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ASOCIAŢIA

“CENTRUL DE STUDII VITI-VINICOLE ŞI
ANALIZĂ SENZORIALĂ”
(C.S.V.V.A.S.)

 Asociaţia “CENTRUL DE STUDII VITI-VINICOLE ŞI ANALIZĂ SENZORIALĂ”
(CSVVAS) a fost înfiinţată în conformitate Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii
şi fundaţii (cu modificările si completarile ulterioare). Sediul asociaţiei este în B-dul Mărăşti nr. 59,
sector 1, Bucureşti.
 CSVVAS este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial. Conform statutului,
CSVVAS este o asociaţie naţională cu deschidere spre cooperare internaţională care îşi propune să
promoveze cercetarea ştiinţifică, culturală şi didactică, pregătirea profesională şi orice alte aspecte care
pot contribui la dezvoltarea şi răspândirea cunoştinţelor tehnico-ştiinţifice şi aplicaţiilor din domeniul
viti-vinicol, agro-alimentar şi al analizei senzoriale.
Asociaţia este condusă de Adunarea Generală a membrilor, iar în intervalele dintre adunări,
de un Consiliu Director.
 Principalele scopuri şi obiective de activitate ale asociaţiei sunt următoarele:
• dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul viti-vinicol, agro-alimentar şi al analizei
senzoriale, precum şi promovarea în producţie a rezultatelor cercetării;
• promovarea activităţii de cercetare viti-vinicolă şi de analiză senzorială, prin elaborarea
şi derularea de programe de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, de consultanţă, de
service şi cooperări naţionale şi internaţionale în domeniile specifice de activitate;
• propunerea, organizarea şi efectuarea de activităţi de cercetare comune, interdisciplinare, fundamentale şi aplicative, alături de universităţi, institute de cercetare şi alte
instituţii şi organisme similare din ţară şi străinătate;
• dezvoltarea pe termen lung a unor structuri şi relaţii de cooperare cu sectorul vitivinicol si agro-alimentar comunitar şi cu organizaţii similare din străinătate, inclusiv prin
reprezentarea acestora în România;;
• sprijinirea activităţii de informare şi documentare tehnico-ştiinţifică a membrilor săi,
precum şi a partenerilor şi a altor beneficiari;
• facilitarea informării cu privire la posibilităţile de finanţare prin programele de
cercetare ştiinţifică oferite de Ministerul Educatiei si Cercetarii, Consiliul Naţional al Cercetării
Ştiinţifice din Învăţământul Superior, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Banca
Mondială, Comisia Europeană, diverşi agenţi economici, alte organisme şi instituţii din
domeniu;
• încurajarea implementării progreselor recente tehnico-ştiinţifice din domeniu în scopul
rentabilizării proceselor tehnologice de producere şi prelucrare a materiilor prime autohtone,
urmărind totodată ridicarea nivelului calitativ, a competitivităţii, tipicităţii şi autenticităţii
produselor obţinute;
• activităţi de consultanţă, promovare şi implementare a trasabilităţii şi sistemelor de
management al calităţii (HACCP, ISO etc.) în vederea obţinerii de produse de înaltă calitate şi
sigure pentru sănătatea consumatorilor;
• popularizarea beneficiilor pe care le conferă consumul raţional de vinuri din punctul de
vedere al nutriţiei şi sănătăţii umane, precum şi demonstrarea şi implementarea principiilor
gastronomiei şi ale analizei senzoriale prin consultanţă, instruiri şi colaborări cu hoteluri,
restaurante, societăţi comerciale şi alte organisme şi organizaţii de profil;

• demonstrarea şi promovarea către fermierii români, asociaţiilor de producători agricoli
şi a unităţilor economice prelucrătoare şi de comercializare, a tehnologiilor şi cunoştinţelor
profitabile şi sustenabile din domeniul agro-alimentar, în vederea modernizării sectorului agroalimentar românesc;
• cooperarea şi colaborarea cu organizaţii şi specialişti din România şi din străinătate
pentru obţinerea de informaţii privitoare la dezvoltarea agriculturii şi tehnici performante
aplicabile în agricultură şi în prelucrarea produselor agro-alimentare, precum şi cercetarea şi
instruirea agricolă;
• contribuţia la progresul ştiinţelor şi tehnologiilor viti-vinicole sub toate aspectele;
• studiul şi standardizarea metodelor de analiză din domeniul ştiinţelor şi tehnologiilor
viti-vinicole, al analizei senzoriale şi din domeniile înrudite;
• monitorizarea folosirii analizei senzoriale de către organizaţii publice şi private şi
asumarea unei poziţii critice ori de câte ori utilizarea acestei discipline este incorectă şi riscă să
submineze prestigiul acesteia;
• cercetarea şi promovarea în domeniul valorificării produselor şi subproduselor agricole,
precum şi a efluenţilor şi deşeurilor ca surse neconvenţionale de materii prime şi energetice;
• stabilirea şi menţinerea contactelor directe şi prin corespondenţă între specialiştii şi
tehnologii din domeniul ştiinţelor şi tehnologiilor viti-vinicole privind studii ştiinţifice şi
tehnologice, în scopul încurajării, coordonării şi aplicării activităţilor de cercetare din domeniu.

Asociaţia se compune din următoarele categorii de membri:
a) membri asociaţi fondatori – cei care au participat la întemeierea asociaţiei şi au contribuit
material şi moral la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social iniţial;
b) membri asociaţi – persoane fizice şi juridice care se asociază ulterior constituirii fondării
asociaţiei, contribuie moral şi/sau material la sporirea patrimoniului ei şi se implică în activitatea
curentă a asociaţiei;
c) membri de onoare – persoane fizice şi juridice nominalizate de către Consiliul Director al
asociaţiei, care au adus/aduc servicii deosebite asociaţiei pe plan moral şi material;
d) membri susţinători – persoane fizice şi juridice, nu neapărat din domeniile de activitate
specifice asociaţiei, care aderă la realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei şi care contribuie moral
şi material la îndeplinirea scopului şi obiectivelor propuse.
Drepturile membrilor asociaţiei sunt următoarele:
a) membrii asociaţi fondatori şi membrii asociaţi:
- pot să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Director, dacă au aptitudinile şi capacităţile necesare
exercitării funcţiilor la care candidează, precum şi dacă nu au suferit nici o condamnare penală
privativă de libertate, indiferent dacă sancţiunea a fost executată sau nu;
- pot să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale;
- au dreptul să participe la derularea activităţilor asociaţiei, să fie remuneraţi pentru activităţile
desfăşurate conform devizelor întocmite şi legislaţiei în vigoare;
b) membrii de onoare şi membrii susţinători:
- au drept de participare la întâlnirile şi adunările asociaţiei, dar nu au drept de vot şi nu pot
ocupa funcţii în cadrul acesteia;
- pot să participe la derularea activităţilor asociaţiei şi să fie remuneraţi pentru activităţile
desfăşurate conform devizelor întocmite şi legislaţiei în vigoare.
Pentru anul 2009, Adunarea Generală a CSVVAS a stabilit valoarea cotizaţiei anuale pentru
membrii asociaţiei (persoane fizice) la 10 lei.

