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Nr. 

Crt. 
Nr. contract / an 

Nume director 

proiect 

Denumirea proiectului Valoare totala 

[RON/EURO] 

0 1 2 3 4 

1.  448 / 10.10.2014 Felea Ioan „Solutii moderne pentru realizare coexistenta a LEA 110 kV cu diferite 
obiective din culoarul de siguranta”   

43.800 Ron 

2.  34264 / 05.08.2014 Felea Ioan 
Identificarea şi caracterizarea poluatorilor cu regim deformant şi 
nesimetric în reţeaua SDEE Oradea 

29.000 Ron 

3.  34265 / 05.08.2014 
Responsabil 

Coroiu Nicolae 
Evaluarea impactului racordării producătorilor distribuiţi de 

energie electrică asupra S.E.N. 
28.000 Ron 

4.  
37258/09.12.2011 / 

2012 
Felea Ioan 

Studiu privind reconfigurarea retelelorelectrice de MT in functie 
de conditiile de exploatare aplicand criteriile CPT minim si nivel 
de siguranta optim 

29.800 Ron 

5.  
30947/29.03.2010 / 

2011 
Felea Ioan 

I -identificarea  si experimentarea unor solutii de recuperare a 
pierderilor de energie in transformatoarele din statiile electrice; 
II - analiza modului de reducere a pierderilor in retelele de 
distributie de joasa tensiune 

38.500 Ron 

6.  
168033/22.06.2010 / 

2010 
Bendea Gabriel 

Studiul privind strategia locala de alimentare cu energie termica 
a municipiului Oradea in vederea accesarii de fonduri 
nerambursabile in cadrul proiectului operational sectorial mediu 
- axa 3 termoficare 

20.000 Ron 

7.  
3183/05.11.2008/ 

2009 
Felea Ioan 

I. Pachet software si baza de date pentru evaluarea indicatorilor 
de calitatea ai Serviciului de Distributie a Energiei Electrice la 
nivelul consumatorilor  industriali si edilitari din judetul Bihor, 
(Tema I); II. Baza de date pentru  mentenanta pe baza de 
fiabilitate (Tema II) 

33.500 Ron 

8.   8460004706 / 2008 Marcel Rosca 
Potenţialul geotermal din Romania 65.000 Euro + 

TVA 

9.  3103/12.07.2007 Felea Ioan 
Studiu privind pierderile tehnice de putere şi de energie în 
reţelele electrice aflate în exploatarea SDFEE Oradea (Tema II),  

49950 lei 

10.  
3103/12.07.2007 / 

2008 
Felea Ioan 

Managementul calităţii energiei modelat în teoria şi practica 
costurilor operaţionale (tema III),Contract nr. 3103/12.07.2007 

48285 lei 
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11.  
3048/10.05.2006 / 

2007 

Coordonatorul 
pachetului de 
proiecte Felea 

Ioan,  
Director proiect 
Bendea Gabriel 

Soluţie si dispozitiv pentru identificarea stării tehnice a 
izolatoarelor suport din componenta separatoarelor de 110 kV in 
vederea evitării ruperii acestora la efectuarea manevrelor 

118940 lei 

12.  
3049/10.05.2006 / 

2007 Felea Ioan 
Elaborarea unui pachet software si constituirea bazei de date 
pentru mentenanta centrata pe fiabilitate a subsistemului de 110 
kV din cadrul SEE Bihor 

59369 lei 

13.  
Contract nr. 

3050/10.05.2006 / 
2007 

Coordonatorul 
pachetului de 
proiecte Felea 

Ioan 
Director proiect 

Secui Călin 

Elaborarea unui pachet software si constituirea bazei de date 
pentru evaluarea indicatorilor de calitate a serviciului de 
furnizare a energiei electrice la nivelul consumatorilor industriali 
si edilitari din jud. Bihor 

89154 lei 

14.  140/27.04.2005 Felea Ioan 
Cercetări privind starea tehnică a echipamentelor şi conexiunilor 
din staţiile electrice ale SDFEE Oradea 

44030 lei 

15.  140/27.04.2005 Felea Ioan 
Constituirea bazei de date pentru mentenanţă pe bază de 
fiabilitate a reţelelor de medie tensiune din cadrul SDFEE 
Oradea 

35.970 lei 

16.  140/27.04.2005 

Felea Ioan 
Responsabil 
temă Secui 

Călin 

Constituirea bazei de date pentru mentenanţă pe bază de 
fiabilitate a transformatoarelor de putere 110 MT din staţiile 
SDFEE Oradea 

37.500 lei 

17.  140/27.04.2005 Felea Ioan 
Stabilirea soluţiilor optime de alimentare cu energie electrică a 

localităţilor rurale izolate 
42.500 lei 

18.  3/09.07.2003 Felea Ioan Diagnoza stării te hnice a întreruptoarelor de ÎT și MT 15000 lei 

19.  3 / 13.03.2003 
Responsabil 

contract Bendea 
Gabriel 

Consultanță în vederea elaborării și applicării Programului de 
Asigurare a Mentenanței prin prisma regulamentului ANRE la 

Sucursala Electrocentrale Deva 
8988 lei 

20.  4 / 06.06.2002 Felea Ioan 
Studiu privind diagnoza transformatoareor de putere din stațiile 

electrice de transformare 
11616 lei 

21.  2 / 19.03.2001 Felea Ioan 
Studiu privind perfromanțele de disponibilitate ale rețelei de 
distribuție a energiei electrice din cadrul municipiului Oradea 

2572 lei 

22.  3 / 07.07.2000 Felea Ioan Măsurători ale câmpului electromagnetic în stații și vecinătăți 5231 lei 
 



0 
1 2 

3 

4 

23.  639 / 27.04.2000 Secui Călin 
Furnizarea bazei de date privind structura rețelelor electrice 

urbane și comportarea în exploatare a echipamentelor electrice 
din componența acestora 

18000 lei 

24.  3361 / 11.05.1998 Felea Ioan 
Determinarea supratensiunilor de comutație a întreruptoarelor de 

MT în vid 3992 lei 

25.  3360 / 11.05.19998 Felea Ioan 

Stabilirea consumatorilor alimentați din rețeaua FTDEE Oradea 
care provoacă regim deformant și nesimetric, a gradului de 

poluare a rețelei și a pierderilor suplimentare de energie 
provocate 

2363 lei 

26.  941 / 02.02.1998 Felea Ioan 

Reproiectarea cutiilot intermediare din galeriile de benzi 
transport cărbune în vederea evitării aprinderii și exploziei 

prafului de cărbune în eventualitatea apariției arcului electric la 
bornele de contact. 

1560 lei 

 


