Asociatia Producatorilor si Exportatorilor de Vinuri din Romania
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Misiune

Promovarea excelenţei în industria vinului ca premisă a creşterii competitivităţii sale.

Temei legal

Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Vinuri din România, persoană juridică de
drept privat, fără scop lucrativ, s-a infiinţat cu scopul de a reprezenta, apăra şi promova
interesele comune ale membrilor săi, pe plan intern şi internaţional.
Asociaţia, înfiinţată in anul 2001, funcţionează în baza prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 39/30.01.2000 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 55 din 30
ianuarie 2000, cu privire la organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 44/31.01.2000.
Potrivit Statutului său, Asociaţia militează, printre altele, pentru:
În plan intern:
sprijinirea eforturilor ţării de pregătire pentru aderare, prin crearea unui cadru
legislativ şi instituţional intern, deplin armonizat cu cel din Uniunea Europeană;
alinierea industriei vinului la standardele şi exigenţele de ordin calitativ ale pieţei
internaţionale, în general, şi ale Pieţei Unice, în particular, pentru a putea face faţă cu
succes presiunii concurenţiale specifice domeniului;
facilitarea dialogului cu autorităţile publice, cu celelalte organizaţii profesionale de pe
filiera produsului, în vederea generalizării bunelor practici şi creşterii eficienţei
economice a sectorului vitivinicol;
susţinerea instituirii şi menţinerii unui climat comercial intern echitabil, fără
reglementări şi obstacole excesive şi nerezonabile;
promovarea exporturilor de vinuri româneşti, prin acţiuni promoţionale menite să
refacă prestigiul acestora, îndeosebi pe pieţele externe, ca şi prin intervenţii pe lângă
Guvern în vederea sprijinirii, prin politici adecvate, a sectorului vitivinicol (e.g.
acordarea de facilităţi şi stimulente de ordin fiscal, valutar sau de altă natură, iniţierea
de acţiuni îndreptate spre liberalizarea accesului pe pieţele de export, eliminarea
obstacolelor comerciale, tarifare sau netarifare, participarea mai facilă la manifestări
internaţionale etc.);
sprijinirea acţiunilor instituţiilor abilitate ale statului în vederea îmbunătăţirii sistemului
de protejare a vinurilor, prin respectarea denumirilor de origine şi a mărcilor
comerciale;
colectarea de informaţii cu privire la legislaţia şi reglementările privind producţia,
comerţul, consumul şi aspectele sociale ale vinului în ţările concurente, precum şi de
date statistice interne, reale, privitoare la producţia şi vânzările de vinuri pe piaţa
internă şi externă, investiţiile, cheltuielile de promovare şi forţa de muncă ocupată în
sector etc.;
asigurarea unei prezenţe active a asociaţiei în mass-media, inclusiv prin editarea
unor publicaţii proprii.
În plan internaţional:
reprezentarea industriei vinului din România în relaţiile cu federaţiile şi uniunile
interprofesionale internaţionale în domeniu, promovarea schimburilor de informaţii,
experienţă şi publicaţii cu acestea, precum şi iniţierea unor programe de dezvoltare a
sectorului vitivinicol;
promovarea intereselor membrilor asociaţi în domeniul cooperării economice
internaţionale şi atragerea de investiţii străine de capital, directe sau de portofoliu.
Adunarea Generală
Consiliul Director
Cenzorul

Obiective

Organele de conducere

Adunarea generală

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

stabilirea strategiei şi obiectivelor asociaţiei;
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director şi a cenzorului;
admiterea de noi membri şi excluderea de membri;
înfiinţarea de filiale;
modificarea actului constitutiv şi a statutului;
orice alte atribuţii hotărâte în Adunarea generală.

Consiliul Director

Consiliul Director, compus din Preşedinte şi doi Vicepreşedinţi, plus Directorul executiv,
asigură transpunerea în practică a hotărârilor Adunării generale şi are următoarele
atribuţii:
a.

Controlul financiar

Resursele patrimoniale

prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia
bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi
cheltuieli şi proiectele de programe ale asociaţiei;
b. administrează veniturile asociaţiei şi face propuneri Adunării generale pentru
utilizarea acestora;
c. hotărăşte asupra cererilor de adeziune şi propune Adunării generale excluderea de
membri;
d. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea generală.
Controlul financiar intern al asociaţiei este asigurat de un Cenzor, în competenţa căruia
intră:
verificarea modului în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
întocmirea de rapoarte şi prezentarea acestora Adunării generale;
îndeplinirea altor atribuţii stabilite de Adunarea generală.
Veniturile asociaţiei provin din:
a.
b.
c.
d.

Politica relaţională

Membri

taxa de înscriere;
cotizaţia de membru;
donaţii, sponsorizări sau legate;
resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale.

Asociaţia, împreună cu alte organizaţii profesionale de pe filiera vinului au creat în anul
2002 Organizaţia Naţională Interprofesională a Viei şi Vinului, ONIV, în condiţiile
prevederilor Ordonanţei de Guvern 55/2000 privind organizaţiile interprofesionale pe
produse şi grupe de produse agroalimentare. Concomitent, realizează numeroase
acţiuni în colaborare cu alţi parteneri strategici.
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Activitatea curentă

Activitatea Asociaţiei este asigurată de un Secretariat, aflat sub conducerea Directorului
executiv şi coordonat nemijlocit de Consiliul Director.
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