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STATUTUL ȘI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

AL CENTRULUI DE CREAŢIE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE  

AL STUDENŢILOR ENERGETICIENI ORĂDENI 
 

      Capitolul 1. 

      Denumirea, participanți, structura, forma juridică, sediul, durata de activitate 

 

Art.1.1. Denumirea entității înființate este “Centrul de creaţie ştiinţifică şi inovare al studenţilor 

energeticieni orădeni” (CCSISEO). 

Art.1.2. CCSISEO este o entitate de creaţie științifică și inovativă integrată în structura Facultății de 

Inginerie Energetică și Management Industrial (FIEMI), Departamentul de Inginerie Energetică 

(DIEn) din cadrul Universității din Oradea (UO). 

Art.1.3. CCSISEO reunește cadre didactice, precum și studenți de la programele de studii de 

licență, masterat și doctorat afiliate DIEn, cu preocupări în domeniile inginerie energetică, inginerie 

și management, inginerie industrială. 

Art.1.4. Activităţile de creaţie ştiinţifică și inovare ale studenţilor energeticieni orădeni din cadrul 

centrului sunt gestionate și coordonate în cadrul a cinci comisii formate din cadre didactice și 

studenți, activități focusate pe următoarele direcţii:  

 Manifestări ştiinţifice şi evenimente asociate; 

 Cercuri studențești; 

 Proiecte și mobilități ERASMUS; 

 Excursii de studii, vizite de lucru, activități sportive, alte evenimente; 

 Vizibilitate, promovare, parteneri. 

Art.1.5. CCSISEO este reprezentat pe plan administrativ şi operativ de către director, iar in raport 

cu terţii de către DIEn. 

Art.1.6. Sediul CCSISEO este în cadrul Universității din Oradea, Facultatea de Inginerie Energetică 

și Management Industrial, Str. Universității nr. 1, 410087, Oradea, Bihor, Sala A 108, pav. A, et. I, 

telefon: 40259/408 231, fax: 0259/408 406. 

Art.1.7. Durata de activitate a CCSISEO este nelimitată. 
 

      Capitolul 2. 

      Scopul, necesitatea constituirii și obiectul de activitate 

 

Art.2.1. Scopul CCSISEO constă în: 

 Formarea și perfecționarea continuă a studenților de la cele trei nivele de studii (licență, 

master, doctorat) în domeniile inginerie energetică, inginerie și management, inginerie 

industrială; 

 Încurajarea studenţilor în munca de creaţie, cercetare, inovare, dezvoltare și aplicare a 

rezultatelor; 

 Formarea deprinderilor și dezvoltarea aptitudinilor studenţilor în elaborarea de lucrări cu 

caracter științific și prezentarea publică, într-o formă atractivă, a ideilor promovate; 

 Crearea unui mediu de lucru atractiv şi favorabil manifestării unei emulaţii creatoare şi  

generatoare de idei îndrăznețe; 
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 Diseminarea celor mai bune lucrări ştiinţifice din cadrul simpozioanelor şi publicarea lor în 

editorialele acestora; 

 Abordarea unor teme de cercetare conexe preocupărilor în domeniu ale mediului de afaceri 

ce pot genera implicarea acestuia (financiară, materială, logistică) în programele de 

cercetare studenţeşti;  

 Stimularea şi susţinerea participării studenţilor la manifestări ştiinţifice internaţionale în 

domeniul energetic şi valorificarea rezultatelor obţinute în promovarea imaginii şi renumelui 

CCSISEO. 

Art.2.2. Necesitatea constituirii CCSISEO este susținută de: 

 Aplicarea reală a principiului unui învățământ centrat pe student, unul dintre principalele 

repere care jalonează reforma învățământului superior european; 

 Direcționarea activităților cadrelor didactice și ale studenților în vederea centrării pe 

nevoile studenților și a asigurării unui învățământ de calitate; 

 Dorinţa de a atinge standarde din ce în ce mai ridicate ale activităţilor studenţeşti şi ale 

colaborărilor de tip student – student, cadre didactice – studenţi, studenţi – mediu 

economic, etc, de a unifica activitățile studențești existente, precum și de a le extinde cu 

altele noi, într-un cadru organizatoric eficient. 

Art.2.3. Activitățile CCSISEO pentru atingerea unor obiective generale, dar şi a unor obiective 

specifice direcțiilor de cercetare urmărite sunt: 

 Cooptarea companiilor din mediul economic şi al cadrelor didactice cu scopul îmbunătăţirii 

vizibilităţii şi performanţelor de cercetare ştiinţifică ale CCSISEO; 

 Întâlniri cu agenţi economici în vederea identificării de parteneriate care să susţină 

activităţile de cercetare ale centrului atât cu suport tehnic, cât şi financiar; 

 Accesarea de fonduri alocate de la bugetul de stat instituţiilor de învăţământ superior de stat 

pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare – ştiinţifice, tehnice, 

cultural-artistice şi sportive naţionale, precum şi a celor pentru studenţii capabili de 

performanţe; 

 Stabilirea de noi parteneriate şi activităţi comune cu alte centre de cercetare, asociații, 

cercuri studenţeşti din cadrul Universităţii din Oradea sau alte instituţii de învăţământ din 

ţară sau străinătate; 

 Implicarea în număr cât mai mare a studenților în activitățile derulate în cadrul CCSISEO, 

participarea acestora la manifestări științifice și evenimente asociate organizate de către alte 

centre universitare, precum și încurajarea acestora de a participa la mobilitățile de tip 

Erasmus+ și la internshipurile organizate de firmele de profil, etc.  

 Participarea la proiectele de cercetare ştiinţifică şi aplicativă iniţiate de DIEn prin 

intermediul Centrului de Cercetare “Managementul proceselor energetice” sau ale altor 

facultăţi, agenţi economici parteneri, etc. 
 

Capitolul 3. 

Principii de organizare și funcționare 

 

Art.3.1. Conducerea CCSISEO este asigurată de un Consiliu de conducere format din: 

a) Director; 

b) Director adjunct cadru didactic; 

c) Director adjunct student; 

d) Secretar științific; 

e) Responsabili comisii formate din cadre didactice și studenți. 

Directorul CCSISEO este numit de către directorul DIEn la propunerea acestuia și cu avizul 

Consiliului DIEn. 

      Directorii adjuncți și secretarul științific sunt numiți de către directorul CCSISEO. 

      Responsabilii comisiilor formate din cadre didactice și studenți sunt numiți de către directorul 

CCSISEO, cu consultarea membrilor comisiilor respective. 

      Organigrama CCSISEO este prezentată în figura următoare: 



 



Art.3.2. Atribuțiile directorului CCSISEO sunt: 

a) asigură conducerea întregii activități a CCSISEO și duce la îndeplinire hotărârile Consiliului 

de conducere; 

b) ia decizii în conformitate cu hotărârile Consiliului de conducere, Regulamentul de organizare 

și Statutul de funcționare al CCSISEO; 

c) stabilește sarcinile și urmărește activitatea membrilor CCSISEO; 

d) întocmește un raport anual privind activitățile CCSISEO pe care-l prezintă Consiliului de 

conducere al CCSISEO și, după caz, membrilor DIEn; 

e) reprezintă CCSISEO în afara acestuia; 

f) convoacă Consiliul de conducere. 

Art.3.3. Directorii adjuncți și secretarul științific au atribuții stabilite de către directorul CCSISEO. 

Directorul adjunct cadru didactic poate suplini directorul departamentului pe perioadă determinată, 

cu avizul scris al acestuia, în avizul de suplinire specificându-se și atribuțiile. 

Art.3.4. Atribuțiile responsabililor de comisii sunt: 

a) iau parte, cu drept de vot, la şedințele Consiliului de conducere; 

b) fac propuneri de reorganizare a activității în vederea îmbunătățirii acesteia în cadrul 

comisiilor pe care le conduc; 

c) organizează și urmăresc activitățile membrilor din comisia pe care o conduc; 

d) asigură accesul membrilor comisiei la baza materială și de documentare în vederea realizarii 

obiectivelor aferente activităților întreprinse; 

e) identifică resurse de finanțare pentru CCSISEO. 

Art.3.5. Consiliul de conducere este componenta deliberativă a sistemului de management al 

CCSISEO.  

Art.3.6. Consiliul de conducere se întrunește lunar, la convocarea directorului CCSISEO sau în 

situații excepționale.  

Art.3.7. Punctele din agenda ordinii de zi a unei întruniri se stabilesc de către directorul CCSISEO 

cu consultarea responsabililor de comisii, convocatorul fiind trimis cu minim două zile înainte de 

desfășurarea ședinței. 

Art.3.8. Întrunirile Consiliului de conducere sunt statutare în condițiile prezenței majorității simple 

a membrilor cu drept de vot. Întrunirile Consiliului sunt conduse de director sau director adjunct 

cadru didactic. Conținutul luărilor de cuvânt din cadrul ședințelor se vor consemna într-un registru 

cu procese-verbale ale CCSISEO. 

Art.3.9. În situații de excepție, membrii Consiliului de conducere pot vota și electronic prin e-mail. 

Art.3.10. Activitățile și acțiunile întreprinse de către CCSISEO prin hotărârea Consiliului de 

conducere vor fi conduse de către un membru al CCSISEO desemnat de către consiliu. Persoana 

desemnată se va ocupa de asigurarea managementului complet al activităților/acțiunilor pentru care 

a fost desemnat și va răspunde de ducerea la îndeplinire a acestora în termenele convenite, urmând a 

întocmi un raport la finalizarea acestora.  

Art.3.11. Trimestrial se va organiza câte o ședință cu toți membrii CCSISEO. 

Art.3.12. Cadrele didactice și studenții de la programele de licență, master, doctorat gestionate de 

DIEn pot deveni membri ai CCSISEO prin exprimarea intenției în acest sens și completarea unui 

formular de aderare, dacă manifestă interes pentru preocupările CCSISEO.  

Art.3.13. Coordonatorii de an cadre didactice și responsabilii de grupe studenți, respectiv studenții 

reprezentanți în Consiliul facultății și în Senat, de la programele de studii gestionate de DIEn, vor fi 

declarați, cu acordul lor, membri de drept ai CCSISEO. 

Art.3.14. Calitatea de membru în CCSISEO încetează la cererea expresă a persoanei implicate, prin 

încetarea calității de student, prin demiterea din calitatea de membru în urma constatării de către 

conducerea CCSISEO a încălcării prevederilor prezentului document, de comun acord între părți, 

precum și în cazuri de deces, etc. 
 

 



Capitolul 4. 

Patrimoniu 

 

Art.4.1. Membrii CCSISEO au acces la biblioteca DIEn și a universității, precum și în cadrul 

laboratoarelor didactice și de cercetare, unde pot beneficia de baza materială necesară elaborării de 

studii, proiecte, activități propuse de aceștia. Întâlnirile de lucru ale membrilor CCSISEO vor avea 

loc la sediul DIEn. 
 

Capitolul 5. 

Dispoziții finale 

 

Art. 5.1. Orice modificare a prezentului Statut și regulament de organizare şi funcționare al 

CCSISEO se poate face de către Consiliul DIEn sau Consiliul de conducere al CCSISEO, în 

conformitate cu reglementările în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

Avizat în sedința Consiliului Departamentului de Inginerie Energetică din data de 11.11.2015. 

 

Avizat în sedința Consiliului Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial din data 

de 12.11.2015. 

 

Avizat în sedința Consiliului de Administrație din data de 16.11.2015. 

 

Aprobat în sedința Senatului Universității din Oradea din data de 23.11.2015. 

 

 


