STATUT
FUNDAŢIA PENTRU PROTECŢIA PATRIMONIULUI SĂSESC
DIN TRANSILVANIA
Art. 1. Datele de identificare ale fondatorului .
Fundaţia se înfiinţează de către Hermann Armeniu Fabini, domiciliat în Sibiu, str.
Bucegi nr.2, ca unic fondator.
Art. 2. Scopul fundaţiei.
Fundaţia se înfiinţează în scopul protejării patrimoniului săsesc din Transilvania.
Prin patrimoniu săsesc se înţelege totalitatea bunurilor materiale şi a valorilor spirituale
care au fost create de minoritatea saşilor transilvăneni şi care nu se află în proprietatea
privată a vreunei persoane.
Art. 3. Explicitarea scopului şi obiectivelor fundaţiei.
Fundaţia îşi propune să sprijine conservarea patrimoniului săsesc din Transilvania
respectiv a valorilor materiale şi spirituale create de minoritatea săsească dea lungul
timpului şi să o pună în valoare prin participarea – alături de alte persoane fizice, juridice de
drept privat şi de drept public precum şi a statului român ori a statelor de expresie germană –
la activităţi de natură să contribuie la punerea sa în valoare şi în primul rând la asigurarea
perpetuării sale în timp.
Fondatorul este conştient de faptul că, datorită emigrării masive a saşilor din ultimele
decenii, sa creat o disproporţie puternică între numărul tot mai restrâns al populaţiei active
aparţinând acestei minorităţi care trăieşte în Transilvania şi mărimea patrimoniului material şi
spiritual săsesc care se impune a fi în primul rând conservat şi apoi pus în valoare în interesul
atât al minorităţii germane cât şi al României şi al patrimoniului cultural european. În acest
cadru în care asistăm la o dinamică inversă a raportului de forţe dintre cei care pot să
acţioneze şi cantitatea de bunuri materiale şi spirituale care se impune a fi conservată şi
administrată este necesară o coordonare a măsurilor de protecţie prin concentrarea forţelor
existente spre anumite obiective bine definite, de natură a împiedica risipirea forţelor.
Obiectivele fundaţiei rezultă din scopul acesteia şi constau, în principal din:
a. Conservarea bisericilor fortificate şi nefortificate săseşti din Transilvania.
b. Conservarea patrimoniului arhitectural cu caracter laic edificat de minoritatea
săsească.
c. Conservarea patrimoniului de artă plastică săsească din Transilvania.
d. Conervarea patrimoniului literar săsesc din Transilvania şi sprijinirea mişcării literare
care activează în prezent în rândul saşilor din Transilvania.
e. Conservarea patrimoniului muzical săsesc din Transilvania.
f. Întocmirea unei evidenţe cât mai amănunţite a obiectivelor de la punctele a, b, c, d, e.
g. Elaborarea de lucrări ştiinţifice în care să fie prezentate obiectivele prevăzute la
punctele a, b, c, d, e, şi în care să se propună şi măsuri concrete în vederea conservării
şi punerii în valoare a acestora.
h. Sprijinirea tinerilor de origine săsească care trăiesc în Transilvania în vederea formării
lor în domeniul protecţiei patrimoniului săsesc.
i. Cooperarea cu toate persoanele fizice şi juridice de drept privat şi de drept public
inclusiv cu instituţii şi autorităţi de stat din România şi din statele de expresie germană
pentru conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului săsesc din Transilvania.
1

j.

Desfăşurarea unei activităţi permanente de atenţionare a autorităţilor privind
necesitatea conservării şi punerii în valoare a patrimoniului săsesc din Transilvania şi
solicitarea adoptării unor măsuri concrete în acest sens, inclusiv în plan politic, folosind
în acest sens toate pârghiile pe care le oferă legislaţia statului român.

Art. 4. Denumirea fundaţiei.
Denumirea fundaţiei este “Fundaţia pentru protecţia patrimoniului săsesc din
Transilvania”.
Art.5. Sediul fundaţiei.
Sediul fundaţiei este în Sibiu, str. Tipografilor nr.12.
Art. 6. Durata de funcţionare a fundaţiei.
Fundaţia se înfiinţează în vederea funcţionării ei pe timp nedeterminat.
Art. 7. Patrimoniul iniţial al fundaţiei.
Patrimoniul iniţial al fundaţiei este constituit din suma de 16.000 euro depusă la o
bancă din România.
Art. 8. Categoriile de resurse patrimoniale ale fundaţiei.
Resursele patrimoniale ale fundaţiei sunt constituite din:
a. Patrimoniul iniţial constituit de fondator.
b. Dobanzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile.
c. Dividendele societăţilor comerciale pe care fundaţia lear putea înfiinţa.
d. Venituri realizate din activităţi economice directe.
e. Donaţii, sponsorizări sau legate.
f. Resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale în limitele posibilităţilor
conferite de lege.
g. Alte venituri cu caracter legal.
Art. 9. Atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale fundaţiei .
Consiliul director asigură realizarea scopului şi obiectivelor fundaţiei, exercitând
următoarele atribuţii:
a. Stabilirea strategiei generale şi a programelor fundaţiei.
b. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiei financiare anuale.
c. Alegerea şi revocarea cenzorului.
d. Încheierea de acte juridice în numele şi pe seama fundaţiei.
e. Executarea bugetului de venituri şi cheltuieli.
f. Aprobarea organigramei şi a strategiei de personal ale fundaţiei.
g. Modificarea statutului fundaţiei.
h. Îndeplinirea oricăror altor atribuţii conferite de către fondator.
Art.10. Procedura de desemnare şi de modificare a componenţei organelor de
conducere, administrare şi control pe parcursul existenţei fundaţiei.
Membrii consiliului director sunt desemnaţi de către fondatorul unic.
Deciziile în consiliul director sunt adoptate de către fondatorul unic după consultarea
celorlalţi membri ai consiliului.
Cenzorul este desemnat de către consiliul director, de preferinţă din rândurile unor
persoane cu pregătire economică şi/sau juridică.
Fondatorul unic are drept de reprezentare a fundaţiei în raporturile cu terţii. El poate delega
această atribuţie şi celorlaţi membrii ai fundaţiei.
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În caz de împiedicare a preşedintelui fondator activitatea fundaţiei va fi condusă de
vicepreşedinte care va avea şi drept de reprezentare faţă de terţi.

Semnătura fondatorului,

3

