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Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

S e n a t u l  
 
 
 
 

Nr. 14508/13.09.2013 
MINUTĂ 

Senatul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău  
din data de 13 septembrie 2013 

 
 

1. S-a aprobat, în unanimitate, comisia de finalizare a studiilor 2012-2013, la programul de 
studii universitare de lungă durată (4 ani) Educație fizică și sport de la Facultatea de Științe 
ale Mișcării, Sportului și Sănătății (nr. înreg. 14101), sesiunea septembrie 2013, în 
următoarea componență: preşedinte: conf.univ.dr. Gabriela Ochiană; membri: conf.univ.dr. 
Dănuţ-Nicu Mârza-Dănilă, prof.univ.dr. Tatiana Dobrescu, prof.univ.dr. Gloria Raţă, 
prof.univ.dr. Gheorghe Balint; secretar: Lector univ. dr. Cristian-Corneliu Drăgoi. 

2. S-a aprobat, în unanimitate, comisia de admitere la cursul de specialitate ,,Pregătire teoretică 
în domeniul instalaţiilor electrice, necesară candidaţilor la examenul de autorizare organizat 
de ANRE”, de la Facultatea de Inginerie (nr. înregistrare 13926), septembrie 2013, în 
următoarea componenţă: preşedinte: prof.univ.dr.ing. Aneta Hazi; membri: conf.univ.dr.ing. 
Irina-Loredana Ifrim; conf.univ.dr.ing. Mihai-Puiu Berizintu, ș.l.univ.dr.ing. Roxana-
Margareta Grigore. 

3. S-a aprobat, în unanimitate, 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”, de la Facultatea de Inginerie (nr. înregistrare 13929), septembrie 2013, în 
următoarea componenţă: prof.univ.dr.ing. Aneta Hazi; membri: conf.univ.dr.ing. Irina-
Loredana Ifrim; conf.univ.dr.ing. Mihai Puiu-Berizintu, ș.l.univ.dr.ing. Roxana-Margareta 
Grigore. 

4. S-a aprobat, în unanimitate, comisia pentru susţinerea colocviului final la cursul de instruire 
,,Pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice, necesară candidaţilor la examenul de 
autorizare organizat de ANRE”, de la Facultatea de Inginerie (nr. înregistrare 13927), 
septembrie 2013, în următoarea componenţă: preşedinte: prof.univ.dr.ing. Gheorghe Hazi; 
membri: conf.univ.dr.ing. Mihai Puiu-Berizinţu; ș.l.univ.dr.ing. Roxana-Margareta Grigore; 
secretar: asist.univ.dr.ing. Sorin-Gabriel Vernica. 

5. S-a aprobat, în unanimitate, comisia pentru susţinerea colocviului 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”, de la Facultatea de Inginerie (nr. înregistrare 13930), 
septembrie 2013, în următoarea componenţă: preşedinte: prof.univ.dr.ing. Gheorghe Hazi; 
membri: conf.univ.dr.ing. Mihai Puiu-Berizinţu; ș.l.univ.dr.ing. Roxana-Margareta Grigore; 
secretar: asist.univ.dr.ing. Sorin-Gabriel Vernica. 

 
 Avizat, Întocmit, 
 Preşedintele şedinţei Secretar Senat 
 Prof.univ.dr.ing. Gabriel-Octavian LAZĂR    Carmen-Elena OLARU 
 

Aprobat, 
Preşedintele Senatului 

 
Prof.univ.dr.ing. Gabriel-Octavian LAZĂR 


