
 

 

Traducere din limba germană 

 

Cerere de acreditare în gradul 1 al ordinului: 
HOSPES respectiv HOSPITA al ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE 
Sediul senatului: Eisenstadt + Klosterneuburg 
Birou senat: A-7000 Eisenstadt, Hauptstraße 40, Tel: +43(0)2682/64446, Fax: 
+43(0)2682/64446-22 E-mail: senat@equesdevino.eu  Internet: 
www.equesdevino.eu 
 

 
Alocare teritorial  la consulat respectiv legat : ................... ........  
 
 Data cererii: .....................................................  Număr de identificare…..  
 Termen de acreditare: dorit: ............................  efectiv: …………………. 

 
Subsemnatul membru al confederației își depune prin prezenta cererea de acreditare pentru HOSPES/ HOSPITA în 
gradul 1 al ordinului 
 

 
NUME Prenume Titlu 
 

 
Data naşterii: ............................................... Locul naşterii: .......................................... . .............   
Proceduri speciale: ......................................................................................  ..............................................................  
Adresa privată: ............................................................................................................................... - ..........................  
(Vă rugăm să comunicați senatului noua adresă în cazul schimbării reședinței) 
Telefon: ................................................ Fax: ........................................... e-mail: .......................................................  
 
Limbi străine cunoscute: ..........................................................................................  .................................................   
 
Profesii/Funcții/ Distincții: ............................................................................................................................................  
 

Candidatul respectiv candidata la titlul de cavaler în gradul 1 al ordinului cunoaște sarcinile și  obiectivele  înalte ale 

Ordinului Cavalerilor Vinului,conform  doctrinei in forma prescurtata,respectiv notei informative „Noi despre noi", 
și se simte afiliat acestora. El respectiv ea promite, să contribuie la propașirea vinurilor nobile, a culturii și tradiției 
acestora, să promoveze  aceste obiective în anturajul propriu și să reprezinte tot timpul interesele Ordinului 
Cavaleresc. 
 
De asemenea recunoaște prin prezenta Statutul Ordinului Cavalerilor Vinului și promite să participe conștiincios la  
evenimentele și  s rb torile ordinului,  de importanță specială fiind participarea la Sărbătoarea Internațională 
Stiftungsfest, în Eisenstadt. 
 
Candidatul respectiv candidata ia la cunoștință faptul că, la acreditarea în gradul 1 al ordinului va trebui să doneze o taxă 
unică de sigiliu și un obol anual ca și contribuție la atingerea obiectivelor cavalerești. Am fost informat/ă despre valoarea 
ambelor contribuții. 
 
Date de cont: Foaia de v rs mânt atașat  pentru plata anual  a obolului trebuie completat  și trimis  c tre 
biroul european al senatului împreun  cu cererea! 
 
In caz de părăsire a ordinului din indiferent ce motiv,însemnele cavalerești (colanul,mantia si toca/bereta) vor fi returnate 
senatului (în cazul decesului cavalerului, de către urmașii acestuia). 
 
Promit să studiez Atlasul Cavaleresc. 
 
I. CERERE: 
Garant: ........................................................................... Candidat respectiv candidată; 
Nume: .................................  .  .........................................  
  
II. RECOMANDARE: 
Legat: ...................................................................  Proconsul: ...............................................................................  
 
III. HOT RÂRE a Consulului Senatului: ..............................................................................................................  
 
 
IV. COMUNICARE SENAT: □ Senat  □ Maresal □ Oficiul pentru Europa/ROT □ Fișier RO 1/2015 
 


