Curriculum Vitae
Numele şi prenumele: Danail Sergiu Nicolae.
Data şi locul naşterii: s. Iabloana, r-l Glodeni, Republica Moldova.
Domiciliul: str. Studenţilor 7/3, ap. 107, or. Chişinău, Republica Moldova.
Telefon: 32-12-39
Locul de muncă: Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport al R.M.
Catedra Teoria şi Metodica Culturii Fizice.
Funcţia: şeful Catedrei, profesor universitar, doctor în pedagogie.
Studii: 1961-1971 – Şcoala Medie Rusă-Moldovenească din s. Iabloana, r-l
Glodeni.
1971-1975 – Facultatea de Educaţie Fizică, I.P.S. „I. Creangă”, R.M.
1986-1989 – Doctorat la Catedra Teoria şi Metodica Culturii Fizice a
Institutul de Cultură Fizică „P.F. Lesgaft”, Leningrad.
1978

– Stagierea metodico - ştiinţifică, Facultatea de
Perfecţionare a Cadrelor Didactice din învăţământul
superior de cultură fizică, Catedra de Gimnastică,
Institutul de Cultură Fizică „P.F. Lesgaft”, Leningrad.

1985

– Stagierea metodico - ştiinţifică, Catedra Teoria şi
Metodica Culturii Fizice a
Institutul de Cultură
Fizică „P.F. Lesgaft”, Leningrad.

1995-1996 – Stagierea metodico - ştiinţifică, Facultatea de Educaţie
Fizică şi Sport, Universitatea „ A.I. Cuza” din Iaşi.
Funcţii avute:

1975 –

Profesor – antrenor de gimnastică sportivă la
Şcoala Sportivă de Copii şi Juniori Nr.1, Secţia
Orăşănească de Învăţământ Public, or. Bălţi.

1975-1976 – Serviciul militar în Armata Sovietică, instructor
medico - sanitar, or. Berdicev.
1976-1984 – Lector universitar la Catedra de Gimnastică a IPS
„I.Creangă” din Chişinău.
1984-1986 – Lector superior la Catedra de Gimnastică la IPS
„I.Creangă” din Chişinău.
1986-1989 – Doctorand la ICF „P.F. Lesgaft”, Leningrad.
1989-1990 – Lector univ. la Catedra de Gimnastică la IPS
„I.Creangă” din Chişinău.
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1990-1991 – Lector superior la Catedra de Gimnastică la IPS
„I.Creangă” din Chişinău.
1991-1992 – Lector superior la Catedra de Gimnastică
INEFS al RM.

a

1992-1998 – Conferenţiar universitar, Catedra de Gimnastică
a INEFS al RM.
1998-2000 – Şeful Catedrei de Gimnastică a INEFS al RM.
2000-2001 – Şeful Catedrei Teoria şi Metodica Educaţiei Fizice
Pedagogia şi Psihologia Sportului a INEFS al
RM.
2001-2010 – Profesor universitar, şeful Catedrei Teoria şi
Metodica Culturii Fizice a USEFS a RM.
Alte funcţii:

1973-1975 – Şeful Laboratorului de foto şi filmare, Expediţia
Arheologică „Orheiul Vechi”.
1977-1983 – Vice-director Taberei de odihnă pentru copii
„Andrieş” (Ivancea).
1979-1983 – Pedagog - metodist la Studioul de foto şi arte
aplicative, Staţia Centrală a Tinerilor Tehnicieni
din RM.
1979-1983 – Pictor la Editura „Cartea Moldovenească”.
1996-2000 – Membru al Consiliului Executiv al Federaţiei de
Gimnastică din RM.
1997-2002 – Membru al Directoratului Academiei Olimpice
Naţionale din RM.
1994-2004 – Membru al Senatului INEFS al RM.
1997-2002 – Redactor-şef, vice-redactor, membru al Colegiului
de Redacţie: ziarul „Adevărul – Правда”, ziarul
„Dreptate”, ziarul „Glasul Moldovei”.
1995-2004 – Copreşedinte al Sfatului Coordonator al Mişcării
Patriotice „Pro Moldova”.
1998-2007 – Membru al Consiliului Politic, Partidul Socialist
din Moldova.
2010 – secretarul Partidului Socialist din Moldova.
2010 – membru Directoratului „Congres Societatea Civilă”
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Activitatea didactică şi metodico - ştiinţifică. În anul 1976 am trecut
concursul şi am fost angajat în calitate de lector la Catedra de Gimnastică a IPS
„I.Creangă” din Chişinău, Facultatea de Educaţie Fizică (ulterior, din 1991–
INEFS), la care am activat până în anul 2000 în funcţie de lector univ., lector
sup.univ., conf.univ., şef de catedră. Din anul 2000 exercit funcţia de profesor
universitar, şeful catedrei Teoria şi Metodica Educaţiei Fizice, Pedagogia şi
Psihologia Sportului (actualmente, din 2002 – Teoria şi Metodica Culturii Fizice).
În anul 1989 am finalizat studii de doctorat la ICF „P.F.Lesgaft” şi am susţinut
disertaţia „Metodica pregătirii studenţilor facultăţilor de educaţie fizică pentru
activitatea de comunicare didactică”.
În perioada anilor de activitate am citit cursuri la „Gimnastica şi metodica
predării”, „Metodica lucrului de cercetare ştiinţifică”, „Teoria şi metodica culturii
fizice”, „Management educaţional al culturii fizice” în cadrul procesului instructiveducativ la nivelul studiilor universitare şi postuniversitare (Magisterat, Doctorat)
la USEFS şi la facultăţile similare din Rusia, România. Pe parcursul anilor de
activitate metodico-ştiinţifică am publicat peste 180 de lucrări (articole, programe,
monografii). Am participat în calitate de redactor responsabil în editarea a 26
culegeri ale materialilor Conferinţelor Ştiinţifice cu volum general de peste 300 c.t.,
am publicat mai mult de 10 c.t. materiale ilustrative în diverse serii de publicaţii
pe problemele culturii fizice şi medicinii (peste 20 de cărţi) la Editura „Cartea
Moldovenească”. Din anul 1993, obţinând dreptul de a fi conducător ştiinţific
asupra tezelor de doctorat, am pregătit 28 doctori în ştiinţe pedagogice (printre care
candidaţii din R. Moldova şi din România), care au susţinut lucrările referitor la
problemele pregătirii profesionale a specialiştilor din domeniul culturii fizice,
pregătirii socio-profesionale a specialiştilor din alte domenii în cadrul
învăţământului universitar. Sunt conducător şi consultant ştiinţific la 8 doctoranzi
dintre care 2 au finalizat în anul curent disertaţiile şi 3 au trecut susţineri prealabile
la nivelul catedrei şi Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul USEFS.
Am participat la peste 50 Conferinţe Ştiinţifice Internaţionale şi în realizarea
Proiectului Ştiinţific Internaţional THEME UE, (referitor la problemele pregătirii
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profesionale a specialiştilor în domeniul turismului la nivel de Masterat: anii 2000
– 2002) în colaborare cu universităţile din Marea Britanie şi Spania.
Pe parcursul anilor 1994-2010 am publicat peste 50 de lucrări de caracter
publicistic şi artistic cu tematica socio-politică şi patriotică în diverse reviste şi
ziare din Republica Moldova.
Din anul 2001 şi până în prezent am publicat peste 200 de lucrări cu caracter
metodico-ştiinţific, printre care 7 monografii.
În anii 2004-2006 am fost încadrat în calitate de coordonator ştiinţific în
realizarea Proiectului Naţional „Perfecţionarea procesului de educaţie fizică în
sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar”, iar actualmente sunt
coordonator la Proiectul Naţional „Bazele teoretico-metodologice şi empirice ale
învăţământului preuniversitar şi universitar de cultură fizică”, finalizării proiectului
temei de disertaţie (dr.hab.) cu tema „Bazele teoretico-metodice ale activităţii
didactice a profesorului de educaţie fizică: aspect comunicativ” şi manualului
pentru

învăţământul

superior

„Pregătirea

fizică

profesional-aplicativă

a

specialiştilor în cadrul educaţiei fizice universitare” care este în stadiul de
finalizare.
De asemenea, actualmente sunt conducător al proiectului instituţional de stat
„Bazele teoretico-metodologice şi empirice ale învăţământului preuniversitar şi
universitar de cultură fizică”.
Pe parcursul anilor 2000-2005, fiind ales în calitate de şef de catedră TMCF
şi din noiembrie 2005 fiind reales în funcţia de şef de catedră

particip la

eficientizarea procesului instructiv-educativ al Catedrei prin optimizarea şi
elaborarea conţinuturilor educaţionale ale disciplinelor „Metodologia lucrului de
cercetare ştiinţifică”, „Teoria şi metodica culturii fizice”, „Managementul
educaţional din învăţământul culturii fizice”, „Practica pedagogică”.
Sergiu Danail
dr., prof. univ.
10.09.2010

