
  
 

 

 

 

Curriculum vitae 
Europass  

Informaţii personale 

Nume / Prenume GALEŞ DANIEL COSTEL 

Adresă Fundac Sfântul Vasile, Nr 10, Iaşi 

Telefon 0747228798 0747175351  

E-mail galesdan@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 14 noiembrie 1978 

Sex Masculin 
 

Experienţa profesională  

Perioada 04.2010-07.2010 

Funcţia sau postul ocupat Consultant 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 

S.C Interprima S.R.L 

Perioada 08.2006-04.2010 

Funcţia sau postul ocupat Consilier vânzări showroom 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Vânzare directă către client final 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 

S.C Interprima S.R.L 

Perioada 06.2003-09.2005 

Funcţia sau postul ocupat Lucrător sezonier în cadrul Departamentului de Logistică 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Supravegherea fluxului de marfă 

Numele şi adresa angajatorului S.C Ecolab S.R.L 
 
 

Perioada 07.2000-06.2001 

Funcţia sau postul ocupat Vânzător-gestionar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Vănzare directă către client final 

Numele şi adresa angajatorului S.C Axel S.R.L 
 
 

http://www.rubinian.com/caen_5_clase.php?sect=M&diviz=71&id=711


  
 

Experienţă acumulată în 
programe de cercetare 

 

Perioada 04.2011 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător în cadrul Proiectului „Studii de genetică moleculară privind adaptarea 
rapiţei de toamnă (Brassica napus L. ) la condiţii de stres biotic şi abiotic, precum 
şi optimizarea tehnologiei de cultură, în vederea extinderii arealului de cultivare”. 
Programul POSCCE, Axa 2; ID / Cod SMIS: ID 714, Nr. Contract: 153/11.06.2010.  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Înfiinţarea şi întreţinerea câmpurilor experimentale, recoltare probe de sol şi 
plantă, analize de fizică şi chimie a solului în laborator, observaţii în câmp, 
calcularea biomasei şi a producţiilor obţinute, interpretare statistică, sinteza 
rezultatelor, elaborarea de lucrări ştiinţifice. 

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

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
 

Cercetare dezvoltare în agricultură 

Educaţie şi formare  

Perioada 2009-2013 

Calificarea  Doctorand cu frecvenţă, Domeniu Agronomie, Specializarea Agrotehnică   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei de doctorat “Tehnologii durabile de cultivare a plantelor adaptate la 
particularităţile pedoclimatice locale prin utilizarea unor compuşi macromoleculari 
de sinteză”. 
Discipline studiate: Metode moderne de cercetare, Managementul proiectelor, 
Sisteme convenţionale şi neconvenţionale de lucrare a solului, Tehnologii şi 
maşini pentru realizarea lucrărilor solului, Herbologie. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 
 

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

Perioada 2012-prezent 

Calificarea / diploma obţinută Biotehnologii microbiene şi celulare / diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Bazele teoretice ale biotehnologiilor microbiene, Biotehnologii de obţinere a 
substanţelor biologic active, Culturi celulare vegetale în biotehnologii, Metode de 
procesare în biotehnologii, Enzimologie etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Biologie 

Perioada 2009-2012 

Calificarea / diploma obţinută Specializarea Biologie / diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Microbiologie, Evoluţionism, Ocrotirea naturii, Hidrobiologie, Fitopatologie, 
Entomologie, Citologie animală şi vegetală, Anatomia şi igiena omului, Anatomie 
comparată, Biofizică, Embriologie animală, Biologia nevertebratelor, Biologia 
vertebratelor, Biologie celulară, Genetică, Imunologie, etc.  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Biologie 

Perioada 2006-2008 

Calificarea / diploma obţinută Manager agricol / diplomă de studii postuniversitare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Consultanţă, Marketing, Contabilitate, Drept şi legislaţie, Management, Tehnici 
de negocieri şi contracte, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

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



  
 

Perioada 2001-2006 

Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat / diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Agrotehnică, Fitotehnie, Fiziologia plntelor, Înbunătăţiri funciare, Irigarea culturilor 
agricole, Ameliorarea plantelor agricole, Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere, 
Entomologie, Fitopatologie, Economie agricolă, Drept şi legislaţie agrară etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

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

Perioada 1999-2001 

Calificarea / diploma obţinută Asistent de gestiune financiar contabilă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management, Marketing, Contabilitate, Finanţe, Merceologie, Comunicare etc.  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 

Şcoala Postliceală „Alternative” Iaşi (Lic. Ec. si de Drept Administrativ nr. 1) 

Perioada 1996-1999 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 

Profil Matematică-Fizică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul „Constantin Brâncuşi’ Iaşi 

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   B1 Engleza B1 Egleza A2 Engleza A1 Engleza A2 Engleza 

Limba  A2 Spaniola A2 Spaniola A1 Spaniola A1 Spaniola A2 Spaniola 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă 
O bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei acumulată în 
funcţiile de consilier vanzări şi consultant 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric, obţinut în perioada facultăţii când lucram în cadru 
Departamentului de Logistică al S.C Ecolab S.R.L 

Competenţe şi aptitudini tehnice O bună capacitatea de a mânui echipamente şi maşini, dobândită în activitatea 
de consiliere a vânzării de utilaje şi echipamente la SC Interprima SRL  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, 
Outlook, Onenote), dobândită în cadrul AJOFM Iaşi, unde am absolvit un curs de 
formare şi perfecţionare. 
Cunoştinţe ale aplicaţiilor grafice şi video (Photoshop, ACDSee, Photoscape), 
dobândite în timpul liber. 

Permis de conducere Categoria B,obţinută în ianuarie 1997  
Categoria D1, obţinută în mai 2003. 

Informaţii suplimentare 
 

Membru al asociaţiilor profesionale 
şi ştiinţifice 

 

2009 – prezent membru în Societatea Nationala pentru Stiinta Solului 

2009 – prezent membru în International Union of Soil Science 

 

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

