STATUTUL
ASOCIATIEI PRODUCATORILOR SI EXPORTATORILOR DE VINURI DIN ROMANIA
Pentru promovarea intereselor lor economice, comerciale si juridice, societatile comerciale producatoare si exportatoare
de vinuri, semnatare ale prezentului statut si ale actului constitutiv, se constituie, prin liber consimtamant, in Asociatia
Producatorilor si Exportatorilor de Vinuri din Romania.
Asociatia se constituie si functioneaza pe baza prevederilor Ordonantei Guvernului 26 din 30 ianuarie 2000, cu privire la
asociatii si fundatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 39/30.01.2000 si ale Ordonantei Guvernului 55 din 30
ianuarie 2000, cu privire la organizatiile interprofesionale pe produse agroalimentare, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei 44/31.01.2000.
I.

Denumirea, sediul, forma juridica, durata

I.1.

Denumirea asociatiei este:
Asociatia Producatorilor si Exportatorilor de Vinuri din Romania, prescurtat APEV.
Traducerea in limba engleza a denumirii, folosita in contactele internationale este:
Wine Exporters and Producers Association of Romania, prescurtat WEPA.

I.2.

Sediul asociatiei este in Bucuresti, B-dul Ion Mihalache 148 B, sector 1, cu posibilitatea schimbarii ulterioare a
acestuia, in functie de interesele asociatiei.

I.3.

Asociatia, constituita potrivit O.G. 26/2000, este persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial.
Personalitatea juridica se dobandeste de catre asociatie dupa inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

I.4.

Durata de functionare a asociatiei este pe termen nedeterminat.

II.

Scopul si obiectivele asociatiei

II.1.

Asociatia isi propune ca, si are ca scop, sa promoveze si sa apere interesele economice, comerciale,
profesionale si juridice ale membrilor sai – societati comerciale producatoare si exportatoare de vinuri –
acordand, in acelasi timp, sprijin in elaborarea si aplicarea strategiei proprii sau de grup in acest sector.

II.2.

Obiectivele asociatiei sunt urmatoarele:
-

-

-

II.3.

sa promoveze si sa apere interesele profesionale si comerciale ale membrilor asociati si sa le reprezinte in
fata administratiei publice, precum si in raport cu alte institutii si organisme;
sa lucreze si sa colaboreze cu autoritatile, precum si cu alte institutii si organisme, la nivel local si
international, in vederea promovarii productiei viti-vinicole, inclusiv pentru instituirea si mentinerea unui
climat comercial echitabil, care sa permita vanzarea si promovarea libera si responsabila a produselor
vinicole, fara reglementari si obstacole excesive si nerezonabile;
sa colaboreze, alaturi de patronatele viticulturii si ale industriei vinului, precum si de Oficiul National al Viei
si Vinului, cu organele legislative la elaborarea legislatiei (imbunatatirea actelor normative existente, sau
initierea de noi acte normative) care reglementeaza, sau afecteaza, direct sau indirect, activitatea din
industria vinului;
sa sprijine intiativele de armonizare a legislatiei privitoare la vinuri cu aceea a Uniunii Europene, precum si
de constituire cadastrului viticol, contribuind la indeplinirea conditiilor de pre-aderare a tarii la Uniunea
Europeana;
sa sustina, alaturi de ANEIR, adoptarea de catre guvern a unei politici comerciale menite sa
imbunatateasca conditiile de pe piata vinului, in vederea stimularii vanzarilor si promovarii exporturilor, prin
subventionarea exporturilor in domeniu, liberalizarea accesului pe pietele de export, eliminarea
obstacolelor comerciale, tarifare sau netarifare , precum si prin adoptarea altor masuri si stimulente de
ordin fiscal sau valutar;
sa contribuie, alaturi de O.N.V.V. si O.N.D.O.V., la imbunatatirea sistemului de protejare a vinurilor, cu
privire la respectarea denumirilor de origine si a marcilor comerciale;
sa realizeze colectarea de date statistice reale privitoare la productia de vinuri, vanzarile pe piata interna si
la export, forta de munca ocupata, investitiile, cheltuielile de promovare, etc., date necesare fundamentarii
demersurilor asociatiei in fata autoritatilor;
sa faciliteze schimbul de informatii privitoare la legislatie si reglementari privind productia, comertul,
consumul si aspectele sociale ale vinului;
sa incurajeze utilizarea “bunelor practici” si respectarea legislatiei si a eticii profesionale, precum si a
normelor privind concurenta loiala, in activitatea membrilor asociatiei;
sa asigure o prezenta eficienta a asociatiei in mass-media, inclusiv prin editarea unei publicatii proprii
(newsletter);
sa-si ofere bunele oficii pentru facilitarea dialogului intre membrii asociatiei si sa rezolve eventualele
dispute dintre asociati.

Pe plan international asociatia are urmatoarele obiective:
-

dezvoltarea schimburilor de informatii, publicatii si literatura in domeniu;
reprezentarea industriei vinului din Romania la federatiile si uniunile interprofesionale internationale in
domeniu;
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-

promovarea exporturilor de vinuri ale membrilor asociati, prin sprijinirea participarii la manifestari
internationale si obtinerea sprijinului financiar guvernamental sau international pentru aceste actiuni;
promovarea intereselor membrilor asociati in domeniul cooperarii economice internationale si al investitiilor
straine de capital, directe sau de portofoliu.

III.

Dobandirea si pierderea calitatii de asociat.

III.1.

Membru al asociatiei poate fi orice societate comerciala producatoare sau exportatoare de vinuri, indeplinind
urmatoarele conditii:
a.
b.
c.
d.

sa fie persoana juridica;
sa aiba ca principal obiect de activitate productia si/sau comertul exterior cu vinuri;
sa recunoasca statutul asociatiei;
sa achite taxa de inscriere si cotizatia, stabilite de Adunarea generala a membrilor fondatori.

III.2.

Calitatea de membru al asociatiei se dobandeste, de catre membrii fondatori, prin semnarea actului constitutiv
si , de catre ceilalti membrii, prin cerere scrisa de adeziune, in care declara, in mod expres, ca accepta si
respecta statutul asociatiei.

III.3.

Cererile de adeziune se adreseaza Directorului Executiv al asociatiei, care le va supune spre aprobare
Consiliului Director. Consiliul Director va hotari asupra cererilor de adeziune cu majoritatea absoluta a
membrilor prezenti la sedinta de consiliu.
Cererile de adeziune vor fi insotite de urmatoarele documente:
-

III.4.

fisa de prezentare a societatii aderente, continand: denumirea, sediul social, numarul de inregistrare la
O.R.C., codul fiscal, administratorul, capitalul social, contul bancar, numar de angajati, cifra de afaceri pe
ultimul an;
set de copii ale certificatului de inmatriculare, codului fiscal, autorizatiilor de functionare, licentelor de
fabricatie.

Calitatea de membru al asociatiei se pierde in urmatoarele imprejurari:
-

la cerere;
prin nerespectarea obligatiilor ce revin asociatilor conform actului constitutiv si statutului;
ca urmare a neachitarii cotizatiei pe o perioada de mai mult de doua trimestre.

Pierderea calitatii de membru se discuta de catre Adunarea generala si se valideaza prin hotarare a acesteia.
IV.

Drepturile si obligatiile asociatilor

IV.1.

Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi:
-

IV.2.

sa participe la lucrarile Adunarii generale a asociatiei, avand drept de vot direct pentru adoptarea tuturor
hotararilor; fiecare asociat detine un vot in Adunarea generala;
sa fie ales in oricare dintre organele de conducere sau de specialitate ale asociatiei;
sa primeasca informatiile de care dispune asociatia referitoare la probemele comerciale, financiar-bancare,
valutare, legislative, juridice, manageriale etc.;
sa solicite facilitarea obtinerii de asistenta si consultanta.

Membrii asociatiei au urmatoarele obligatii:
-

sa respecte prevederile actului constitutiv si ale statutului, precum si hotararile Adunarii generale a
asociatilor;
sa promoveze si sa asigure realizarea scopului si obiectivelor asociatiei si sa participe la actiunile
organizate de aceasta;
sa respecte normele de etica profesionala in activitatea economica si in relatiile cu ceilalti partneri;
sa achite la timp cotizatia de membru si sa sustina material functionarea si desfasurarea activitatii
asociatiei.

V.

Organizarea si functionarea asociatiei

V.1.

Organele asociatiei sunt:
a.
b.
c.

Adunarea generala;
Consiliul Director;
Cenzorul

V.2.

Adunarea generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociatilor.

V.2.1.

Competenta Adunarii generale cuprinde:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

stabilirea strategiei si a obiectivelor asociatiei;
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
alegerea si revocarea membrilor Consiliului director;
alegerea si revocarea cenzorului;
modificarea actului constitutiv si a statutului;
admiterea de noi membrii si excluderea de membrii;
infiintarea de filiale;
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h.
i.

dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
orice alte atributii hotarate in Adunarea generala.

V.2.2.

Adunarea generala se intruneste o data pe an in sedinta ordinara si, ori de cate ori este nevoie, in sedinta
extraordinara. Sedintele Adunarii generale se tin la sediul asociatiei, sau in alt loc stabilit de Consiliul Director.

V.2.3.

Adunarea generala lucreaza valabil in prezenta a jumatate plus unu din totalul membrilor asociati. In cazul in
care la data fixata pentru tinerea sedintei nu se intruneste numarul necesar de membri, Adunarea generala se
va tine dupa 7 zile, cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si la aceeasi ora, fara alta convocare si va fi legal
constituita cu numarul de membri prezenti.

V.2.4.

Hotararile Adunarii generale, in afara celor relative la modificarea statutului si dizolvarea asociatiei, se iau cu
majoritate absoluta a voturilor membrilor prezenti, oricare ar fi numarul lor.
Hotararile adoptate de Adunarea generala sunt obligatorii pentru membrii sai, chiar daca nu au fost prezenti la
sedinta, sau daca au votat impotriva. Aceste prevederi se completeaza cu prevederile O.G. nr. 26/2000, art. 22
si 23.

V.3.

Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii generale. Adunarea generala alege,
dintre membrii asociati, pe o perioada de doi ani, un Consiliu Director. Consiliul Director se compune din
Presedinte si doi vice-presedinti.
Presedintele Consiliului Director este Presedintele Asociatiei.

V.3.1.

In exercitarea competentei sale, Consiliul Director are urmatoarele atributii:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

prezinta Adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si
cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
numeste directorul executiv al asociatiei, aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei;
administreaza veniturile asociatiei si face propuneri Adunarii generale pentru utilizarea acestora;
hotaraste asupra cererilor de adeziune si propune Adunarii generale excluderea de membrii;
indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala.

V.3.2.

Consiliul Director este legal constituit si ia hotatari cu votul majoritatii simple a membrilor. Dispozitiile art. 22 si
25 ale O.G. 26/2000 completeaza aceste prevederi si se aplica in mod corespunzator.

V.3.3.

Pentru exercitarea atributiilor prevazute la art. V.3.1. Consiliul Director imputerniceste o persoana cu functii
executive, care poate fi inclusiv o persoana care nu are calitatea de asociat, si care va fi numit Director
executiv.
Directorul executiv este membru de drept al Consiliului Director, avand atributii de organizare, coordonare si
conducere a activitatii curente a secretariatului asociatiei.

V.4.

Controlul financiar intern al asociatiei este asigurat de un Cenzor.

V.4.1.

In realizarea competentei sale cenzorul:
a.
b.
c.
d.

V.5.

verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;
intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii generale;
poate participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot;
indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala.

Activitatea curenta a asociatiei va fi asigurata de catre secretariatul asociatiei, sub conducerea Directorului
executiv. Angajarea personalului secretariatului asociatiei se face de catre Directorul executiv.
Directorul executiv si personalul secretariatului sunt retribuiti conform hotararii Consiului Director.

VI.

Resursele patrimoniale ale asociatiei

VI.1.

Veniturile asociatiei provin din:
a.
b.
c.
d.
e.

taxa de inscriere (platibila in termen de 30 zile de la aderare), in valoare de 500 USD, cu achitarea in lei, la
cursul zilei;
cotizatiile membrilor, in valoare de 250 USD pe trimestru, cu achitarea in lei, la
cursul zilei (platibile in prima luna a fiecarui trimestru);
dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii;
donatii, sponsorizari sau legate;
resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale.

VI.2.

Veniturile asociatiei se folosesc pentru acoperirea cheltuielilor de functionare si a cheltuielilor legate de
indeplinirea obiectivelor si actiunilor asociatiei.

VI.3.

Activitatea economico-financiara a asociatiei se desfasoara pe baza bugetului de venituri si cheltuieli, aprobat
de Adunarea generala. Asociatia va intocmi annual bilantul executiei bugetului de venituri si cheltuieli si va tine
evidenta activitatii economice-financiare in conformitate cu normele legale in vigoare.

VI.4.

Pentru valabilitatea actelor scrise care angajeaza asociatia este necesara semnatura Presedintelui sau a unuia
dintre vice-presedinti, impreuna cu semnatura directorului executiv.
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Pentru operatiunile curente (plati, incasari etc.) este considerata valabila si angajanta semnatura Directorului
executiv.
VII.

Modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei

VII.1.

Modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei trebuie aprobata de catre Adunarea generala ordinara,
legal constituita, daca vor fi prezenti jumatate plus unu din totalitatea membrilor asociati, sau de catre Adunarea
generala extraordinara, convocata la propunerea Consiliului Director, sau a unei patrimi din membri, legal
constituita, daca vor fi prezenti jumatate plus unu din membri.
Adunarea generala ia hotarari valabile cu 2/3 din voturile celor prezenti.
In cazul in care la prima convocare nu se intruneste majoritatea ceruta mai sus, atunci Adunarea generala se va
tine, fara alta convocare, dupa 7 zile, in acelasi loc, la aceasi ora si cu aceasi ordine de zi, in prezenta oricarui
numar de membri, putand hotari valabil cu o majoritate de ¾ a voturile membrilor prezenti.

VII.2.

Modificarea actului constitutiv si a statutului se face prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la
grafa judecatoriei, pe baza procesului-verbal al Adunarii generale, in forma autentificata.

VIII.

Dizolvarea asociatiei

VIII.1.

Asociatia isi pierde personalitatea juridica si se dizolva:
a.
b.
c.

VIII.2.

de drept, in situatiile prevazute de art. 55 al O.G. 26/2000;
prin hotararea judecatoriei sau tribunalului, dupa caz, in situatiile prevazute de art. 56 al O.G. 26/2000;
prin hotararea Adunarii generale, conform prevederilor art. 57 al O.G. 26/2000.

Dizolvarea asociatiei conduce la lichidarea acesteia.
In cazul dizolvarii asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii se vor transmite catre persoane fizice de drept
privat sau de drept public, in conformitate cu prevederile art. 60 al O.G. nr. 26/2000.

IX.

Lichidarea asociatiei

IX.1.

In cazurile de dizolvare prevazute la art.VIII.1. lit.”b”, lichidarea patrimoniului se face de catre lichidatori numiti
de catre Adunarea generala, acestia putand fi Consiliul Director. In cazurile de dizolvare prevazute la art.VIII.1
lit. “a” si “c”, lichidatorii vor fi numiti prin insasi hotararea judecatoreasca.

IX.2.

Lichidatorii sunt obligati sa indeplineasca toate formalitatile cerute de O.G. 26/2000, sectiunea a 2-a, privind
lichidarea, indeplinindu-si mandatul sub controlul cenzorului.

IX.3.

Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum al
operatiunilor de lichidare la Registrul asociatiilor si fundatiilor si sa indeplineasca procedurile de publicare a
lichidarii si de radiere a asociatiei din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

X.

Dispozitii finale

X.1.

Asociatia se poate asocia cu alte organizatii profesionale, in vederea realizarii unor activitati comune care sa
prezinte interes, inclusiv pentru crearea unei organizatii interprofesionala a vinului sau a Consiliului Vinului, in
conditiile prevederilor Ordonantei de Guvern 55/2000 privind in organizatiile interprofesionale pe produse
agroalimentare.

X.2.

Prezentul statut a fost aprobat in Adunarea generala de constituire a Asociatiei Producatorilor si Exportatorilor
de Vinuri din Romania, tinuta in data de 6 Noiembrie 2000.

X.3.

Actul constitutiv de infiintare a asociatiei, cuprinzand si lista asociatilor, este anexa la prezentul statut si face
parte integranta din statut.

X.4.

Prezentul statut se completeaza cu prevederile O.G. Nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, precum si cu
alte dipozitii legale in materie.

Redactat si dactilografiat de catre parti in 5 exemplare, din care 4 exemplare autentificate au fost preluate de parti.
ASOCIATII:
Provinum
SERVE
Vie-Vin Murfatlar (prin Eurocafe)
Vinarte
Agroindustriala Bucium
Cotnari
Fruvimed
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ACTUL CONSTITUTIV
AL ASOCIATIEI PRODUCATORILOR SI EXPORTATORILOR DE VINURI DIN ROMANIA
Art.1

Asociati

Art. 2.

1.1. Societatile comerciale producatoare si exportatoare de vinuri, inscrise in lista anexa, parte integranta a
prezentului act costitutiv, legal constituite in Romania, semnatare prin reprezentantii lor legali a prezentului
act constitutiv, in Adunarea generala de constituire din data de 6 Noiembrie 2000, au hotarat sa infiinteze,
prin liberul lor consimtamant si pe baza statutului aprobat, Asociatia Producatorilor si Exportatorilor de
Vinuri din Romania.
Denumirea, sediul, forma juridica, durata
2.1. Denumirea asociatiei este ASOCIATIA PRODUCATORILOR SI EXPORTATORILOR DE VINURI DIN
ROMANIA, prescurtat APEV.
2.2. Sediul asociatiei este in Bucuresti, B-dul Ion Mihalache 148 B, sector 1, cu posibilitatea schimbarii acestuia
in functie de interesele asociatiei.
2.3. Asociatia este persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial.
2.4. Durata asociatiei este pe termen nedeterminat, incepand cu data inregistrarii in Registrul asociatiilor si
fundatiilor.

Art.3.

Scopul si obiectivele asociatiei
3.1 Scopul asociatiei este promovarea si apararea intereselor specifice economice, comerciale si juridice ale
membrilor sai – societati producatoare si exportatoare de vinuri- reprezentarea intereselor acestora in fata
administratiei publice si in raport cu celelalte institutii si organizatii din tara si din strainatate.
3.2 Obiectivele asociatiei pentru atingerea scopului de mai sus se regasesc in statutul asociatiei.

Art. 4.

Organele de conducere si control al asociatiei
4.1 Organele de conducere ale asociatiei sunt:
-

Adunarea generala;
Consiliul Director;
Directorul executiv.

4.2 Atributiile si regulile de organizare si functionare ale acestor organe sunt prevazute in statutul asociatiei.
Adunarea generala de constituire a ales urmatorul Consiliu Director:
-

Presedinte: D-l Zarnoveanu Vasile Miron, Director general S.C. Provinum SRL
Vice-presedinte: D-na Mihaela Badea, Director general, S.C. S.E.R.V.E. SA
Vice-presedinte: D-l Dumitru Gaidargi, Director comercial, S.C. Fruvimed Medgidia

Adunarea generala de constituire a imputernicit Consiliul Director pentru angajarea Directorului executiv, acesta
urmand a fi validat in urmatoarea sedinta a adunarii generale.
4.3 Organul de control al asociatiei este cenzorul, ale carui atributii se regasesc in statutul asociatiei.
4.4 Adunarea generala de constituire a imputernicit Consiliul Director sa nominalizeze cenzorul, acesta urmand
a fi validat in urmatoarea sedinta a adunarii generale.
Art. 5.

Functionarea Asociatiei
5.1. Activitatea curenta a asociatiei va fi asigurata de catre secretariatul asociatiei, sub conducerea Directorului
executiv.
5.2. Activitatea economico-financiara a asociatiei se desfasoara pe baza bugetului de venituri si cheltuieli
aprobat de Adunarea generala. Asociatia nu realizeaza profit.
Asociatia va intocmi anual bilantul executiei bugetului de venituri si cheltuieli si va tine evidenta activitatii
economico- financiare in conformitate cu normele legale in vigoare.
5.3. Patrimoniul initial al asociatiei este constituit din contra-valoarea taxelor de inscriere a membrilor fondatori
ai asociatiei, taxe in valoare de 500 USD, cu achitarea in lei, la cursul zilei, in termen de 30 zile de la
aderare.
5.4 Veniturile asociatiei se realizeaza din:
-

Patrimoniul initial mentionat la punctul 5.3;
taxa de inscriere a noilor membrii (platibila in 30 zile de la aderare), in valoare de 500 USD, cu achitarea in
lei, la cursul zilei;
cotizatii trimestriale (platibile in prima luna a fiecarui trimestru), in valoare de 250 USD, cu achitarea in lei,
la cursul zilei;
donatii si sponsorizari;
dobanzi si dividende ale plasamentelor efectuate.
Veniturile asociatiei se folosesc pentru acoperirea cheltuielilor de functionare si a cheltuielilor legate de
indeplinirea obiectivelor asociatiei.

5.5 In scopul bunei desfasurari a activitatii, asociatia va deschide conturi si subconturi la banci din Romania, in
lei si valuta, acestea fiind alimentate cu veniturile de mai sus.
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5.6. Pentru valabilitatea actelor scrise care angajeaza asociatia este necesara semnatura Presedintelui sau
unuia dintre vice-presedintii Consiliului Director, impreuna cu semnatura Directorului executiv.
Pentru operatiunile curente este considerata valabila si angajanta semnatura Directorului executiv.
Art. 6.

Modificarea actului constitutiv si al statutului asociatiei. Dizolvarea si lichidarea asociatiei
6.1. Procedura de modificare a actului constitutiv si a statutului asociatiei, precum si situatiile care duc la
dizolvarea asociatiei si regulile de lichidare ale acesteia sunt conforme cu prevederile O.G. nr. 26/2000 si
se regasesc in statutul asociatiei.

Art. 7.

Dobandirea personalitatii juridice
7.1. Asociatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa
judecatoriei in a carei circumsriptie teritoriala isi are sediul.
7.2. Adunarea generala de constituire imputerniceste pe D-l Zarnoveanu Vasile Miron pentru desfasurarea
procedurii de dobandire a personalitatii juridice si formularea cererii de inscriere a asociatiei in Registrul
asociatiilor si fundatiilor.

Art. 8.

Dispozitii finale
8.1. Lista asociatilor si statutul asociatiei constituie anexe la actul constitutiv si fac parte integranta din acesta.
8.2. Cheltuielile efectuate in scopul inregistrarii asociatiei, precum si cu modificarile ulterioare ale statutului si
actului constitutiv se vor deconta de asociatie pe baza de acte justificative (taxe, onorarii etc.).
8.3. Prezentul act aditional se completeaza cu prevederile statutului asociatiei si ale O.G. nr. 26/2000.
Semnat de catre asociati si autentificat la notariat public, in 5 exemplare, din care 4 exemplare autentificate au
fost preluate de catre parti.

Semnaturile asociatilor:
Provinum
SERVE
Vie-Vin Murfatlar (prin Eurocafe)
Vinarte
Agroindustriala Bucium
Cotnari
Fruvimed
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ANEXA
la Actul Constitutiv al
ASOCIATIEI PRODUCATORILOR SI EXPORTATOTILOR DE VINURI DIN ROMANIA

LISTA ASOCIATILOR

1.

S.C. VINARTE SRL, cu sediul in Bucuresti, Bdul Mihai
Kogalniceanu 63, sector 5, Bucuresti, inregistrata la O.R.C.
sub numarul J40/8612/1998, reprezentata legal de Rodica
Fronescu, director general.

2.

S.C. VINTERRA INTERNATIONAL SA, cu sediul in Bucuresti,
Str. Leonida, nr. 8, sector 2, Bucuresti, inregistrata la O.R.C.
sub numarul J40/7819/1998, reprezentata legal de D-l Nicolae
David, director general.

3.

S.C. S.E.R.V.E. SA, cu sediul in Bucuresti, Str. Nicolae
Racota, nr. 16-18, ap.7, sector 1, Bucuresti, inregistrata la
O.R.C. sub numarul J40/5734/1994, reprezentata de D-na
Mihaela Badea, director general.

4.

S.C. PROVINUM SRL, cu sediul in Bucuresti, Blvd. Ion
Mihalache, nr. 148B, sector 1, Bucuresti, inregistrata la O.R.C.
sub numarul J40/7115/1998, reprezentata legal de D-l VasileMiron Zarnoveanu, director general.

5.

S.C. FRUVIMED MEDGIDIA SA, cu sediul in Medgidia, Sos.
Constantei, nr. 1, Jud. Constanta, inregistrata la O.R.C. sub
numarul J13/1490/1991, reprezentata legal de D-l Dumitru
Gaidargi, director;

6.

S.C. VIE-VIN MURFATLAR SA, cu sediul in Basarabi, Calea
Bucuresti, nr. 19, Jud. Constanta, inregistrata la O.R.C. sub
numarul J13/1762/1991, reprezentata de D-l Dumitru Dragan,
director ;

7.

S.C. AGROINDUSTRIALA BUCIUM SA, cu sediul in Bucium
Iasi, Str. Plopii fara sot, nr. 18-22, Jud. Iasi, inregistrata la
O.R.C. sub numarul J22/614/1991, reprezentata de D-l Eugen
Sandu, director general;

8.

S.C. COTNARI SA, cu sediul in Cotnari, Jud. Iasi,
inregistrata la O.R.C. sub numarul J22/613/1991, reprezentata
de D-l Ioan Matei, director.
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