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Curriculum vitae  
Europass  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume GRIGORICĂ LIVIU GABRIEL 

Adresă(e) Bl. C14, Sc. 3, ap. 79, Str. Vlad Dracu, 11, Bucureşti, sector 3, România 
Telefon(oane) +4 021 3223287 Mobil: +4 0744520104 

Fax(uri)  
E-mail(uri)    liviu.grigorica@gmail.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 19.07.1969 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională 
 

Perioada   
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
aprilie 2015 – septembrie 2016 
Master Blender & Brand Ambassador Brâncoveanu, Alexandrion Grup 
Coordonarea secției de distilare/maturare distilate, realizarea cupajelor de distilate, Crearea de 
produse noi 

  

Numele şi adresa contractorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Alexandrion Grup Romania, str. N. Grigorescu, 19A, Otopeni, Ilfov 
Coordonare producție, Creare produse noi, Realizare produse din portofoliu 

 
Perioada   

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
septembrie 2009 – prezent 
Director general 
Coordonarea consultanţei de specialitate şi promovarea vânzărilor de biotehnologii si echipamente  în 
domeniul oenologic 

  

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 

Perioada 

Bevitech SRL, Calea 13 Septembrie, 131, Bl T2C, ap 3, Bucureşti , sector 5 
Comerţ, asistenţă tehnică, consultanță în domeniul oenologic, tehnologia sucului, a cidrului și a 
distilatelor 
 
septembrie 2004 – septembrie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări, poz. 10, Asistent poz.14 
Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi lucrări practice: Derivate şi Subproduse vinicole, Controlul calităţii vinurilor, Analiza 

senzorială a vinului , Echipamente utilizate în vinificaţie; Oenologie; Controlul şi prevenirea fraudelor, 
Trasee Oenologice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole Bucureşti, Facultatea de Horticultură – catedra de vinificaţie 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ - cercetare 
  

 
Perioada 

 
Aprilie 2003 – septembrie 2004.  

Funcţia sau postul ocupat Asistent  poz. 14 
Activităţi şi responsabilităţi principale Laborator de oenologie, analiza senzoriala, Curs derivate si subproduse din industria vinului, Controlul 

calitatii 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole Bucureşti, Facultatea de Horticultură – catedra de vinificaţie 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ – cercetare 
  

Perioada Iulie 1999 – septembrie 2009  
Funcţia sau postul ocupat Director executiv 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea consultanţei de specialitate şi promovarea vânzărilor  de echipamente  în domeniul 
oenologic 

Numele şi adresa angajatorului Bevitech SRL, Calea 13 Septembrie, 131, Bl T2C, ap 3, Bucureşti , sector 5 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comerţ, asistenţă tehnică, cercetare, consultanta 
  

 
Perioada 

 
1995 - 1999  

Funcţia sau postul ocupat Inginer comercial, director executiv 
Activităţi şi responsabilităţi principale Comercializare materiale şi echipamente oenologice 

Numele şi adresa angajatorului Sodinal SRL, Str Popa Nan, 97, Bucureşti, sector 3 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comerţ 
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Perioada 1993 - 1995 
Funcţia sau postul ocupat Tehnolog, Şef complex vinificaţie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţilor de vinificaţie primară şi secundară în crama ce prelua struguri de pe o 
suprafaţă de 400 ha de viţă de vie 

Numele şi adresa angajatorului SC Nazarcea Ovidiu SA, loc. Nazarcea Culme, jud. Constanţa  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producere vin şi distilate, industrializare fructe 
  

 
 

 

Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 2002 - 2004 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Master în Management şi marketing Vitivinicol, Calitate şi performanţă în producerea 

vinurilor 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Metode moderne de vinificare, Organizarea fermei vitivinicole, Strategii de marketing al vinului pentru 
piaţa internă şi pentru export, Strategii de marcă şi distribuţie pentru vinuri, Controlul calităţii vinurilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

U.Ş.A.M.V. Bucureşti / IBD-GTZ Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

  
  

Perioada 1987 - 1993 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Inginer tehnolog pentru industrii alimentare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnologii, operaţii şi echipamente pentru industria alimentară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Industrii alimentare şi Tehnică Piscicolă, Galaţi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel ISCED 8 
 

  
  

  
  

Perioada 1983 - 1987 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea Matematică - Fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Liceul Vasile Alecsandri , Galaţi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel ISCED 6 

  

 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

 
Limba(i) maternă(e) 

 
română 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

engleza   mediu  Foarte bine  mediu  mediu  mediu 

franceză   mediu  mediu  mediu  mediu  mediu 

italiană   începător  mediu  începător  începător  începător 
  

 
Competenţe şi abilităţi sociale 

 
Obiectivitate, exigenţă şi rigoare, spirit de echipă 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizarea procesului industrial / semiindustrial de vinificaţie. Experienţa a fost acumulată în anii de 
conducere a unei crame industriale (Nazarcea), consultanță la o crama de mare capacitate – 
Domeniile Zoresti, de capacitate medie (Carl reh Winery, Roy&Damboviceanu) și a unei crame mici 
(Casa de Vinuri Negrini), a unei crame de microproducţie şi semiindusrie (catedra de viticultură şi 
vinificaţie USAMV București), reorganizarea vibificaţiei primare după standare modene în 3 crame 
aparţinând Combinatului de Vinuri de  excepţie Cricova – Republica Moldova, proiectarea şi realizarea 
/ modernizarea a peste 20 combinate de vinificaţie din România, coordonarea .activității de 
distilare/maturare în secția specializata a Alexandrion Grup România, crearea de produse noi. 
Organizarea de simpozioane ştiinţifice. Realizate până în prezent peste 15 simpozioane de 
promovare a tehnologiilor de vinificaţie sau de diseminare a informaţiilor tehnice şi tehnologice către 
micii şi marii producători de vin. 
Organizarea de concursuri de vin internaţionale, naţionale, regionale (peste 28 până în prezent) 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Proiectarea, organizarea, modernizarea complexelor de vinificaţie; adaptarea tehnologiilor de 
vinificaţie la standardele moderne – implementarea de noi tehnologii în peste 25 de crame din 
România şi Republica Moldova 
Realizarea de vinuri în acord cu cerinţele pieţei naţionale şi internaţionale 
Degustător autorizat expert de vinuri şi distilate  
Creator de vinuri 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea curentă a  PC din 1995. 
Utilizare zilnică Word, Power Point, Excel, internet – nivel foarte bun 
Utilizare uzuală a diverse  programe de editare imagini – nivel mediu 

  

Competenţe şi aptitudini artistice   Degustător autorizat expert de vinuri din 1994 , degustător autorizat expert de distilate din 1999.                 
Participant  în juriu ca membru sau preşedinte de comisie la peste 40 de concursuri de vinuri locale, 
naţionale sau internaţionale.  
 Iubitor de artă în toate formele ei, dar fără aptitudini native. 

  

Alte competenţe şi aptitudini 26 de articole publicate în reviste ştiinţifice 
5 cărţi publicate, una singur autor, una colectiv, 3 – coordonator, in colectiv. 
Participant ca membru, responsabil de proiect, director de proiect în peste 9 proiecte de cercetare cu 
finanţare naţională sau internaţională. 
Articole publicate în reviste de popularizare şi promovare a vinului – editoriale,  articole de 
specialitate.  
Expert pentru BERD din 2014, domeniul industrie alimentara/vinificatie 
 

  

Permis(e) de conducere   Categoria B, din 1993 
  

Informaţii suplimentare Referinte se pot obtine de la urmatoarele persoane:   
Prof. univ. Dr. Valeriu V. Cotea – tel.: 0744562522 
Prof. univ. Dr. Dan Boboc – tel. 0741888546 

  

  

 

 

 

 

 


