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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

 

Informaţii personale 

 

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

Telefon(oane)     

Fax(uri)  

E-mail(uri) gheorghe.hazi@ub.ro,    gheorghehazi@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 20 octombrie 1956 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Profesor universitar 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Aprilie 2006-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice și cercetare în domeniu energetic, responsabil cu programe de studii 

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

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație și cercetare 

Perioada 2003-aprilie2006 

Funcţia sau postul ocupat    Inginer,  Şef serviciu, Administrator reţea, Conferentiar până in 2005 apoi profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Coordonare activitate informatică în energetică, cadru didactic asociat universitate 

Numele şi adresa angajatorului    SC TELETRANS SA Bucureşti, Universitatea din Bacău 

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

Perioada 2000-2002 

Funcţia sau postul ocupat    Inginer, Sef atelier sisteme informatice, Conferențiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activitate informatică în energetică, cadru didactic asociat universitate 

Numele şi adresa angajatorului    CN TRANSELECTRICA, Sucursala Transport Bacău, Universitatea din Bacău 

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

Perioada 1999-2000 

Funcţia sau postul ocupat Inginer, Director adjunct exploatare dezvoltare, Conferențiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Coordonare activitate exploatre  reţele transport, Cadru didactic asociat universitate 

Numele şi adresa angajatorului    RENEL Divizia transport dispecer STD Bacău, Universitatea din Bacău 



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

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

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Coordonare activitate exploatare  reţele transport, educație și cercetare 

Perioada    1998-1999 

Funcţia sau postul ocupat     Inginer, Sef atelier sisteme informatice, Șef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Coordonare activitate informatică în energetică, cadru didactic asociat universitate 

Numele şi adresa angajatorului    RENEL Divizia transport dispecer STD Bacău, Universitatea din Bacău 

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

Perioada   1993-1998 

Funcţia sau postul ocupat   Inginer principal specialist, Șef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Proiectare staţii, Sef proiect staţii, Studii dezvoltare reţele electrice, Cadru didactic asociat 

Numele şi adresa angajatorului   RENEL FRE Bacău, Universitatea din Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Proiectare, educație și cercetare 

Perioada   Septembrie 1990-iunie 1993 

Funcţia sau postul ocupat   Șef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Activități didactice și cercetare în domeniu energetic, responsabil cu programe de studii 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea din Bacau 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   educație și cercetare 

Perioada   1984-1987 

Funcţia sau postul ocupat   Inginer, Şef compartiment asigurarea calității 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Coordonare activitate asigurarea calității 

Numele şi adresa angajatorului   IPEP Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Coordonare activitate asigurarea calității 

Perioada   August 1982-1984 

Funcţia sau postul ocupat   Inginer proiectant 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Proiectare tehnologică execuţie echipamente pentru instalaţii electroenergetice 

Numele şi adresa angajatorului   IPEP Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   proiectare 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 29.07.2002 – 02.08.2002 

Calificarea / diploma obţinută    Oracle9i DBA Fundamentals I 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Realizare aplicații în baze de date ORACLE 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ORACLE România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perfecționare 

Perioada Octombrie 1990 – iulie 1996 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in electroenergetică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic Iasi, Facultatea de Electrotehnica, Sectia Energetica 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

doctor 

Perioada 05.10.1987 – 09.04.1988 

Calificarea / diploma obţinută Programare sisteme şi produse informatice de gestiune 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

programator 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de perfecţionare a cadrelor în informatică, calcul electronic şi consultanţă  București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perfecționare 

Perioada septembrie 1977- iulie 1982 

Calificarea / diploma obţinută Inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Electroenergetică 

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 

Franceză  B1  B1  A1  A1  B1  

Engleză  A1  B1  A1  A1  A1  

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

Competenţe şi abilităţi sociale Lucru în echipă, Capacitate de mobilizare 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Conducerea proiectelor de cercetare 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice   Calculul si analiza regimurilor de funcționare a rețelelor electrice, protecția instalațiilor energetice,  
   optimizarea proceselor energetice, calculul indicatorilor de fiabilitate, baze de date, elaborarea de  
   aplicaţii informatice din domeniul ingineriei energetice. 
 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea programelor Office, a bazelor de date ORACLE, a programelor de calcul, a programelor de 
grafica 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini   Experienţă şi competenţă privind conducerea şi implementarea sistemelor de asigurare a calităţii 
  Electrician autorizat IVA,  legitimaţie ANRE nr. 19546/2010 

 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
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Informaţii suplimentare   1. Membru al asociaţiilor profesionale: Societatea Romana a inginerilor energeticieni din Romania,  
   Societatea de instalaţii  electrice şi automatizări din Romania, Societatea de informatică şi automatică  
    din România 
  2. Evaluator proiecte -18 lucrari evaluate in cadrul proiectului Sprijin financiar acordat pentru proiectele  
      de investiţii în valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi în  
      cadrul Axei 4a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013 
   3. Activitatea didactică și de cercetare este sintetizată astfel: 
      - 20 cărți de specialitate și îndrumare publicate cu ISBN din care 10 ca prim autor;  
      - 195 articole științifice din care: 
             - 11 articole publicate în reviste şi volume ale conferinţelor indexate Thomson Reuters;  
             - 84 articole publicate în reviste şi volume ale conferinţelor indexate în BDI;  
             - 55 articole publicate în reviste şi volume ale conferinţelor internaţionale neindexate în BDI; 
             - 45 articole publicate în volume ale conferinţelor naţionale neindexate în BDI;   
      -16 proiecte câștigate prin competiție și contracte de cercetare din care 9 în calitate de director 
      - 7 lucrări realizate ca proiectant 
      - 9 programe de calcul de specialitate elaborate 
   
 

Anexe    
     Lista lucrări 

 
 
                                                    10.01.2019                                                                                                         Semnătura 
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


