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CONVOCATORUL 
Adunării Generale Ordinare a Membrilor Asociaţiei Somelierilor din România, 

Sediu: sat Găiseni, comuna Găiseni, str. Bufetului nr. 27, județul Giurgiu 
CIF 25657961 

 
În atentia membrilor Asociatiei Somelierilor din Romania, 
 

În conformitate cu prevederile art. 27 lit a) din Statutul Asociaţiei, se convoacă pentru data 
de 31.05.2021 ora 13.00. la adresa din București, Bulevardul, Maraseseti Nr.2B, Sector 4, în incinta 
locatiei Grapes-The wine bar, Adunarea Generală Ordinară a membrilor Asociaţiei Somelierilor 
din România, denumită în continuare ASR, cu sediul în sat Găiseni, comuna Găiseni, str. Bufetului nr. 
27, județul Giurgiu, CIF 25657961. 

Adunarea Generală Ordinară se va desfășura conform prevederilor art. 27 lit. “a” din Statutul 
A.S.R. actualizat la data 30.07.2013 și conform prevederilor art. 21 din O.G. nr. 26 / 2000 modificata, 
completată și actualizată. Adunarea Generala este legal și statutar constituită dacă la prima convocare în 
data de 31.05.2021, ora 12.00 dacă sunt prezenți cel puţin  50 % + 1 din numarul membrilor cu drept de 
vot, conform art. 27 lit. “a” din Statutul A.S.R. actualizat la data 30.07.2013. 

În caz contrar situatiei prezentate anterior, se prestabileste reconvocarea Adunarii Generale a 
A.S.R.  in data de 31.05.2021, ora 13.00, la aceeași adresă din București, Bulevardul Marasesti Nr.2B, 
Sector 4, în incinta locatiei Grapes-The wine bar, cu aceeaşi Ordine de zi. Adunarea astfel constituită  va 
delibera în mod statutar indiferent de numărul membrilor prezenţi. 

Consiliul Director al Asociatiei Somelierilor din Romania (A.S.R.) a stabilit urmatoarea 

Ordine de zi: 

1. Prezentarea activității A.S.R. de la ultima Adunarea Generală desfășurată la data de 

21.09.2020 şi  descărcarea de gestiune a conducerii Asociaţiei; 

2. Prezentarea si aprobarea raportului cenzorului pentru anul 2020; 

3. Prezentarea si aprobarea bilanţului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 

2020; 

4. Aprobarea proiectului de buget pentru anul 2021; 

În acest sens se  propun membrilor Adunarii Genenerale urmatoarele directii: 

a). Dezvoltarea relatiilor cu actualii parteneri si cu parteneri noi, indeplinirea obiectivelor de 

reprezentare in tara si strainatate a someleriei din Romania, de promovare si informare a pietei 

consumatoare de produse specifice.  

b). Atragerea de noi surse de finantare a activitatii nonprofit prin cotizatii, donatii și 

sponsorizări atât de la membrii existenți cât și de la noi parteneri; 

c). Stabilirea de parteneriate cu asociații profesionale de specialitate, din țară și străinătate; 

d). Evaluarea proiectelor existente, pentru stabilirea continuitatii lor precum si dezvoltarea 

lor; 

e). Dezvoltarea Clubului Privat de Vin -A.S.R. la nivel teritorial, cel putin cu incă un oras; 
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f). Dezvoltarea experientei profesionale a somelierilor din A.S.R. prin punerea la dispozitie a 

informatiilor acumulate in situatia in care A.S.R.-ul a fost implicat; 

g). Imbunatatirea mijloacelor de promovare a A.S.R.-site-ul, newsletter-ul; 

h). Dezvoltarea in completare a actiunilor de promovare ca activitati economice, cu scopul 

de a spori sursele de finantare si a dezvolta potentialul A.S.R.; 

i). Surse de venit – Sponsori – Autofinantare – Fonduri europene; 

j) Direcții de dezvoltare, ținând cont de criza generată de apariția virusului COVID 19 

asupra domeniului HORECA și a producătorilor din domeniu.  

6.  Diverse; 

 
Pentru organizarea si desfasurarea in conditii statutare a Adunării Generale Ordinare, Consiliul 

Director al A.S.R. impune urmatoarele reguli de Bune Practici: 
a) Consiliul Director al A.S.R. solicită membrilor ASR confirmarea prezenței in cadrul Adunarii 

Generale Ordinare, confirmare care să fie trasmisă pe email: office.jipaadrian@yahoo.ro  
info@sommelieri.ro  florinvoica@yahoo.com până la data 25.05.2021, ora 24:00; 

b) Membrii cu drept de vot, care din motive diverse, nu pot participa la Ședința Adunării Generale 
pot fi reprezentati printr-un imputernicit; un imputernicit nu poate reprezenta mai mult de 5 (cinci) 
membri conform art. 27 lit d) din Statutul A.S.R actualizat la data 30.07.2013. In aceasta situatie vi se 
pune la dispozitie un model de Imputernicire care va trebui completata, semnata olograf și trimisă la 
email: office.jipaadrian@yahoo.ro info@sommelieri.ro florinvoica@yahoo.com  până pe data de 
25.05.2021, ora 24:00; Consiliul Director va verifica și valida Imputernicirile primite, apoi va pune la 
punct ultimele detalii ale Adunarii Generale;  

c) Sedinta Adunarii Generale mai sus mentionate va fi prezidata (condusa) de Presedintele A.S.R.; 
d) Presedintele A.S.R. numeste un Secretar de sedinta; 
e) Sedinta Adunarii Generale se va derula conform Ordinei de zi. 
 
In atentia membrilor simpatizanti! 
Aducem la cunostinta membrilor ca in conformitate cu art.19 din  Statutul A.S.R.,  membrii 

simpatizanti, nu au drept de vot si nu pot face parte din consiliul director.  
 
 
 
 

 

Bucuresti,                                             Presedinte al Asociatiei Somelierilor din Romania,  

 

13.05.2021.                                                                      Florea VOICA  
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