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1. S-a aprobat referatul 508, prin care Facultatea de Inginerie propune comisiile pentru
examenul de disertație, pentru anul 2014, după cum urmează: Știința și ingineria
produselor alimentare ecologice, președinte – prof.univ.dr.chim. Neculai-Doru Miron,
membri – prof.univ.dr.ing. Ileana-Denisa Nistor, prof.univ.dr.chim. Gheorghe Surpățeanu,
ș.l.dr.ing. Vasilica-Alisa Aruș, ș.l.dr.ing. Ana-Maria Roșu, șecretar – ș.l.dr.ing. Nicoleta
Platon; Managementul sistemelor industriale de producție și servicii, președinte –
prof.univ.dr.ing. Gheorghe Pintilie, membri – prof.univ.dr.ing. Valentin Zichil,
prof.univ.dr.ing. Gheorghe Simionescu, ș.l.ing.dr.ec. Cătălin Drob, secretar – ș.l.dr.ing.ec.
Aurelian Albuț; Mecatronică avansată, președinte – prof.univ.dr.ing. Gheorghe Stan,
membri – prof.univ.dr.ing. George Culea, prof.univ.dr.ing. Petru Livinți, prof.univ.dr.ing.
Adrian-Stelian Ghenadi, secretar – ș.l.dr.ing. Petru-Gabriel Puiu; Echipamente și
tehnologii moderne în energetică, președinte – prof.univ.dr.ing. George Culea, membri –
prof.univ.dr.ing. Gheorghe Hazi, prof.univ.dr.ing. Tudor Sajin, ș.l.dr.ing. Roxana-Margareta
Grigore, secretar – ș.l.dr.ing. Roxana-Ștefania Buzdugă; Procedee și metode de măsură în
ingineria mediului, președinte – prof.univ.dr.ing. Valentin Nedeff, membri –
prof.univ.dr.ing. Gabriel-Octavian Lazăr, prof.univ.dr.ing. Marius Stamate, ș.l.dr.fiz. Iuliana
Caraman, secretar – ș.l.dr.ing. Mirela Panainte; Managementul şi optimizarea
echipamentelor de proces, preşedinte: prof. dr. ing. Nedeff Valentin, membrii: prof. dr.
ing. Bibire Luminiţa, şef lucrări dr. ing. Panainte Mirela, şef lucrări dr. ing. Moşneguţu
Emilian Florin, secretar: şef lucrări dr. fiz. Caraman Iuliana. Strategii în asigurarea
calităţii în industrie, preşedinte: prof. dr. ing. Schnakovsykz Carol, membrii: prof. dr. ing.
Cristea Ion, conf. dr. ing. Raveica Ionel-Crinel, şef lucrări dr. ing. Olaru Ionel, secretar:
asistent dr.ing. Tampu Cătălin. Optimizarea şi informatizarea proceselor şi
echipamentelor de fabricaţie, preşedinte: prof. dr. ing. Brabie Gheorghe, membrii: conf.
dr.ing. Chiriţă Bogdan, şef lucrări dr.ing. Radu Crina-Maria, şef lucrări dr.ing. Olaru Ionel,
secretar: asistent dr.ing. Herghelegiu Eugen. Comisia de finalizare a studiilor pentru
cursul postuniversitar de formare și dezvoltare continuă "Evaluator nivel de risc,
securitate şi sănătate în muncă", preşedinte: prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovsykz,
membrii: prof.univ.dr.ing. Luminița Bibire, şef lucr. dr.ing. Mirela Panainte, şef lucr. dr.ing.
Emilian Moşneguţu, secretar: asist dr. ing. Dana Chiţimuş.
2. S-a aprobat referatul 502, prin care Facultatea de Inginerie propune comisia de admitere la
cursul de specialitate „Pregătire teoretică pentru dobândirea/ prelungirea valabilității calității
de verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuția și expert tehnic de calitate și
extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice”: președinte – prof.univ.dr.ing. Aneta Hazi,
membri – conf.univ.dr.ing. Irina-Loredana Ifrim, conf.univ.dr.ing. Mihai Puiu-Berizințu,
ș.l.dr.ing. Roxana-Margareta Grigore. Se va supune și aprobării Senatului.
3. S-a aprobat referatul 501, prin care Facultatea de Inginerie propune comisia de admitere
pentru cursul de specialitate „Pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice, necesară
candidaților la examenul de autorizare organizat de ANRE”: președinte – prof.univ.dr.ing.
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Aneta Hazi, membri – conf.univ.dr.ing. Irina-Loredana Ifrim, conf.univ.dr.ing. Mihai PuiuBerizințu, ș.l.dr.ing. Roxana-Margareta Grigore. Se va supune și aprobării Senatului.
4. S-a aprobat referatul 504, prin care Facultatea de Inginerie propune comisia pentru colocviul
final la cursul de instruire „Pregătire teoretică pentru dobândirea/ prelungirea valabilității
calității de verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuția și expert tehnic de calitate
și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice”: președinte – prof.univ.dr.ing. Ghoerghe
Hazi, membri – conf.univ.dr.ing. Mihai Puiu-Berizințu, ș.l.dr.ing. Roxana-Margareta
Grigore, asist.univ.dr.ing. Sorin-Gabriel Vernica. Se va supune și aprobării Senatului.
5. S-a aprobat referatul 503, prin care Facultatea de Inginerie propune comisia pentru colocviul
final la cursul de instruire „Pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice, necesară
candidaților la examenul de autorizare organizat de ANRE”: președinte – prof.univ.dr.ing.
Gheorghe Hazi, membri – conf.univ.dr.ing. Mihai Puiu-Berizințu, ș.l.dr.ing. RoxanaMargareta Grigore, asist.univ.dr.ing. Sorin-Gabriel Vernica. Se va supune și aprobării
Senatului.
6. S-au aprobat referatele 506 și 505, privind structura cursurilor de specialitate „Pregătire
teoretică în domeniul instalațiilor electrice, necesară candidaților la examenul de autorizare
organizat de ANRE” și „Pregătire teoretică pentru dobândirea/ prelungirea valabilității
calității de verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuția și expert tehnic de calitate
și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice”, în anul 2014, semestrul I.
7. S-a aprobat referatul 555, prin care Facultatea de ȘMSS propune calendarul de desfășurare a
examenelor de finalizare a studiilor, sesiunea februarie 2014.
8. S-a aprobat referatul 344, prin care Facultatea de Științe solicită acordarea bursei din
venituri proprii studentului Cioloca A. Ionel-Antonel, pentru luna ianuarie 2014.
9. S-a aprobat referatul 343, prin care Facultatea de Științe solicită acordarea bursei din
venituri proprii studentului Doroșcan Andrei, pentru luna ianuarie 2014.
10. S-a aprobat referatul 564, prin care Facultatea de ȘMSS propune beneficiarii burselor de
venituri proprii pentru anul universitar 2013-2014.

Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Valentin NEDEFF
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