
Rev.3 

15.01.2019 

 

Regulament general de functionare 

al Asociatiei pentru cultura si civilizatia vinului „Millesime” 

Prescurtari: 

1. ACCVM: Asociatia pentru cultura si civilizatia vinului „Millesime”. 
2. CD: Consiliul director. 
3. Presedinte: Presedintele Consiliului director. 
4. Vicepresedinte: Vicepresedintele Consiliului director. 
5. Director: Membru al Consiliului director. 
6. Membru: Membru al asociatiei, altul decât membru de onoare. 
7. Program: Programul anual de activitati ale ACCVM; 
8. Regulament: Regulamentul general de functionare al ACCVM. 
 
Articolul 1- Consiliul director; Presedintele; Vicepresedintele 

1.1.Conducerea executivă a ACCVM este asigurată de Consiliul director format din: 

- Presedinte; 
- Vicepreşedinte; 
- 5 membri. 

1.2. In exercitarea activitatii curente a ACCVM, Presedintele va avea ca principale atributii: 

a) Reprezentarea ACCVM in relatia cu partenerii; 
b) Organizarea de cursuri si instruiri; 
c) Coordonarea activitatilor de promovare a vinului desfasurate de ACCVM; 
d) Reprezentarea ACCVM la diversele targuri, festivaluri sau alte manifestari dedicate vinului; 
e) Organizarea si prezidarea tuturor intrunirilor ACCVM si celor ale CD. 

1.3. Presedintele este scutit de plata cotizatiei de membru. 

1.4. Presedintele va putea fi retribuit ca urmare a hotararii CD cu majoritate simpla de voturi. 

1.5. In exercitarea activitatii curente a ACCVM, Vicepresedintele va avea ca principale 
atributii: 

a) Coordonarea activitatii economico-financiare a ACCVM; 
b) Reprezentarea ACCVM in relatia cu membrii;  
c) Reprezentarea ACCVM la diversele targuri, festivaluri sau alte manifestari dedicate vinului; 
d) Organizarea si prezidarea tuturor intrunirilor ACCVM si celor ale CD, in absenta 
Presedintelui. 
 
1.6. Vicepresedintele nu este scutit de plata cotizatiei de membru. 
 
1.7. Vicepresedintele nu va fi retribuit. 
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Articolul 2 – Directorul de imagine 

2.1. Directorul de imagine va fi responsabil cu imaginea ACCVM si va fi numit de catre CD, 
dintre membrii sai. 

2.2. Atributiile Directorului de imagine sunt: 

a) Coordonarea activitatilor de imagine si PR; 
b) Reprezentarea mass-media; 
c) Propunerea Programului; 
d) Reprezentarea ACCVM la diversele targuri, festivaluri sau alte manifestari dedicate vinului; 
e) Coordonarea paginii de Internet, Facebook si Instagram. 

2.3. Directorul de imagine este scutit de plata cotizatiei de membru. 

2.4. Directorul de imagine va putea fi retribuit ca urmare a hotararii CD cu majoritate simpla 
de voturi. 
 

Articolul 3 – Trezorierul 

3.1. Functia de trezorier va fi indeplinita de catre Vicepresedinte. 

3.2. Obligatiile Trezorierului sunt: 

a) Gestionează toate fondurile ACCVM; 
b) Colecteazã toate cotizaţiile şi taxele aferente membrilor ACCVM; 
c) Întocmeşte şi avizează contractele de sponsorizare; 
d) Urmăreşte derularea contractelor de sponsorizare din punct de vedere financiar; 
e) Întocmeşte/avizeazã deconturile rezultate în urma activităţilor ACCVM; 
f) Asigură interfaţa cu Băncile; 
g) Înainte de retragerea din funcţie, Trezorierul va preda noului Trezorier sau Preşedintelui, 
toate fondurile, registrele de evidenţă sau orice proprietate a ACCVM. 
 

Articolul 4 – Secretarul 

4.1. Secretarul va fi ales de catre CD cu majoritate simpla de voturi, dintre Membrii ACCVM. 

4.2. Secretarul va fi scutit de plata cotizatiei de membru. 

4.3. Obligatiile Secretarului sunt: 

a) Colecteazã toate cotizaţiile şi taxele aferente membrilor ACCVM; 
b) Întocmeşte procesele verbale la intrunirile AGA. 

4.4. Secretarul va putea fi retribuit ca urmare a hotararii CD cu majoritate simpla de voturi. 
 

Articolul 5 – Membrii 

5.1. Primirea noilor membri aderenti in ACCVM se face in baza unei cereri de adeziune 
scrise. 
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5.2. Admiterea membrilor aderenti se hotaraste de catre CD, cu majoritate simpla de voturi. 

5.3. Votul membrilor CD poate fi dat cu ocazia intrunirii trimestriale sau prin e-mail trimis 
Secretarului la adresa: office@millesime.ro. 

5.4. Admiterea unui nou membru aderent se poate face doar dupa achitarea integrala a cotizatiei 
de membru sau a cotei-parte din aceasta, aferenta semestrului in care se face inscrierea. 

5.5.  In cazul votului impotriva admiterii, suma platita pentru cotizatie va fi restituita integral. 

5.6. Beneficiile Membrilor sunt: 

a) Accesul la toate activitatile ACCVM; 
b) Accesul la pagina de Internet a ACCVM, prin intermediul unui cod de acces gratuit; 
c) Posibilitatea de a folosi o data pe an sala de evenimente a ACCVM sau o alta sala pusa la 
dispozitie de catre ACCVM, in limita a 20 de persoane, fara plata unei taxe; 
d) Posibilitatea de a veni insotit de un invitat, de doua ori pe an, in conditiile in care invitatul 
nu este acelasi de fiecare data si nu a mai fost invitat de un alt membru, precum si cu conditia 
sa existe locuri neocupate de catre membri. In conditiile in care un invitat devine membru in 
cursul anului in care a fost invitat, membrul care l-a invitat are dreptul de a invita o alta 
persoana in locul acestuia; 
e) Posibilitatea de a plati o cotizatie redusa in cazul in care plateste cotizatia pentru inca cel 
putin o alta persoana, ruda de gr.I; 
f) Posibilitatea de a avea un discount de 5-10% la produsele sau serviciile vandute de partenerii 
ACCVM, la prezentarea cardului de membru; 
g) acces gratuit la Salonul Vinurilor Millesime, ori de cate ori acesta se va organiza. 
 
5.7. Obligatiile Membrilor sunt: 
 
a) Sa respecte prevederile Statutului si Regulamentului ACCVM; 
b) Sa plateasca la timp cotizatia de Membru; 
c) Sa fi absolvit sau sa absolve modulul 1 al cursului de initiere in cultura si civilizatia vinului, 
in decurs de 1 an de la aderarea la ACCVM; 
d) Sa aiba un comportament adecvat la activitatile ACCVM; 
e) Sa respecte un set de reguli de buna cuviinta si eticheta impusa de ACCVM, in cazul folosirii 
salii de evenimente a ACCVM; 
f) Sa aiba un comportament respectuos fata de ceilalti Membri si fata de partenerii ACCVM; 
g) Sa confirme din timp (cu minim 1 zi inainte), prin e-mail sau telefonic, participarea la 
degustari sau alte evenimente,; 
h) Sa anunte din timp (cu minim 1 zi inainte), prin e-mail sau telefonic, neparticiparea la o 
degustare la care, in prealabil, a confirmat prezenta. Dupa prima absenta, membrul va fi 
avertizat, dupa a doua absenta, membrul va fi notificat ca nu va putea participa la urmatoarele 
2 degustari, iar dupa a treia absenta, membrul va fi exclus din ACCVM.  
 
5.8. Retragerea din calitatea de Membru se poate face in baza unei cereri scrise, cu efect de la 
data depunerii acesteia. 
 
5.9. Retragerea sau excluderea din calitatea de Membru, nu atrage obligatia ACCVM de 
restituire a cotizatiei sau a unei parti din aceasta. 
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5.10. Calitatea de Membru o data pierduta, nu mai poate fi redobandita. 
 
5.11. In cazuri exceptionale, ca urmare a unei expuneri de motive bine intemeiate (boala, 
absenta din tara pe timp indelungat), CD, cu majoritate de voturi, poate accepta reacordarea 
calitatii de Membru. 
 
5.12. Suspendarea se poate face pe termen de 1 an sau 6 luni, in baza unei cereri scrise, cu 
expunerea de motive bine intemeiate si cu efecte de la inceput de an calendaristic pentru 
suspendarea de 1 an sau de la inceputul semestrului II pentru suspendarea de 6 luni. Cererea va 
fi analizata de catre CD si poate fi acceptata cu majoritate de voturi. 
 
5.13. Membrul suspendat isi pastreaza o parte dintre beneficii, si anume cele prevazute la 
punctul 5.6. literele b), f) si g), dar si obligatiile prevazute la punctul 5.7. literele a), b) si f). 
 
Articolul 6 – Programul 

 
6.1. Programul ACCVM consta in: 
 
a) Degustari de promovare sustinute de producatori sau distribuitori de vinuri, organizate in 
numar de cel putin 15 pe an; 
b) Degustari tematice, avand scopul de instruire si educare a Membrilor, organizate in numar 
de cel putin 6 pe an; 
c) Degustari de initiere in cultura si civilizatia vinului a non-membrilor, avand scopul de 
atragere a noi membri; 
d) Excursii la cramele producatorilor din Romania sau din strainatate; 
e) Excursii la targuri, festivaluri sau alte manifestari dedicate vinului; 
f) Cursuri de initiere si de educare in cultura si civilizatia vinului; 
g) O intalnire festiva la sfarsit de an, intalnire la care se vor acorda premiile anuale „Millesime”; 
h) Organizarea Salonului Vinurilor Millesime (SVM); 
g) Alte activitati dedicate exclusiv Membrilor. 
 
6.2. Doar Membrii vor putea participa la activitatile ACCVM, cu exceptia prevazuta la art.5 
pct.5.6. lit.e). 
 
6.3. Membrii vor fi informati despre activitatile ACCVM pe pagina de Internet a ACCVM, 
prin e-mail-uri de informare sau prin telefon. 
 
Articolul 7 – Cotizatia de membru si alte taxe 

 
7.1. Valoarea cotizatiei de membru este de 1.200 de lei pe an in cazul membrilor aderenti si de 
300 de lei pe an in cazul membrilor simpatizanti. 
 
7.2. In cazul aderarii ca si Membri a cel putin 2 rude de gr.I, valoarea cotizatiei de membru este 
de 900 de lei pe persoana, pe an. 
 
7.3. Valoarea cotizatiei in cazul membrilor suspendati este de 25% din valoarea cotizatiei pe 
care ar fi avut-o de platit in mod normal pentru perioada respectiva. In cazul membrilor 
mentionati la punctul 7.2., membrul nesuspendat va plati doar pentru primul an valoarea redusa. 
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7.4. Cotizatia de membru poate fi achitata integral pana la data de 20 ianuarie a anului in curs 
sau in doua rate egale, prima pana la data de 20 ianuarie a anului in curs si a doua pana la data 
de 20 iulie a anului in curs. 
 
7.5. Depasirea termenelor de plata atrage pierderea calitatii de Membru. 
 
7.6. In cazuri exceptionale, ca urmare a unei expuneri de motive bine intemeiate, CD, cu 
majoritate de voturi, poate accepta plata intarziata a cotizatiei, cu conditia achitarii integrale a 
acesteia, indiferent de momentul cand plata are loc. 
 
7.7. Membrii de onoare sunt scutiti de plata cotizatiei. 
 
Articolul 8 – Modificarea si gestionarea Regulamentului 

8.1. Orice Membru poate face propuneri de modificare a prezentului Regulament. 

8.2. Prezentul Regulament poate fi modificat de catre CD cu majoritate de voturi. 

8.3. Gestionarea Regulamentului intra in atributiile Vicepresedintelui. 

8.4. Prezentul Regulament se armonizeaza si se completeaza cu Statutul ACCVM. 

 

Consiliul director: 

 

Popa Dorin, _________________________    

Sincai Serban Radu, __________________ 

Bocse Bogdan Eugen, ________________          

Gabor Marcel, _______________________           

Portelechi Florin Marinel, _____________ 

Igna Cristian, _______________________          

Toie Calin, __________________________ 


