
  

 

Cerere de 
ÎNTRONIZARE în 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 /legat: .....................................................................................................................  
 
Grad actual în cadrul ordinului: ....................................................................................... . .........................................  
Data intr rii: ...........................................................................  Num r de identificare: ...............................................  
Termen de întronizare: dorit: .............................................  efectiv: ..........................................................................  

 
Membrul semnatar își depune prin prezenta candidatura la întronizare în urm torul grad al ordinului: 

 
NUME Prenume Titlu 
 

 
Data naşterii: ...................................................... Locul naşterii: .................................................... . ............................................  
Adresa privat :  ............................................................................................................................................................................  
(V  rug m s  comunicați senatului noua adres  în cazul schimb rii reședinței) 
Telefon: .......................................................Fax: ................................................ e-mail: ..............................................................  
Indeplinirea criteriilor de avansare in grad: ...................................  Num r de Hospeși girați: ..............................................  
 
Profesii/Funcții/ Demnit ți: ...........................................................................................................................................................  
 
Cavalerul candidat cunoaște Proclamația Ordinului Cavaleresc și în consecinț  obiectivele Ordinului Cavalerilor Vinului. Confirm 
prin prezenta, faptul c  am studiat Atlasul Cavalerilor.  
 

O parte integrantă a prezentei cereri este comunicarea c tre senat, a documentelor menționate pe verso:  

 
Scurt CV, in care sa specificati relația strâns  cu cultura vinului și ordinul vinului precum și activit țile concrete în domeniul 
personal și profesional, care servesc îndeplinirii obiectivelor nobile ale ordinului (angajamentul, participarea activ  la viața 

ordinului, colaborare fidel  și activ , recomandarea de noi candidați la calitatea de cavaler în gradul  1 al ordinului: Hospes, plata 
contribuțiilor financiare, etc.). De asemenea recunoaște prin prezenta Statutul Ordinului Cavalerilor Vinului și promite s  
participe conștiincios la  evenimentele și  s rb torile ordinului,  de importanț  special  fiind participarea la S rb toarea 
Internațional  Stiftungsfest, în Eisenstadt. Candidatul se oblig , s  participe la urm toarea  Convenție a Ordinului (și ulterior s  
participe periodic) la Stiftungsfest. 
 
Fiecare cavaler candidat se afl  în strâns  leg tur  cu toți ceilalți cavaleri ai ordinului și pe poziție egal  cu ei. Consiliarius, Iudex 
și Eques sunt membrii ai Adun rii Generale. Aceștia beneficiaz  de aceleași drepturi și obligații, cu excepția celui rezervat: Dreptul 
de alegere în senat, schimbarea statutului, dizolvare. Gradul Hospes corespunde acredit rii la Masa Rotund  a Cavalerilor.  
 
Candidatul ia la cunoștinț  faptul c  înainte de întronizarea în gradul corespunz tor, trebuie pl tit  o tax  unic  de sigiliu pentru 
atingerea obiectivelor ordinului, împreun  cu obolul anual. Am fost informat/  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 p r sire a ordinului din indiferent ce motiv,însemnele cavalerești (colanul,mantia si toca/bereta) vor fi returnate 
senatului (în cazul decesului cavalerului, de c tre urmașii acestuia). 
 
Sub ce DEVIZ *) îți exerciți muncile cavalerești (IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI nu se poate utiliza): 
*) ..................................................................................................................................................................................................  
I. CERERE: 

Garant: .......................................................................  Candidat: ................................................................  
Nume: ........................................................................  
 

II. RECOMANDARE: 
Legat: ..............................................................  Proconsul: ......................................................................................  

 
III. HOT RÂRE a Consulului Senatului: .........................................................................................................................  
 
IV. COMUNICARE SENAT: □ Senat  □ Maresal □ Oficiul pt. Europa □ Fișier RO 1/2015 
 


