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REGULAMENT  

ASSOCIAZIONE CUOCHI ITALIANI 

 

1- Pentru a face parte din Associazione Cuochi Italiani, puteți solicita să vă 

înregistrați completând formularul corespunzător care poate fi descărcat de 

pe site-ul www.associazionecuochiitaliani.it  și trimitându-l la adresa de e-

mail segreteria@associazionecuochitaliani.ro sau transmitandu-l  direct 

delegatului sau președintelui sectiunii Asociației Bucătarilor Italieni din țara 

de reședință, luand la cunostinta in mod direct acest regulament și 

acceptându-l, precum și codul etic deontologic, același lucru  valabil si 

pentru reînnoirea membrilor deja înregistrați.  

2- Pentru a permite presedintelui Asociazione Cuochi Italiani sa va aprobe 

cererea de inregistrare, este necesar să completați cu atenție formularul cu  

toate datele necesare, să atașați o copie a unui document de identitate 

valid, specificând în ce calitate doriți să vă înscrieți, alegând între: 

profesionist, bucătar-patron, membru onorific, susținător, “donna chef”, 

student. 

3- După aprobarea cererii de înregistrare, membrul va plăti taxa aferenta 

anului în curs (anul reprezinta de la 1 ianuarie la 31 decembrie sau o parte a 

anului curent daca se inscrie in cursul anului) prin urmare va primi un card 

de membru, card care îi va permite să beneficieze de avantajele care decurg 

din acordurile pe care asociația le stipulează din când în când cu sponsori 

sau rețele comerciale, etc. 
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4- Pentru plata taxei, membrul poate efectua plata in contul RO52INGB 

0000999909595797, deschis la banca ING Bank NV Suc București, sau poate 

plăti în numerar. 

5- Membrul, conform titlului său asociativ va putea participa la viața asociativă 

la activitățile organizate de asociație pe diferite teritorii. 

6- Secțiunile ACI din diferitele țări vor avea propria lor organizație asociativă 

independentă și sunt considerate „secțiuni” cu numirea președintelui și a 

organului de conducere care va putea propune activități în conformitate cu 

statutul asociației. Associazione Cuochi Italiani cu sediul in Palazzo Italia 

București, examinează și aprobă activitățile grupurilor străine identificate ca 

“Sectiuni”. 

7- “Sectiunile” vor putea desfășura activități susținute și autorizate de consiliul 

de administrație al Associazione Cuochi Italiani sau se pot organiza 

întotdeauna autonom în conformitate cu și în scopurile asociației. 

 

 

Presedinte Enza Barbaro  

Associazione Cuochi Italiani  

 

 

 

 


