
  

 

 

  

 

 

Curriculum vitae  

Europass  

  

  
 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Galeş Daniel Costel 

Adresă(e) Sfântul Vasile, 10, Iaşi 

Telefon(oane) 0747175351   

E-mail(uri) galesdan@yahoo.com; galesdan@uaiasi.ro;  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 14.11.1978 

Sex 
 

Locul de muncă / 

Domeniul ocupațional 

Masculin 

 

Șef lucrări Pedologie 

 
 

Perioada 01.10.2014 - prezent 

Locul de muncă 

în prezent  
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu 

de la Brad” Iaşi, Facultatea de Agricultură, Departament Pedotehnică. 

Cadru didactic / Titlu 

ştiinţific 
Şef lucrări dr. 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Activități didactice și cercetare 

Domeniu de activitate Pedologie, Organizarea terenurilor agricole, Managementul 

deşeurilor, Sistemul informaţional al solurilor, Gestionarea fertilitătii 

solului, Tehnică experimentală. 

Domenii de competenţă 

(cuvinte cheie) 
Profilul de sol, Structură, Regim hidric, Lucrările solului 

 
 

Experienţa profesională  
  

Perioada 2018 – 2019 

Funcţia sau postul ocupat Supervizor stagii  de practică 

Proiectul POCU/90/6.13/6.14-105764 - SP3 = Şanse Profesionale prin Stagii de practică şi 

Susţinere Partenerială. USAMV Iași. 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Supervizarea și îndrumarea studenților în cadrul stagiilor de practică organizate în 

cadrul proiectului   

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” 

Iaşi, Facultatea de Agricultură 

  

Perioada 11.06.2010 – 10.04.2014 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător 

mailto:galesdan@yahoo.com
mailto:galesdan@uaiasi.ro


Proiectul POSCCE, Axa 2; ID / Cod SMIS: ID 714, Nr. Contract: 153/11.06.2010 – 

10.04.2014. Studies in Molecular Genetics on the adaptation of autumn rape  

(Brassica napus L. ) to biotic and abiotic stress and the optimization of crop to 

extend the cultivation area”) 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Recoltarea probelor de sol/planta, efectuarea determinarilor în câmp şi a analizelor 

de laborator, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor, publicarea rezultatelor. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” 

Iaşi, Facultatea de Agricultură 
  

Perioada    2009 –2010 

Funcţia sau postul ocupat   Consultant 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

  Activităţi de inginerie şi consultaţă tehnică 

Numele şi adresa angajatorului SC Inteprima SRL, Iaşi 
  

Perioada 2006 – 2009  

Funcţia sau postul ocupat   Consilier vânzări  

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Vânzări către client final 

Numele şi adresa angajatorului SC Inteprima SRL, Iaşi 
  

Educaţie şi formare  
  

Lucrări publicate şi  

participări la manifestări 

ştiinţifice 

35 de lucrări şi articole pubicate, dintre care una indexată ISI cu factor de impact 2,8 

şi 34 indexate BDI sau in volumele unor conferinte internaționale. 

Participarea la 19 conferinţe științifice, dintre care 16 internaționale sau cu 

participare internțională și 3 naționale.  

Perioada 2013 - 2015 

Calificarea / diploma obţinută Postdoctorat  

Tema “Evoluţia unor indicatori pedomorfologici şi fizici sub influenţa sistemelor 

neconvenţionale de lucrare şi fertilizare a solului” 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” 

Iaşi, Facultatea de Agricultură, Departament Pedotehnică. 
  

Perioada 2012-2014 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Biologie Specializarea 

Biotehnologii microbiene şi celulare 

  

Perioada 2009 - 2013 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat 

Tema “Tehnologii durabile de cultivare a plantelor adaptate la particularităţile 

pedoclimatice locale prin utilizarea unor compuşi macromoleculari de sinteză” 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” 

Iaşi, Facultatea de Agricultură, Departament Pedotehnică. 

  

Perioada 2009-2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă - Biolog 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Biologie Specializarea 

Biologie. 

 
  

Perioada 2006-2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master - Manager agricol 



Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” 

Iaşi, Facultatea de Agricultură. 

  

Perioada 2001-2006 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă - Inginer diplomat 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” 

Iaşi, Facultatea de Agricultură. 

  

Perioada 1999-2001 

Calificarea / diploma obţinută Asistent de gestiune financiar contabilă 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Şcoală Postliceală, Lic. Ec. si de Drept Administrativ nr. 1, Iaşi  

  

Perioada 1996-1999 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul „Constantin Brâncuşi’ Iaşi,Specializarea Matematică-Fizică 

 

 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba maternă română 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  
Ascultare Citire 

Participare la 

conversaţie 
Discurs oral 

Exprimare 

scrisă 

Limba engleză  B1 B1 B1 B1 B1 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

2012 – 2016 – membru în Consiliul Facultăţii de Agricultură 

  

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

Comunicativitate, receptivitate 

Competenţe şi aptitudini 

tehnice 

Bună capacitate de utilizare a utilajelor, sculelor şi echipamentelor electrice, 

dobândite în cadrul trainingurilor de formare la SC Interprima SRL şi în 

timpul liber. 
  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power 

Point, Outlook, Onenote etc.), dobândită în cadrul AJOFM Iaşi, unde am 

absolvit un curs de formare şi perfecţionare. 

  

Competenţe şi aptitudini 

artistice 

Sculptură, Creativitate 

  

Alte competenţe şi aptitudini Cunoştinţe ale aplicaţiilor grafice şi video (Photoshop, ACDSee, Photoscape), 

dobândite în timpul liber, spirit de iniţiativă, leadership, gândire analitică, 

persuasiune 

 Curs Formator COR 242401 - 2019 
  

Permis(e) de conducere B (1997);  D1 (2003) 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Asociaţii profesionale  European Society for Soil Conservation – din 2016 

 Societatea Naţională de Ştiinţa solului – since 2009 

 International Union of Soil Science – since 2009 

 

Proiecte de cercetare:   

 

 

POCU/90/6.13/6.14-105764 - SP3 = Şanse Profesionale prin Stagii de practică 

şi Susţinere Partenerială. USAMV Iași. 

 

POS CCE, ID / Code SMIS: ID 714, Nr. Contract: 153/11.06.2010, (Studies in 

Molecular Genetics on the adaptation of autumn rape  (Brassica napus L. ) to 

biotic and abiotic stress and the optimization of crop to extend the cultivation 

area”) 

 FADR/C1920011X208812405454/03.04.2019 - Dezvoltare durabilă prin 

activități de instruire pe teritoriu GAL Dealurile Bohotinului” 

Premii: Premierea articolului "Effects of a hydrogel on the cambic chernozem soil's 

hydrophysic indicators and plant morphophysiological parameters" de către 

UEFISCDI (nr inregistrare PN-III-P1-1.1-PRECISI-2016-11582). 

 


