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Norme interne privind activitatea de Imagine, Comunicare și PR în cadrul Consulatului 

România al OEVE, drepturile și obligațiile membrilor privitoare la această activitate, sancțiuni. 

  

  

1. Reguli privind organizarea și pregătirea ceremoniilor.  

  

1.1. Acțiuni ante-eveniment / ceremonie :  

  

1.1.1. Toate ceremoniile cavaleresti se organizeaza in baza Formularului de solicitare a aprobarii 
organizarii ceremoniei. Maresalul coordonator va verifica conditiile de organizare si, daca constata 
indeplinirea acestora conform normelor si cutumelor cavaleresti, va aviza desfasurarea ceremoniei. 
Dupa avizarea ceremoniei, seful legatului/scaunului cavaleresc organizator va transmite adrese catre 
partenerii evenimentului si organele administratiei locale conform modelelor prezentate pe pagina web 
a consulatului, in sectiunea destinata demnitarilor. 
  

1.1.2. Dupa aprobarea organizarii ceremoniei, cu minim 4 saptamani inainte de data evenimentului, 
seful legatului/scaunului cavaleresc organizator va transmite consilierului de imagine informatiile pentru 
redactarea invitatiei si meniului, sub forma brosurii prezentata la Art.6.9. Acestea vor fi  insotite de un 
document cu informatii utile participantilor, care sa includa:  

• propuneri cu ofertele de cazare, detaliile de contact ale acestora si tarifele negociate;  

• ora si locul de intalnire pentru defilare, distanta si traseul procesiunii cavaleresti (prima parte a 

ceremoniei); 

• ora si locul de desfasurare  a ceremoniei de acreditare si intronizare in grad (partea a doua a 

ceremoniei); 

• ora si locul de desfasurare a cinei festive (partea a treia a ceremoniei); 

• harta cu indicarea locurilor de desfasurare a celor trei parti a ceremoniei cavaleresti, distanta si 

traseul procesiunii cavaleresti, alte detalii;  

  

1.1.3. In termen de 5 zile, consilierul de imagine va verifica (si eventual va corecta grafic) invitatia-
program si meniul, dupa care le va transmite in format PDF pentru a fi incarcate pe pagina web a 
consulatului, la sectiunea Calendar/Evenimente, anuntand totodata liderii organizatiilor teritoriale 
despre incarcarea documentelor. Seful legatului/scaunului cavaleresc organizator va transmite liderilor 
de organizatii detaliile si coordonatele evenimentului, incluzand link-ul catre site, de unde se pot 
descarca invitatia-program si meniul.  
Lista actualizata cu liderii de organizatii carora trebuie trimise informatiile privind evenimentele 
cavaleresti este disponibila pe pagina web a consulatului, la sectiunea Consulat Romania/Organizare 
teritoriala.  
  

1.1.4. Cel tarziu a doua zi, liderii legatelor/scaunelor cavaleresti vor transmite tuturor membrilor din 
organizatie un mesaj prin care le va aduce la cunostinta evenimentul, link-ul unde pot gasi informatiile 
despre eveniment  si  rugamintea ca in termen de 7 zile sa confirme sau sa infirme participarea la 
eveniment, numarul de persoane, solicitari de meniuri personalizate (vegan etc.), in acest fel confratii 
fiind indrumati sa utilizeze curent pagina web a consulatului ca principala sursa de informatie privind 
activitatea cavalereasca ; pentru aceasta, site-ul trebuie actualizat permanent, prin grija consilierului de 
imagine.  
  

1.1.5. Sefii legatelor/scaunelor cavaleresti vor centraliza informatiile obtinute de la membrii lor si cel 

mai tarziu cu doua saptamani inainte de data evenimentului vor comunica legatului organizator 

numarul de participanti,  solicitarile de meniuri personalizate  si cazare (daca organizatorul isi asuma si 

implicarea in cazarea invitatilor).  
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1.1.6. Legatul organizator va transmite un comunicat de presa catre mass-media locala pentru a  
mediatiza evenimentul. Inainte de a fi transmis in presa, comunicatul va fi avizat de catre consilierul de 
imagine.  
  

1.1.7. Pe parcursul procesiunii si ceremoniei cavaleresti, toate persoanele implicate in eveniment vor 
avea o tinuta demna  si solemna, nu vor purta ochelari de soare, vor pastra linistea, vor inchide 
telefoanele mobile si nu vor face fotografii/filme (aceasta activitate fiind permisa operatorului foto-video 
acreditat la eveniment).  
 
1.1.8. Legatul organizator are obligatia ca in locul de desfasurare a ceremoniei/cinei festive sa nu aiba 
loc concomitent alt eveniment cu cel  organizat de OEVE si va monta dupa caz la intrare,  in lobby-ul 
restaurantului/hotelului materiale promotionale prin care anunta evenimentul. La intrarea in sala se va 
amplasa lista cu repartizarea invitatilor la mese (optional, hostese vor prelua invitatii si ii vor indruma la 
mese).  
 
1.1.9. Maresalul este cel care verifica indeplinirea tuturor conditiilor pentru desfasurarea in bune 
conditiuni a ceremoniei, inclusiv a  partii finale a acesteia (cina festiva). Se vor avea in vedere 
urmatoarele aspecte:  
a) repartizarea demnitarilor la masa astfel incat sa fie vizibili de catre participantii la eveniment; 

b) se va verifica sistemul de sonorizare al salii, astfel incat volumul acestuia sa nu deranjeze invitatii si 

sa permita activitatea de socializare pe parcursul serii; 

c) organizatorul va lua toate masurile necesare deschiderii evenimentului la ora programata, fara 

intarzieri; 

d) atunci cand maresalul constata ca toate cerintele pentru inceperea evenimentului sunt indeplinite, 

va anunta demnitarii si ii va insoti pe acestia in sala, pentru deschiderea oficiala a ceremoniei. 

  

1.1.10. Deschiderea ceremoniei va fi marcata prin apelul maresalului catre participanti de a se ridica in 
picioare si va consta in urmatoarele momente:  
a) maresalul bate de trei ori cu sceptrul in podea, si anunta: “Doamnelor si domnilor, Senatul, Consulatul si 

Legatul”;  

b) preotul sau un confrate cavaler rosteste rugaciunea Tatal nostru si binecuvanteaza vinul si bucatele 

aflate pe mesele invitatilor (in cazul preotului);  

c) proconsulul multumeste organizatorilor si participantilor pentru prezenta si declara deschisa ceremonia, 

rugand participantii sa ridice paharele cu vin si sa rosteasca deviza “In Honorem Dei et In Honorem Vini”; 

invitatii ciocnesc intre ei dupa care se aseaza, ceremonia fiind astfel oficial deschisa.  

 

1.1.11. Inchiderea oficiala a ceremoniei este anuntata de maresal, de regula la ora 24:00.  

1.2.  Actiuni post-eveniment / ceremonie  
  

1.2.1. In termen de 3 zile de la data producerii evenimentului, legatul organizator va transmite 
consilierului de imagine arhiva foto, pentru selectia pozelor ce urmeaza a fi incarcate pe pagina web a 
consulatului. Pozele vor fi transmise in format JPG, la rezolutia de 1024x768 pixeli. 
  

1.2.2. In termen de 3 zile de la data primirii arhivei foto,  consilierul  de imagine va face selectia pozelor 
si le va transmite administratorului paginii web pentru actualizare (care se va realiza in termen de 2 zile 
de la primire). Dupa actualizarea paginii web, consilierul de imagine va instiinta membrii Magistraturii 
despre acest lucru.  
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1.2.3. Cel tarziu a doua zi, sefii legatelor/scaunelor cavaleresti vor transmite tuturor membrilor din 
organizatiile pe care le coordoneaza un     mesaj prin care ii invita sa vizioneze galeria foto a 
evenimentului, vizitand pagina web a consulatului (www.oeve.ro  | www.cavaleriivinului.ro), cu 
indicarea link-ului catre sectiunea Galerie. 
  

1.2.4. Cei care doresc un DVD cu arhiva foto/video a evenimentului se vor adresa conducerii 
legatului/scaunului cavaleresc   de care apartin, pentru ca aceasta sa ia la randul sau legatura cu 
legatul organizator si sa procure  materialele respective, contra cost.  
  

1.2.5. Cel tarziu dupa 3 zile de la data producerii evenimentului, organizatorii vor trimite scrisori de 
multumire catre partenerii evenimentului:  

• sponsori  

• institutii/oficialitati 

• membri  

• celelalte legate/scaune cavaleresti 

• consulat/demnitari  

• artisti sau personalitati care au contribuit la eveniment.  

 

1.3.  Evenimente locale organizate de legate/scaune cavaleresti 
 
   1.3.1. Evenimentele locale importante organizate de legate/scaune cavaleresti conform propriului 

program de activitati (prezentari si degustari de vinuri, prezentarea si dezbaterea normelor si cutumelor 

cavaleresti, evenimente oeno-gastronomice, culturale, filantropice etc.), vor respecta aceleasi rigori 

cavaleresti specificate in prezentele norme, adaptate tipului de eveniment vizat (in acest sens, liderii de 

organizatii vor solicita sprijinul consilierului de imagine pentru consultari). 

 

   1.3.2. Organziatorul unui eveniment local, in speta comandantul scaunului cavaleresc, va informa legatul 

de care apartine cu cel putin 15 zile inainte de eveniment despre tematica si detaliile acestuia, iar legatul 

va informa consulatul, care va aproba dupa caz agenda evenimentului si va face legatului recomandarile 

necesare.  

 

1.3.3. In termen de 3 zile de la data producerii evenimentului, responsabilul de imagine din 

legatul/scaunul  

cavaleresc  organizator va transmite consilierului consular de imagine, comunicare si PR o informare in 

format PDF, pe pagina cu antet, care sa contina: 

• denumirea si tematica evenimentului 

• partenerul/ii evenimentului (in cazul prezentarilor si degustarilor oeno-gastronomice etc.) 

• data si locul organizarii 

• numarul de participanti 

• demnitari OEVE si oficialitati prezenti/e la eveniment 

• meniul evenimentului/vinurile prezentate 

• 1-3 poze reprezentative de la eveniment 

 

In termen de 5 zile de la data producerii evenimentului, consilierul de imagine va verifica si va incarca 

informarea pe pagina web a consulatului, la sectiunea Evenimente/Organizatii locale. 

 

1.3.4. Legatele/scaunele cavaleresti pot transmite la consulat spre publicare pe site un numar de 4-6 

informari pe an, selectandu-le pe cele mai reprezentative pentru activitatea organizatiei. 

http://www.oeve.ro/
http://www.oeve.ro/
http://www.oeve.ro/
http://www.cavaleriivinului.ro/
http://www.cavaleriivinului.ro/
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2. Reguli privind purtarea insemnelor si tinuta  
  

Insemnele si accesoriile OEVE reprezinta elemente simbolice distinctive si se impart in doua mari 
clase:  
  

2.1. Insemne institutionale :  

• drapelele Senatului, Consulatului, Legatelor  

• sabia  

• sceptrul  

• pocalul  

• fata de masa  

Aceste insemne institutionale, se folosesc numai in timpul ceremoniilor oficiale OEVE cuprinse in 
Programul de activitati al consulatului.  
  

2.2. Insemne personale ale membrilor care au la randul lor trei categorii de importanta:  

 

2.2.1. Insemne personale care se folosesc in timpul ceremoniilor OEVE cuprinse in Programul oficial de 

activitati al consulatului si strict pe durata acestora :  

• mantia  

• toca/bereta  

• colanul  

• cravata/esarfa  

• blazonul brodat  

• pin-ul de rever  

• manusi albe (demnitari si purtatorii insemnelor)  

• esarfe diagonale (purtatorii insemnelor)  

Mantia si toca/bereta se poarta intotdeauna impreuna! 

Noii confrati care tocmai au fost acreditati au obligatia de a purta insemnele personale 

(cravata/esarfa,colanul, pinul si blazonul brodat) pe durata ultimei parti a ceremoniei cavaleresti, respectiv 

cina festiva.  

 

2.2.2. Insemne personale care pot fi folosite la evenimente cu caracter oeno-gastronomic (concursuri, 

targuri, expozitii, simpozioane, degustari etc.) si/sau la tinuta curenta smart casual:  

• cravata/esarfa  
• blazonul brodat  

• pin-ul de rever  

• colanul, la evenimentele unde OEVE este (co)organizator  

 
 2.2.3. Insemne personale utilizate de catre demnitari, in cadrul intalnirilor organismelor de   
    conducere ale Consulatului (inclusiv la videoconferinte): 
• obligatoriu : camasa bleu, cravata/esarfa si colanul  

• recomandat : blazonul brodat si pin-ul de rever 
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Note :  

a) Derogari de la regulile de purtare a insemnelor, pot fi facute numai de catre proconsuli, in forma scrisa.  

 b) In cadrul ceremoniilor, inclusiv in cadrul cinei festive, membrii, familia si invitatii acestora, vor avea o 

tinuta  decenta in conformitate cu regulile si codul vestimentar comunicat in invitatie. Nu vor fi permise 

tinute sport sau  de vara.  

c) La fiecare eveniment este recomandat sa se organizeze – prin grija intendentului – stand cu accesoriile 

OEVE, vinurile Terra Valachorum  si publicatiile consulatului (prezentate si pe site, la sectiunea Magazin).  

  

3. Reguli privind mediul online si portalurile de socializare  
  

3.1. Pe conturile proprii din cadrul retelelor de socializare, membrii OEVE au dreptul sa posteze imagini 
de la ceremoniile si festivalurile cavaleresti sau din cadrul cinei festive, numai daca aceste imagini au 
un caracter decent, sobru si o calitate care sa atraga atentia in mod pozitiv si numai cu conditia ca 
pozele respective sa fi fost realizate in spatii publice (interioare sau exterioare).  

 

3.2. Nu vor fi postate sub nicio forma imagini reprezentand persoane cu tinuta dezordonata, in stare de  
ebrietate,  atitudine indecenta si in posturi teribiliste, nedemne de un membru OEVE.  

 

3.3. Nu vor fi postate imagini in care insemnele OEVE sunt purtate in afara ceremoniilor, festivalurilor 
cavaleresti, sau altor activitati oficiale mentionate la Art.2.  

 

3.4. Este total interzisa inmanarea insemnelor personale OEVE (in special a colanului) altor persoane 
care nu au drept statutar de purtare a respectivelor insemne, pentru fotografii sau orice alte motive. 

 

3.5. Pozele realizate in spatii private nu pot fi facute publice decat cu acordul scris al tuturor celor care 
apar in respectivele imagini si cu conditia ca acestea  sa corespunda normelor morale si de decenta, 
specifice ordinului.  

 

3.6. Ca o extensie la pagina web de prezentare a organizatiei, Consulatul Romania al OEVE isi poate 
deschide conturi proprii pe retelele de social-media, pastrand elementele proprii de corporate identity. 
Postarile pe conturile consulatului de social-media vor fi avizate de moderator, astfel incat acestea sa 
respecte atat normele morale si cavaleresti specifice ordinului, cat si continutul pentru care acestea au 
fost create (exclusiv subiecte referitoare la activitatea cavalereasca si evenimente oeno-gastronomice). 

  

3.7. Legatele/scaunele cavaleresti pot sa-si deschida conturi proprii pe retelele de social-media unde 
consulatul are deschise propriile conturi, cu conditia ca acestea sa respecte formatul grafic si continutul 
editorial al conturilor consulatului si sa rezulte clar apartenenta respectivei organizatii la Consulatul 
Romania al OEVE. In acest sens, inainte de a fi deschise, conturile de socializare ale organizatiilor 
teritoriale vor fi avizate de Departamentul de Imagine, Comunicare si PR., in baza solicitarii liderilor de 
organizatii. De continutul postarilor pe conturile de socializare ale organizatiilor teritoriale raspunde 
liderul de organizatie.  

 

3.8. Sub nici o forma, conturile de social-media nu pot fi folosite ca platforma de promovare comerciala 
sau politica. 
  

 Nota : Prin spatiu privat se intelege orice spatiu interior sau exterior, altele decat cele apartinand 

domeniului public sau spatiilor interioare destinate publicului larg.  
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4. Reguli privind canalele oficiale de comunicare intraorganizationala  
  

4.1. Pentru comunicarea intraorganizationala vor fi folosite urmatoarele canale oficiale:  

a)  posta electronica (e-mail), pentru convocarea organelor de conducere ale consulatului, mesaje 

oficiale si comunicari importante, cu continut elaborat, invitatiile-program pentru ceremonii etc.  

b)  mesageria WhatsApp, pentru mesaje scurte, comunicari urgente, fotografii, documente etc.  

  

4.2. Pentru eficientizarea comunicarii, mesajele pot fi transmise simultan pe ambele canale de 
comunicare.  
  

4.3. Continutul comunicarii intraorganizationale pe canalele oficiale de comunicare va viza exclusiv 
subiecte legate de activitatea cavalereasca, exceptie facand felicitarile ocazionate de zilele aniversare 
si onomastice ale demnitarilor, precum si de marile sarbatori religioase (Paste, Craciun). Felicitarile vor 
fi initiate de proconsuli sau de consilierul de comunicare.  
  

4.4. La canalele oficiale de comunicare intraorganizationala ale consulatului au acces exclusiv membrii 
Magistraturii, iar continutul comunicarilor are caracter confidential (cu exceptia cazului cand emitentul 
unui comunicat/document solicita liderilor de organizatii retransmiterea acestuia catre membrii 
respectivelor organizatii).  
 

4.5. Liderii legatelor/scaunelor cavaleresti vor folosi aceleasi canale de comunicare cu membrii 
organizatiilor pe care le coordoneaza, cu respectarea stricta a regulilor prezentate mai sus. Atunci 
cand liderii organizatiilor teritoriale primesc comunicari/documente de la conducerea consulatului sau 
invitatii pentru ceremoniile cavaleresti organizate de alte organizatii teritoriale cu mentiunea ca acestea 
sa fie aduse la cunostinta membrilor, acestia au obligatia ca in termen de 24 de ore sa retransmita 
respectivele comunicari/documente/invitatii tuturor membrilor din organizatie, prin intermediul canalelor 
proprii de comunicare. 
 

5. Norme de relationare interpersonala si caile de comunicare a sesizarilor fata de actiunea 
unui confrate  

5.1. Comunicarea intre membrii OEVE (scrisa sau verbala), va fi bazata pe respect reciproc, cu formule 
manierate de adresare, specifice unei atitudini cavaleresti demne si civilizate. 

5.2. Atunci cand un membru OEVE este nemultumit de actiunea (scrisa sau verbala) a unui confrate, 
acesta va reactiona dupa cum urmeaza: 

a) il va contacta in privat pe confratele vizat si, impreuna, pe cale amiabila, vor incerca sa gaseasca 
rezolvare la problema in cauza; 

b) daca problema nu a fost rezolvata direct intre cei doi, confratele reclamant va sesiza problema liderului 
organizatiei din care face parte, care va media disputa (daca ambii confrati fac parte din aceasi 
organizatie) sau va sesiza liderul de organizatie din care confratele impricinat face parte, urmand ca liderii 
de organizatii impreuna cu confratii implicati, sa rezolve impreuna disputa, intr-o maniera satisfacatoare 
pentru ambele parti; 

c) este interzis unui membru OEVE sa reclame un alt membru OEVE altfel decat prin intermediul liderului 
de organizatie, cu atat mai mult sa faca publica acuzatia. 
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5.3. Atunci cand un membru OEVE (indiferent de pozitia sa in ordin) este nemultumit de actiunea (scrisa 
sau verbala) a unui demnitar sau de o decizie a organismelor de conducere din structura consulatului, 
acesta va actiona dupa cum urmeaza: 

a) va sesiza problema superiorului ierarhic care va incerca sa o solutioneze la nivelul organizatiei locale 
(destinatie, scaun cavaleresc respectiv legat) 

b) in cazul in care problema nu a fost rezolvata sau in cazul in care confratele reclamant este liderul unei 
organizatii locale subordonata direct consulatului, acesta va sesiza Cancelaria Cansulatului, urmand ca 
sesizarea sa fie supusa dezbaterii Consiliului Consular 

c) decizia Consiliului Consular este definitiva si se comunica tuturor partilor implicate prin intermediul 
cancelarului. 

d) este interzis unui membru OEVE (indiferent de pozitia sa in ordin) sa adreseze in public (inclusiv prin 
intermediul canalelor oficiale de comunicare intraorganizationala) reprosuri, comentarii peiorative sau alte 
gesturi la adresa unui demnitar  din structura consulatului. 

5.4.Este interzisa cu desavarsire contactarea (scrisa sau verbala) a reprezentantilor Senatului OEVE, altfel 
decat prin intermediul Proconsulului Consulatului Romania al OEVE, indiferent de motivatie.  

5.5.Solemnitatea, ritualistica, sobrietatea, demnitatea sunt valorile fundamentale ale ordinului, regasite in 
ceremonialul cavaleresc, iar atunci cand aceste valori sunt lezate de comportamentul neadecvat al 
unui/unor confrate/confrati, respectivul comportament este culpabil si sanctionabil conform Atlasului si 
normelor cavaleresti. 

5.6.Demnitarii reprezinta ordinul cu intregul sau set de valori si trebuie tratati ca atare. Orice actiune (scrisa 
sau verbala) care aduce atingere demnitatii si autoritatii demnitarilor reprezinta o grava abatere de la 
normele cavaleresti si va fi sanctionata corespunzator. 

 

 
  

6.   Reguli privind interviurile si informatiile destinate presei 

  

6.1. Cu ocazia evenimentelor oficiale OEVE, interviurile si interpelarile din partea presei vor fi              
facute  catre proconsul sau consilierul de imagine.  
  

6.2. Conducatorul legatului/scaunului cavaleresc organizator poate da o declaratie/interviu doar dupa 
ce s-a consultat in prealabil cu demnitarii de la Art.5.1 si are un draft scris cu ce anume urmeaza sa 
declare. Astfel se doreste evitarea confuziilor sau a datelor eronate care ajung in presa, referitoare la 
organizatia noastra.  
   

6.3. Elementele de identificare si materialele de popularizare a evenimentului vor fi aprobate de       
catre consilierul de Imagine, Comunicare si PR, inainte ca acestea sa fie tiparite, astfel ca logourile si 
elemenetele distinctive ale OEVE sa fie corect utilizate si sa produca un impact pozitiv.  
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1. Elementele de ,,Corporate Identity” ale Ordo Equestris Vini Europae – Consulat Romania 

 

Elementele care compun dosarul de ,,Corporate Identity” al OEVE Cosulatului Romania sunt:  
  

   

       7.1. Blazonul Consulatului  

          

         

 

 

 

 

 

7.2. Drapelul Consulatului  
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 7.3. Baniera Consulatului  

 
  

   

7.4. Marca si logo-ul vinului Terra Valachorum 
 
 

       
 

   

7.5. Logo-ul Festivalului Cavaleresc al Vinului Romanesc – FCVR 
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7.6. Mapa Consulatului  

  

         Exterior, pag 1 – 4:  
 

                     
  

 
 
 
 
          Interior, pag 2-3:  
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7.7. Cartea de vizita  
  

            
  

Note : Reversul cartii de vizita are fondul alb si contine informatiile de identificare socio-profesionala           

ale titularului.  

Codul PANTONE pentru culoarea de fond albastru este: C: 100% ; M: 72% ; Y: 0% ; K: 30% iar 

fontul este Times New Roman.  

  

7.8. Foaia cu antet (se descarca de pe site-ul consulatului, sectiunea Membrii/Acces demnitari)  
  

7.9. Fisa de meniu pentru evenimentele OEVE - format A4 pliabil   

 
Exterior, pag 1 – 4:  
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Interior, pag 2 – 3:  
 

           
 

 

7.10. Semnatura pentru corespondenta electronica, care este obligatorie pentru demnitarii  din 

cadrul consulatului. Aceasta semnatura trebuie sa fie setata ca semnatura  oficiala  OEVE (orice 

program de e-mail permite setarea unor semnaturi care se folosesc alternativ),fiind folosita de fiecare 

data cu ocazia comunicarilor intre membri si demnitarii OEVE pentru e-mailuri care privesc organizatia. 

 

 Exemplu: 

IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI !  

 

Eques Costin Dinu 

Legat II. Bucuresti 

ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE  

CONSULAT ROMÂNIA – LEGAT BUCURESTI  

mobil: +40 744 266 850  

  e-mail: dinucostin@dactrust.ro  

  http:// www.oeve.ro  

  http:// www.cavaleriivinului.ro  

 

mailto:dinucostin@dactrust.ro
http://www.oeve.ro/
http://www.cavaleriivinului.ro/
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Alte materiale precum rollup-uri, spidere, desk-uri, stickere, plicuri corespondenta, felicitari, 
sacose, magneti, brosuri, afise etc., vor fi aprobate punctual de Departamentul de Imagine, 
Comunicare si PR. 
  

Elementele de corporate identity ale OEVE (denumirea “Ordo Equestris Vini Europae”, 
blazonul si deviza Senatului “In Honorem Dei et In Honorem Vini” respectiv blazonul, 
deviza Consulatului “Amicitia Per Vinum” si marca “Terra Valachorum”), sunt marci 
inregistrate si pot fi utilizate numai cu acordul scris al Consulatului Romania al OEVE.  
 
 

8. Reguli privind comunicarea unui necrolog  

8.1. In cazul decesului unui confrate, liderul organizatiei de care acesta  a apartinut va face un 
anunt care va  fi  transmis Departamentului de Imagine, Comunicare si PR pentru a fi incarcat 
pe site si va trimite o instiintare oficiala catre conducerea consulatului, completata pe foaie cu 
antet, indicand gradul, numele si prenumele, functia (daca este cazul), organizatia din care a 
facut parte, data si locul funeraliilor pentru ca cei care doresc sa poata lua parte la 
inmormantare. De asemenea – prin grija liderului organizatiei – vor fi predate consulatului 
insemnele (colanul, mantia si toca dupa caz) care au apartinut fostului confrate, impreuna cu o 
copie a certificatului de deces, in vederea radierii acestuia din structura OEVE. 

Stirea comunicata pe pagina web a consulatului va avea aparitie fixa, timp de 7 zile, si va avea 
urmatoarea forma grafica : scris alb pe fond negru si un trandafir rosu.  
 
8.2. Daca in termen de 30 de zile de la data decesului este programata o ceremonie 
cavalereasca conform programului de activitati, pe parcursul primelor doua parti ale ceremoniei 
se va adauga la drapelul consulatului o panglica neagra, iar ceremonia de acreditare si 
inaintare in grad va debuta cu o scurta evocare a confratelui disparut. 
  

9. Sanctiuni  

Normele interne privind activitatea de Imagine, Comunicare si PR sunt obligatorii  pentru  toti  
membrii Consulatului Romania al OEVE.  

Nerespectarea prezentelor norme atrage dupa sine sanctionarea celui/celor in cauza, in 
conformitate  cu sistemul de sanctiuni aprobat de Forumul Consular in data de 16.08.2013, 
respectiv :  

a) avertisment;  

b) amanarea avansarii in grad;  

c) eliberarea din demnitatile detinute in cadrul ordinului; 

d) excluderea din ordin.  

 

10. Dispozitii finale  
 
Prezentele norme intra în vigoare la data aprobarii lor de Forumul Consular, respectiv 25.06.2022.  
Normele vor fi completate cu decizii ale Consiliului Consular, atunci cand situatia o va impune.  


