor care optează pentru categoria 

membrii pe viaţă); 
• să respecte regulamentul.  

http://www.propatrimonio.org/�
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Proiect alternativ pentru cartierul Matache, București 
 

Proiectul alternativ de regenerare urbană pentru cartierul Matache din București 
elaborat de grupul Arhitecților Voluntari cu sprijinul Fundației, împreună cu 
publicația Cui i-e frică de cartierul Matache? Principii de regenerare urbană pentru zona 
Matache – Gara de Nord din București vor fi prezentate în cadrul Bienalei de 
Arhitectură din București, din 15 octombrie 2012. De asemenea proiectul a fost 
înscris la European Union Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards 2013. 

 
 
Pe 20 septembrie 2012 la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului s-a întrunit 
Comisia Tehnică pentru a rediscuta PUZ-urile înaintate de Primărie pentru zona 
Halei Matache în vederea modificării avizului eliberat în februarie 2012. Acest aviz 
conținea mai multe condiții printre și cea legată de păstrarea pe amplasament a 
Halei. Primarul Sorin Oprescu a cerut mutarea cu 37,2m a Halei, fără a prezenta 
public argumentele tehnico-economice și fără a explica pe ce teren se va reamplasa. 
 

Schimbarea avizului s-a făcut în contradicție 
cu acordurile anterioare dintre administrație și 
societatea civilă și încălcând legislația 
națională și internațională pe care România a 
aderat, pentru protecția monumentelor! 
Argumentele contra mutării Halei Matache au 
fost prezentate într-o scrisoare deschisă către 
toate instituțiile implicate în proiect, scrisă în 
luna august. (vezi www.propatrimonio.org/ și  
piatamatache.info/?p=2037 )  

 
Cine este de acord cu păstrarea Halei pe amplasament și restaurarea ei (păstrarea nu 
afectează lărgirea drumului, fapt demonstrat deja în iulie 2011) poate trimite în 
nume personal scrisoarea de pe site-ul piatamatache.info/?p=2037  către Primărie, 
Ministerul Dezvoltării și Ministerul Culturii.   

http://www.propatrimonio.org/�
http://www.propatrimonio.org/index.php?option=com_content&view=article&id=96%3Ascrisoare-deschis-ctre-primarul-general-al-capitalei&catid=47%3Aevenimente-in-derulare&lang=ro�
http://piatamatache.info/?p=2037�
http://piatamatache.info/?p=2037�
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Proiectul 60 de biserici de lemn 
 

În acest an Fundația împreună cu Ordinul Arhitecților din România a demarat 
acțiuni pentru restaurarea și protejarea a trei biserici de lemn: biserica Buna Vestire 
din Urși, jud. Vâlcea, biserica Sf. Gheorghe din 
Boz, jud. Hunedoara și biserica Cuvioasa 
Paraschiva din Târnăvița, jud. Hunedoara. 
Lucrările sunt posibile donatorilor:  
 
 
În luna august s-au reluat lucrările de restaurare a 
bisericii de lemn din satul Urşi, jud. Vâlcea. 
Echipa de pictori restauratori condusă de 
profesorul Dan Mohanu a asigurat frescele 
interioare şi exterioare de pe pereţii şi bolta de 
lemn pregătind astfel operaţiile de refacere a 
fundaţiilor, care se vor desfăşura în luna 
octombrie. 
 
 

 
În luna septembrie la bisericile din Boz şi 
din Târnăviţa, jud. Hunedoara au început 
lucrările de reparaţie a învelitorilor din şiţă. 
În paralel, arhitecţii voluntari care 
supraveghează lucrările au inventariat 
obiectele valoroase şi le-au expus într-un 
muzeu al comunităţii. Muzeul amplasat în 
biserica de lemn din Târnăviţa poate fi vizitat 
de oricine. 
 
Şantierele pot fi vizitate. Cine doreşte să vadă 
lucrările este rugat să ne contacteze pentru a 
fi însoţit în incinta lucrărilor. 
 
Noi donații pentru proiect se pot face în 
contul de lei IBAN RO65 BPOS 7070 2802 395 
RON03 Banc Post – Agenţia Griviţa sau 
pentru euro IBAN RO54 BPOS 7070 2802 395 
EUR01, Banc Post – Agenţia Griviţa. 

 
Mulțumim pentru sprijin şi vă dorim alături de noi! 
 

 

http://www.propatrimonio.org/�

