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Anexa nr. 2 

 
 

PRECIZĂRI 
privind metodologia de organizare, examinare şi evaluare a  

Concursului Naţional  
„TROFEUL SOMELERIEI Cramele Halewood” 

 
 
 

OBIECTIVE GENERALE PENTRU SELECŢIE ŞI CONCURS 
 
Concurenţii participanţi la „Trofeul Someleriei Cramele Halewood”, ediţia 2012 

sunt primordial membri al Asociatiei Somelierilor din Romania (ASR), care reprezintă 
unitatea sau instituţia care i-a recomandat să participe la concurs, după caz: un agent 
economic, o unitate de învăţământ, un producător sau distribuitor de vinuri, un sponsor 
al profesiei de somelier. 

 
1. Condiţiile minime necesare pentru participarea la concurs 

 
- bune cunoştinţe de specialitate teoretice şi practice conform tematicii; 
- gestică profesională adecvată; bun cunoscător al tehnicii de servire şi 

comercializare; 
- calificat în meseria de somelier, agent de vânzări sau alte meserii înrudite. 
- Selectionati conform regulamentului. 
 

2. Locul de desfăşurare 
 

Concursul va avea loc în fiecare an într-un loc stabilit de organizatori, respectiv 
ASR şi CRAMELE HALEWOOD şi, eventual, alţi susţinători ai acţiunii. 

Locul de desfăşurare al concursului va fi anunţat şi mediatizat cu cel puţin 1 lună 
înainte de data desfăşurării acestuia. 

 
3. Ţinuta, ustensilele de lucru, inventarul şi produsele pentru demonstraţii 

 
Ţinuta – Concurentul va purta echipamentul de prezentare al unităţii pe care o 

reprezintă. 
Ustensilele de lucru, inventarul de servire vor fi specifice profesiei, în fazele de 

selecţie, semifinală şi finală. Acestea sunt aduse de fiecare concurent pentru toate 
probele. 

Inventarul de servire şi produsele de însoţire pentru probele practice se asigură 
de către organizatori. 
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4. Probele de concurs 
 

Probele de concurs pentru faza de preselecţie ( in situatia existentei acestei faze 
) se organizează de unitatea trimiţătoare sau de către sponsori în vederea desemnării 
candidaţilor ce vor reprezenta unitatea respectivă la faza semifinală pe ţară. 

 
Probele de concurs pentru selecţie sunt următoarele: 
 

1. probă orală – interviu – pentru verificarea cunoştinţelor de specialitate (10 
– 15 minute) 

2. probă orală – degustare oarbă – pentru 2-3 sortimente de vin şi 1-2 
sortimente de băuturi spirtoase (20 minute) 

3. probă orală – analiza critică – a unui meniu prezentat cu băuturile ce se 
recomandă (6 minute) 

4. probă practică – servirea unei sticle cu vin sau şampanie – după indicaţia 
juriului (8 minute) 

5. parte din probe se vor desfasura, la alegerea concurentului respectiv, in 
limbile engleza sau franceza. 

 
Notarea concurenţilor se va face cu note de la 1 la 10 pe bază de bilete ce se vor 

trage la sorţi. Pentru departajarea concurenţilor se va efectua media aritmetică a notelor 
primite în ordine descrescătoare. 

 
Probele de concurs pentru selectie si/ sau semifinală sunt aceleaşi probe ca şi 

pentru selecţie, in plus se adauga testul scris, si testul de limba straina. Examinarea se 
va face de către membrii juriului tehnic pe bază de bilete de examen întocmite conform 
tematicii. 

 
Probele de concurs pentru finală 
În finală se susţin numai probe practice, după caz, oral sau prin demonstraţii în 

faţa juriului tehnic şi al clienţilor.  
Probele de concurs sunt următoarele: 
 
a. probă orală pentru degustare oarbă – min. 3 sortimente de vinuri şi 2 

sortimente de băuturi spirtoase – timp limită 
 

b. probă orală pentru analiza critică a unui meniu (redactare, prezentare, 
alcătuire, asocierea preparatelor cu vinuri) – timp limită 

 
c. demonstraţii practice pentru servirea unei sticle cu vin la clienţi invitaţi la 

masă – timp limita 
 

În acest timp se va face dovada cunoaşterii tehnicilor de primire şi servire a 
clienţilor, oferta suplimentară de produse derivate sau conexe, cunoaşterea tehnicilor de 
servire etc. 
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5. Pregătirea desfăşurării concursului 

 
Spiritul de fair-play caracterizează concursul şi impune măsuri pentru buna 

pregătire şi desfăşurare a acestuia. 
Organizatorii concursului „Trofeul Someleriei”, membrii juriului şi personalul de 

supraveghere şi organizare au obligaţia să păstreze confidenţialitatea probelor de 
concurs şi să nu sugereze concurenţilor răspunsurile posibile. 

Subiectele pentru toate probele de concurs se pregătesc de juriul tehnic pentru 
faza finală şi de către ceilalţi examinatori pentru celelalte faze (de regulă, sponsorul 
principal, care este principalul beneficiar al concursului). 

Se recomandă ca atunci când sunt de susţinut probe (teste) stabilite anterior, 
acestea să fie dezbătute cu toţi membrii juriului cu cel puţin una oră înainte de începerea 
probei de concurs. 

La susţinerea probelor de concurs se vor căuta soluţii practice pentru ca cei 
examinaţi să nu comunice cu restul candidaţilor, membrii juriului şi organizatorii având 
obligaţia să păstreze confidenţialitatea probelor. 

 
Pentru buna desfăşurare a concursului, comisia de organizare va întocmi un 

program de lucru prin care se vor detalia toate pregătirile, astfel: 
 

 primirea candidaţilor, a membrilor juriului, a profesorilor şi examinatorilor, a 
invitaţilor; 
 mediatizarea acţiunii; 
 asigurarea mesei şi cazării, eventual decontarea transportului; 
 organizarea unor acţiuni suplimentare, respectiv invitarea altor parteneri, pentru 

prezentarea şi degustarea de vinuri; 
 prevederea şi asigurarea tuturor materialelor pentru concurs; 
 vinurile şi alte sortimente de băuturi pentru concurs vor fi aduse direct de la 

producători, sticlele vor fi învelite individual în hârtie albă mată şi numerotate, pe loturi, 
astfel încât toate sticlele dintr-un sortiment să aibă acelaşi număr. 

Păstrarea acestora până la concurs se va face sub responsabilitatea unei 
persoane cu autoritate, care are obligaţia asigurării confidenţialităţii. 

 
6. Juriul şi evaluarea probelor 

 
În conformitate cu Regulamentul concursului, juriul este numit de Comisia de 

Organizare şi este format din 5 membri (juriul tehnic) şi 2 membri (juriul publicului sau al 
clienţilor). 

 
Atribuţiile juriului tehnic: 
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 Să respecte necondiţionat regulamentul concursului şi programul stabilit. 
 Să contribuie şi să asigure spiritul de fair-play pe tot parcursul de pregătire şi 

desfăşurare a concursului. 
 Să noteze corect, aşa cum le dictează propria conştiinţă, răspunsurile şi 

demonstraţiile efectuate de concurenţi. 
 Să nu accepte nici o influenţă în propria judecată. 

 
Atribuţiile membrilor juriului clienţilor se referă la: 
 

 Modul de prezentare al concurenţilor. 
 Efectuarea mise-en-place-ului 
 Modul cum apreciază răspunsurile la probele susţinute în faţa juriului tehnic. 
 Modul cum efectuează serviciul şi, îndeosebi cum comunică pe parcursul 

efectuării serviciului. 
 

Evaluarea probelor de concurs 
 
Evaluarea se face în exclusivitate, de către membrii juriului care sunt autonomi şi 

răspunzători moral pentru judecata lor. 
Aprecierea efectuată de către membrii juriului tehnic se consemnează pentru 

fiecare concurent într-o „fişă de notare”. 
„Fişele de notare” vor cuprinde, pentru fiecare probă, criteriile şi limitele de 

punctaj. 
Ex.: pentru toate probele din finală se pot acorda 100 de puncte repartizate 

astfel:  

 12 puncte interviu;  

 24 puncte pentru proba de degustare;  

 20 puncte pentru analiza critică a unui meniu;  

 44 puncte pentru proba de servire – comunicare. 
 

Membrii juriului clienţilor fac aprecieri generale pentru fiecare probă pe care o 
notează cu note de la 1 la 10, la care se face media aritmetică simplă. 

Notările acestora vor fi avute în vedere îndeosebi atunci când este necesară 
departajarea finaliştilor. 

În cazul în care, în finală, sunt candidaţi din aceeaşi unitate cu un membru al 
juriului, acesta din urmă se va abţine de la notarea candidatului sau va fi înlocuit cu un 
membru supleant din juriul tehnic. 

Punctajul acordat de fiecare membru al juriului se înscrie de către secretarul 
comisie de organizare, în centralizatorul notărilor pe baza căruia se declară ocupanţii 
locurilor I, II şi III. 

Rezultatele Concursului Naţional „Trofeul Someleriei”, ediţia 2012 –se anunţă 
publicului de către preşedintele Comisiei de organizare, în ordinea inversă a locurilor 
ocupate (III, II şi I). 
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7. Distincţii, premii 

 
Distincţiile şi premiile acordate vor fi în conformitate cu prevederile cap. IV din 

Regulamentul concursului. 
 
Diplomele participanţilor la concurs, Diplomele de onoare, Diplomele pentru juriu 

ş.a. vor fi emise de ASR şi Cramele Halewood şi vor fi semnate şi difuzate conform 
precizărilor anterioare. 

De asemenea, celelalte stimulente vor fi date conform prevederilor aceluiaşi 
Regulament. 

 
8. Alte precizări 

 
Se împuterniceşte Preşedinte ASR să adopte, dacă este cazul, luarea acelor 

măsuri care să contribuie la o cât mai bună desfăşurare a acestui program. 
 

 
Consiliul Director ASR. 

 
 


