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REGULAMENT 
privind organizarea editiei a XIII-a a 

CONCURSULUI NAŢIONAL 
Trofeul Someleriei “ Cel mai bun somelier al romaniei 2014 “ 

 
 

I. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 
 
Concursul pentru „Trofeul Someleriei” din România are ca scop promovarea si 

dezvoltarea meseriei de somelier, cunoaşterea produselor din portofoliul someleriei din 
ţara noastră şi din principaplele state producătoare din lume, cunosterea tehnicilor de 
servire. 
 

În acest scop, Asociatia Somelerilor din România (ASR), membru al Asociaţiei 
Internationale a Somelierilor (ASI), cu sprijinul unor asociaţii profesionale şi patronale din 
sectoarele interesate, îşi propune să sprijine cunoaşterea vinurilor româneşti, în general, 
şi pe cele produse în principalele ţări deţinătoare de viţă de vie şi, respectiv, cu un 
potenţial vinicol important. 

 
Dreptul de a organiza „Trofeul Someleriei din România” și „Trofeul Cel Mai 

Bun Somelier Din Româniare” revine în exclusivitate asociaţiei noastre, sprijinită 
de sponsori din domeniul producţiei şi al distribuţiei de vinuri. Acest drept poate fi 
cedat unor sponsori în limita contractelor de sponsorizare încheiate între ASR şi 
sponsori. 

Pentru anul 2014, acest contract de sponsorizare a fost semnat cu Cramele 
Halewood S.A. pe baza prevederilor prezentului regulament şi a legislaţiei în 
vigoare. 

 
La concursul „Trofeul Someleriei”- „Trofeul Cel Mai Bun Somelier Din România” 

pot participa lucrători din toate sistemele comerciale, dacă îndeplinesc cumulativ, 
următoarele condiţii: 

- elevi din clasele terminale ale şcolilor de specialitate; 
- sunt calificaţi în meseria de chelner, barmani, specializaţi ca somelier sau alte 

funcţii echivalente din domeniul producţiei (tehnician de cramă, agent vânzări, 
etc.); 

- au  practică / experienţă în domeniu de cel puţin 1 an. 
 
În cazul în care un candidat, din diverse motive, nu se poate prezenta la concurs, 

el poate fi înlocuit de un alt candidat provenind de la aceeaşi unitate trimiţătoare şi care 
îndeplineşte condiţiile de participare la concurs. Pot participa si candidati independenti. 
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Prioritate la participare au membrii ASR in ordinea inversa a numarului de participari 
anterioare. Selecția pentru concurs este efectuată de ASR. 

 
Probele de concurs pentru „Trofeul Someleriei” în faza de selecţie şi semifinală, 

constau în examinarea orală a candidaţilor (interviu şi probe practice) în prezenţa a cel 
puţin 2 membri ai juriului tehnic, din care unul din partea ASR sau a sponsorului principal 
şi al doilea din partea unităţii trimiţătoare sau unul neutru. 

 
Probele finale se susţin scris şi oral în faţa juriului tehnic de specialitate. Publicul 

poate asista la aceste probe. 
 
Tematica şi Bibliografia pentru Concursul „Trofeul Someleriei Cramele 

Halewood”, ediţia 2009 –, sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezentul regulament. 
 
Precizările privind metodologia de organizare, examinare şi evaluare a 

probelor de concurs sunt prezentate în prezentul regulament, precum şi în anexa nr. 2. 
 
 
 

II. COMISIA DE ORGANIZARE ŞI ATRIBUŢIILE ACESTEIA 
 

Comisia de organizare a „Trofeului Someleriei” se constituie la nivel naţional în 
următoarea componenţă: 

1. Preşedinte: preşedintele ASR 
2. Co-preşedinte: Reprezentantul Cramelor Halewood SA; 
3. Secretar de concurs: numit de ASR sau sponsor 

 
Membrii Comisiei de Organizare se întrunesc sau comunică atunci când este 

necesară, pentru a stabili sarcini referitoare la îndeplinirea atribuţiilor comisiei sau pentru 
realizarea celor anterioare. Responsabilitatea pentru respectarea regulilor specifice de 
concurs ale ASI (Asociaţia Internaţională a Someleriei), revine ASR în egală măsură cu 
sponsorul principal. 

 
 
Atribuţiile Comisiei de Organizare: 
 
1. Popularizează regulamentul în concordanţă cu mijloacele financiare. 
2. Stabileşte data, locul şi perioada de desfăşurare a concursului. 
3. Propune, dacă este cazul, modificarea metodologiei de organizare şi 

evaluare. 
4. Stabileşte programul concursului, la propunerea sponsorului principal. 
5. Numeşte juriile concursului şi comisiile de lucru si cadrele didactice. 
6. Organizează desfăşurarea publică a concursului şi a festivităţii de premiere. 
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7. Transmite contestaţiile spre informare preşedintelui ASR. 
8. Propune  aprobarea de către preşedinte ASR a bugetului acţiunii. 
9. Urmăreşte pregătirea şi desfăşurarea concursului. 
10. Mediatizează acţiunile promoţionale întreprinse. 
11. Certifică executarea serviciilor la care a participat. 

 
III. JURIILE ŞI EVALUAREA PROBELOR 

 
Juriul va fi numit de Comisia de Organizare şi va fi format din specialişti 

recunoscuţi pe plan intern şi internaţional. 
Persoanele care fac parte din juriu trebuie să aibă practica în profesie efectuată 

în ţară sau străinătate, de cel puţin 10 ani. 
Pentru aprecierea corectă a probelor de concurs, se pot numi, pe lângă Juriul 

Tehnic, şi Juriul Clienţilor și al Presei. 
Preşedintele juriului tehnic va fi numit de preşedintele ASR. Acesta trebuie să 

aibă o poziţie neutră, având dreptul de veto și de solicitare a re-evaluării sau re-jurizării 
probelor de concurs făcute de ceilalţi membri ai juriului. 

Juriul tehnic, prin preşedinte, asigură instruirea membrilor juriului şi intervine  
pentru medierea unor puncte divergente între membrii juriului, personalul auxiliar şi 
candidaţi. 

Pentru o mai bună operativitate, se recomandă ca membrii juriului tehnic să 
lucreze pe subcomisii (interviu, analiză meniuri şi asociere, degustare, probe practice 
etc.). 

Juriul Clienţilor este optional si va fi alcătuit din 2-3. Din acesta vor face parte 
reprezentanţi ai sponsorilor, clientelei fidele, publicului, şi alţii. 

 
Aprecierea rezultatelor se face în exclusivitate de către membrii juriului potrivit 

metodologiei menţionate la punctul anterior, în condiţii de onestitate şi fair play. 
Membrii juriului vor face o judecată dreaptă şi neutră ţinând cont de obiceiurile 

alimentare şi culturale ale clienţilor serviţi. 
Membrii juriului sunt singurii responsabili de judecata şi opinia lor. 
Membrii juriului tehnic sunt obligaţi, ca din  momentul în care iau cunoştinţă de 

probele   de   concurs,  să   evite   orice   comunicare   cu   participanţii   la   concurs,  cu  
reprezentanţii acestora sau cu însoţitorii lor, să păstreze secretele probelor de concurs, 
să nu comunice cu exteriorul sau cu persoane din afara juriului. 

Comunicările pentru rezolvarea unor probleme organizatorice se vor face prin 
Preşedintele juriului, care va intermedia acest lucru prin persoanele cu sarcini 
organizatorice. 

Membrii juriului care nu vor respecta aceste obligaţii vor fi excluşi din juriu de 
către presedintele juriului. 
 

IV. PREMII / TITLURI 
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Pentru participarea la se vor acorda tuturor participanţilor „Diplome de 
participare”. 

Pentru participanţii care vor accede în semifinală se vor acorda diplome de 
semifinalist. 

Pentru participanţii care vor ocupa locurile I, II, III, eventual Mentiune, se vor 
acorda diplome, plachete, trofee, insigne, premii în bani sau obiecte, potrivit prevederilor 
din buget şi aprecierii sponsorului şi a ASR. 

În afara premiilor şi distincţiilor oferite de organizatori se mai pot oferi premii 
suplimentare de către agenţii economici, asociaţiile profesionale, instituţii etc., pe baza 
criteriilor stabilite de aceştia, dar corelate cu premiile acordate locurilor I, II şi III. 

Câştigătorii vor putea reprezanta ASR la anumite concursuri internaţionale ale 
ASI din anii următori, dacă dovedesc în continuare interes pentru pregătirea lor 
profesională şi sunt susţinuţi de patronii lor. 

 
 
V. BUGET 

 
Fondurile necesare acoperirii cheltuielilor legate de organizarea concursului vor fi 

asigurate conform contractului de sponsorizare, de catre sponsorul principal. 
 
 

 
ASR 

        Presedinte,                                                       
                                                                                                
............................. 
                                                                

                                                          SC Cramele Halewood 
                                                             Director Comercial, 

 
                                                                                 ............................. 

 
 
 
 
 

 
Anexa nr. 1 – Tematică şi Bibliografie 
Anexa nr. 2 – Precizări privind metodologia de aplicare a Regulamentului 


