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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

 

Informaţii personale 

 

Nume / Prenume HAZI ANETA 
Adresă(e) Str.Republicii, nr.1, sc.B, ap.12, Bacău, cod 600332, România 

Telefon(oane)     

Fax(uri)  

E-mail(uri) ahazi@ub.ro,    ahazi58@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 01 noiembrie 1958 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Profesor universitar 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2002-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar(2002-2004), Profesor (2004-prezent) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice și cercetare în domeniu energetic, responsabil cu programe de studii, director 
Departament cercetare și transfer tehnologic (2004-2008), șef Catedra de energetică și inginerie 
electrică (2009-2011), coordonator cursuri ANRE (2010-actual) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație, cercetare, coordonare 

Perioada 1998-2002 

Funcţia sau postul ocupat    Inginer energetic, Șef birou mecano-energetic (1998-2001), șef birou energetic (2001-2002), șef lucrări 
(1998-1999), conferențiar (1999-2002) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activitate mecano-energetică, cadru didactic asociat universitate 

Numele şi adresa angajatorului S.C. LETEA S.A. Bacău, Universitatea din Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Studii și analize în energetică, educație și cercetare 

Perioada 1994-1998 

Funcţia sau postul ocupat    Inginer energetic la serviciul mecano-energetic, șef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Studii și analize în energetică, cadru didactic asociat universitate 

Numele şi adresa angajatorului    S.C. LETEA S.A. Bacău, Universitatea din Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Studii și analize în energetică, educație și cercetare 

Perioada 1990-1994 

Funcţia sau postul ocupat Inginer energetic, șef birou energetic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activitate energetică 
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Numele şi adresa angajatorului S.C. LETEA S.A. Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Studii și analize în energetică 

Perioada    1987-1990 

Funcţia sau postul ocupat     Inginer energetic, Metrolog coordonator la Atelierul de automatizări și metrologie 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Coordonare activitate metrologică, verificare metrologică 

Numele şi adresa angajatorului    S.C. LETEA S.A. Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Verificare metrologică 

Perioada   1982-1987 

Funcţia sau postul ocupat   Inginer energetic la  Atelierul electric și la Centrala termică 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Exploatare instalații energetice 

Numele şi adresa angajatorului   S.C. LETEA S.A. Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   exploatare 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Iulie 2007 

Calificarea / diploma obţinută    Dezvoltare durabilă în energetică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Realizare studii în energetică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Politehnica” București și Politechico di Torino 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perfecționare 

Perioada Martie 1995-martie 1999 

Calificarea / diploma obţinută Doctor inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Politehnica” București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

doctor 

Perioada septembrie 1977- iulie 1982 

Calificarea / diploma obţinută Inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Energetică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic Iasi, Facultatea de Electrotehnica, Sectia Energetica 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Inginer  

  

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 

Engleză  A1  B1  A1  A1  A1  

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



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

Competenţe şi abilităţi sociale Lucru în echipă, Capacitate de mobilizare 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

   Organizare și coordonare management de energie, organizare şi coordonare activitate ştiinţifică a unui  
   centru de cercetare şi a unui departament de cercetare, coordonare Catedra de energetică și inginerie  
   electrică, coordonare proiecte de cercetare și proiectare energetică 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice    cercetare și proiectare energetică, management de energie 
   
 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea programelor Office, de calcul și de grafică  

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini   Electrician autorizat IVA,  legitimaţie ANRE nr. 24638/2013 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare 1. Membră a asociaţiilor profesionale: IEEE Power & Energy Society, Societatea de Termoenergetica 
si Termoficare din Romania 

  2. Activitatea didactică și de cercetare este sintetizată astfel: 
      - 17 cărți de specialitate și îndrumare publicate cu ISBN din care 11 ca prim autor;  
      - 183 articole științifice din care: 
             - 10 articole publicate în reviste şi volume ale conferinţelor indexate Thomson Reuters;  
             - 94 articole publicate în reviste şi volume ale conferinţelor indexate în BDI;  
             - 57 articole publicate în reviste şi volume ale conferinţelor internaţionale neindexate în BDI; 
             - 22 articole publicate în volume ale conferinţelor naţionale neindexate în BDI;   
      -26 proiecte câștigate prin competiție și contracte de cercetare din care 6 în calitate de director 
 

Anexe  
 Listă de lucrări 
   
 

 
 
                                                                                                                                                                         Semnătura 
                                                    30.08.2022                                                                                     

                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


