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INFORMAŢII PERSONALE Lăcureanu Florin-Gabriel  
 

  

 Padina, nr 8, Ploiești, România  

    +40 724 921 033 

gabilacureanu@gmail.com 

Sexul M | Data naşterii  03/11/1982 | Naţionalitatea Română 

 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

 

 

Februarie 2014 - prezent  Manager General  

SC Frei Andy / Licorna Winehouse, Gura Vadului, Mizil, Prahova. www.licornawinehouse.ro  

▪ formare și coordonare departament viticultură,  

▪ coordonare activitate centru vinificație (crearea si supervizarea fluxului tehnologic de vinificație),  

▪ creare echipă vânzări,  

▪ implicare in activități de comunicare și marketing 

Tipul sau sectorul de activitate Producție  struguri și vinuri  

August 2013 –  

decembrie 2014  

Oenolog consultant  

SC Intervitt SRL /Viile Sudului,  șoseaua Alexandriei, Zimnicea, jud. Teleorman, www.intervitt.com   

▪ coordonarea campaniei de recoltare a strugurilor a anului 2013; 

▪ consultanță recoltare și producție vin 2014;   

▪ coordonare activitate centru vinificație (crearea vinului și coordonarea fluxului tehnologic de 
vinificație); 

▪ consultanță echipă vânzări pe fiecare produs și în direcții de piață;  

▪ consultanță în comunicarea produselor și a brandului cramei. 
 

Tipul sau sectorul de activitate Producție vin  

Iunie 2008 – iunie 2013  Inginer Tehnolog 

SC La Vie SRL / Crama Basilescu, Urlați, Prahova. www.cramabasilescu.ro   

▪ formare și coordonare departament vinificație și  viticultură,  

▪ coordonare activitate centru vinificație (crearea si supervizarea fluxului tehnologic de vinificație),  

▪ creare echipă vânzări,  

▪ implicare in activități de comunicare și marketing 

Tipul sau sectorul de activitate Producție vin  

Septembrie  2006 și iulie 2008  Inginer Stagiar  

SC Unicom Production SA  / DAVINO, Ceptura, Prahova. www.davino.ro  

▪ supervizarea fluxului tehnologic de vinificație în perioada de recoltar; 

▪ coordonarea echipei de lucrători în vederea înființării plantației viticole ; 

▪ organizare laborator de analize fizico-chimice;  
 

Tipul sau sectorul de activitate Producție vin  
 
 
 

mailto:gabilacureanu@gmail.com
http://www.intervitt.com/
http://www.cramabasilescu.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

Septembrie 2008 - prezent  Doctorand  în științe agricole Nivel 8 EQF/CEC 
și Cadrul Național 

al calificărilor  
Universitatea de Știinte Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu De la Brad", Iași. 
Lucrare de doctorat: Studiul potențialului oenologic al soiului Busuioacă de Bohotin în centrul viticol 
Pietroasele, podgoria Dealu Mare, coordonator: prof. dr. Valeriu Cotea 

 

Februarie – mai 2007  Stagiu de cercetare  

Institutul Universitar Jules Guyot, Dijon, Franța  
Lucrare de cercetare: Caracterizarea capacităţii de sorbţie a lemnului de stejar faţă de resveratrol, 
coordonatori: prof.dr. Valeriu Cotea, prof. dr. David Chassagne. 
 

2006 - 2008  Diplomă de Master în Tehnologia și controlul calității băuturilor alcooliceși 
nealcoolice 

Nivel 7 
EQF/CEC și 

Cadrul Național 
al calificărilor  

Universitatea de Știinte Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu De la Brad", Iași. 
Lucrare de cercetare: Caracterizarea capacităţii de sorbţie a lemnului de stejar faţă de resveratrol, 
coordonatori: prof.dr. Valeriu Cotea, prof. dr. David Chassagne.  
 

2001 - 2006  Diplomă de Inginer în horticultură, specializare oenologie Nivel 6 
EQF/CEC și 

Cadrul Național 
al calificărilor  

Universitatea de Știinte Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu De la Brad", Iași. 
Lucrare de cerecetare: Studiul privind stabilizarea vinurilor cu CMC (carboximetilceluloza), 
coordonator: prof. dr. Valeriu Cotea. 
Materii studiate: 

- Viticultură 
- Oenologie 
- Ampelografie 

Limba maternă Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Franceză B2 B1  B1 B1 B1  

  

Engleză B2  B1 B1  B1  B1  

  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa profesională de coordonare a echipei 
cramelor în care am lucrat 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 

  

 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ leadership (în prezent, coordonez o echipă de 15 persoane, cea mai mare echipă pe care am 
condus-o număra 200 persoane, în timpul campaniei de recoltare) 

▪ multitasking (capacitate dobândită în virtutea activităților multiple care se desfășoară simultan într-o 
cramă) 

▪ motivare angajați (capacitate dobândită din experiența profesională în centrele de vinificație)   

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în calitate de coordonator al echipei cramei) 

▪ negociere în vânzarea și achiziționarea produselor ce țin de fluxul de obiținere a vinului și vânzarea 
acestuia 

▪ promovare și marketing vin (în colaborare cu reprezentantul de vânzări și marketing alcramei) 

Competenţe informatice  ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 

▪ operator rețele calculatoare (atestat profesional) 

Permis de conducere  B 
 

Publicaţii 

Prezentări 

Proiecte 

Conferinţe 

Seminarii 

Distincţii 

Afilieri 

Referinţe 

Lucrări științifice 

 2011 – Lăcureanu Florin Gabriel, Cotea V. V., Colibaba Cintia, Niculaua M., Nechita B,  
Compusi fenolici in vinurile de Busuioacă de Bohotin obținute prin diverse tehnologii de 
macerare, Volum (în curs de publicare) al Simpozionului Ştiinţific „Horticultură: ştiinţă, 
calitate, diversitate, armonie”, I.S.S.N. 1454-7376, UŞAMV Iaşi, Facultatea de 
Horticultură. 

 2011 – Lăcureanu G., Cotea V. V., Colibaba Cintia, Phenolic compounds from 

Busuioaca de Bohotin obtained through different maceration technologies, XXXIVTH 
World Congress of Vine and Wine, OIV, Porto, Portugalia, Section II, Oenology, PO317, 
ISBN 978-989-20-2449-3. 

 2012 – Gabriel Florin Lăcureanu, Valeriu V. Cotea, Cintia Colibaba, Marius Niculaua, 

Volatile compounds captured in exhaust CO2 flow during Busuioaca de  Bohotin wine 
fermentation. Simpozionului Ştiinţific 2012, Iaşi, Facultatea de Horticultură 

Afilieri 

  2010 – Membru ADAR (Asociația Degustătorilor Autorizați din România). 

 2011 – Membru ASR (Asociația Somelierilor din România) 

 
Medalii de aur concursuri de vinuri 

 2014 – Fetească albă 2011 – medalie de aur - Târgul de vinuri „Merano Wine 

Festival“, Merano, Tirolul de Sud, Italia, 

 2013 – Busuioacă de Bohotin 2011 – medalie de aur - Concursul Internațional de 
Vinuri, București 2013 (IWCB), 

 2012 – Cabernet sauvignon 2008 – medalie de aur - IWCB 2012, 

 2011 - Golem roșu 2008 – medalie de aur - IWCB 2011, 

 2011 – Golem roșu 2008, Merlot - medalie de aur – Strugurele de aur 2011, 

 2010 -  Fetească neagră 2008 -  medalie de aur  –Vinvest 2010, 

 2009 - Sauvignon blanc 2008 – medalie de aur – Vinvest 2009. 

 

  


