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Ministerul Educa Ńiei, Cercet ării, Tineretului şi Sportului 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” din BAC ĂU 
FACULTATEA DE ŞTIINłE ALE MIŞCĂRII, SPORTULUI ŞI SĂNĂTĂłII 

 

Str. Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, 600115 
Tel./Fax: +40-234/517715  

E-mail: fsmss@ub.ro 

 

CCuurrrr iiccuulluumm  vvii ttaaee  
 

Informa Ńii personale  
Nume: MMÂÂRRZZAA  DDĂĂNNIILLĂĂ  DDĂĂNNUUłł  NNIICCUU  
Adresa: Bl.16, Sc. F, ap.14, Str. CarpaŃi, cod poştal 600086, Bacău, 

România. 
Telefon: Serviciu: 0234.517715. 
Fax: Serviciu: 0234.517715. 
E-mail: mdoidn@yahoo.com  
NaŃionalitate: Română. 
Data naşterii: 08, februarie, 1954. 

Experien Ńa profesional ă: 
 • Conferen Ńiar universitar Doctor  la Catedra de Jocuri 

Sportive, a FacultăŃii de ŞtiinŃe ale Mişcării, Sportului şi 
SănătăŃii din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău din 
02.2007 - prezent; 

• Lector universitar  numit definitiv în funcŃia didactică şi 
acordarea sporului pentru titlul ştiinŃific de doctor prin decizia 
rectorului UniversităŃii din Bacău nr. 225 din 2.06.2006, având 
în vedere ordinul M.Ed.C. nr. 3824/03.05.2006, 02.06.2006 - 
02.2007; 

• Lector universitar , titular (prin concurs) la Catedra de Jocuri 
Sportive, a FacultăŃii de EducaŃie Fizică şi Sport din 
Universitatea din Bacău, 01.10.1992 - 02.06.2006;  

• Director Clubul Sportiv Şcolar Bac ău - 01.1990 - 
01.10.1992; 

• Profesor antrenor disciplina volei, Clubul Sportiv Şcolar 
Bacău, 1979 - 1992. 

Educa Ńie şi formare: 
 • Studii de doctorat I.O.D. ANEFS Bucure şti , finalizate cu 

susŃinerea publică tezei de doctorat „Optimizarea pregătirii în 
jocurile sportive prin perfecŃionarea sistemului informaŃional 
privind prestaŃia jucătorilor în competiŃii”, conducător ştiinŃific 
Prof. univ. dr. Tiberiu Ardelean, în data de 12.12.2005, 
calificativ foarte bine. Titlul ştiinŃific de Doctor în Educa Ńie 
Fizică şi Sport  mi-a fost confirmat, prin ordinul M.Ed.C. nr. 
3824/03.05.2006, 1998 - 2005; 

• Continuare studii  la Academia NaŃională de EducaŃie Fizică 
(media 9 la examenul de licenŃă), 1990 - 1992; 

• Antrenor volei categoria a I-a , FR Volei, Bucureşti, 05.2009; 
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• Gradul didactic II , ANEFS Bucureşti, specializarea EducaŃie 
fizică şi sport, media 9,00, 11.1987; 

• Definitivare în înv ăŃământ , Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, 
specializarea EducaŃie fizică şi sport, media 9,00, 09.1982; 

• SecŃia de Educa Ńie Fizic ă şi Sport din cadrul Institutului 
Pedagogic Bac ău (media de absolvire 9,81, şef de promoŃie 
şi media 10 la examenul de diplomă), 1976-1979; 

• Liceul „Mihai Eminescu”, Ia şi, (clasele XI-XII), 1971-1973; 
• Liceul teoretic nr. 2 , Municipiul Fălticeni , Jud. Suceava, 

(clasele IX-XI), 1969 - 1971; 
• Şcoala general ă nr. 2 , Municipiul Fălticeni , Jud. Suceava 

(clasele III-VIII), 1963 - 1969; 
• Şcoala general ă sat Găineşti , Comuna Slatina, Jud. Suceava 

(clasa a II-a), 1962 - 1963; 
• Şcoala general ă, Comuna Liteni, Jud. Suceava (clasa I), 1961 

- 1962. 

Aptitudini şi competen Ńe personale 
Limba matern ă: Româna. 

Limbi str ăine 
cunoscute: 

•••• Limba engleză:  abilitatea de a citi: satisfăcător; 
     abilitatea de a scrie: slab; 
     abilitatea de a vorbi: satisfăcător; 

•••• Limba franceză: abilitatea de a citi: satisfăcător; 
     abilitatea de a scrie: slab; 

     abilitatea de a vorbi: satisfăcător. 

Aptitudini şi 
competen Ńe sociale şi 
organizatorice: 

• EficienŃă şi flexibilitate în abordarea problemelor; 
• Capacitate de analiză şi sinteză; 
• Capacitate de organizare şi coordonare; 
• Capacitate de autocontrol şi de adaptare la situaŃii diverse; 
• Competitivitate şi eficienŃă în rezolvarea problemelor; 
• AbilităŃi de comunicare; 
• Capacitate de lucru în echipă, spirit de echipă. 

1. ActivităŃi în contextul 
cărora s-au exercitat 
aptitudinile sociale şi 
organizatorice: 

• ActivităŃi didactice şi extradidactice cu elevii, sportivii şi 
studenŃii pe parcursul celor peste 31 ani de activitate; 

• CompetiŃii sportive, organizare şi participare în calitate de 
sportiv, antrenor sau cadru didactic; 

• Lucru în echipe interdisciplinare, de cercetare; 
• Participări la întâlniri de lucru şi mese rotunde, în cadrul 

domeniului şi al specializării. 

2. FuncŃii îndeplinite în 
contextul cărora s-au 
exercitat aptitudinile 
sociale şi 
organizatorice 

• Decan, Facultatea de ŞtiinŃe ale Mişcării, Sportului şi 
SănătăŃii, din februarie 2008 până în prezent; 

• Director al Departamentului pentru Înv ăŃământ la 
Distan Ńă din cadrul FacultăŃii de ŞtiinŃe ale Mişcării, 
Sportului şi SănătăŃii - 01.07.2004 - 01.10.2006; 

• Şef de Catedr ă: Catedra de Jocuri Sportive a FacultăŃii de 
ŞtiinŃe ale Mişcării, Sportului şi SănătăŃii, 01.10.1999 - 
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01.02.2004; 
• Preşedinte  şi/sau membru în comisii  de definitivat, gradul 

didactic II, gradul didactic I, titularizare pe post în 
învăŃământul preuniversitar, 2003 - 2010; 

• Membru al Consiliului Profesoral  al FacultăŃii de ŞtiinŃe 
ale Mişcării, Sportului şi SănătăŃii, din 01.10.1999 până în 
prezent; 

• Membru al Senatului Universit ăŃii „Vasile Alecsandri” 
din Bacău, 01.X.1999 - 01.II.2004; din februarie 2008 până 
în prezent; 

• Preşedinte  şi/sau membru în comisii  de concurs pentru 
titularizare pe post de preparator universitar şi promovare pe 
post de asistent, lector sau conferenŃiar universitar,1994 - 
2009; 

• Preşedinte şi/sau membru în comisii  la examenele de 
admitere şi de licenŃă,1994 - 2010; 

• Director Clubul Sportiv Şcolar Bacău, 01.1990 - 
01.10.1992; 

• Antrenor secund volei masculin C.S.U. Ştiin Ńa, Bacău, 
1990 - 1992, 1999 - 2000; 

• Antrenor principal volei masculin C.S.U. Ştiin Ńa, Bacău, 
1992 -1995, 2000 - 2001, 2003 - 2004; 

• Director tehnic volei masculin C.S.U. Ştiin Ńa, Bacău, 
1995 - 1997, 1998 - 1999; 

• Profesor antrenor disciplina volei - Clubul Sportiv  
Şcolar Bac ău,  1979 - 1992. 

3. ApartenenŃa la 
societăŃi ştiinŃifice şi 
profesionale în 
cadrul cărora s-au 
exercitat aptitudinile 
sociale şi 
organizatorice 

• Membru al Consiliului Ştiin Ńei Sportului din România, din 
1997; 

• Membru în Asocia Ńia Român ă de Algeziologie  (AAR) , 
2005-2007; 

• Membru în ECSS (European College of Sport Science),  din 
2006; 

• Membru în Centrul de Cercet ări pentru Performan Ńă 
Umană Bacău, din 2006; 

• Membru al Forumului decanilor Facult ăŃilor de educa Ńie 
fizic ă şi sport din România, din 2008. 

• Membru în FIEP (Federation Internationale D’Educati on 
Physique) , din 2010. 

4. Alte activităŃi care 
atestă aptitudinile şi 
competenŃele sociale 
şi organizatorice 

• În perioada 1990-1992, cât am fost Director la C.S.S. Bacău, 
acest club a ajuns unul din cele mai puternice unităŃi de profil 
din Ńară, elevii sportivi ai acestuia obŃinând rezultate de 
excepŃie în competiŃiile sportive interne şi internaŃionale, de la 
nivelul copiilor şi juniorilor până la cel al seniorilor; 

• Ca Şef al Catedrei de Jocuri Sportive m-am implicat 
permanent în activităŃile catedrei şi facultăŃii, prin participarea 
la elaborarea planurilor de învăŃământ pentru învăŃământul de 
zi, învăŃământ la distanŃă şi masterat, a programelor analitice 
la diferite discipline, a broşurilor pentru examenele de 
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 • admitere, a dosarelor de autoevaluare a specializării EducaŃie 
Fizică (pentru Bacău şi Filiala Piatra NeamŃ) şi a dosarelor de 
înfiinŃare în cadrul facultăŃii a Studiilor de Masterat 
Postuniversitar, pentru două direcŃii de studiu etc.;  

• Membru al Consiliului Director al Clubului Sportiv ŞtiinŃa 
Bacău; 

• Am coordonat ca director de program, Studiile de Masterat 
Postuniversitar ActivităŃi sportiv-recreative şi de timp liber din 
cadrul FacultăŃii de ŞtiinŃe ale Mişcării, Sportului şi SănătăŃii; 

• Coordonez ca director de program, Studiile de Masterat 
Universitar PerformanŃă sportivă din cadrul FacultăŃii de ŞtiinŃe 
ale Mişcării, Sportului şi SănătăŃii. 

Permis de 
conducere: 

Auto – Categoria B; 

Alte aptitudini : • Aptitudini şi competen Ńe pentru cercetare , concretizate în:  
- Am îndrumat în perioada 1995-2010, lucrări de diplomă, 

licenŃă şi absolvire a studenŃilor de la specializările EducaŃie 
fizică şi sport, EducaŃie fizică şi sportivă şi Colegiul de 
Institutori; 

- Am îndrumat în perioada 2009-2010, lucrări de disertaŃie a 
studenŃilor de la master, specializările ActivităŃi motrice 
curricula şi de timp liber şi PerformanŃă; 

- Am îndrumat în perioada 1999-2010, lucrări pentru obŃinerea 
gradului didactic I, în învăŃământul preuniversitar; 

- Am participat în perioada 2006-2010, în calitate de 
coordonator, la cinci proiecte de cercetare-dezvoltare ale 
CSU ŞtiinŃa Bacău, cu Consiliul local Bacău, câştigate prin 
competiŃie;  

- Am fost membru al colectivului de cercetare în două granturi 
CNCSIS, câştigate prin competiŃie şi finanŃate de la buget; 

- Particip în calitate de expert în curriculă la proiectul 
POSTDRU, „TEORO\IAERTA” - Terapia ocupaŃională şi 
Ingineria aplicată în echipamente pentru reabilitare şi 
tehnologie asistivă - Specializări universitare europene, nou 
introduse în România, pentru o societate bazată pe 
cunoaştere şi egalitate de şanse. 

- Lector invitat la Cursul de perfecŃionare cu participare 
internaŃională organizat de FederaŃia Română de nataŃie şi 
pentatlon modern, unde am susŃinut conferinŃa cu titlul 
„Utilizarea sistemelor informatice în evaluarea competiŃională 
din sportul de performanŃă”, Poiana Braşov, 18-22.09.2006. 

• Aptitudini şi competen Ńe pentru procesul didactic , 
concretizate în:  

- Am coordonat şi participat la elaborarea planurilor de 
învăŃământ pentru învăŃământul de zi, învăŃământ cu 
frecvenŃă redusă şi masterat, a fişelor disciplinei la diferite 
discipline, a broşurilor pentru examenele de admitere, a 
dosarelor de autoevaluare pentru autorizarea specializărilor 
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la nivel licenŃă Sport şi performanŃă motrică-ZI, EducaŃie 
fizică şi sportivă-FR, Kinetoterapie şi motricitate specială-FR 
şi Terapie ocupaŃională-ZI;  

- Am coordonat şi am participat la elaborarea dosarelor de 
autoevaluare pentru acreditarea în cadrul facultăŃii a Studiilor 
de masterat universitar, pentru trei direcŃii de studiu (ActivităŃi 
motrice curriculare şi de timp liber, PerformanŃă Sportivă şi 
Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcŃională), etc.; 

- Am coordonat şi participat la elaborarea dosarelor de 
autoevaluare pentru reacreditarea specializărilor la nivel 
licenŃă EducaŃie fizică şi sportivă-ZI, în anul 2009 şi  
Kinetoterapie şi motricitate specială - ZI, în anul 2010;  

- În anii 1983 şi 1987, am participat la cursurile de 
perfecŃionare a antrenorilor de volei, desfăşurate la Bucureşti 
în organizarea FederaŃiei Române de Volei şi Colegiului 
Central al Antrenorilor. 

• Aptitudini şi competen Ńe sportive , concretizate în: 
- promovarea echipei de juniori C.S.S. Bacău în divizia şcolară, 

1982; 
- locul V, Campionatele NaŃionale de Juniori II - masculin, 

1985;  
- locul III şi medalie de bronz, Camp. NaŃionale de Juniori II, 

1990; 
- calificare în semifinalele Camp. NaŃionale de jun. I în 1991 şi 

1992; 
- promovarea echipei de volei C.S.U. Bacău, în divizia A, în 

1993; 
- promovarea echipei de volei C.S.U. Bacău, în Superligă în 

1994; 
- ocuparea locului VI, la Camp. NaŃionale de seniori, ed. 1994-

1995; 
- locul II, Campionatul Universitar de volei, ediŃia 1999-2000; 
- promovarea echipei de volei C.S.U. Bacău, în Superligă în 

2004; 
- promovarea multor jucători la echipele de seniori de divizia A 
şi B; 

- pregătirea şi promovarea unor jucători la loturile naŃionale de 
juniori, tineret şi seniori, care au reprezentat România la 
diferite competiŃii internaŃionale; 

•••• Aptitudini şi competen Ńe tehnice , concretizate în: 
- Utilizare PC - la nivel bun;  
- Acordare prim ajutor şi asistenŃă medicală de urgenŃă;  
- Instructor monitor de schi; 
- Instructor de handbal;  
- Utilizare aparatură multimedia 

Informa Ńii 
suplimentare : 

• Prof. univ. dr. ing. Nedeff Valentin – Rector al UniversităŃii 
„Vasile Alecsandri” din Bacău;  

• Prof. univ. dr. Şalgău Silviu - Prodecan al FacultăŃii de ŞtiinŃe 
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ale Mişcării, Sportului şi SănătăŃii, Universitatea „Vasile 
Alecsandri” din Bacău;  

• Prof. univ. dr. Balint Gheorghe - Şef catedră Jocuri Sportive, 
Facultatea de ŞtiinŃe ale Mişcării, Sportului şi SănătăŃii, 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

 
14 decembrie 2010         
 

Conferen Ńiar universitar doctor 
 

MÂRZA-DĂNILĂ DĂNUł-NICU 


