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REGULAMENT 
privind organizarea  

CONCURSULUI NAŢIONAL  
Trofeul Someleriei “ Cel mai bun somelier al romaniei 2012 - John Halewood “ 

 
 

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

înţelegerea meseriei de somelier, cunoaşterea produselor viti-vinicole din ţara noastră şi 
din principaplele state producătoare de vinuri din lume. 

 
România, ca ţară cunoscută cu un potenţial viti-vinicol deosebit, este implicată în 

prezent, în ameliorarea viţei de vie, a producţiei de vinuri, a distribuţiei acestora şi 
instruirea personalului pentru cunoaşterea şi mărirea competitivităţii acestuia pentru 
oferta de vinuri pe piaţa internă şi internaţională. 

 
În acest scop, Asociatia Somelerilor din România (ASR), membru al 

AsociaţieiInternationale 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” revine în 

exclusivitate asociaţiei noastre, sprijinită de anumiţi 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 2009, 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” 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, specializaţi ca somelier sau alte funcţii 

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

- au un comportament corespunzător şi o practică / experienţă) în producţie de 
cel puţin 1 an. 
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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. 
Prioritate la participare au membrii ASR in ordinea inversa a numarului de participari 
anterioare. 

 
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: directorul comercial al Cramelor Halewood SA; 
3. Co-preşedinte: reprezentant ASI 
4. Reprezentantul unui agent economic din teritoriu: 
5. Reprezentantul unei societăţi vini-viticole din zonă; 
6. Reprezentantul sponsorului principal; 
7. Reprezentantul unui restaurant din zonă propus de ASR; 
8. Secretar tehnic: numit de ASR sau sponsor 

 
Membrii Comisiei de Organizare se întrunesc atunci când este necesară prezenţa 

lor pentru a stabili sarcini referitoare la îndeplinirea atribuţiilor comisiei sau pentru 
realizarea celor anterioare. Comisia de Organizare se întruneşte la cererea a cel puţin 3 
membri permanenţi din cei 5. 

Responsabilitatea pentru respectarea regulilor specifice de concurs impuse de 
ASI (Asociaţia Internaţională a Someleriei), revine ASR în egală măsură cu sponsorul 
principal. 
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Regulile stabilite prin Regulament au caracter de normă. 
 
 
 
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. 
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. JURIUL ŞI EVALUAREA PROBELOR 

 
Juriul va fi numit de Comisia de Organizare a „Trofeului Someleriei” 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 numesc Juriul Tehnic şi 

Juriul Clienţilor. 
Juriul Tehnic va fi alcătuit din 5 membri plini şi 2 membri supleanţi, care vor fi 

utilizaţi în caz de nevoie cu sarcini în cadrul juriului şi, mai ales, atunci când în finală 
ajung candidaţi concurenţi din aceleaşi unităţi cu membrii juriului. 

Preşedintele juriului tehnic va fi numit de preşedintele ASR. Acesta trebuie să 
aibă o poziţie neutră, având dreptul la aprecierea şi notarea 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 va fi alcătuit din 2-3 membri şi 1 membru supleant. Din acesta 
vor face parte reprezentanţi ai mass media, sponsorilor, clientelei fidele şi alţii. 
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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 automat excluşi din 
juriu. 
 

IV. PREMII / TITLURI 
 

Pentru participarea la concursul „Trofeul Someleriei Cramele Halewood”, ediţia 
2009 -, se vor acorda tuturor participanţilor „Diplome de participare”. 

Pentru participanţii care vor ocupa locurile I, II, III şi Menţiune, 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 „Trofeului Someleriei Cramele Halewood”, ediţia 2009 –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 

„Trofeul Someleriei Cramele Halewood”, ediţia 2009 – vor fi asigurate conform 
contractului de sponsorizare, astfel: 

- sponsorul principal; 
- ASR şi alţi sponsori comerciali şi organizaţii profesionale; 
- patronii firmelor care trimit lucrători la concurs; 
- contribuţii ale membrilor ASR şi ale altor beneficiari. 
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Costurile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea concursului „Trofeul 
Someleriei Cramele Halewood”, ediţia 2009 – vor fi acoperite în limita bugetului 
disponibil, astfel: 

  costurile generale (logistică, diplome, medalii, insigne, echipament etc., precum 
şi pachetul educaţional şi materiile prime, materialele şi băuturile) vor fi 
suportate de către sponsorul principal; 
  contravaloarea cheltuielilor de masă, cazare, transport local şi alte cheltuieli 

convenite în contractul de sponsorizare, vor fi suportate de către sponsorul 
principal; 

 
 
 
  retribuţia sau diurna cuvenită profesorilor, instructorilor şi altor colaboratori, 

precum şi cheltuielile de deplasare, masă şi cazare, vor fi suportate de către 
sponsorul principal. 

 
 

VI. RECOMANDĂRI GENERALE ŞI DISPOZIŢII FINALE 
 

Concursul „Trofeul Someleriei Cramele Halewood”, ediţia 2009 – are un caracter 
deschis, în sensul că are acces oricine doreşte să participe la desfăşurarea acestuia, cu 
condiţia să respecte prezentul regulament. 

Cu ocazia desfăşurării Concursului Naţional „Trofeul Someleriei Cramele 
Halewood”, ediţia 2009 –, ASR şi Sponsorul principal pot organiza seminarii tematice, 
expuneri, comunicări de specialitate etc. 

ASR şi Sponsorul principal vor cere sprijinul mijloacelor mass media şi a altor 
organisme interesate să susţină organizarea şi popularizarea acestei manifestări, pentru 
conjugarea eforturilor la nivel naţional în scopul punerii în valoare a potenţialului viti-
vinicol al României. 

Prezentul Regulament poate fi modificat şi completat de către Consiliul 
Fondatorilor al ASR cu cel puţin 15 zile înainte de data organizării şi desfăşurării 
concursului „Trofeul Someleriei Cramele Halewood”, ediţia 2009. 

 
 

ASR 
        Preşedinte,                                                       
                                                                                                
............................. 
                                                                

                                                          SC Cramele Halewood 
                                                             Director Comercial, 

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


