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C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAŢII 
PERSONALE 
 
Numele şi prenumele 
 

 Dănilă Ioan 

Numele avut  la naştere  Dănilă 

Adresa  Str. Spiru Haret, nr. 8, 600114 Bacău 

Telefon  +40 234 588884 

Adresa electronică  danila.ioan@gmail.com  
danila.ioan@ub.ro 

 
Naţionalitate  română 
 
Data naşterii  16 decembrie 1949 
 
 
 
EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 
  

• Perioada (de la – până la)  
 
• Numele şi adresa 
angajatorului 
 
• Tipul sau sectorul de 
activitate 
• Funcţia sau postul ocupat 
• Principalele activităţi şi   

responsabilităţi 

 2012-2008 
 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, 
str. Spiru Haret, nr.8, Bacău 
Universitar 
Conf.univ.dr. 
Predare de cursuri şi seminare (limba română contemporană, 
dialectologie română, didactica disciplinei, (bio)grafia textului 
literar); realizarea de cărţi, cercetare ştiinţifică în domeniile 
lingvisticii, studiilor culturale; participări la conferinţe ştiinţifice 
naţionale şi internaţionale; editor de reviste (Studii şi cercetări 
ştiinţifice; Iniţial); preşedinte executiv al Societăţii Cultural-
Ştiinţifice „Vasile Alecsandri“ Bacău;   
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• Perioada (de la – până la)  
 
• Numele şi adresa 
angajatorului 
 
• Tipul sau sectorul de 
activitate 
• Funcţia sau postul ocupat 
• Principalele activităţi şi   
responsabilităţi 

 2008-2006 
 
Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere, str. Spiru Haret, nr.8, 
Bacău 
Universitar 
Conf.univ.dr. 
Predare de cursuri şi seminare (limba română contemporană, 
dialectologie română, didactica disciplinei, stilistică); realizarea de 
cărţi, cercetare ştiinţifică în domeniile lingvisticii, studiilor culturale; 
participări la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale; editor 
de revistă (Studii şi cercetări ştiinţifice; Iniţial); preşedinte al filialei 
Bacău a Societăţii de Ştiinţe Filologice din România 

• Perioada (de la – până la)  
 
• Numele şi adresa 
angajatorului 
• Tipul sau sectorul de 
activitate 
• Funcţia sau postul ocupat 
• Principalele activităţi şi   
responsabilităţi 

 2006-1998 
 
Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere  
Universitar 
Lect.univ.drd., lect.univ.dr. 
Predare de cursuri şi seminare (limba română contemporană, 
dialectologie română, didactica disciplinei, stilistică); realizarea de 
cursuri universitare, cercetare ştiinţifică în domeniile lingvisticii, 
studiilor culturale; participări la conferinţe ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale; preşedinte al filialei Bacău a Societăţii de Ştiinţe 
Filologice din România 
 

• Perioada (de la – până la)  
 
• Numele şi adresa 
angajatorului 
• Tipul sau sectorul de 
activitate 
• Funcţia sau postul ocupat 
• Principalele activităţi şi   
responsabilităţi 

 1998-1993 
 
Liceul Pedagogic Bacău/ Universitatea din Bacău 
Preuniversitar 
Profesor de limba şi literatura română/ lect.univ. asociat 
Predare de cursuri de limba română, literatura română, literatură 
universală, literatură pentru copii, didactica limbii şi literaturii 
române, practica pedagogică/ seminare de limba română 
contemporană, dialectologie, stilistica limbii române; diriginte 

• Perioada (de la – până la)  
 
• Numele şi adresa 
angajatorului 
• Tipul sau sectorul de 
activitate 
• Funcţia sau postul ocupat 
• Principalele activităţi şi   
responsabilităţi 

 1993-1985 
 
Liceul Pedagogic Bacău  
Preuniversitar 
Profesor de limba şi literatura română; gradul didactic I 
Predare de cursuri de limba română, literatura română, literatură 
universală, literatură pentru copii, didactica limbii şi literaturii 
române, practica pedagogică 
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• Perioada (de la – până la)  
 
• Numele şi adresa 
angajatorului 
• Tipul sau sectorul de 
activitate 
• Funcţia sau postul ocupat 
• Principalele activităţi şi   
responsabilităţi 

 1992-1991 
 
Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru“ Bacău 
Preuniversitar (post ocupat în regim de cumul) 
Director 
Coordonarea activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice (din 
licee, gimnazii, clasele I-IV, grădiniţe) din judeţul Bacău 

• Perioada (de la – până la)  
 
• Numele şi adresa 
angajatorului 
• Tipul sau sectorul de 
activitate 
• Funcţia sau postul ocupat 
• Principalele activităţi şi   
responsabilităţi 
 

 1985-1981 
 
Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 19 („Al.I.Cuza“) Bacău 
Preuniversitar 
Profesor de limba şi literatura română; gradul didactic II 
Predare de cursuri de limba şi literatura română; diriginte 

• Perioada (de la – până la)  
 
• Numele şi adresa 
angajatorului 
• Tipul sau sectorul de 
activitate 
• Funcţia sau postul ocupat 
• Principalele activităţi şi   
responsabilităţi 

 1977-1976 
 
Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 11 Piatra-Neamţ, jud. Neamţ 
Preuniversitar 
Învăţător titular 
Predare la clasele I-IV 

• Perioada (de la – până la)  
 
• Numele şi adresa 
angajatorului 
• Tipul sau sectorul de 
activitate 
• Funcţia sau postul ocupat 
• Principalele activităţi şi   
responsabilităţi 

 1976-1970 
 
Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 1 Oglinzi, com. Răuceşti, jud. Neamţ 
Preuniversitar 
Învăţător titular  
Predare la clasele I-IV 

• Perioada (de la – până la)  
 
• Numele şi adresa 
angajatorului 
• Tipul sau sectorul de 
activitate 
• Funcţia sau postul ocupat 
• Principalele activităţi şi   
responsabilităţi 

 1968-1967 
 
Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 4 Târgu-Neamţ, jud. Neamţ 
Preuniversitar 
Învăţător suplinitor 
Predare la clasele I-IV 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
 
• Perioada (de la-până la)  23.07.2004 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
prin care s-a realizat formarea 
profesională 

 Universitatea „Al.I.Cuza“ Iaşi 

• Domeniul studiat/ aptitudini 
ocupaţionale 

 Filologie, specializarea limba română 

• Tipul calificării  Doctor în Filologie 
• Diploma sau certificatul 
obţinut 

 Doctorat 

 
 
• Perioada (de la-până la) 
 

  1981-1977 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
prin care s-a realizat formarea 
profesională 

 Facultatea de Filologie şi Istorie a Universităţii din Craiova, 
specializarea limba şi literatura română - limba şi literatura latină 
(curs de zi) 

• Domeniul studiat/ aptitudini 
ocupaţionale 

 Limba şi literatura română – limba şi literatura latină 

• Tipul calificării  Specialist în limba şi literatura română – limba şi literatura latină 
• Diploma sau certificatul 
obţinut 

 Licenţă 

 
 
• Perioada (de la-până la) 
 

  1970-1968 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
prin care s-a realizat formarea 
profesională 

 Institutul Pedagogic de 2 Ani din cadrul Liceului Pedagogic 
Suceava (curs de zi) 

• Domeniul studiat/ aptitudini 
ocupaţionale 

  Pedagogic 

• Tipul calificării   Învăţător 
• Diploma sau certificatul 
obţinut 

  Absolvire 

 
• Perioada (de la-până la) 
 

  1967-1956 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
prin care s-a realizat formarea 
profesională 

  Liceul Teoretic ,,Ştefan cel Mare“ Târgu-Neamţ, jud. Neamţ (secţia 
umanistă); Şcoala Generală Nr. 1 Târgu-Neamţ, jud. Neamţ 

• Domeniul studiat/ aptitudini 
ocupaţionale 

  Şcoala primară, gimnazială şi primară 

• Diploma sau certificatul 
obţinut 

  Absolvire; bacalaureat 
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STAGII DE 
PERFECŢIONARE 
• Perioada (de la-până la) 
 
• Numele şi tipul 
organizaţiei de educaţie şi 
formare 
 

 Ianuarie 2007 
 
Universitatea din Bacău, cursul de formator în managementul calităţii 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PROFESIONALE 
Dobândite în cursul vieţii şi a carierei 
dar nu în mod obligatoriu validate prin 
certificate şi diplome oficiale. 
 
LIMBA MATERNĂ  Limba română 
 

     

   

          FRANCEZA                             RUSA 
 
• Citit 
• Scris 
• Exprimare orală 

   
B1   A2   
A2   A1   
A2   A1    

  
 
APTITUDINI  ŞI 
COMPETENŢE  
SOCIALE 
 

 - sociabilitate, comunicare în scopul ameliorării relaţiilor sociale, 
dorinţa constantă de investigare şi difuzare a valorilor spirituale 
corespunzătoare zonei locului de muncă; 
- prilejuri pentru iniţierea în cercetarea specificului cultural; 
caracterul aplicativ al disciplinelor predate;   
 
- refuzul compromisurilor în statuarea imperativelor culturale; 

 
APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE 
ORGANIZATORICE 

 - adaptabilitate la solicitările orientate spre evidenţierea personalităţii 
unui loc; 
- iniţiativă, seriozitate în rezolvarea imperativelor momentului; 
- exigenţă, manifestată prin acurateţea ştiinţifică şi lingvistică a 
materialelor din publicaţiile coordonate; 

 
APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE 
TEHNICE 
 

 - abilităţi de organizare a materialului publicistic/editorial, în cadrul 
procesului tipografic; 
- capacitate de prelucrare a înregistrărilor audio realizate, în vederea 
alcătuirii unui corpus de documente lingvistice şi culturale; 
- cunoştinţe de bază ale instrumentelor Microsoft OfficeTM; 
- cunoştinţe de bază ale utilizării internetului; 

 
APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE 
ARTISTICE 

 - capacitatea de a reliefa prin lectură particularităţile expresive ale 
unui text literar; 

 
ALTE APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE 

 -     creativitate didactică; 
  -     promovarea adevărului ştiinţific; 

ALTE LIMBI 
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PERMIS DE 
CONDUCERE 

 Categoria B 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE   Membru în societăţi ştiinţifice şi profesionale naţionale 

- Societatea de Ştiinţe Filologice din România, filiala 
Bacău (preşedintele filialei, 1990-2012)  
- Grupul Român de Lingvistică Aplicată (din anul 2003)  
- Asociaţia Română de Semiotică AROSS (din anul 2005) 
- Fundaţia ,,Universitaria philologica” (din anul 2006)  
- SPACE (din anul 2007) 
- Societatea Cultural-Ştiinţifică „Vasile Alecsandri“ Bacău 
(preşedinte executiv, din 2010); Gruparea „Alumni Vasile 
Alecsandri“ Bacău (vicepreşedinte, din 2012) 

ANEXE  Lista de lucrări ştiinţifice 
 

 
 
Actualizat: 04.09.2013 


