CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE:
Nume/Prenume GALAN Cătălin
Adresă • Domiciliu stabil – com. Chiscani, nr. 83, jud. Brăila
• Domiciliu flotant – str. Povernei, nr. 48-50 H, ap.08, Oraș Bragadiru,
jud. Ilfov.
Telefon 0723.235.246
E-mail catalin.galan@gmail.com
Naţionalitate română
Data naşterii 10 septembrie 1974
Stare civilă Necăsătorit
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ:
Perioada • 01 octombrie 2013 şi până în prezent, CONFERENTIAR la
Facultatea Ingineria Produselor Alimentare (I.P.A.);
• 01 octombrie 2012 şi până în prezent, PRORECTOR cu activitatea
didactică în cadrul Universităţii Bioterra Bucureşti, conform Deciziei
Rectorului nr. 0785/01.10.2012;
• August 2008 şi până în prezent, redactor șef al revistei semestriale în
limba engleză „BULLETIN OF SCIENTIFIC INFORMATION”,
publicație recunoscută C.N.C.S. categoria „C” (cod - 882);
• Mai 2014 – Decembrie 2015, Responsabil P2 în cadrul proiectului
POSDRU „Cel mai bun viitor pe piața muncii“ (Contract
POSDRU/161/2.1/G/142009);
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• August 2014 – Decembrie 2015, Expert Intreprinderi Simulate (IS) in
cadrul proiectului „Să devenim activi pe piața muncii“ (Contract
POSDRU/160/2.1/S/142379)
• August 2008 - 30 septembrie 2013, șef de lucrări la Facultatea
Ingineria Produselor Alimentare (I.P.A.);
• 01 martie 2013 – mai 2013 cercetător în tehnologia prelucrării
produselor agricole la S.C. Hermes Natural Products S.R.L. (part-time);
• 30.11.2011 – 01.10.2012, director departament „Tehnologii
alimentare” la Facultatea Ingineria Produselor Alimentare (I.P.A.),
conform Deciziei Rectorului nr. 0584/30.11.2011;
• Octombrie 2009 – octombrie 2011, secretar științific al Facultății
Ingineria Produselor Alimentare (I.P.A.);
• Ianuarie 2009 - Ianuarie 2011, editor permanent al publicației
săptămânale cu distribuţie naţională „Profitul agricol”;
• Octombrie 2008 - Iulie 2010, membru al Colegiului ştiinţific al revistei
„Romanian WINE art”, publicaţie lunară de cultură enologică, cu
distribuţie naţională (part-time);
• Noiembrie 2006 – octombrie 2008, membru al Colegiului ştiinţific al
revistei ,,Wine & Spirit Club“;
• Iunie 2005 – aprilie 2008, Şef Serviciu Selectare-Contractare, în
cadrul Direcţiei de Cercetare şi Implementare al Companiei Naţionale
de Administrare a Fondului Piscicol (C.N.A.F.P.) ;
• Mai 2006 – iunie 2008, jurist al firmei S.C. Vitis S.R.L. (contract de
colaborare permanent);
• Octombrie 2004 – iunie 2005, Şef Serviciu Acţionariat în cadrul
C.N.A.F.P.;
• Iulie - octombrie 2004, Şef Serviciu Pescuit Maritim în cadrul
C.NA.F.P.;
• Aprilie 2002 - iunie 2004, inginer la Serviciul Fond Funciar, în cadrul
Direcţiei Privatizare–Concesionare al Agenţiei Domeniilor Statului;
• Februarie 2000 – aprilie 2002, secretar particular al domnului Juan
Gamecho, funcţionar de rang înalt în cadrul B.E.R.D. - reprezentanţa
Bucureşti (part-time);
• Februarie 1998 – aprilie 2001, preparator la Catedra de viticultură şi
vinificaţie al Facultăţii de Horticultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară (U.S.A.M.V.) Bucureşti;
• Octombrie 1997 – ianuarie 1998, inginer stagiar la Catedra de
viticultură şi vinificaţie al Facultăţii de Horticultură din cadrul
U.S.A.M.V. Bucureşti.
Numele şi adresa • Universitatea BIOTERRA, nr. 81, str. Gârlei, sector 1, Bucureşti.
angajatorului • S.C. Hermes Natural Products S.R.L., str. Nicolae Oncescu, nr. 08, bl.
113, sc. 01, parter, sector 6, Bucureşti.
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Tipul activităţii • reprezintă universitatea în relaţiile cu beneficiarul/partenerii şi alte
şi/sau sectorul instituţii cu atribuţii de monitorizare şi control ale proiectelor finanţate
de activitate din fonduri structurale, precum şi în alte relaţii necesare cu terţi în
vederea implementării activităţilor adecvate;
• avizează rapoartele financiare ale proiectului, cât şi alte rapoarte
necesare managerului de proiect si CNDIPT;
• coordonează experţii din cadrul echipei de implementare;
• supervizează activitatea coordonatorilor și a grupelor de lucru în
cadrul intreprinderilor simulate;
• cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole ;
• activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;
• consultanţă juridică în domeniul agricol.
Funcţia sau postul • Prorector cu activitatea didactică ;
ocupat • Conferenţiar ;
• Responsabil proiect consiliere și formare profesională ;
• Expert IS ;
• Cercetător în tehnologia prelucrării produselor agricole.
Principalele • Activităţi didactice, activităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare activităţi şi inovare, cercuri ştiinţifice studenteşti;
responsabilităţi • Coordonare lucrări aplicative studenţi, proiecte de an privind
simularea activităţii în domeniul de competenţă, tip întreprinderi
simulate, proiecte de licenţă;
• Organizarea de simpozioane studenţeşti, conferinţe naţionale şi
internaţionale.
• Activităţi cu caracter didactic şi pedagogic ce au ca scopuri principale
popularizarea în rândul studenţilor a activităţilor viti-vinicole și a
biotehnologiilor alimentare;
• Redactarea şi încheierea contractelor pentru cercetare şi urmărirea
derulării acestora.
EDUCAŢIE şi FORMARE :
Perioada • Iulie 2011 – certificat de absolvire obținut ca urmare a finalizării
cursurilor intensive de specializare și perfecționare profesională pentru
Numele şi tipul ocupația „EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE”, cursuri recunoscute de
instituţiei de Min. Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și Min. Educației, Cercetării
învăţământ şi al și Tineretului;
organizaţiei • Iunie 2011 – certificat de absolvire obținut ca urmare a finalizării
profesionale prin cursurilor intensive de specializare și perfecționare profesională pentru
care s-a realizat ocupația „MANAGER PROIECT”, cursuri recunoscute de Min. Muncii,
formarea Familiei și Egalității de Șanse și Min. Educației, Cercetării și
profesională Tineretului;
• Martie 2011 – certificat de absolvire obținut ca urmare a finalizării
cursurilor intensive de specializare și perfecționare profesională pentru
ocupația „FORMATOR”, cursuri recunoscute de Min. Muncii,
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Familiei și Egalității de Șanse și Min. Educației, Cercetării și
Tineretului;
• Octombrie 2005 – ,,Doctor în Horticultură“ cu lucrarea ,,Studiul
condiţiilor economice şi legislative în cazul privatizării societăţilor
comerciale cu profil viti-vinicol având capital majoritar de stat.“
• Iunie 2004 – Licenţiat în ştiinţe juridice, specializarea drept, curs de zi;
• Noiembrie 2000 - admis ca doctorand la Catedra de Viticultură şi
Vinificaţie al Facultăţii de Horticultură;
• Octombrie 2000 – student al Facultăţii de Drept şi Sociologie, curs de
zi;
• Iunie 1998 – absolvent al cursului de studii aprofundate „Gestiunea
economică şi protecţia mediului în filierele Horticole şi Viticole” din
cadrul Facultăţii de Horticultură;
• Iulie 1997 - absolvent al Facultăţii de Horticultură;
• Septembrie - octombrie 1996, specializare în cadrul „ECOLE
SUPERIEURE d’AGRICULTURE ANGERS”;
• Septembrie 1992 – student al Facultăţii de Horticultură;
• Iunie 1992 – absolvent al Liceului Agroindustrial Brăila.
• Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (U.S.A.M.V.)
Bucureşti - Facultatea de Horticultură;
• Universitatea „Bioterra” Bucureşti - Facultatea de Științe Juridice și
Sociologie;
• S.C. Stef Management Consulting S.R.L., societate acreditată de
Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și de Ministerul
Educației, Cercetării și Tineretului;
• Ecole superieure d’Agriculture Angers – Franţa.
Domeniile studiate • horticultură, viticultură, enologie și ştiinţe juridice.
Tipul calificării • Doctor în Horticultură;
diploma obţinută • Magister în domeniul agricol, specializarea „Gestiunea economică
și protecția mediului în filiere horticole și viticole”;
• Inginer agricol, specializarea Horticultură;
• Licenţiat în ştiinţe juridice, specializarea „Drept”.
APTITUDINI şi COMPETENŢE PERSONALE :
Limba maternă Română
Limbi străine Franceza
- abilitatea de a citi – excelent
cunoscute
- abilitatea de a scrie – bine
- abilitatea de a vorbi – bine
Engleza
- abilitatea de a citi – satisfăcător
- abilitatea de a scrie – satisfăcător
- abilitatea de a vorbi – satisfăcător
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Aptitudini şi • Funcțiile de redactor şef, redactor coordonator și editor permanent al
competenţe unor publicaţii cu distribuție națională („Somelierul.ro‟; „Romanian
artistice WINE art“; „Bulletin of scientific information”; „Profitul agricol”),
mi-au dezvoltat un spirit creativ și novator.
Aptitudini şi • Specializare și perfecționare profesională ca Expert achiziții publice;
competenţe sociale • Specializare și perfecționare profesională ca Manager proiect;
• Specializare și perfecționare profesională ca Formator.
Aptitudini şi • In calitate de responsabil de proiect am coordonat activitatea echipei
competenţe de implementare, precum și activitatea experților/tutorilor ;
organizatorice • Funcțiile de redactor şef, redactor coordonator și editor permanent al
unor publicaţii cu distribuție națională, mi-au amplificat spiritul de
echipă, dinamismul, toleranţa şi apropierea faţă de toţi membrii
colectivului;
• Cei trei ani de activitate în poziţia de şef Serviciu SelectareContractare din cadrul unei companii naţionale (C.N.A.F.P.), conferă
titularului un înalt grad de responsabilitate şi experienţă profesională în
managerizarea şi dezvoltarea unui proiect, coordonarea unei echipe de
cercetare şi implementarea rezultatelor obţinute.
Aptitudini şi • Cunoştinţe de utilizare a calculatorului: operare Windows (Word,
competenţe tehnice Excel, Paint etc.) ;
• specializări suplimentare (formator, expert achiziții publice, manager
proiect);
• curs de pedagogie;
• stagiu practic pentru studierea fluxurilor tehnologice în vinificaţie
(locația „Château Rioublanc“, Ciers d’Abzac, Bordeaux, Franţa).
Permis de Categoria B
conducere
Alte aptitudini şi - titlul universitar de „Doctor în Horticultură“, creează o bază de
competenţe pregătire solidă şi o capacitate de analiză şi sinteză substanţială, ceea ce
permite titularului dezvoltarea unui proiect de cercetare fără a fi nevoie
de instruire profesională preliminară.
- calitatea de licenţiat în ştiinţe juridice conferă titularului o solidă
pregătire jurisprudenţională, concretizată printr-o responsabilizare civilă
şi penală deosebită.
- activitatea desfăşurată în calitate de preparator la Catedra de
viticultură şi vinificaţie, iar mai apoi ca șef de lucrări în cadrul Catedrei
de Tehnologii Alimentare conferă titularului o experienţă unică în ceea
ce priveşte modul de lucru efectiv, înregistrarea datelor, centralizarea şi
interpretarea acestora, precum şi un spirit analitic şi didactic deosebit.
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Informaţii • Certific faptul că datele de mai sus mă reprezintă în mod corect şi real.
suplimentare
Anexe • Lista de lucrări și articole cu caracter științific publicate.
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