
 
REGULAMENT PENTRU MEMBRII COTIZANȚI AI FUNDAŢIEI PRO PATRIMONIO 

 

1. Ce înseamnă să fii membru cotizant Pro Patrimonio? 

Devin membri persoanele care doresc să sprijine activitatea Fundaţiei şi să se implice activ în 

acţiunile de salvare, protejare şi valorificare a patrimoniului construit din România.  

Categoriile de membri pentru care se poate opta sunt: membri cotizanţi (cei care susţin activităţile 

prin achitarea cotizaţiei anuale) şi membri voluntari (cei care participă cu timp şi muncă voluntară la 

acţiunile Fundaţiei).Anual, Fundaţia îşi alege membrii onorifici dintre persoanele care se implică 

semnificativ şi obţin rezultate notabile în domeniul protecţiei, salvării şi valorificării patrimoniului.  

 

2. Care sunt avantajele membrilor cotizanți? 

Toţi membrii cotizanți beneficiază de următoarele avantaje: 

– sunt informați cu privire la proiectele și acțiunile punctuale derulate de Fundație, anunțuri și 

evenimente culturale legate de patrimoniul de arhitectură, în baza unui newsletter; 

– vizitarea gratuită a proprietăților și clădirilor de patrimoniu din proprietatea Fundaţiei; 

–  îşi pot folosi cardul de membru pentru a intra pe site-urile îngrijite de membrii INTO Places din 

întreaga lume https://www.into.org/places/ (*) 

–  pot primi cazare în proprietăţile de patrimoniu ale Fundaţiei cu un discount de 30%; 

– au o reducere 50% la publicaţiile Fundaţiei; 

– sunt invitați la reuniunile informale organizate de Fundaţie; 

– pot să formuleze idei, propuneri, proiecte, probleme legate de patrimoniu; 

– pot participa la unul dintre atelierele organizate anual de Fundație, cu o reducere semnificativă,  

în limita locurilor disponibile. 

 

3. Cum pot deveni membru cotizant Pro Patrimonio? 

Pentru a deveni membru cotizant, se completează formularul online şi se achită taxa anuală. Prin 

neplata taxei se retrag drepturile pe anul în curs.  

LEI, IBAN: RO87 BTRLRON CRT0P 57837902 

EURO, IBAN: RO02 BTRLEUR CRT0P 57837901 

Banca Transilvania - filiala Romana. Beneficiar Fundaţia Pro Patrimonio, str. Pictor Verona nr. 13, 

Bucureşti 010312, Cod Înregistrare Fiscală 132 12 145,  

înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 4617/B/2006, 

 

Cotizația de membru, începând de la 1 ianuarie 2021, este: 

300 RON pentru membrii din România / 60 EUR pentru membrii din străinătate şi acoperă 

intervalul de timp 01.01.2021 – 31.12.2021. 

  

4. Care sunt obligaţiile membrilor cotizanți? 

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; 

– să respecte prezentul regulament. 

 

Vă mulțumim că sunteți MEMBRU COTIZANT AL FUNDAȚIEI PRO PATRIMONIO și că împărtășim valori 

comune, alegând să sprijiniți activitatea noastră şi să vă implicați în acţiunile de salvare, protejare  

şi valorificare a patrimoniului construit din România.  

 

https://www.into.org/places/


 
(*) Beneficii INTO Places https://www.into.org/places/ 

 

Ce pot face cu acest abonament? 

INTO lucrează cu trusturile de patrimoniu mondial pentru a aduce un plus de facilități calității de 
membru. 

Sunteți membru al uneia dintre organizațiile noastre  colaboratoare? Dacă da, vă puteți folosi cardul 
de membru pentru a accesa obiectivele aflate în îngrijirea membrilor INTO din întreaga lume. 

Această hartă arată numeroasele locuri în care puteţi folosi abonamentul. Verificați modalitățile de 
vizitare locale și informațiile legate de admitere vizitând site-ul web al trusturilor noastre 
participante enumerate mai jos. 

Întrebări frecvente: Ce este INTO Places? 

INTO există pentru a „promova conservarea și punerea în valoare a patrimoniului tuturor națiunilor 
în beneficiul lumii și al generațiilor viitoare”. 

Activarea acestei misiuni a determinat multe dintre trusturile noastre membre să ofere acces gratuit 
la proprietățile sale şi celorlalți membri. 

Este la fel ca vizitarea reciprocă? 

Da! Aceste aranjamente reciproce sunt acum gestionate prin INTO. 

Organizațiile acordă acces gratuit membrilor altor organizații participante – și, în schimb, oferă 
propriilor membri vizite gratuite la o gamă deosebită de proprietăți din întreaga lume. 

Cum functioneazã? 

Tot ce trebuie să faceți este să vă alăturați organizației naționale locale. 

Apoi, cu un card de membru valid emis de o organizație participantă, puteți experimenta și arăta 
sprijinul dvs. pentru patrimoniul internațional. 

Gândește la nivel global, dar acționează local! 

Ce trebuie sa fac? 

Dacă intenționați sa faceți o vizită în străinătate și doriți să profitați din plin de cardul de membru, 
merită întotdeauna să verificați în avans direct cu Trustul de la destinație. 

Fiecare organizație participantă este responsabilă de gestionarea propriului acces și, prin urmare, ar 
putea exista variații locale în ceea ce privește acordurile. 

 

 

 

https://www.into.org/places/

