Adunarea Generala a Federatiei Internationale a Confreeriilor Bahice – Paris,28 ianuarie 2017
La data de 28 ianuarie 2017 a avut loc Adunarea Generala anuala a Federatiei Internationale a
Confreeriilor Bahice,eveniment care s-a desfasurat dupa urmatorul program :
9,00 – 10,00 : Inregistrarea participantilor / welcome coffee
10,00 – 14,00 : Adunarea Generala a F.I.C.B.
14,00 – 16,00 : Pranz de socializare in incinta Muzeului Vinului din Paris
16,00 – 17,00 : Vizitarea Muzeului Vinului din Paris
18,00 – 20,00 : Degustare de vinuri organizata de Ambasada Macedoniei la Paris
In cadrul Adunarii Generale,au fost abordate urmatoarele subiecte :
- Raportul de activitate al Biroului Executiv pentru anul 2016 (in cadrul caruia au fost prezentati
noii membri FICB,printre care si Consulatul Romania al OEVE)
- Acordarea diplomelor de onoare ale federatiei personalitatilor care s-au remarcat la nivel
international in activitatea viti-vinicola
- Aprobarea Ghidului de creare si dezvoltare a unei confreerii
- Directiile de dezvoltare a organizatiei, in cadrul discutiilor Proconsul 1 Eques Ornatus Marius
Farmazon anuntand intentia Consulatului Romania al OEVE de a sprijini aderarea la FICB a
Consulatului Republicii Moldova al OEVE in cursul anului 2017.
- Prezentarea de catre Consulatul Macedoniei al OEVE a programului de desfasurare a
Congresului FICB care va avea loc in anul 2018,in Macedonia
- Aprobarea a doua noi tipuri de evenimente care se vor organiza sub egida FICB,respectiv :
 “International F.I.C.B. Wine Tasting and Rating Challenge”,centrat pe expertiza in degustarea
si evaluarea vinurilor,eveniment ce va fi organizat odata la doi ani,in anii in care nu se
organizeaza congrese FICB
 “F.I.C.B. sponsored wine discovery tours”,centrat pe promovarea producatorilor din diverse
regiuni viticole
- Adoptarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017
- Stabilirea datei urmatoarei adunari generale anuale,respectiv 3 februarie 2018
Dupa epuizarea ordinii de zi,d-na.Noelie Genevey,reprezentata organizatiei internationale “Wine in
Moderation Association” a prezentat participantilor un expozeu privind consumul responsabil de
vin si beneficiile acestuia (subiect ce va fi dezbatut si in interiorul organizatiei noastre,in perioada
urmatoare).
La lucrarile Adunarii Generale au participat reprezentanti ai organizatiilor membre din Europa, Asia
(Japonia) si Statele Unite (organizatorul ultimului congres FICB,din 2016). Consulatul Romania al
OEVE a fost reprezentat de Proconsul 1 Eques Ornatus Marius Farmazon si de Paharnicul Consular si
Presedinte al Comisiei Oenologice Eques Sergiu Nedelea, acestia profitand de prezenta la eveniment
pentru a initia noi contacte si a le consolida pe cele existente .

