STATUTUL
Asociaţiei Conservatorilor şi Restauratorilor
din România
(A.C.R. RO)

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE
Art. 1. – Asociaţia Conservatorilor si Restauratorilor din Romania a fost fondata potrivit Actului
constitutiv de Guttmann Marta, Olariu Gheorghina, Fărtăiş Dan, Iliescu Dan, Mureşan Olimpia,
Paul Dan Octavian, Moroşan Daniela, Bucur Mirel, Ursu Sorin Maxim, Fotea Petronela, Fulău
Leonard, Lupu Valentin, Marton Luminiţa, Cuţui Alexandrina si Bădulescu Simona, in
conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, cu
modificările ulterioare, si cu Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele
juridice.
Art. 2. (1)Scopul asociaţiei il constituie promovarea si dezvoltarea activitatilor de conservare si
restaurare a bunurilor culturale, invatamantul, formarea profesionala continua si cercetarea
ştiinţifică specifice domeniului, la cel mai inalt nivel.
(2)Asociatia are la baza recunoasterea Documentului ICOM-CC ( Consiliul International al
Muzeelor – Comitetul pentru Conservare) adoptat la Copenhaga in anul 1984 „ConservatorulRestauratorul, o definitie a profesiunii” si a „Liniilor Directoare Profesionale” ale E.C.C.O.
(Confederatiei Europene a Organizatiilor Conservatorilor-Restauratorilor), singura organizatia
reprezentativa recunoscuta la nivel european, cu sediul la Bruxelles.
(3) In vederea realizarii scopului ei A.C.R.RO are urmatoarele Obiective:
- promovarea si dezvoltarea unor reglementări specifice in vederea recunoasterii si protectiei
prin lege a profesiunilor de restaurator si conservator de bunuri culturale;
- participarea la perfecţionarea legislatiei referitoare la patrimoniul cultural national si a
invatamantului specific domeniului;
- reprezentarea si protectia intereselor morale, culturale, stiintifice si materiale ale membrilor
asociatiei;
- cooperarea cu alte organizatii de profil sau cu alte organizatii din domeniul patrimoniului
cultural, la nivel national, european si international in vederea ridicarii prestigiului profesiunilor
de conservator si restaurator precum si a activitatilor de profil;
- organizarea de reuniuni profesionale (mese rotunde, simpozioane etc.);
- promovarea asociatiei si activitatilor sale prim mass-media, inclusiv realizarea unui site pe
internet;
- editarea de publicatii (buletine informative, reviste de specialitate etc.);
- promovarea cercetării ştiinţifice în domeniul restaurării şi conservării şi încurajarea aplicării
rezultatelor cercetării în instituţiile de profil.
Art. 3. - Denumirea organizatiei este Asociaţia Conservatorilor şi Restauratorilor Profesionisti
din România, numita in continuare prin acronimul A.C.R.RO.
Art. 4. - (1) Sediul A.C.R.RO. este in Ploieşti, str. Nicolae Iorga nr. 18, judetul Prahova.
(2) Sediul Asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotararii Consiliului Director.
Art. 5. – Asociaţia se constituie pe durată nedeterminată.
Art. 6. - (1) Patrimoniul iniţial al A.C.R.RO. este format din contribuţiile Membrilor Fondatori,
conform dispoziţiilor legale, în sumă de 1.350 lei (un milion trei sute cincizeci de lei).
(2) Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in
materie, pe numele asociaţiei si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.
(3) Schimbarea scopului asociatiei se poate face numai daca acesta nu mai poate fi indeplinit,
prin hotararea majoritatii simple a membrilor cu drept de vot, intr-o Adunare Generala a
Membrilor organizata numai cu acest scop.
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Capitolul II
MEMBRI ASOCIATIEI
Art. 8. Categoriile de Membri A.C.R.RO. sunt urmatoarele:
(1) Membru Activ - este o persoana fizica care lucreaza in calitate de Conservator, Restaurator
sau Investigator si a absolvit cu diploma o forma de invatamant acreditata specifica
domeniului, in cadrul MCC si/sau MEC.
(2) Membru Asociat – este o persoană fizică sau juridică de drept public, interesată în
probleme de conservare şi restaurare a bunurilor din patrimoniul cultural”.
(3) Membru Student (In curs de formare) - este o persoana fizica care urmeaza o forma de
invatamant acreditata specifica domeniului.
(4) Membru Sustinator - este o persoana fizica sau juridica care sprijina asociatia financiar sau
cu bunuri care depasesc cu mult cotizatia obisnuita.
(5) Membru de Onoare este o persoană fizică cu o activitate deosebită de-a lungul întregii
cariere profesionale, în domeniu, din ţară sau străinătate, care a contribuit esenţial la
realizarea scopului organizaţiei ACR RO”.
(6) Primirea în asociaţie se face în baza unei adeziuni scrise şi a avizării Consiliului Director .
Avizul CD nu poate fi acordat înainte de plata cotizaţiei, în cuantumul stabilit prin
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al ACR Ro.
(7) La acceptarea ca Membru Activ se vor anexa obligatoriu documente care sa ateste calitatea
de Conservator, Restaurator sau Investigator.
ART.9. Membrii activi ai asociaţiei au următoarele drepturi:
a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, administrative sau de control ale
asociaţiei
b) sa participe la activitatile asociatiei.
c) sa initieze, sa propuna si sa participe la actiuni in sprijinul realizarii obiectivelor propuse in
prezentul statut.
d) sa faca propuneri pentru completarea sau modificarea statutului asociatiei.
e) sa beneficieze de sprijin logistic din partea asociatiei in desfasurarea actiunilor care i-au fost
incredintate de catre aceasta.
ART. 10. Membri asociatiei au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte prevederile prezentului statut;
b) sa respecte hotararile luate de catre organele de conducere ale asociatiei;
c) sa desfasoare actiuni in sprijinul cresterii prestigiului asociatiei;
d) sa nu desfasoare activitati, care prin natura lor ar cauza daune si ar leza scopurile si
indeplinirea obiectivelor asociatiei;
e) sa achite cotizatia de membru.
ART.11. Calitatea de membru al A.C.R.RO. se poate pierde in urmatoarele cazuri:

„Calitatea de membru al ACR Ro se poate pierde în următoarele cazuri:
a) la cerere.
b) prin excludere:
(1)
Hotărârea excluderii poate fi luată în condiţiile stabilite prin Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei;
(2)
Excluderea poate interveni în următoarele cazuri:
- încălcarea gravă a Statutului, prezentului regulament de organizare şi funcţionare şi
hotărârilor organelor de conducere, precum şi a organelor de administrare a asociaţiei;
- producerea de daune si prejudicii asociatiei, morale sau materiale, prin activitatea
desfasurata;
-angajarea in activitati ce contravin scopurilor si obiectivelor asociatiei, specificate in
prezentul statut;
-condamnarea pentru fapte penale, stare incompatibila cu aceea de membru al asociatiei
-neplata cotizatiei anuale timp de 2 ani consecutiv
c) prin deces
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CAPITOLUL III
ORGANIZARE ŞI CONDUCERE
Secţiunea I
ART.12. A.C.R.RO. are urmatoarele organe de decizie si conducere:
a) Adunarea Generala a Membrilor (AGM).
b) Consiliul Director (CD).
ART.13. (1) AGM este organul suprem de decizie si este alcătuit din totalitatea membrilor
A.C.R.RO.
(2) AGM se intruneste in adunari ordinare o data pe an si in adunari extraordinare ori de cite
ori este nevoie.
(3) AGM poate fi convocata de Presedinte sau de o treime din membrii asociaţiei, prin
corespondenta sau e-mail.
(4) Drept de vot il au numai Membrii Activi.
(5) Vot valid se considera votul liber exprimat direct sau prin corespondenta inclusiv prin email.
(6)In caz de egalitate de voturi, votul Presedintelui este hotarator.
(7) AGM este statutara daca la prima convocare numarul membrilor prezenti reprezinta cel
putin jumatate plus unu din totalul membrilor cu drept de vot ai asociatiei. Daca la prima
convocare nu este intrunit cvorumul, la a doua convocare AGM este statutara indiferent de
numarul membrilor prezenti.
(8) AGM este singura in masura sa modifice statutul asociatiei.
ART. 14. Atribuţiile AGM sunt următoarele:
- stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
- alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
- alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
- modificarea actului constitutiv şi a statutului;
- dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după
lichidare;
- orice alte atribuţii prevăzute de lege sau în statut.
Sectiunea II
Consiliul Director si Presedintele
ART.15 (1) Asociatia este administrata de catre un Consiliul Director, compus din 7 membri
alesi in Adunarea Generala a Membrilor.
(2) Functiile din Consiliul Director sunt urmatoarele: Presedinte, Vice-Presedinte, Secretar,
Trezorier si trei membri.
(3) In caz de descompletare, pe locurile ramase libere sunt numiti temporar inlocuitori de catre
Consiliul Director.
(4) Completarea locurilor ramase libere se face in cel mult 30 zile de la descompletare.
(5) (1) „Consiliul Director este ales pe funcţii, pentru o perioada de 2 ani, membrii acestuia
fiind aleşi dintre membrii cu drept de vot ai ACR Ro, prin vot majoritar simplu.
(2) Persoana numită în funcţia de secretar va avea, în mod obligatoriu, studii juridice, iar
iar persoana numită în funcţia de trezorier - studii economice”.
(6) La expirarea mandatului membrii Consiliului Director si Presedintele pot fi realesi.
Art. 16. - (1) Consiliul director se intruneste in sedinta Ordinara semestrial sau in sedinte
Extraordinare ori de cate ori nevoile asociaţiei o impun.
(2) Convocarea Consiliului Director se face de către Preşedinte, iar în lipsa acestuia de
înlocuitorul său, cu cel puţin 21 de zile înainte de data fixată sau, on-line, cu 3 zile înainte
(3) Consiliul Director delibereaza, in mod valabil, in prezenta a 2/3 din numarul membrilor sai
si adopta hotarari cu majoritatea simpla a voturilor experimate.
(4) In caz de egalitate, votul Presedintelui se considera determinant.
(5) Deliberarile si hotararile Consiliului director se consemneaza in procese-verbale incheiate
cu ocazia fiecarei sedinte.
ART. 17. Atributiile Consiliului Director al asociatiei sunt urmatoarele:
a) prezintă AGM proiectul programelor asociaţiei, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli,
bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
c) aproba programul de lucru al asociatiei;
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d) aproba regulamentul de organizare si functionare a A.C.R.RO.
e) exercita orice atributii necesare realizarii scopurilor asociatiei, in acord cu prevederile
prezentului statut.
ART. 18. Presedintele exercita cu caracter permanent administrarea curenta operativa a
asociatiei.
Art. 19. Preşedintele este ales pe o perioadă de 2 ani prin votul majoritar simplu exprimat de
către membrii cu drept de vot ai asociaţiei
ART. 20. (1) Presedintele si/sau Consiliul Director pot fi inlocuiti in timpul mandatului,
respectind aceeasi procedura ca la numire.
(2) Presedintele poate fi inlocuit in timpul mandatului, in situatii deosebite, cu un alt membru
al Consiliului Director fara a se apela la procedura de la primul aliniat, pina la expirarea
mandatului.
ART.21. Atributiile Presedintelui sunt:
-reprezinta asociatia in relatiile cu autoritatile, presa, organizatiile guvernamentale sau
neguvernamentale din tara si strainatate.
-reprezinta asociatia in raporturile cu organele de stat si administrative, cu institutiile
financiare si de credit, cu alte persoane fizice si juridice romane si straine;
- în raporturile cu instituţiile financiare şi de credit, preşedintele nu poate angaja credite decât
cu acordul AGM
-exercita intreaga sa autoritate si competenta pentru infaptuirea scopurilor asociatiei si a
prevederilor prezentului statut;
-angajeaza patrimoniul asociatiei, gestioneaza si administreaza resursele acesteia, semneaza
contracte sau protocoale in numele acesteia si ia masurile necesare, in concordanta cu
masurile Consiliului Director si cu prevederile prezentului statut;
-convoaca si conduce lucrarile Consiliului Director.
-prezinta anual raportul de activitate al asociatiei;
-prezinta periodic rapoarte despre activitatea proprie si alte materiale conform atributiilor sale;
-intocmeste si urmareste modul de desfasurare al programului asociatiei.
-vizeaza cererile de aderare a noilor membri.
Art. 22. - Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociaţiei pot fi atacate de
membrii asociaţi sau de catre oricare dintre membrii Consiliului director care au lipsit sau au
votat impotriva si a cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta.
Sectiunea a III-a
Controlul financiar
Art. 23. - (1) Controlul financiar intern al asociaţiei este asigurat de un Cenzor. El este ales de
AGM pe termen de 2 ani.
(2) In realizarea competentei sale, Cenzorul are urmatoarele atributii:
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b) intocmeste rapoarte si le prezinta AGM;
c) poate participa la sedintele Consiliului director, fara drept de vot;
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de AGM.
(3) Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.
Capitolul IV
RESURSELE PATRIMONIALE SI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI
Art. 24. (1) Patrimoniul social initial al A.C.R.RO. se completeaza prin cotizatii, donatii,
sponsorizari sau legate precum si din orice alte surse permise de lege.
(2) Cotizaţia Membrilor Activi se plăteşte anual în cuantum de 100 lei. Membrii studenţi
beneficiază de o reducere cu 50% la plata cotizaţiei
(3)Cotizatia se poate modifica numai prin hotararea AGM in urma consultarii cu Cenzorul.
(4) Cotizaţia este valabilă 12 luni de la data achitării acesteia.
Art. 25. - (1) Principalele cheltuieli ale A.C.R.RO. sunt destinate numai indeplirii scopului si
obiectivelor sale.
(2) Cheltuielile se efectueaza potrivit prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli aprobat in
AGM.
Art. 26. - Exercitiul economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31
decembrie ale fiecarui an.
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Capitolul V
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA
Art. 27. – Asociaţia se va dizolva:
I. De drept prin:
a) realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita,
daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea
acestui scop;
b) imposibilitatea constituirii AGM sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu
statutul asociaţiei , dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care , potrivit
statutului, AGM sau, după caz, Consiliul Director, trebuia constituit;
c) reducerea numărului de membri sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit
timp de 3 luni.
II. Prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate, atunci cand:
a) scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b) realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) urmareste alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
d) a devenit insolvabila;
e) nu mai obtine autorizatiile prealabile necesare, potrivit legii.
III. In alte situatii prevazute de lege
Art. 28. - Dizolvarea si lichidarea asociaţiei se face in conformitate cu procedurile stabilite de
legislatia in vigoare.
Art. 29. - In cazul dizolvarii asociaţiei, bunurile ramase in urma lichidarii pot fi transmise numai
catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator.
Art. 30. - (1) Asociaţia inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si
fundatiilor.
(2) Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta
descarcarea acestora de obligatiile asumate.
Capitolul VI
DISPOZITII FINALE
Art. 31. - Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legii.
Art. 32. – In orice problema care priveste asociatia pozitia exprimata de membri este strict
personala cu exceptia celor care o reprezinta conform prevederilor prezentului statut.
Art. 33. – Utilizarea numelui sau a siglei asociatiei in scopuri neautorizate este strict interzisa.
Art. 34. – Orice alte precizari privind aplicarea prevederilor statutului se reglementeaza printrun Regulament de Functionare.
Art. 35. - Redactat si editat in _____ exemplare, la ........................... cu sediul in
............................., str. .......................... nr. ............., sector/judet ................. .
S-au eliberat partii/partilor _______ exemplare originale, astazi, data autentificarii.

SEMNATURILE MEMBRILOR FONDATORI
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