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Curriculum vitae  
Europass   

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume MÂRZA-DĂNILĂ  DOINA 
Adresă(e) l. 16, Ap.  14, Sc. F, Str. CARPAŢI, 600086, BACĂU, Jud. BACĂU, ROMÂNIA 

Telefon(oane) - Mobil: 0724127016 
Fax(uri) - 

E-mail(uri) marzad@ub.ro, doinamarza57@gmail.com  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 08.02.1957 
  

Sex Feminin 
  

  

Experienţa profesională  
  

2003 – în prezent  Referent ştiinţific în comisii de doctorat, în România şi Republica Moldova 
2007-2010  Expert evaluator ARACIS 
2000-2010  Expert evaluator C.N.C.S.I.S. 

2005 – în prezent 
 Profesor universitar dr., titular prin concurs, predând în decursul anilor următoarele discipline: Masaj 

terapeutic-recuperator, Bazele masajului igienic, Bazele teoretico-metodice ale exerciţiului fizic, Masaj 
antistres şi recuperator, Masaj transversal profund, Relaţia terapeut-pacient (terapia centrată pe client) 

2003-2005  Conferenţiar universitar dr., predând în decursul anilor următoarele discipline:  Masaj clasic, Masaj 
terapeutic-recuperator, Masaj antistres, Bazele teoretico-metodice ale exerciţiului fizic 

1993-2003  Lector universitar, titular prin concurs, predând disciplinele: Masaj şi tehnici complementare, Masaj 
terapeutic, Gimnastică medicală, Practică în staţiuni balneare şi climaterice 

1988-1993  Profesor educaţie fizică, Şcoala nr. 1, Bacău 
1987-1988  Profesor educaţie fizică, Şcoala nr. 16, Bacău 
1979-1987  Profesor coordonator cerc Gimnastică – Dans modern, Casa pionierilor, Bacău 

martie 2012 – în prezent  Membru în Consiliul departamentului – Responsabil cu managementul financiar 

2005-2009  Membră a Senatului Universităţii din Bacău 
 Membră a Consiliului Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii 

martie – noiembrie 2008  Director al Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă din 
cadrul Universităţii din Bacău 

august 2005-martie 2008  Decan, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din Universitatea din Bacău 
1997-1999; 2000-2004  Şef Secţie Kinetoterapie 

1983-1987  Preşedinte sindicat 
Educaţie şi formare  

  

Iunie – iulie 2013  Curs de perfecţionare – Manager de proiect, curs acreditat ANC, Universitatea Vasile Alecsandri din 
Bacău – diplomă de absolvire curs Manager de proiect 

2008  Curs formare auditori pentru SMQ, Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău – diplomă de absolvire 
curs auditori SMQ 

15 octombrie – 26 noiembrie 2006 
 Curs postuniversitar “Documentarea, implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în 

procesul educaţional şi de cercetare ştiinţifică”, Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău – diplomă de 
absolvire curs  

Noiembrie 2003  Program de educaţie medicală continuă - Eficienţa practicii kinetoterapeutice în instituţii de profil, 
Federaţia Română a Asociaţiilor de Kinetoterapie din România, Bucureşti – diplomă de absolvire 
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1997 - 2003  Studii de doctorat în Educaţie Fizică şi Sport, ANEFS Bucureşti – diplomă de Doctor în Educaţie fizică şi sport 

1998  Cursuri şi examen pentru obţinerea gradului didactic II, ANEFS Bucureşti – obţinerea gradului didactic II 
în învăţământ 

1991-1993  Continuare studii pentru obţinerea Diplomei de Licenţă, Universitatea din Bacău, Secţia de Educaţie 
fizică a Facultăţii de Litere şi Ştiinţe – diplomă de licenţă în Educaţie fizică şi sport 

1982  Cursuri şi examen pentru obţinerea definitivatului în învăţământ, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, 
Iaşi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – obţinerea definitivatului în învăţământ 

1976-1979  Formare iniţială în Domeniul Educaţie fizică şi sport, Institutul Pedagogic Bacău – finalizată cu examen 
de diplomă – profesor de educaţie fizică şi sport 

1972-1976  Studii liceale, Liceul teoretic Nicu Gane, Fălticeni, Jud. Suceava – diplomă de bacalaureat 

1964-1972  Studii primare şi gimnaziale, Şcoala generală Alexandru Ioan Cuza, Fălticeni, Jud. Suceava – diplome 
de absolvire 

  

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 

Limba Engleză  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

Limba Franceză  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale 
Competenţe: competenţe dobândite prin formare profesională şi/sau context profesional specifice predării 
disciplinelor programelor de studii de licenţă Kinetoterapie şi motricitate specială şi Terapie ocupaţională 
şi programului de studii universitare de masterat Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Eficienţă şi flexibilitate în abordarea problemelor; capacitate de rezolvare a problemelor; capacitate de 
organizare şi coordonare; capacitate de autocontrol şi de adaptare la situaţii diverse; spirit de observaţie, 
hotărâre, tenacitate, viteză de decizie; capacitate de lucru în echipă, spirit de echipă. 

  

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™); cunoştinţe elementare ale 
aplicaţiilor de grafică pe calculator dobândite în context profesional. 

Permis(e) de conducere Categoria B 
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Alte activităţi care atestă 
aptitudinile şi competenţele 

sociale şi organizatorice 

• activităţi didactice şi extradidactice cu studenţii pe parcursul anilor de activitate; 
• lucru în echipe interdisciplinare de recuperare, de cercetare; 
• participări la întâlniri de lucru şi mese rotunde, în domeniul Kinetoterapiei şi al Terapiei 

ocupaţionale; 
• competiţii sportive, spectacole, concursuri artistice - organizare şi participare în calitate de sportiv, 

sau cadru didactic; 
• expert evaluator ARACIS; 
• referent ştiinţific în comisii de doctorat; 
• expert evaluator C.N.C.S.I.S.; 
• colaborări în cadrul unor proiecte de cercetare (13 internaţionale, 6 naţionale, 3 locale); 
• coordonarea, în calitate de director de proiect, a unor proiecte de cercetare-dezvoltare (1 la nivel 

internaţional, 1 la nivel naţional, 3 la nivel local); 
• elaborarea şi publicarea unui număr de 91 de articole; 
• elaborarea şi publicarea a 9 cărţi de specialitate;  
• elaborarea şi publicarea a 23 manuale de specialitate, a 5 rapoarte individuale de cercetare, a 2 

culegeri de materiale metodice şi a 2 traduceri cărţi de specialitate (traduceri pentru uzul studenţilor). 
• am coordonat şi am participat la elaborarea planurilor de învăţământ pentru învăţământul de zi, 

învăţământ la distanţă, învăţământ cu frecvenţă redusă şi masterat, a programelor analitice la diferite 
discipline, a broşurilor pentru examenele de admitere; 
• am coordonat şi am participat la elaborarea dosarelor de autoevaluare pentru autorizarea 

specializărilor Kinetoterapie şi motricitate specială - FR şi Terapie ocupaţională – ZI;  
• am coordonat şi am participat la elaborarea dosarelor de autoevaluare pentru acreditarea în cadrul 

facultăţii a Studiilor de Masterat Universitar, pentru Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională.; 
• am îndrumat lucrări pentru obţinerea gradului didactic I, în învăţământul preuniversitar; 

 
 
 

 
Data, 
15.01.2016         Semnătura, 


