
1 

  

www.interregrobg.eu  

 
 Proiect „Sommilabour” 

Cod proiect 16.4.2.100, e-ms Cod 185 
co - finanțat de Uniunea Europeană prin  

Fondul European de Dezvoltare Regională  
în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria 

 
 

Conferinţă de deschidere 
06.12.2018 

http://www.interregrobg.eu/


2 

 
 

www.interregrobg.eu  

 
 
 
 
Proiectul  “Sommilabour” Cod proiect 16.4.2.100”, Cod ROBG 
185” este finanţat în cadrul Programului Interreg V-A 
România-Bulgaria,  
 Axa prioritară 4: O regiune calificată şi inclusivă, Obiectiv 
Specific 4.1 Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în 
ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă şi mobilitatea 
forţei de muncă 
Perioada de implementare : august 2017 – august 2019  
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Parteneri în cadrul proiectului: 
 
Asociaţia  „National Wine, Suhindol, Veliko Tîrnovo 
 
Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare – 
ARoTT, Craiova , Dolj 
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Scopul proiectului: 
 
Proiectul îşi propune creșterea gradului de ocupare a forței de muncă 
în regiunea transfrontalieră prin organizarea de cursuri de sommelier, 
a investițiilor în capitalul uman, a mobilității forței de muncă și a 
inițiativelor în domeniul vânzării, ofertei și promovării vinului. 
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Principalele activităţi desfăşurate în cadrul proiectului 
 
 
Crearea unui centru transfrontalier de instruire pentru somelieri şi ghid de 
vinuri. Centrul va fi înfiinţat într-una din cele mai atractive zone turistice ale 
oraşului Veliko Tîrnovo – Complexul “Samovodska Cerşia”, care este vizitat zilnic 
de sute de turişti. Centrul va cuprinde săli de instruire şi o sală de degustare 
echipată conform celor mai noi standarde în domeniu.  
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Principalele activităţi desfăşurate în cadrul proiectului 
 
Elaborarea de materiale pentru sesiunile de instruire. Sunt în curs de realizare un dicţionar de termeni pentru 
somelieri, 4 module tematice pentru somelier şi  4 module tematice pentru ghid de vinuri cu următoarele 
caracteristici: 
-Dicţionarul va conţine termeni şi expresii specifice pentru somelieri, utilizate în practica profesională şi în 
comunicare  şi va fi elaborat în limbile română , bulgară, şi engleză  
- Cele 4 module tematice pentru somelier vor avea următoarele teme 
      * Abilităţile somelierului. Analiza senzorială a vinurilor. 
      * Metode de pregătire şi prezentare  a vinurilor pentru servire 
      * Recomandări privind alegerea vinurilor în acord cu preparatele  . Rolul  somelierului. 
       * Promovarea brandurilor specifice în domeniul vinurilor. 
-Cele 4 module tematice pentru ghid de vinuri vor avea următoarele teme : 
       * Caracteristicile pedo-climatice ale podgoriilor din arealul dunărean. Producerea şi pregătirea strugurilor 
pentru vin 
       *Tipuri de vinuri ce se obţin în podgoriile amplasate pe cele două maluri ale Dunării. Soiuri specifice.Inovare, 
tehnologii şi tendinţe noi în producţia de vin. 
       *Protecţia juridică a viei şi vinului. Legislaţia română şi bulgară în sectorul vinurilor, în acord cu reglementările 
Uniunii Europene 
        *Producători şi crame din zona transfrontalieră România-Bulgaria. Elemente de marketing şi turism vini-viticol 
Cele 8 module vor fi elaborate în limbile română şi bulgară 
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Principalele activităţi desfăşurate în cadrul proiectului 
 
Organizarea a 8 sesiuni de instruire în domeniul degustării de vin şi 
turismului vitivinicol pentru 225 de persoane (tineri până în 29 de ani) 
aflate în căutarea unui loc de muncă. Este vorba de 105 tineri din 
România şi 120 de tineri din Bulgaria din întreaga zonă transfrontalieră 
româno-bulgară. Cursurile vor cuprinde diferite teme din domeniul 
degustării şi cunoaşterii vinului, precum şi oferta de pe piaţă, promovarea 
şi produsele derivate ale vinului. Trainingurile vor avea loc în Centrul de 
instruire de la Veliko Tirnovo şi vor cuprinde atât module de teorie cât şi 
de practică  
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Principalele activităţi desfăşurate în cadrul proiectului 
 
Panelul de comunicare va include:  
-organizarea de către fiecare dintre parteneri a conferinţelor de presă de 
deschidere şi închidere a proiectului 
 - tipărirea de materiale promoţionale pentru conferinţele de presă şi 
sesiunile de instruire 
-realizarea unui site al proiectului. Site-ul va fi disponibil în limbile 
română, bulgară şi engleză la adresa www.wineskills.eu şi va cuprinde 
informaţiile de la sesiunile de instruire , dicţionarul frazeologic şi 
modulele tematice elaborate în cadrul proiectului precum şi o bază de 
date cu toţi participanţii la traininguri în  vederea unei deschideri mai 
mari către piaţa de muncă. 
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Pentru informaţii şi detalii ne puteţi contacta: 
 
 
          ARoTT, str. Unirii nr 86  
          tel. 0251/417.740,  
          office@ipacv.ro, www.arott.ro 
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Multumim pentru atenție! 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene 
www.interregrobg.eu  
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