
 

Cerere de 
ÎNNOBILARE EQUES DE VINO 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 la Magistratura respectiv consulat/ legat: ......................................................  
 
Data intr rii: .........................................................  Num r de identificare: .................................................  
 
Termen de înnobilare la Stiftungsfest în anul: ............................................................................................  

 
Membru semnatar își depune prin prezenta candidatura la înnobilare și integrare în gradul 4  al ordinului:  

 
NUME Prenume Titlu 
 

 
Data naşterii: ............................................... Locul naşterii: .......................................................................................  
 
Confesiune relig.: .............................................................................................................. . ......................................  
 
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: ...................................... , ...............  ..  ..........................................  ..................................  
 
Sub ce DEVIZ *) îți exerciți muncile cavalerești (IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI nu se poate utiliza): 
 
*) ................................................................................................................................................................................  
Candidatul la gradul Eques  cunoaște în calitate de membru pe termen lung al ordinului toate  Documentele 
Cavalerești, Sarcinile conform Obiectivelor Senatului, astfel încât poate declara acum c  va fi un stâlp de sprijin 
al muncii cavalerești  și c  va contribui în special la  susținerea existenței Ordinului Cavalerilor Vinului, cu 
toate mijloacele și posibilit țile de care dispune și c  va fi  un model pentru toți ceilalți membri ai ordinului.  
Candidatul recunoaște prin prezenta statutul Ordinului Cavalerilor Vinului și se oblig  s  participe cu conștiinciozitate 
la Serb rile Cavalerești importante, în special la S rb torile organizate de Senat: Convențiile ordinului, 
s rb tori nobiliare și s rb tori silențioase, academia cavalerilor. 
La STIFTUNGSFEST și ZIUA CAVALERULUI (EQUES-TAG) va participa în mod obligatoriu. 
 
Candidatul va achita înainte de înnobilare o tax  unic  de sigiliu și obolul anual.  
 
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). 
 
Conform uzanțelor istorice impuse,  fiecare Eques, va lua în considerare posibilitatea de a susține Ordinul cu 
contribuții materiale și /sau ideale. 
 

I. CERERE: 
Garant: ......................................................  Candidat:  .  .................................................................  
Nume:...................  .  ..................................  
 

II. RECOMANDARE: 
Senator,respectiv Legat/Proconsul: ................................................................ . ............................................  

 
III. HOT RÂRE a Consulului Senatului: ................................................................................................................  
 
IV. COMUNICARE SENAT: □ Senat  □ Maresal □ Oficiul pentru Europa/ROT □ Fișier VIII/2016 
 


