
 

DEPARTAMENTUL DE INGINERIE ENERGETICĂ 

CENTRUL DE CREAŢIE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE 

AL STUDENŢILOR ENERGETICIENI ORĂDENI 
 

http://www.energetica-oradea.ro/ccsiseo 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

AL CENTRULUI DE CREAŢIE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE  

AL STUDENŢILOR ENERGETICIENI ORĂDENI (CCSISEO) 

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2015-2016 

 

 

 

 

Detalii despre CCSISEO: http://www.energetica-oradea.ro/ccsiseo 
 

                                         Pagina Facebook: Centrul  stiintific al studentilor energeticieni oradeni 

http://www.energetica-oradea.ro/ccsiseo
http://www.energetica-oradea.ro/ccsiseo
https://www.facebook.com/CCSISEO/?fref=ts


SIMPOZIONUL ENERGIE – RESURSE – MEDIU AL STUDENŢILOR ORĂDENI, 

SERM Studo 2015 – EDIȚIA a V-a 

 În perioada 12-14.11.2015 a avut loc la Baza didactică şi de cercetare “Gaudeamus” din 

Stâna de Vale cea de-a 5-a ediţie a Simpozionului Energie – Resurse – Mediu al Studenţilor 

Orădeni, SERMStudo 2015, organizat de studenţi şi cadre didactice sub cupola CCSISEO. 45 de 

lucrări ştiinţiice ale studenţilor din 5 centre universitare din ţară, activităţi sportive şi de agrement, 

au umplut agenda simpozionului. Felicitări tuturor participanţilor, premianţilor şi, nu în ultimă 

instanţă, organizatorilor! 

 

 
Imagini de la Simpozionul Energie – Resurse – Mediu al Studenţilor Orădeni,  

12-14.11.2015 



Simpozionul ştiinţific studenţesc  

EMING 2015 
 

 

În perioada 03-05.12.2015 o delegaţie a CCSISEO formată din cadre didactice şi studenţi a participat 
la Simpozionul ştiinţific studenţesc EMING 2015, organizat de Universitatea “Eftimie Murgu” din Reşiţa. 
Studenţii participanţi au obţinut următoarele premii la Secţiunea Inginerie Electrică şi Informatică: 
- Premiul I – Autori: Ştirban Ilie şi Bozan Ştirban Adriana; Coordonator: conf. univ. dr. ing. Dziţac Simona, 
pentru lucrarea cu titlul Automatizarea şi modernizarea fluxului tehnologic a unei instalaţii de producere de 
agregate minerale. Studiu de caz; 

- Premiul III – Vese Cristian, Stan Georgian, Şandro Cristian; Coordonatori: ş.l.dr. ing. Albuţ – Dana Daniel, 
drd. ing. Chirea Vlad, pentru lucrarea cu titlul Cercetări asupra calităţii energiei electrice la nivelul unor 
consumatori industriali şi casnici din municipiul Oradea; 
- Menţiune – Pop Vasile, Şandro Cristian, Stan Georgian; Coordonatori: ş.l.dr. ing. Albuţ – Dana Daniel, 
ş.l.dr. ing. Meianu Dragoş, pentru lucrarea cu titlul Studiu de caz privind automatizarea şi controlul staţiei 
electrice 110-20-6kV Oradea centru. 
 
 

 
 

Imagini de la simpozion şi de la excursia oferită de organizatorii EMING 2015 la Barajul Văliug, pe 

Munţii Semenic şi la muzeul Heimatstub'n zu Wolfsberg (satul Gărâna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUPA TESLA 2016 

Ediția I 
 

În data de 21.04.2016, pe o vreme superbă și cu un public pe măsură, în Baza sportivă a 

Universităţii din Oradea au avut loc competiţiile de fotbal şi de baschet din cadrul primei ediţii a 

Cupei Tesla organizată de Centrul de creaţie ştiinţifică şi inovare al studenţilor energeticieni orădeni 

(CCSISEO), la care au participat studenţi şi cadre didactice aferente programelor de studii ale 

Departamentului de Inginerie Energetică.  

După împărțirea pe grupe la nivel de ani universitari, programe de studii sau echipe ale 

cadrelor didactice a urmat tragerea la sorți a echipelor și  desfășurarea meciurilor într-o notă de fair-

play apreciabilă.  

Câștigătorii Cupei Tesla la fotbal au fost desemnați studenții anului III de la programul de 

studii Ingineria sistemelor de energii regenerabile (ISER), iar câștigătorii Cupei Tesla la baschet au 

fost desemnate cadrele didactice din cadrul departamentului. Tuturor echipelor participante în 

competiții li s-au înmânat diplome de premiere, iar tuturor participanților (organizatori, spectatori, 

etc) diplome de participare. 

La organizarea ireproșabilă a competițiilor au contribuit cadre didactice de la Departamentul 

de Educaţie fizică, Sport și Kinetoterapie care ne-au sprijinit cu echipamentele necesare (tricouri, 

mingi), arbitri, etc și cărora le adresăm sincere multumiri! 

Cupa Tesla se va finaliza cu competiţia de tenis de masă care va avea loc în data de 

06.05.2016 la Baza didactică şi de cercetare “Gaudeamus”, Stâna de Vale, în cadrul “Simpozionului 

Energie – Resurse – Mediu al Studenţilor Orădeni” SERMStudo 2016! 

Felicitări tuturor participanţilor! 

 

 

 
 
 

 
 

Imagini de la Cupa Tesla, 2016 

 

 



RAPORT PRIVIND  

SIMPOZIONUL ENERGIE-RESURSE-MEDIU  

AL STUDENȚILOR ORĂDENI 

SERM Studo 2016 – EDIȚIA a VI-a 
 

 În perioada 5-7 mai 2016 la Baza didactică și de cercetare „Gaudeamus” din Stâna de Vale a 

avut loc cea de-a VI-a ediţie a “Simpozionului Energie – Resurse – Mediu a Studenţilor Orădeni“, 

SERM Studo 2016 [1], simpozion desfășurat sub egida Centrului de creaţie ştiinţifică şi inovare al 

studenţilor energeticieni orădeni (CCSISEO) [2] din cadrul Departamentului de Inginerie 

Energetică al Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial de la Universitatea din 

Oradea. 

 Scopul acestei manifestări a fost acela de a stimula studenții să-și coreleze cunoștințele 

teoretice și practice din domeniul ingineriei cu abilitățile de cercetare, având ca rezultat o serie de 

lucrări științifice care pun în evidență eforturile creative și intelectuale ale acestora. Simpozionul a 

creat cadrul adecvat pentru prezentarea şi dezbaterea rezultatelor ştiinţifice şi tehnice obţinute de 

studenți pe parcursul pregătirii profesionale. 

 Simpozionul a constituit un bun prilej pentru studenții din diverse centre universitare de a 

schimba păreri, opinii, cunoștințe, dar și de a lega prietenii și colaborări viitoare. 

Au fost acceptate 30 de lucrări științifice, grupate în 5 secțiuni: S1 - Sisteme electroenergetice 

de transport și distribuție. Sisteme electroenergetice performante. Fiabilitate, S2 - Materiale și 

tehnologii, S3 - Resurse regenerabile de energie. Tehnologii energetice sustenabile. Eficiență 

energetică, S4 - Ingineria și protecția mediului. Ecologie, S5 - Management, marketing şi legislaţie 

în domeniul energetic.  

SERM Studo 2016 s-a bucurat de prezența a 50 de studenți însoțiți de cadrele didactice 

coordonatoare, din 6 centre universitare (Alba Iulia, Reșița, Târgu Mureș, Craiova, Brașov și 

Oradea). 

Un juriu, format din cadre didactice universitare, a acordat diplome și premii, constând în 

cărți tehnice de specialitate, celor mai originale și valoroase lucrări. Un număr de 22 de lucrări au 

fost premiate, pe secțiunile amintite anterior, astfel: 

 Premiile I au fost acordate studenților: Zsigo Csaba, Duluș Petroniu, Moțoc Dan (S1), Vereş 

Ralph, Varga Róbert István (S2)/(Universitatea din Oradea), David Cătălin Urcan, Matei Ovidiu 

Vasilca, Boschner Richard Adrian, Todoran Florin Gabriel (S3)/(Universitatea “Petru Maior”, 

Târgu Mureş), Marica Elena (S4)/(Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia); 

 Premiile II au fost acordate studenților: Pisau Andrei-George, Blaj Andreea-Rafaela, Manu 

Eusebiu-Mihai, Matei Alexandra-Luciana-Florina (S1)/(Universitatea Transilvania Braşov), 

Moldovan Alexandra, Harea Ionela, Fildan Florina (S2)/(Universitatea „Eftimie Murgu” 

Reşiţa), Savu Andrei-Marian, Simon Andras-Richard (S3)/(Universitatea “Petru Maior”, Târgu 

Mureş), Forveszki Janos, Bota Vasile (S3)/(Universitatea din Oradea); 

 Premiile III au fost acordate studenților: Vese Cristian, Mihuţa Flavius, Lucuţa Cătălin (S1), 

Filip Iuliu Florin, Abrudan Adriana, Kubola Tamás (S3)/(Universitatea din Oradea), Golea Titi 

Marian, Toma Alexandru (S3)/(Universitatea din Craiova); 

 Mențiuni au fost acordate studenților: Cozma Horaţiu, Golpoian Mădălina, Ţirban Ştefan (S1), 

Burdaș Larisa-Denisa, Ţandrău Patricia, Mihuţiu Mihaela, Tocai Dorina, Negrea Daniela Tabita, 

Stan Georgian, Jac Paul, Herman Robert, Pușcău Iosif-Alin, Moţoc Dan Călin, Papp Deac Ionuţ, 

Duluş Petroniu (S3)/(Universitatea din Oradea), Sârb Adina (S3)/(Universitatea "1 Decembrie 

1918" Alba Iulia), Blaj Andreea-Rafaela, Manu Eusebiu-Mihai, Matei Alexandra-Luciana-

Florina, Pisau Andrei-George (S1)/(Universitatea Transilvania Braşov). 

Pe lângă partea ştiinţifică, cei prezenţi au mai participat la activităţi sportive (Cupa Tesla - 

tenis de masă, fotbal) şi de agrement (drumeţie la Izvorul Minunilor, foc de tabără), activități care 

au umplut în mod plăcut agenda simpozionului.  



Cupa Tesla la tenis de masă a fost foarte disputată, la start participând 18 sportivi, studenți și 

cadre didactice. Cupa Tesla a fost câștigată de studentul Andrei Omucz (Universitatea din Oradea), 

celelalte premii fiind acordate după cum urmează:  

 Premiul I - conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona (Universitatea din Oradea); 

 Premiul II - ṣef lucrări dr.ing.Cristian Dumitru (Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu 

Mureş); 

 Premiul III – studentul Uscat Mădălin (Universitatea din Oradea); 

 Mențiuni – Voina Mircea, Savu Andrei, Beschiu Valentin, Pășcui Marius, Marica Elena,  

ceilalți participanți primind diplome de participare. 

La reușita manifestării a contribuit esențial conducerea CCSISEO, cadrele didactice din 

comitetul organizatoric și editorial, precum și studenții din comitetul de organizare al 

SERMStudo2016: Chirea Vlad, Hermann Robert, Păscui Marius, Vereș George,Vese Cristian, 

Voina Mircea. 

Felicitări tuturor participanţilor, premianţilor şi, nu în ultimă instanţă, organizatorilor!  

Vă invităm să urmăriți în continuare activitățile CCSISEO pe pagina web [2] și pe pagina de 

Facebook [3] a acestuia! 

 

Detalii la adresele: 

http://sermstudo.energetica-oradea.ro/ 

http://energetica-oradea.ro/ccsiseo 

https://www.facebook.com/CCSISEO/?fref=ts 
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Galerie foto SERMStudo 2016 

 

Comunicat de presă:  

http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.13370 

http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.13370


Raport privind workshop-ul studențesc 

“Creşterea eficienţei energetice la consumatori industriali şi casnici” 

 
În perioada 11-13 mai 2016 la Oradea şi Băile Felix a avut loc workshop-ul studențesc 

“Creşterea eficienţei energetice la consumatori industriali şi casnici”, workshop desfășurat sub 

egida Centrului de creaţie ştiinţifică şi inovare al studenţilor energeticieni orădeni (CCSISEO) din 

cadrul Departamentului de Inginerie Energetică al Facultății de Inginerie Energetică și Management 

Industrial de la Universitatea din Oradea.  

La worksop au participat studenţi însoţiţi de cadre didactice de la Universitatea „Aurel 

Vlaicu” din Arad,Universitatea Politehnica Timişoara/Facultatea de Inginerie Hunedoara, 

Universitatea din Petroșani, Universitatea “Eftimie Murgu” Resiţa, Universitatea „Lucian Blaga” 

din Sibiu, Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Tg-Jiu, Universitatea din Oradea. 

Participanţii au avut parte de un program al workshop-ului foarte vast, după cum urmează: 

 Miercuri, 11 mai 2016, a avut loc primirea participanţilor în Băile Felix, apoi înregistrarea  

participanţilor şi dechiderea oficială a workshop-ului în Biblioteca Universităţii din Oradea, după 

care au urmat vizite în laboratoare de cercetare ale universităţii; în cadrul acestor vizite, de un real 

ajutor, prin explicaţiile oferite, au fost colegii de la Facultatea de Inginerie Managerială şi 

Tehnologică, prof. univ. dr. ing. Vesselenyi Tiberiu, conf. univ. dr. ing. Buidoş Traian, şef lucr. dr. 

ing. Moldovan Ovidiu, dr. ing. Setel Aurel de la Centrul Naţional de Cercetări Geotermale, cărora le 

adresăm călduroase mulţumiri. În continuare a urmat o secţiune organizată în jurul unei mese 

rotunde pe tematica creşterii eficienţei energetice. Invitaţi în cadrul mesei rotunde au fost specialişti 

în domeniu din mediul economic şi cadre didactice universitare:  

- conf. univ. dr. ing. Dale Emil de la Universitatea din Oradea, director Agenția de Furnizare a 

Energiei Electrice Oradea cu prelegerea invitată cu titlul: Interpretări şi confuzii legate de Legea 

121/2014 privind eficienţa energetică; 

- conf. univ. dr. ing. Popper Laurenţiu de la Centrul de Formare şi Perfecţionare Perfect Service, 

București cu prelegerea invitată cu titlul: Eficienţa economică şi tehnică a sistemelor de energie; 

- conf. univ. dr. ing. Coroiu Nicolae de la Universitatea din Oradea cu prelegerea invitată cu titlul: 

Piaţa de energie, factor stimulativ în domeniul eficienţei energetice; 

- conf. univ. dr. ing. Zétényi Zsigmond de la Universitatea din Oradea cu prelegerea invitată cu 

titlul: Eficienţa tehnică versus binele public. 

 Joi, 12 mai 2016, a cuprins un concurs de idei reliefate prin proiecte elaborate de către  

studenţi, precum şi exerciţii demonstrative şi o expoziţie de proiecte tehnice, cele mai bune idei şi 

exponate realizate de către studenţi fiind premiate cu diplome şi cărţi tehnice de specialitate; în 

cursul după-amiezei a urmat un tur al oraşului Oradea, urmat de o cină festivă. 

 Vineri, 13 mai 2016, a avut loc o secţiune de tip Knowledge Café centrată pe tematicile:  

Casă pasivă independentă energetic şi Atragerea de fonduri europene în domeniul eficienței 

energetice, la care au fost invitaţi domnul conf. univ. dr. ing. Popper Laurenţiu de la Centrul de 

Formare şi Perfecţionare Perfect Service, București, dl. ing. Mortan Sorin  de la SC Ciucleatex SRL 

Beiuş, dl. ing. Erdeli Remus de la Total ServPrest şi dl. dr. ing. Almaşi Laszlo de la Universitatea 

din Oradea. Programul a continuat cu activităţi sportive şi de agrement în staţiunea Băile Felix. 

Workshop-ul a fost de bun augur, participanţii fiind extrem de interesaţi de fiecare moment 

din cadrul evenimentului. Graţie invitaţilor, participanţilor, organizatorilor workshop-ul a atins un 

nivel ştiinţific ridicat!  

Felicitări tuturor participanţilor la workshop-ul studențesc “Creşterea eficienţei energetice la 

consumatori industriali şi casnici”! 

 



  

  

  

  
 

 

 



 

  
 

  
  

  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Galerie foto, workshop studenţesc 

Comunicat de presă: 

http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.13401 

http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.13401


Raport privind Simpozionul Naţional 

”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”, BACStud 2016 

 

Simpozionul Naţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”, BACStud2016, 

desfăşurat ca eveniment satelit în cadrul celei de-a 6-a ediţii a conferinţei IEEE-ICCCC 2016, în 

perioada 11-13 mai la Oradea şi Băile Felix, a fost o adevărată sărbătoare studenţească. 

BACStud 2016 s-a înscris în logica și practica învățământului centrat pe student, ca o 

continuare a implicării studenților în proiecte, mobilități și activități antreprenoriale.  
Scopul acestui simpozion, acela de a crea un mediu de întâlnire prietenos, o punte de legătură 

între studenții și cadrele didactice îndrumătoare cu preocupări similare, din toată țara, dar şi cu 

extindere internaţională, în vederea unor colaborări viitoare, a fost atins pe deplin.  

Invitaţi de onoare ai simpozionului, precum acad. Florin Gheorghe Filip, membru titular al 

Academiei Române, distinsa domnă prof. univ. dr. Ioana Moisil, nepoata marelui Grigore C. Moisil 

şi domnul ec. George Ofrim, patron al Fabricii de mobilă ARCER şi a Hotelului Gădina Morii din 

Sighetu Marmației, reprezentat la simpozion de fiul dânsului, Dan Ofrim, au contribuit la ridicarea 

prestigiului ştiinţific al BACStud2016. 

Un număr de 88 de lucrări științifice acceptate, prezentate pe secţiuni paralele, conduse de 

cadre didactice din diversele centre universitare prezente la simpozion, care au avut misiunea de a 

modera şi evalua lucrările în urma prezentărilor acestora, au fost distribuite pe următoarele 7 

secțiuni de lucru:  

 Secţiunea inginerie, 

 Secţiunea ştiinţe juridice,  

 Secţiunea ştiinţe administrative,  

 Secţiunea ştiinţe economice,  

 Secţiunea mulidisciplinară a studenţilor doctoranzi,  

 Secţiunea internaţională pentru studenţi şi elevi în limba engleză,  

 Secţiunea specială mulidisciplinară pentru elevi. 

La aceste secţiuni s-a mai adăugat Secţiunea aplicaţii practice-demonstrative, simulări şi 

“EXPO_BACStud 2016”, la care au participat peste 15 instituții şi firme locale, secţiune la care 

publicul larg a putut asista la procese simulate în cauză civilă şi în cauză penală, activităţi de 

informare, standuri de prezentare şi activităţi practice demonstrative, expoziţii de tehnică oferite de 

reprezentanţi locali ai instituţiilor de poliţie, jandarmerie, comunicaţii, un “Concurs de exerciţii 

demonstrative şi expoziţie de proiecte tehnice elaborate de studenţi”, etc. În cadrul aceleaşi secţiuni, 

cei prezenţi au putut vizualiza diverse staduri de prezentare, cum ar fi stadul de prezentare 

“Creativitatea - factor de dezvoltare a afacerilor din domeniul textile-pielărie”, standuri de 

prezentare şi promovare a activităţilor de voluntariat cu prilejul Săptămânii Naţionale a 

Voluntariatului (9 – 15 mai 2016) de la Şcoala Gimnazială Internaţională Agora, Şcoala Gimnazială 

“Avram Iancu” Oradea, precum şi alte standuri şi activităţi din Curriculumul Internaţional 

prezentate de Şcoala Gimnazială Internaţională Agora. 

La toate acestea s-au mai adăugat alte activități care au umplut în mod plăcut agenda 

simpozionului: un tur al oraşului Oradea, cinele festive, una dintre acestea fiind o seară românească, 

activităţile de agrement şi sportive din Băile Felix în care au avut loc concursuri de înnot cu premii 

şi…nu în cele din urmă, surpriza organizatorilor de a le oferi participanţilor doritori un weekend, în 

continuarea programului BACStud, pe miraculoasa Vale a Arieşului.  

La BACStud 2016 au participat peste 120 de cadre didactice, studenţi şi elevi cu afilieri din 9 

universități din țară  

 Universitatea „ Aurel Vlaicu” din Arad, 

 Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti,  

 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie, 

 Universitatea „Politehnica” Timişoara,  Facultatea de Inginerie Hunedoara, 

 Universitatea din Petroşani,  



 Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 

 Universitatea “Eftimie Murgu” din Reșița,   

 Universitatea din Oradea, 

 Universitatea Agora, 

din 4 colegii și școli din Oradea,  

 Liceul Teoretic „ Onisifor Ghibu ” Oradea, 

 Școala Gimnazială Agora, 

 Școala gimnazială „ Avram Iancu ” Oradea,  

 Şcoala Gimnazială “Oltea Doamna” 

şi de la un colegiu din Danemarca (Struer Statsgymnasium). 

Toţi participanţii la BACStud 2016 au primit diplome de premiere, de participare, cărţi oferite 

de către specialiştii pe diversele domenii. 

BACStud2016 a demonstrat, dincolo de mesajul ştiinţific, cu multiple valenţe instructiv-

educative, forţa unităţii colectivelor înfrăţite. Felicitări celor două universităţi orădene surori, 

Universitatea Agora (organizatorul principal) şi Universitatea din Oradea (coorganizator, prin 

intermediul Centrului de Creaţie Ştiinţifică şi Inovare al Studenţilor Energeticieni Orădeni, 

CCSISEO), înfrăţite în toată puterea cuvântului, programul şi scopul lor fiind aceleaşi; iar, reuşita 

simpozionului este rodul muncii şi responsabilităţii comune, al celor două colective de cadre 

didactice şi studenţi care au acţionat cu multă dăruire, în mod unitar. Reuşita simpozionului se 

datorează însă tuturor celor implicaţi, comitetului editorial, comitetului de organizare, tuturor 

participanţilor cadre didactice, studenţi, elevi, firme şi instituţii, sponsori, cărora le mulţumim 

pentru implicare, pentru efortul depus și pentru interesul manifestat de a participa la cea de-a doua 

ediție a Simpozionului Național“Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”, BACStud2016. 

Sincere felicitări tuturor participanţilor şi premianţilor şi să de-a Dumnezeu să ne revedem cu 

bine la ediţia BACStud 2017! 
 

Detalii la adresele: 

http://univagora.ro/ro/bacstud2016/ 

http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.13407 

http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.13443 

http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.13245 

http://energetica-oradea.ro/ccsiseo 
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Imagini de la BACStud 2016 



Simpozionul Ştiinţific Studenţesc HD-46-STUD 
 

În perioada 20-21 mai 2016 o delegaţie de studenţi, membri CCSISEO, coordonaţi de d-na 

Dzitac Simona şi dl Lolea Marius au participat la Simpozionul Ştiinţific Studenţesc HD -46-STUD, 

organizat de Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timişoara. În urma 

prestaţiilor ştiinţifice extraordinare lotul orădean a obţinut două premii I prin studenţii Kalifa şi 

Cozma şi un premiu III prin studentul Sandro.  

Pentru a îmbina utilul cu plăcutul organizatorii simpozionului, ne-au oferit o excursie 

drăguţă care a cuprins vizite la Cetatea Devei, la Parcul dendrologic din Simeria şi la Castelul 

Huniazilor din Hunedoara. Şi, pentru a completa vizitele pe meleagurile hunedorene, lotul orădean a 

mai vizitat Barajul Cinciş şi o paletă de alte obiective turistice din Munţii Retezat!  

Felicitări premianţilor, felicitări tuturor participanţilor, mulţumiri şi felicităti organizatorilor!  

 

 

 
 

  
  

  
 

Imagini de la Simpozionul Ştiinţific Studenţesc HD-46-STUD 

 



Raport privind şcoala de vară 

“Perfecţionarea competenţelor tehnice şi manageriale”  
 

În perioada 4-7 iulie 2016 a avut loc la Remeţi şcoala de vară “Perfecţionarea competenţelor 

tehnice şi manageriale” dedicată studenţilor în inginerie, şcoală de vară desfăşurată sub egida 

Centrului de creaţie ştiinţifică şi inovare al studenţilor energeticieni orădeni (CCSISEO) din cadrul 

Departamentului de Inginerie Energetică (DIEn) al Facultății de Inginerie Energetică și 

Management Industrial de la Universitatea din Oradea. 

La şcoala de vară au participat 40 de studenţi de la programele de studii aferente DIEn alături 

de cadre didactice coordonatoare, care au avut parte de un program vast, descris succint în cele ce 

urmează: 

 Luni, 4 iulie 2016, a avut loc primirea şi înregistrarea participanţilor la Universitatea din 

Oradea, deschiderea oficială a şcolii de vară, precum şi instruirea colectivă a participanţilor cu 

privire la normele în vigoare de securitate şi sănătate în muncă, precum şi a normelor suplimentare 

prevăzute în instrucţiunea proprie a facultăţii. Pe traseul spre locaţia şcolii de vară, participanţii au 

vizitat CHE Tileagd, CHE Fughiu beneficiind atât la faţa locului, cât şi în cadrul unei mese rotunde, 

de explicaţiile profesionale ale domnului ing. Vereş Petru, directorul Uzinei Hidroelectrica Oradea 

(Sucursala Hidrocentrale Cluj), domnului ing. Gabor Gheorghe (Uzina Hidroelectrică Oradea) care 

a prezentat aspecte privind  amenajarea Drăgan – Iad şi ale doamnei conf. univ. dr. ing. Hora 

Cristina (Universitatea din Oradea) care le-a vorbit studenţilor despre turbinele hidraulice în 

amenajările hidroenergetice.  

 Marţi, 5 iulie 2016, au avut loc vizite la CHE Remeţi şi CHE Munteni, un workshop susţinut 

de domnul asis. univ. drd. Lolea Marius şi d-na conf. univ. dr. ing. Dziţac Simona (Universitatea 

din Oradea) pe tematica “Evaluarea mediului electromagnetic din CHE şi staţiile de evacuare”, iar 

după-amiaza, într-un peisaj de vis din zona Barajului Drăgan, domnul conf. univ. dr. ing. Zétényi 

Zsigmond (Universitatea din Oradea) le-a prezentat studenţilor, în cadrul unei mese rotunde, o 

prelegere interesantă pe tema “Învăţământ, mobilitate, carieră”. 

 Miercuri, 6 iulie 2016, după vizitarea CHE Leşu şi barajului Leşu, domnul conf. univ. dr.  

ing. Buidoş Traian (Universitatea din Oradea) a susţinut, având la bază vasta experienţă a domniei 

sale în elaborarea de brevete de invenţie, o masă rotundă pe tematica: “Aplicaţii ale brevetelor de 

invenţii din Universitatea din Oradea în industrie”; au urmat discuţii privind atragerea de fonduri 

europene în domeniul energetic coordonate de domnul ing. Mortan Sorin (SC Ciucleatex SRL 

Beiuş); în după amiaza zilei s-a desfăşurat masa rotundă cu titlul “Influenţa câmpului 

electromagnetic asupra sistemelor biologice” coordonată de domnul asis. univ. drd. Lolea Marius şi 

d-na conf. univ. dr. ing. Dziţac Simona. 

 Joi, 7 iulie 2016, în ultima zi a şcolii de vară, studenţii au vizitat CHE Mărişelu, barajul şi  

lacul de acumulare Fântânele, salba de lacuri Tarniţa, Gilău, fiind impresionaţi în mod plăcut de 

frumuseţea naturii patriei noastre care oferă, fără îndoială, tărâmuri de poveste.  

Activităţile sportive, de divertisment şi de agrement au umplut agenda fiecărei zile din cadrul 

şcolii de vară. 

Experienţe de neuitat, vizite de lucru, perfecţionări, închegarea unor prietenii, voie bună, 

oameni frumoşi, colţuri de rai sunt câteva cuvinte cheie care pot descrie evenimentele care au avut 

loc în cadrul şcolii de vară desfăşurată la Remeţi.  

Mulţumim tuturor lectorilor invitaţi, personalului operativ din cadrul obiectivelor energetice 

vizitate pentru răbdarea şi profesionalismul de care au dat dovadă în colaborarea cu participanţii la 

şcoala de vară, studenţilor participanţi şi tuturor acelora care au făcut posibilă şi au contribuit la 

reuşita acestei manifestari ştiinţifice studenţeşti! 
 



 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  
 

  
 

  
Galerie foto – şcoală de vară 

 

Comunicat de presă: http://ovidan.ro/?p=articles.details.13628 

 

 

http://ovidan.ro/?p=articles.details.13628


VIZITĂ CHE FUGHIU 

 

În 10.12.2015 un grup de studenți din anii III și IV, însoțiți de cadre didactice din 

Departamentul de Inginerie Energetică, au participat la o vizită la CHE Fughiu, în scop didactic.  

CHE Fughiu reprezintă cea mai modernă centrală hidroelectrică din componența amenajării 

hidroenergetice Crișul Repede Aval, pusă în funcțiune în 2007. Amplasată pe valea Crişului 

Repede, pe sectorul cuprins între localităţile Săcădat şi Fughiu, este o centrală pe derivaţie echipată 

cu 2 turbine de tip Kaplan, cu o putere de 2 x 5 MW.  

Prin vizita efectuată s-a urmărit ca studenții să poată identifica elementele constructive 

specifice unei amenajări hidroenergetice; să înțeleagă rolul funcțional al turbinelor hidraulice în 

cadrul amenajărilor hidroenergetice, să identifice elementele constructive specifice acestora, 

precum și ansamblul instalațiilor auxiliare ce concură la buna lor funcționare; să-și însușească 

terminologia folosită în industria hidroenergetică. 
 

 

  

  
 

Imagini din timpul vizitei la CHE Fughiu, Bihor 



Open Day 
 

În data de 13 aprilie studenţi de la programele de studii aferente Departamentului de 

Inginerie Energetică, însoţiţi de cadre didactice coordonatoare, au participat la evenimentul 

Open Day din cadrul programului Celestica Academy organizat de către Companiei Celestica. 

Mulţumim Companiei Celestica pentru această facilitate extraordinară, pentru bursa oferită 

unui student al facultăţii noastre şi pentru invitaţia lansată studenţilor noştri de a participa la 

programele de intership pe care compania le va organiza în vara 2016. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



EMERSON OPEN DOORS DAY 2016 

 

 

Vineri, 13 mai - o zi deloc cu ghinion - 40 de studenti ai Departamentului de Inginerie Energetica, 

insotiti de 3 cadre didactice: Eva Barla, Codruta Bendea si Alin Blaga au participat la Emerson 

Open Doors Day 2016, eveniment organizat la sediul firmei Emerson din Cluj Napoca. In prima 

faza, am urmarit o prezentare a companiei, atat la nivel mondial, cat si la nivel local, iar apoi am 

participat la o expozitie cu produsele pe care compania le realizeaza, studentii acceptand provocarea 

de a concura pentru castigarea unor premii. Vizita a continuat apoi in doua hale de productie, 

procesul de fabricare a generatoarelor electrice fiind foarte interesant pentru studentii nostri. De 

asemenea, modul de organizare, conditiile de lucru, filozofia de avansare dintr-o companie de acest 

nivel i-au impresionat pe studenti, acestia dorind sa devina din ce in ce mai buni pentru a avea sanse 

reale de a lucra intr-un asemenea mediu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curs festiv 
 

19 mai 2016! O zi solemnă, o zi de neuitat, o zi care se desprinde de peste timp din toate celelalte. 

Este ziua în care o nouă generaţie de studenţi a absolvit cursurile Facultăţii de Inginerie Energetică 

şi Management Industrial. Dragi absolvenţi, echipa CCSISEO vă urează multă sănătate, mult succes 

în viaţă, vă urează ca visele voastre frumoase să devină realitate, să fiţi frumoşi la fel ca şi până 

acum şi cu suflete la fel de curate pentru tot restul vieţii! Veţi rămâne mereu în sufletele noastre! Vă 

urăm baftă la licenţă şi la toate examenele vieţii! Vă aşteptăm la programele noastre de master şi 

astfel vă aşteptăm să fiţi în continuare alături de activităţile centrului nostru studenţesc. Vă 

îmbrăţişăm cu mare drag! 
 

 
 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Raportul de activitate pe anul 2016 din cadrul 

Cercului ştiinţific studenţesc ProEnergia de Conversia energiei şi eficienţă energetică 

 

Produse ale activităţii Număr 

Articole publicate de studenţi  4 

Articole publicate în colaborare profesor-student - 

Participări conferinţe naţionale  

EMING, HD-46-STUD, BACStud, SERMStudo 2015-2016 

5 

Participări conferinţe internaţionale - 

Concursuri naţionale - 

Concursuri internaţionale - 

Lucrări licenţă 10 

Lucrări masterat 6 

Proiecte de cercetare  - 

Brevete - 

Aplicaţii la nivel local/naţional/regional 

- finanţare obţinută de la MENCS, prin intermediul FIEMI, pentru workshop-ul  

studenţesc “Creşterea eficienţei energetice la consumatori industriali şi casnici” ( 5600 lei) 

- finanţare obţinută de la MENCS, prin intermediul FIEMI, pentru Simpozionul  
Energie –Resurse – Mediu al studenţilor Orădeni, 5-7.05.2016 (7700 lei) 

2 

Alte produse  

 vizite în diverse parcuri eoliene, solare; 

 implicarea activă în organizarea: 

- Simpozionului Energie –Resurse – Mediu al studenţilor Orădeni, 5-7.05.2016;  

-Simpozionului Naţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”,11-13.05.2016;  

-Şcolii de vară “Perfecţionarea competenţelor tehnice şi manageriale ale studenţilor în  

inginerie”, 4-7.07.2016;  

-Workshop-ului studenţesc “Creşterea eficienţei energetice la consumatori industriali şi 

casnici”, 11-13.05.2016; 

- Competiţiei “ Cupa Tesla”, 04-05.05.2016. 

 burse ocazionale obţinute de studenţi pentru rezultatele deosebite la manifestările  

științifice studențești (Ahmad Khalifeh). 

 

4 

5 
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Raportul de activitate pe anul 2016 din cadrul 

Cercului ştiinţific studenţesc Elektron de  

Compatibilitate electromagnetică şi modelarea câmpului electromagnetic 
 

 
Produse ale activităţii Număr 

Articole publicate de studenţi (coordonate de cadre didactice) 4 

Articole publicate în colaborare profesor-student - 

Participări conferinţe naţionale 

EMING, HD-46-STUD, BACStud, SERMStudo 2015-2016 

5 

Participări conferinţe internaţionale - 

Concursuri naţionale - 

Concursuri internaţionale - 

Lucrări licenţă 3 

Lucrări masterat 1 

Proiecte de cercetare - 

Brevete - 

Aplicaţii la nivel local/naţional/regional - 

Alte produse 

 activităţi practice în cadrul unei firme; 

 implicarea activă în organizarea: 

- Simpozionului Energie –Resurse – Mediu al studenţilor Orădeni, 5-7.05.2016;  

-Simpozionului Naţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”,11-13.05.2016;  

-Şcolii de vară “Perfecţionarea competenţelor tehnice şi manageriale ale studenţilor în 

inginerie”, 4-7.07.2016;  

-Workshop-ului studenţesc “Creşterea eficienţei energetice la consumatori industriali şi 

casnici”, 11-13.05.2016; 

- competiţiei “ Cupa Tesla”, 04-05.05.2016. 

 

 

3 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Raportul de activitate pe anul 2016 din cadrul 

Cercului ştiinţific studenţesc „Energ-IM” de Management energetic şi studiul pieţei de energie  

 

Produse ale activităţii Număr 

Articole publicate de studenţi (coordonate de cadre didactice) 5 

Articole publicate în colaborare profesor-student - 

Participări conferinţe naţionale 

EMING, HD-46-STUD, BACStud, SERMStudo 2015-2016 

5 

Participări conferinţe internaţionale - 

Concursuri naţionale - 

Concursuri internaţionale - 

Lucrări licenţă 7 

Lucrări masterat 5 

Proiecte de cercetare - 

Brevete - 

Aplicaţii la nivel local/naţional/regional 

- finanţare obţinută de la MENCS, prin intermediul FIEMI, pentru şcoala de vară  

“Perfecţionarea competenţelor tehnice şi manageriale ale studenţilor în inginerie” (8800 lei) 

1 

Alte produse 

 activităţi practice în cadrul unei firme; 

 implicarea activă în organizarea: 

- Simpozionului Energie –Resurse – Mediu al studenţilor Orădeni, 5-7.05.2016;  

-Simpozionului Naţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”,11-13.05.2016;  

-Şcolii de vară “Perfecţionarea competenţelor tehnice şi manageriale ale studenţilor în  

inginerie”, 4-7.07.2016;  

-Workshop-ului studenţesc “Creşterea eficienţei energetice la consumatori industriali şi 

casnici”, 11-13.05.2016; 

- Competiţiei “ Cupa Tesla”, 04-05.05.2016. 

 burse ocazionale obţinute de studenţi pentru rezultatele deosebite la manifestările  

științifice studențești (Cozma Horaţiu, Burdaş Larisa) 

 

3 

5 
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Implicarea studenţilor în activitatea de cercetare / creaţie artistică / 

concursuri profesionale / conferinţe studenţeşti pe bază de lucrări ştiinţifice sau rezultate / produse ale cercetării  

pentru anul universitar 2015-2016 

Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial 

Departamentul de Inginerie Energetică - CCSISEO 
 

 

Nr. crt. 
Denumire 

manifestare 
Locul desfăşurării / Dată Numele studenţilor Titlul comunicării  / lucrării / produsului cercetării 

Rezultate 

Premii / distincţii 

obţinute 

Cadru didactic coordonator 

1. 

Simpozion Ştiinţific 

Studenţesc, 

HD-46-STUD 

Universitatea Politehnica 

Timişoara, Facultatea de 

Inginerie Hunedoara, 20-
21.05.2016 

Ahmad Khalifeh, 

Cozma Horaţiu, 

etc 

Tranzacţii comerciale asistate informatic 

pe piaţa energiei electrice 

Premiul I conf. univ. Dzițac Simona, 

as.drd. ing. Lolea Marius 

2. 

Simpozionul 

Naţional 

”Brainstorming în 

Agora Cercurilor 

Studențești”, 

BACStud2016 

Universitatea Agora din 

municipiul Oradea, 11-

13.05.2016 

Ahmad Khalifeh Operation and planning of energy systems and smart 

meters application in smart grids 

Premiul I conf. univ. Dzițac Simona 

3. 

Simpozionul 

Naţional 

”Brainstorming în 

Agora Cercurilor 

Studențești”, 

BACStud2016 

Universitatea Agora din 

municipiul Oradea, 11-

13.05.2016 

Gordan Ruxanda Urmărirea și înregistrarea parametrilor privind 

condițiile naturale și de exploatare ale unui baraj. 

Studiu de caz 

Premiul I conf. univ. Dzițac Simona, 

as.drd. ing. Lolea Marius 

4. 

Simpozionul 

Naţional 

”Brainstorming în 

Agora Cercurilor 

Studențești”, 

BACStud2016 

Universitatea Agora din 

municipiul Oradea, 11-

13.05.2016 

Tontea Andrei Proiectarea şi implementarea unei aplicaţii destinate 

evaluării performanţelor 

Premiul I conf. univ. Pater Mirela, 

conf. univ. Dziţac Simona 

5. 

Simpozionul 

Naţional 

”Brainstorming în 

Agora Cercurilor 

Studențești”, 

BACStud2016 

 

 

Universitatea Agora din 

municipiul Oradea, 11-

13.05.2016 

Indrei Florin 

Dorian 

Proiectarea unei instalații hibride pentru alimentare 

cu energie electrică a unei școli dintr-o zonă izolată 

Premiul I şef lucr. dr. Barla Eva, 

conf. univ. Dziţac Simona 

 



6. 

Simpozionul 

Energie – Resurse – 

Mediu al 

Studenţilor Orădeni, 

SERMStudo 2016 

Baza didactică şi de cercetare 

“Gaudeamus”, Stâna de Vale, 

5–7.05.2016 

Zsigo Csaba, 

Duluș Petroniu, 

Moțoc Dan 

Studiu de caz privind dimensionarea unui post de 

transformare de MT\JT care alimentează 

consumatorii dintr-o zonă urbană şi industrială 

Premiul I şef lucr.dr. Albuţ Daniel, 

şef lucr. dr. Cîmpan 

Mihnea 

7. 

Simpozionul 

ştiinţific studenţesc 

EMING 2015 

Universitatea “Eftimie Murgu” 

din Reşiţa, Facultatea de 

Inginerie şi Management,03-

05.12.2015 

Ştirban Ilie, Bozan 

Ştirban Adriana 

Automatizarea şi modernizarea fluxului tehnologic a 

unei instalaţii de producere de agregate minerale. 

Studiu de caz 

Premiul I conf. univ. Dzițac Simona 

8. 

Simpozionul 

Energie – Resurse – 

Mediu al 

Studenţilor Orădeni, 

SERMStudo 2015 

Baza didactică şi de cercetare 

“Gaudeamus”, Stâna de Vale, 

12–14.11.2015 

Marcu Florin 

Marius 

Mellan Roland 

Cheregi Adrian 

Managementul energiei la nivelul întreprinderilor 

industriale. Studiu de caz privind FAIST Oradea 

Premiul I asis. drd.Lolea Marius 

ş.l. dr. Albuţ Daniel 

9. 

Simpozionul 

Energie – Resurse – 

Mediu al 

Studenţilor Orădeni, 

SERMStudo 2015 

Baza didactică şi de cercetare 

“Gaudeamus”, Stâna de Vale, 

12–14.11.2015 

Vese Cristian 

Ştef Aurelian 

Filip Vlad 

Reducerea pierderilor şi a consumului de energie 

electrică la S.C. CELESTICA ROMÂNIA S.R.L. la 

nivelul transformatoarelor de 2000 kVA 

Premiul I ş.l. dr. Albuţ Daniel 

drd. ing. Chirea Vlad 

ş.l. dr. Blaga Alin 

10. 

Simpozionul 

Energie – Resurse – 

Mediu al 

Studenţilor Orădeni, 

SERMStudo 2015 

Baza didactică şi de cercetare 

“Gaudeamus”, Stâna de Vale, 

12–14.11.2015 

Călăcean Paul 

Erdeli Paul 

Burta Sergiu 

Casă inteligentă integrată energetic Premiul I ş.l. dr. Albuţ Daniel 

asis. drd. Lolea Marius 

11. 

Simpozionul 

Energie – Resurse – 

Mediu al 

Studenţilor Orădeni, 

SERMStudo 2016 

Baza didactică şi de cercetare 

“Gaudeamus”, Stâna de Vale, 

5–7.05.2016 

Forveszki Janos Retehnologizarea unei centrale hidroelectrice de 

mică putere. Studiu de caz: CHEMP Aștileu, Bihor 

Premiul II conf. univ. dr. ing. Cristina 

Hora 

12. 

Simpozionul 
Energie – Resurse – 

Mediu al 

Studenţilor Orădeni, 

SERMStudo 2016 

Baza didactică şi de cercetare 
“Gaudeamus”, Stâna de Vale, 

5–7.05.2016 

Bota Vasile Studiul instalaţiei de evacuare a energiei electrice 
pentru un parc fotovoltaic 

Premiul II conf. univ. dr. ing. Bendea 
Gabriel 

13. 

Simpozionul 

Energie – Resurse – 

Mediu al 
Studenţilor Orădeni, 

SERMStudo 2015 

 

 

Baza didactică şi de cercetare 

“Gaudeamus”, Stâna de Vale, 

12–14.11.2015 

Zaha Florin  

Cociş Petre  

Furtos Alina 

Sistem SCADA pentru o centrală hidroelectrică de 

mică putere 

Premiul II s.l. dr. Meianu Dragoş 

ş.l. dr. Blaga Alin 

asis. dr. Moldovan Vasile 



14. 

Simpozionul 

Energie – Resurse – 

Mediu al 

Studenţilor Orădeni, 

SERMStudo 2015 

Baza didactică şi de cercetare 

“Gaudeamus”, Stâna de Vale, 

12–14.11.2015 

Vereş Andrei 

Mateaş Daniel 

Josza Erik 

Poluarea electromagnetică în mediul ocupaţional Premiul II ş.l. dr. Albuţ Daniel 

asis. drd.Lolea Marius 

15. 

Simpozionul 

Energie – Resurse – 

Mediu al 

Studenţilor Orădeni, 

SERMStudo 2015 

Baza didactică şi de cercetare 

“Gaudeamus”, Stâna de Vale, 

12–14.11.2015 

Dobai Ionuţ 

Furtos Alina 

Beschiu Valentin 

Proiectarea instalaţiei electrice pentru un parc 

fotovoltaic din judeţul Bihor 

Premiul II ş.l. dr. Albuţ Daniel 

ş.l. dr. Cîmpan Mihnea 

asis. dr. Moldovan Vasile 

16. 

Simpozionul 

Energie – Resurse – 

Mediu al 

Studenţilor Orădeni, 

SERMStudo 2015 

Baza didactică şi de cercetare 

“Gaudeamus”, Stâna de Vale, 

12–14.11.2015 

Stan Georgian, 

Herman Robert 

Vese Cristian 

Studiu privind calitatea energiei electrice la nivelul 

unor consumatori din Oradea 

Premiul II ş.l. dr. Rancov Nicolae 

drd. ing. Chirea Vlad 

ş.l. dr. Albuţ Daniel 

17. 

Simpozionul 

Naţional 

”Brainstorming în 

Agora Cercurilor 

Studențești”, 

BACStud2016 

Universitatea Agora din 

municipiul Oradea, 11-

13.05.2016 

Filip Iuliu Florin Încălzirea unui cartier de locuinţe utilizând energia 

termică a apei geotermale 

Premiul III conf. univ. Dziţac Simona, 

prof. univ. Antal Cornel 

18. 

Simpozionul 

Naţional 

”Brainstorming în 

Agora Cercurilor 

Studențești”, 

BACStud2016 

Universitatea Agora din 

municipiul Oradea, 11-

13.05.2016 

Burdaş Larisa, 

Abrudan Adriana 

Studiu privind securitatea şi globalizarea energetică 

în secolul XXI 

Premiul III conf. univ. Dzițac Simona, 

as.drd. ing. Lolea Marius 

19. 

Simpozion Ştiinţific 

Studenţesc HD-46-

STUD 

Universitatea Politehnica 

Timişoara, Facultatea de 

Inginerie Hunedoara, 20-21 mai 

2016 

Şerban George, 

Cighir Marius, 

Şandro Cristian 

Aspecte privind tranzacţionarea certificatelor verzi 

pe piaţa dedicată 

 

Premiul III as.drd. ing. Lolea Marius, 

conf. univ. Dzițac Simona 

20. 

Simpozionul 

Energie – Resurse – 

Mediu al 

Studenţilor Orădeni, 

SERMStudo 2016 

Baza didactică şi de cercetare 

“Gaudeamus”, Stâna de Vale, 

5–7.05.2016 

Filip Iuliu Florin Utilizarea energiei termice a apei geotermale pentru 

încălzirea unui cartier de locuințe 

Premiul III conf. univ. Dziţac Simona, 

prof. univ. Antal Cornel 

21. 

Simpozionul 
Energie – Resurse – 

Mediu al 

Studenţilor Orădeni, 

SERMStudo 2016 

Baza didactică şi de cercetare 
“Gaudeamus”, Stâna de Vale, 

5–7.05.2016 

Negrea Daniela 
Tabita 

Realizarea bilanţului termoenergetic pentru o 
maşină frigorifică cu compresie mecanică de vapori 

 

Premiul III ş.l. dr. ing. Bendea Codruţa, 
conf. univ. Dziţac Simona 



22. 

Simpozionul 

Energie – Resurse – 

Mediu al 

Studenţilor Orădeni, 

SERMStudo 2016 

Baza didactică şi de cercetare 

“Gaudeamus”, Stâna de Vale, 

5–7.05.2016 

Abrudan Adriana, 

Kubola Tamás 

Alimentarea cu energie electrică a unui consumator 

izolat 

Premiul III şef lucr. dr. Cîmpan 

Mihnea 

23. 

Simpozionul 

Energie – Resurse – 

Mediu al 

Studenţilor Orădeni, 

SERMStudo 2016 

Baza didactică şi de cercetare 

“Gaudeamus”, Stâna de Vale, 

5–7.05.2016 

Vese Cristian, 

Mihuţa Flavius, 

Lucuţa Cătălin 

Reducerea consumului şi a pierderilor de energie 

electrică la S.C. CELESTICA ROMÂNIA S.R.L. 

Studiu de caz pentru o linie tehnologică 

Premiul III şef lucr.dr. Albuţ Daniel, 

şef lucr.dr. Rancov Nicolae 

24. 

Simpozionul 

ştiinţific studenţesc 

EMING 2015 

Universitatea “Eftimie Murgu” 

din Reşiţa, Facultatea de 

Inginerie şi Management,03-

05.12.2015 

Vese Cristian,  

Stan Georgian, 

Şandro Cristian 

Cercetări asupra calităţii energiei electrice la 

nivelul unor consumatori industriali şi casnici din 

municipiul Oradea 

Premiul III ş.l. dr. Albuţ Daniel,  

drd. Ing. Chirea Vlad 

25. 

Simpozionul 

Energie – Resurse – 

Mediu al 

Studenţilor Orădeni, 

SERMStudo 2015 

Baza didactică şi de cercetare 

“Gaudeamus”, Stâna de Vale, 

12–14.11.2015 

Zsigo Csaba 

Pop Vasilie 

Cociş Petru 

S.C.A.D.A. pentru staţia electrică 110/20/6 kV 

Oradea Centru 

Premiul III ş.l. dr. Albuţ Daniel 

ş.l. dr. Meianu Dragoş 

drd. ing. Chirea Vlad 

26. 

Simpozionul 

Energie – Resurse – 

Mediu al 

Studenţilor Orădeni, 

SERMStudo 2015 

Baza didactică şi de cercetare 

“Gaudeamus”, Stâna de Vale, 

12–14.11.2015 

Vese Cristian 

Marinescu Marin 

Herman Robert 

Studiu de caz privind dimensionarea unui post de 

transformare de MT\JT care alimentează 

consumatorii dintr-o zonă urbană şi industrială 

Premiul III ş.l. dr. Albuţ Daniel 

ş.l. dr. Meianu Dragoş,  

ş.l. dr. Cîmpan Mihnea 

27. 

Simpozionul 

Energie – Resurse – 

Mediu al 

Studenţilor Orădeni, 

SERMStudo 2016 

Baza didactică şi de cercetare 

“Gaudeamus”, Stâna de Vale, 

5–7.05.2016 

Cozma Horaţiu, 

Golpoian 

Mădălina, 

Ţirban Ştefan 

 

Studiu privind reducerea consumului de energie 

electrică la un consumator industrial 

Menţiune şef lucr. dr. Albuţ Daniel, 

ş.l. dr. Meianu Dragoş 

28. 

Simpozionul 
Energie – Resurse – 

Mediu al 

Studenţilor Orădeni, 

SERMStudo 2016 

Baza didactică şi de cercetare 
“Gaudeamus”, Stâna de Vale, 

5–7.05.2016 

Moţoc Dan Călin, 
Papp Deac Ionuţ, 

Duluş Petroniu 

Proiectarea unui sistem de instalații de producere a 
energiei electrice şi de încălzire pentru o casă verde 

Menţiune şef lucr. dr. Cîmpan 
Mihnea 

29. 

Simpozionul 

Energie – Resurse – 

Mediu al 
Studenţilor Orădeni, 

SERMStudo 2016 

 

 

Baza didactică şi de cercetare 

“Gaudeamus”, Stâna de Vale, 

5–7.05.2016 

Burdaș Larisa, 

Ţandrău Patricia, 

Mihuţiu Mihaela, 
Tocai Dorina 

Studiu de caz privind eficienţa energetică a 

clădirilor 

Menţiune ş.l. dr. ing. Albuț Daniel, 

ş.l. dr. Ing. Barla Eva 



30. 

Simpozionul 

Energie – Resurse – 

Mediu al 

Studenţilor Orădeni, 

SERMStudo 2016 

Baza didactică şi de cercetare 

“Gaudeamus”, Stâna de Vale, 

5–7.05.2016 

Pușcău Iosif-Alin Centralele electrice de cogenerare din Oradea Menţiune șef lucrări dr. Codruța 

Bendea 

31. 

Simpozionul 

ştiinţific studenţesc 

EMING 2015 

Universitatea “Eftimie Murgu” 

din Reşiţa, 03-05.12.2015 

Pop Vasile,  

Şandro Cristian, 

Stan Georgian 

 

Studiu de caz privind automatizarea şi controlul 

staţiei electrice 110-20-6kV Oradea centru 

Menţiune ş.l. dr. Albuţ Daniel,  

ş.l. dr. Meianu Dragoş 

32. 

Simpozionul 

Energie – Resurse – 

Mediu al 

Studenţilor Orădeni, 

SERMStudo 2015 

Baza didactică şi de cercetare 

“Gaudeamus”, Stâna de Vale, 

12–14.11.2015 

Demian Beniamin 

Patache Marius 

Chiş Eduard 

Evaluarea câmpului electric pentru instalațiile 

electroenergetice. Cazul L.E.A de înaltă tensiune 

Menţiune asis. drd.Lolea Marius 

ş.l. dr. Albuţ Daniel 

ş.l. dr. Cîmpan Mihnea 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Director CCSISEO,   

conf.univ.dr. ing. Dzițac Simona 

 

 


