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Workshop-ul studențesc 

“Creşterea eficienţei energetice la consumatori industriali şi casnici” – Ediţia a III-a 

 

În perioada 18-20 octombrie 2018 la Oradea şi Băile Felix a avut loc cea de-a III-a ediţie a 

workshop-ului 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 în colaborare cu Asociaţia 

studenţilor ingineri din Oradea (ASIO) şi cu Uniunea Studenţilor din Oradea (USO).  

Evenimentul a fost organizat şi coordonat de directorul CCSISEO, d-na conf. univ. dr. ing. 

Dzițac Simona, o parte fiind finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Invitaţii de onoare ai workshop-ului studenţesc au fost domnul academician Florin Gheorghe 

Filip și domnul academician Gheorghe Păun de la Academia Română, care au luat cuvântul în 

deschiderea oficială a workshop-ului şi au semnat în Cartea de onoare a Universităţii din Oradea. 

La workshop au participat cadre didactice şi studenţi de la Universitatea „Aurel Vlaicu” din 

Arad, Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 

Universitatea „Politehnica” Timişoara, Universitatea din Petroşani,  Universitatea “Petru Maior” din 

Tîrgu Mureș, Universitatea “Eftimie Murgu” din Reșița, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, 

Universitatea din Oradea, precum şi cadre didactice şi elevi de la Colegiul Naţional „Traian 

Lalescu” Reşiţa. 

Programul vast al workshop-ului a cuprins: 

 Primirea participanţilor în faţa Universităţii din Oradea cu pâine şi sare;  

 Înregistrarea participanţilor şi deschiderea oficială a workshop-ului în Biblioteca 

Universităţii din Oradea; din partea conducerii Universităţii din Oradea a luat cuvântul d-na 

conf. univ. dr. Burtă Ligia, prorector pe servicii studenţeşti şi vizibilitate; 

 Secţiunea cu prelegeri invitate organizată în jurul unei mese rotunde pe tematica creşterii 

eficienţei energetice. Invitaţi în cadrul mesei rotunde au fost specialişti în domeniu din 

mediul economic, cadre didactice universitare, studenți, după cum urmează: de la 

Universitatea din Oradea - prof. univ. dr. ing. Felea Ioan, șef lucr. dr. ing. Mariana Raţiu, 

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

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

Service, București și studentul Daniel Alexuţă de la Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad; 
 Moment artistic  cu formaţia “Datini din Bihor”, coordonator domnul Mihai Jurcă;  

 Vizitarea bibliotecii universităţii şi a unor laboratoare de cercetare din cadrul Universităţii 

din Oradea; în cadrul acestor vizite, de un real ajutor, prin facilitarea vizitelor şi explicaţiile 

oferite, au fost d-na Opriş Rodica, precum și colegi de la Facultatea de Inginerie 

Managerială şi Tehnologică (prof. univ. dr. ing. Vesselenyi Tiberiu, conf. univ. dr. ing. 

Buidoş Traian, şef lucr. dr.ing. Tocuț Pavel); 

 Concurs de idei reliefate prin proiecte elaborate de către studenţi; 

 Exerciţii demonstrative şi expoziţie de proiecte tehnice; 

 Participarea la o prelegere şi la un „Moment 100” cu ocazia Celebrării Centenarului Marii 

Uniri; 

 Moment poetic cu studenţii Elena Marica (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia) 
şi Cristian Şandro (Universitatea din Oradea); 

 Premierea participanţilor cu diplome şi cărţi tehnice de specialitate şi poze de grup; 

 Secţiunea de tip Knowledge Café centrată pe tematici referitoare la: atragerea de fonduri 

europene în domeniul eficienţei energetice, sărăcia energetică; Invitat: conf. univ. dr. ing. 

Popper Laurenţiu; 

 Masă rotundă pe tema „Aplicaţii ale tehnologiilor neconvenţionale concretizate în brevete"; 

Invitaţi: conf. univ. dr. ing. Buidoş Traian, studentul Vereş Ralph – Universitatea din 

Oradea; 



 Un tur ghidat al municipiului Oradea și al stațiunii Băile Felix; 

 Activităţi sportive şi de agrement în cadrul Aqua Park President Băile Felix.  

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

din cadrul evenimentului.  

Mulţumim invitaţilor de onoare, lectorilor invitaţi, cadrelor didactice din laboratoarele de 

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

participanţii la workshop, cadrelor didactice şi studenţilor participanţi, organizatorilor şi tuturor 

acelora care au făcut posibilă şi au contribuit la reuşita acestei manifestari ştiinţifice studenţeşti care 

putem spune că a atins un nivel ştiinţific ridicat! 

Scopul manifestării științifice studențești şi anume, acumularea de cunoştinţe, stimularea 

creativităţii, dezvoltarea de metode şi deprinderea implementării practice a acestora pentru 

obţinerea de avantaje economice, financiare, sociale prin creşterea eficienţei energetice la 

consumatori, a fost pe deplin atins. 

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

consumatori industriali şi casnici” – Ediţia a III-a! 

Galerie foto extinsă pe pagina de Facebook a CCSISEO . 

Responsabil eveniment, 

Director CCSISEO, conf.univ.dr. ing. Dzițac Simona 

Comunicat de presă, https://www.media.uoradea.ro/article1246-Cea-de-a-III-a-edi%C5%A3ie-a-

workshop-ului-studen%C8%9Besc-Cre%C5%9Fterea-eficien%C5%A3ei-energetice-la-

consumatori-industriali-%C5%9Fi-casnici 
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Galerie foto - workshop studenţesc 2018 



Simpozionul Internaţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”, 

BACStud 2018 – o nouă şi adevărată sărbătoare studenţească,  

un nou succes internaţional 
 
 

În perioada 18-20.10.2018 a avut loc la Oradea şi Băile Felix o ediţie de sărbătoare a 

Simpozionului Internațional “Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești” - BACStud2018!  

Un număr de 72 de lucrări științifice acceptate, distribuite pe 9 secțiuni de lucru, 100 de 

participanţi - academicieni, cadre didactice şi studenţi din 15 centre universitare din ţară şi 

străinătate, elevi din 7 colegii/licee/şcoli, aproximativ 20 de parteneri - instituţii şi firme locale, 

momente dedicate celebrării Centenarului Marii Uniri, Secţiunea Aplicaţii practice-demonstrative, 

simulări şi “Expo_BACStud 2018”, precum şi alte activităţi din cadrul programului simpozionului, 

au contribuit la reuşita BACStud2018! 

Mulţumesc din suflet invitaţilor de onoare, d-lui acad Florin Gheorghe Filip şi d-lui 

academician Gheorghe Păun, tuturor cadrelor didactice, studenţilor şi elevilor, reprezentanţilor 

insituţiilor locale şi, nu în ultimă instanţă comitetului de organizare studenţesc,  pentru ajutorul oferit 

în realizarea unei manifestări ştiinţifice internaţionale cu şi pentru studenţi, cu un nivel ştiinţific 

extraordinar de ridicat, care s-a dovedit a fi o adevarată sărbătoare studenţească!  

Mulţumesc domnului Ovidiu Dan şi publicaţiei Ovidan pentru aprecieri: 

https://www.ovidan.ro/?p=articles.details.17036 
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Galerie foto BACStud2018 



Burse de performanţă! 

 
Mândră pentru echipa mea de studenți extraordinari şi cu suflete mari, membri activi ai 

Centrului de creaţie ştiinţifică şi inovare al studenţilor energeticieni orădeni, care au obţinut burse 

de performanţă pentru activităţi extracurriculare, performanţe ştiinţifice, activități de voluntariat cu 

reprezentativitate instituțională desfăşurate în anul universitar 2017-2018 sau pentru rezultate 

excelente la învățătură – media 10 (Beschiu Valentin, Blidar Andreea, Cheregi Adrian, Dume 

Antonia, Lorincz Levente, Șandro Cristian, Vălean Maria, Forgaciu Edina), burse în cuantum de 

1000 lei/lună timp de 1 an.  

Muncă, timp, deplasări, seriozitate, implicare, sacrificiu sunt câteva atribute esenţiale care au 

stat la baza unei astfel de reuşite.  

Au fost mereu prezenţi,  

•fie în calitate de organizatori a diverselor manifestări ştiinţifice şi evenimente asociate (workshop, 

BACSud, SERMStudo, Cupa Tesla, şcoală de vară),  

•fie în calitate de participanţi şi premianţi la diverse simpozioane naţionale/internaţionale 

studenţeşti (BACStud2017, SERMstudo2018, HD-48-STUD, Sesiunea internațională UAV 2018), 

•fie in calitate de autori/coautori ai unor articole stiintifice, 

•fie cu participări în cadrul diverselor proiecte, concursuri, conferințe, evenimente, excursii 

tematice, team building-uri, campanii caritabile (schimb de experiență în cercetarea științifică în 

cadrul unui proiect finanțat de UEFISCDI, competiţia Energy Challenge, Universitatea Altfel 100 în 

1, Gala de excelenţă organizată de Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Ziua iei , IA Oradea, 

Săptămâna sportului și sănătății la Universitatea din Oradea, Festivalului Mărţişorului, 8 Martie, 

campania de strângere de fonduri, alimente, produse de igienă care au fost donate caselor de bătrâni 

din Tinca și Dumbrava sau de jucării și rechizite pentru casele de copii, etc). 

Concluzionând, munca lor a fost uriașă, dar încununată de succes. Felicitări dragilor, 

felicitări, că aţi ajuns să atingeţi excelenţa ştiinţifică, încununată acum cu burse de performanţă!  

Sper ca studenţii care vin în urma voastră să vă aibă ca modele demne de urmat în implicarea şi în 

activităţile extracurriculare şi de voluntariat, atât de benefice pentru dezvoltarea personală şi 

profesională a oricărui individ. Felicitări tuturor bursierilor!  

Câteva imagini din activităţile anului universitar 2017-2018 ale studenţilor performanţi… 

 

 
 

 



  

  

  

  
 

Galerie foto cu imagini din activităţile anului universitar 2017-2018  

ale studenţilor performanţi… 

 

 

 



Cupa Tesla - Ediţia a IV-a  
 

Sâmbătă, 10 noiembrie 2018 şi duminică, 11 noiembrie 2018, au avut loc competiţiile de 

baschet, respectiv de ping-pong, din cadrul celei de-a IV-a ediţii a Cupei Tesla, organizată de 

Asociația Studenților Ingineri din Oradea (ASIO) în colaborare cu Centrul de Creaţie Știinţifică şi 

Inovare al Studenţilor Energeticieni Orădeni (CCSISEO), coordonatorii evenimentului fiind d-na 

conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona – director CCSISEO şi studentul Voina Mircea Gabriel – 

vicepreședinte ASIO și membru CCSISEO. 

La competiţia de baschet, care s-a desfăşurat în sala de sport a Universităţii din Oradea,  

sâmbătă, începând cu ora 14:00, au participat 4 echipe, reprezentante ale studenţilor şi cadrelor 

didactice din cadrul Universității din Oradea și angajaților unor firme orădene, după cum urmează: 

Qubiz, Comau, CCSISEO, Lakers (studenţi). Meciurile s-au disputat conform tabelei Berger, fiind 

extrem de disputate, la finalul competiţiei primele 3 echipe având acelaşi număr de puncte, 

clasamentul urmând a se decide după coşaveraj, respectiv meciurile directe. Astfel, clasamentul 

final al competiţiei de baschet a fost: 

 Echipa Lakers - Premiul I; 

 Echipa Qubiz – Premiul II; 

 Echipa CCSISEO – Premiul III; 

 Echipa Comau – Menţiune. 

La competiţia de ping-pong care s-a desfăşurat duminică, începând cu ora 17:00 la King-

pong Oradea, au luat startul 30 de jucători - studenţi, profesori şi angajaţi ai firmelor Qubiz şi 

Comau. Câştigătorii competiţiei de ping-pong au fost: 

 Domnul Ducu Dringău de la compania Qubiz - Premiul I; 

 Domnul Tibor Bruncsak de la compania Qubiz – Premiul II; 

 Studentul Andrei Omucz de la Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură – Premiul III. 

Weekendul trecut a avut loc competiţia de fotbal la care au participat 9 echipe reprezentante 

ale studenţilor Universității din Oradea și angajaților unor firme orădene, după cum urmează: 

Asociaţia Studenţilor şi Elevilor Basarabeni (ASEB), ASIO, FC Kineto, Qubiz, Inteva, Comau, 

Plexus 1, Plexus 2, Eberspächer.  

Câştigătorii competiţiei de fotbal au fost:  

 Echipa Eberspächer - Premiul I; 

 Echipa ASIO – Premiul II; 

 Echipa Plexus 1 – Premiul III; 

 Domnul Matei Sorin de la compania Eberspächer - Golgheterul competiţiei; 

 Domnul Marozsan Adrian de la compania Plexus - Cel mai bun portar al competiţiei.  

Sportivii/echipele de pe podium au primit diplome de premiere şi cupe sau medalii, ceilalți 

participanți fiind recompensați cu diplome de participare. 

Toate meciurile de fotbal, baschet şi ping-pong, din cadrul competiţiei sportive Cupa Tesla – 

Ediţia a IV-a s-au desfășurat într-o notă de fair-play, participanţii, organizatorii (reprezentanţi ai 

ASIO şi CCSISEO) şi spectatorii contribuind la o adevărată sărbătoare a sportului şi prieteniei.  

Cupa Tesla – Ediția a IV-a, la care au participat aproximativ 150 de sportivi, a făcut parte 

din festivalul la nivel național intitulat Unifest, eveniment organizat de către Uniunea Studenților 

din România, la care participă asociații studențești din toate orașele țării. 

Dorim să adresăm mulţumiri companiilor prezente, cadrelor didactice şi studenţilor de la 

Universitatea din Oradea, tuturor sponsorilor (Decathlon, Plexus, Comau, Qubiz, Inteva, 

Eberspächer, American Experience, DoubleTree by Hilton), partenerilor (Uniunea Studenţilor din 

Oradea –USO, Uniunea Studenţilor din România - USR), care au sprijinit şi făcut posibilă 

organizarea Cupei Tesla – Ediţia a IV-a.  

Felicitări tuturor participanţilor!  
Director CCSISEO,                                                                           Vicepreședinte ASIO, 
conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona                                                     studentul Voina Mircea Gabriel 
 



  
  

 
 

  
  

  



 
 

  
  

 
 

Galerie foto - Cupa Tesla - Ediţia a IV-a  

Comunicate de presă,  

https://www.media.uoradea.ro/article1269-Cupa-Tesla-Edi%C5%A3ia-a-IV-a-a-ajuns-la-final 

https://www.media.uoradea.ro/article1263-Competi%C5%A3ia-de-fotbal-din-cadrul-Cupei-Tesla-

Edi%C8%9Bia-a-IV-a 

https://www.media.uoradea.ro/article1269-Cupa-Tesla-Edi%C5%A3ia-a-IV-a-a-ajuns-la-final
https://www.media.uoradea.ro/article1263-Competi%C5%A3ia-de-fotbal-din-cadrul-Cupei-Tesla-Edi%C8%9Bia-a-IV-a
https://www.media.uoradea.ro/article1263-Competi%C5%A3ia-de-fotbal-din-cadrul-Cupei-Tesla-Edi%C8%9Bia-a-IV-a


International Students’ Conference StudMath-IT 2018 

 
Felicitari studentului meu, Cheregi Adrian, pentru curajul de a participa, chiar daca este 

student energetician, alaturi de studenti internationali, la sectiunea de Computer Science din cadrul 

Conferintei internationale StudMath-IT 2018, organizata de Universitatea Aurel Vlaicu din Arad ]n 

perioada 15-16.11.2018! Felicitari Adi, pentru talentul tau, pentru pasiunea ta, pentru excelentul si 

binemeritatul Premiu III obtinut!  

Ai fost la inaltime! Sunt mandra de tine! 

 

 
 

 
 

 



  
  

 
 

Galerie foto - International Students’ Conference StudMath-IT 2018 

 

 



EMING & Serbia &Parcul Naţional Semenic 2018 

 
Rezultate excelente ale delegaţiei CCSISEO participante la Simpozionul ştiinţific studenţesc 

EMING 2018 organizat de Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa în perioada 16-17.11.2018!  

O salbă de premii (5 din cele 7 lucrări prezentate premiate) obţinute de studenţii orădeni 

coordonaţi de subsemnata, la secţiunile Inginerie electrică & Informatică şi automatizări, după cum 

urmează: 

 Premiul I – studenţilor Lorincz Levente, Cheregi Adrian cu lucrarea: Stocarea energiei 

electrice cu ajutorul energiei potenţiale. Studiu de caz; 

 Premiul I – studenţilor Şandro Delia, Şandro Cristian, Beschiu Valentin cu lucrarea: Bază de 

date digitală şi tehnologii interactive utilizate în conservarea valorilor culturale ale portului 

popular românesc; 

 Premiul II – studenţilor Lorincz Levente, Şandro Cristian cu lucrarea: Proiectarea unui parc 

fotovoltaic de 2 MW; 

 Premiul III - studenţilor Lorincz Levente, Vălean Maria, Beschiu Valentin cu lucrarea: 

Utilizarea energiei apelor marine şi oceanice; 

 Menţiune – studentelor Szikszai Forgaciu Edina, Blidar Andreea cu lucrarea: Studiu de caz 

privind contorizarea inteligentă. 

Felicitări premianţilor orădeni, felicitări tuturor participanţilor, mulţumiri organizatorilor – 

cadre didactice şi studenţi, mulţumiri universităţii gazde! Mulţumim, Ileana Cîndea, pentru 

excelentele prăjituri cu care ne-ai întâmpinat! 

Sâmbătă, 17.11.2018, delegaţia orădeană, ghidată de prietenul nostru din Serbia, profesorul 

Cincar Kristijan, căruia-i mulţumim pentru timpul alocat şi pentru ospitalitate, a vizitat locuri 

excelente pe meleaguri sârbeşti: frumosul oraş Vârşeţ cu impresionanta cetate, apoi oraşul Belgrad 

cu Muzeul Nikola Tesla, zona pietonală splendid îmbrăcată de sărbătoare, precum şi zona Cetăţii 

Belgradului și Parcului Kalemegdan cu o priveliște minunată asupra Dunării și a râului Sava; 

evident că nu ne-am putut abţine de la a gusta din extraordinarele preparate sârbeşti la o tavernă din 

centrul capitalei sârbeşti! 

Duminică, 18.11.2018, orădenii, însoţişi de prietena noastră, Andreea Minda, au vizitat zona 

turistică din Parcul Naţional Semenic, Lacul Văliug, precum şi satul Gărâna, o adevărată oază de 

linişte, relaxare şi frumos, cu Muzeul Heimatstuben, restaurantul Gasthaus Cristl cu deliciosul  

ştrudel cu mere scăldat în sos de vanilie... 

La revenirea în Oradea, ne-am alăturat sărbătorii din Campusul Universităţii din Oradea, 

încheind weekend-ul cu muzică, dans şi voie bună!  

Concluzionând, un weekend plin de satisfacţii, alături de prieteni dragi şi locuri minunate!  

 



 
 

 

  

 
 

 

  

 
Galerie foto EMING & Serbia &Parcul Naţional Semenic 2018 



Prezenţa CCSISEO la Gala de excelenţă  

organizată de Universitatea Aurel Vlaicu din Arad 
 

Aseară, 10.12.2018, în cadrul Galei Excelenţei organizată de Universitatea “Aurel Vlaicu” 

(UAV) din Arad şi desfăşurată în cadrul proiectului “Promovarea valorilor în educaţie la 100 de ani 

de la Marea Unire”, Centrului de creaţie ştiinţifică şi inovare al studenţilor energeticieni orădeni 

(CCSISEO) i s-a acordat Diploma de excelenţă în semn de apreciere pentru un partener de 

excelenţă al UAV în anul 2018.  

Amintesc câteva dintre colaborările reprezentanţilor celor două entităţi în 2018:  

 SOFA 2018, 8th International Workshop on Soft Computing Applications;  

 International Symposium "Research and Education in an Innovation Era"; 

 20
th
 Edition of the International Students Scientific Communications Session of the Engineering 

Faculty; 

 Şcoala de vară “Perfecţionarea  competenţelor tehnice şi manageriale ale studenţilor în 

inginerie” – Ediţia a III-a; 

 Workshop-ul “Creşterea eficienţei energetice la consumatori industriali şi casnici“ - Ediția a III-

a; 

 Simpozionul Internaţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”, BACStud 2018; 

 International Students’ Conference StudMath-IT 2018, etc. 

Mulţumiri, pentru extraordinara colaborare, conducerii UAV, în speţă d-nei rector, prof. 

univ. dr. Lile Ramona,  prietenei şi colaboratoarei CCSISEO, d-nei prof. univ. dr. ing. habil. 

Valentina Bălaş, d-lui prof. univ. dr. ing. Bălaş Marius, colegilor de la Facultatea de Ştiinţe Exacte 

în frunte cu d-na decan, prof. univ. dr. Nagy Mariana.  

La cât mai multe colaborări eficiente şi pe viitor! 

  

 

 

 
Galerie foto – Gala Excelenţei UAV 2018 



Evenimentul caritabil Dăruieşte bucuria Crăciunului 
 

În perioada 03.12.2018 – 14.12.2018 a avut loc o campania de strângere de alimente şi 

produse de igienă care au fost donate în 17.12.2018 caselor de bătrâni din Dumbrava. 

Ziua de 17.12.2018 i-a încărcat de emoţie pe voluntarii prezenţi cu merinde şi cu colinzi la 

persoanele vârstnice...ce am văzut la Dumbrava ne-a demonstrat că, dacă se vrea, se poate! 

Incredibil!  

Felicitări familiei Paşca pentru cele realizate! O familie deosebită, cu suflete de aur! Multă 

sănătate şi putere de a continua pe un drum care nu este deloc uşor! Respect pentru tot ceea ce 

faceţi! 

Mulţumiri tuturor oamenilor de bine, mulţumiri şi felicitări tuturor studenţilor din echipele 

Centrului de creaţie ştiinţifică şi inovare al studenţilor energeticieni orădeni, Asociaţiei studenţilor 

ingineri din Oradea, Asociaţiei Clusterul de cercetări ştiinţifice, inovare şi studii europene din 

Oradea, altor asociaţii implicate, pentru implicarea în organizarea acestei campanii caritabile din 

suflet, cu suflet, pentru suflet! Aţi fost minunaţi!  

Sărbători binecuvântate tuturor! 

 

  
 

  
 

 

 

 



 
 

Galerie foto – Evenimentul caritabil Dăruieşte bucuria Crăciunului 

 



Energy Challenge 2019 

 
Echipa CCSISEO, formată din studenţii Lörincz Levente-Mihály şi Cheregi Adrian-Claudiu, 

coordonaţi de d-na conf. univ. dr. ing. Dziţac Simona, s-a calificat la interviul competiţiei Energy 

Challenge 2019, organizată de E.ON Romania.  

Interviul pe Skype a decurs foarte bine! 

 

 
 

 
 

 

 

 
Galerie foto Energy Challenge 2019 

 

 

 

 

 



Workshop-ul şi Excursia tematică şi de documentare pe tema:  

"Identificarea şi valorificarea potenţialului resurselor energetice regenerabile 

din arealul Munţilor Apuseni" – Ediţia a II-a 

 
Membri şi simpatizanţi ai Asociaţiei CCSISEO din diverse colţuri ale ţării au participat în 

perioada 17 – 19 mai 2019 pe Valea Arieşului la cea de-a doua ediţie a Workshop-ului şi excursiei 

tematice şi de documentare pe tema: “Identificarea şi valorificarea potenţialului resurselor 

energetice regenerabile din arealul Munţilor Apuseni”. 

Participanţii la eveniment au îmbinat utilul cu plăcutul având parte de un weekend la 

superlativ! 
 

  

 
 

 
Imagini de la excursia tematică din Apuseni 



SIMPOZIONUL ENERGIE – RESURSE – MEDIU AL STUDENŢILOR 

ORĂDENI, SERM Studo 2018 – EDIȚIA a IX-a 
 

         În perioada 16-18 mai 2019, la Baza didactică și de cercetare „Gaudeamus” de la Stâna de 

Vale, s-a desfăşurat cea de - a IX - a ediţie a “Simpozionului Energie – Resurse – Mediu a 

Studenţilor Orădeni - SERM STUDO 2019”. Evenimentul a fost organizat de cadre didactice și 

studenți ai Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial, Departamentul de Inginerie 

Energetică împreună cu centrul de cercetare CCSISEO şi asociaţiile studenţeşti ASIO şi USO.  

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

teoretice și practice din domeniul ingineriei cu abilitățile de cercetare, evenimentul materializându -

se într-o serie de lucrări științifice care pun în valoare 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. 

      Au fost acceptate 51 de lucrări științifice, grupate în 4 secțiuni: S1 - Sisteme electroenergetice 

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

protecția mediului. Ecologie. Management și marketing în domeniul energetic. Materiale și 

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

energetică şi S4 – Informatică aplicată în energetică. 

      La SERM STUDO 2019 au participat studenți și cadre didactice coordonatoare de la 5 centre 

universitare (Iași, Târgu Mureș, Petroșani, Hunedoara și Oradea). Juriul format din cadre didactice 

universitare a premiat cele mai originale și valoroase lucrări cu diplome și premii, constând în cărți 

tehnice de specialitate. 

     Studenții Universității din Oradea au fost prezenți în cadrul simpozionului cu un număr de 24 de 

lucrări științifice. Dintre acestea, 3 lucrări au fost distinse cu premiul întâi, 3 cu premiul al doilea, 

iar 4 lucrări cu premiul al treilea. 

     Agenda simpozionului a fost completată în mod plăcut de activităţi recreative şi de agrement.  

Studenții din comitetul de organizare al SERM STUDO 2019 au fost: Blidar Andreea, Buboi 

Cosmin Florin, Coraș Ionuț Raul, Derşedan Maria, Kurek Anca Lavinia, Marc Natalia Carina, 

Mihai Denis, Mulcuța Mihai, Petrea Ştefan, Recean Daniel Codruţ, Smeu Mare Constantin, Sturza 

Paula-Alexandra, Szabo Beatrix Iris, Tincău Adela Ancuța și Vălean Mărioara. 

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

a schimba păreri, opinii, cunoștințe, dar și de a lega prietenii și de a deschide perspectiva unor 

colaborări viitoare. 
 

 
Comunicat:https://media.uoradea.ro/article1361-SIMPOZIONUL-ENERGIE-RESURSE-MEDIU-AL-
STUDEN%C8%9AILOR-OR%C4%82DENI-SERM-STUDO-2019-EDI%C8%9AIA-a-IX-a 



Proiectul Tradiţii, datini, obiceiuri – prezentarea ocaziilor de joc 

 

 

  

 
 

Galerie foto - Proiectul Tradiţii, datini, obiceiuri – prezentarea ocaziilor de joc 
 



Sesiunea Internaţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti 

organizată de Universitatea Aurel Vlaicu din Arad 
 

Rezultate excelente ale delegaţiei CCSISEO participante la cea de-a XXI-a ediţia a Sesiunii 

Internaţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti organizată de Facultatea de Inginerie de la 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad în perioada 13-15 iunie 2019. 

     Dintre cele 101 lucrări înscrise, membri ai CCSISEO au obţinut următoarele premii: 

 La Secţiunea Energetic and Renewable Energies: 

 Premiul I studenţilor Lörincz Levente-Mihály, Cheregi Adrian-Claudiu pentru lucrarea 

„Energy stored using trains”, coordonator: conf. univ. dr. ing. Dziţac Simona; 

 Premiul I studenţilor Lörincz Levente-Mihály, Cheregi Adrian-Claudiu pentru lucrarea 

„Heating of a building with heat pump and heat accumulator”, coordonator: conf. univ. 

dr. ing. Dziţac Simona; 

 Premiul II studenţilor Şandro Cristian, Tincău Adela pentru lucrarea „Electricity 

supplied to an isolated consumer. case study”, coordonator: conf. univ. dr. ing. Dziţac 

Simona. 

 La Secţiunea Informatics: 

 Premiul I studentului Cheregi Adrian-Claudiu pentru lucrarea „Development of a 

website. Case study” , coordonator: conf. univ. dr. ing. Dziţac Simona. 

      Felicitări delegaţiei CCSISEO pentru prestaţiile de un ridicat nivel ştiinţific, felicitări 

tuturor premianţilor, participanţilor, mulţumiri organizatorilor! 

     Succesul a fost încununat cu momente de relaxare la Zooland Arad – Sâmbăteni, Ştrandul 

Neptun din Arad şi la plaja de la Ghioroc! 

  

 
 

  
Galerie foto - Sesiunea Internaţională Studenţească - UAV 



Şcoala de vară “Perfecţionarea competenţelor tehnice şi manageriale”  

– Ediţia a IV-a 
 

În perioada 15-18 iulie 2019 a avut loc în Retezat, la Cazanele Dunării şi pe Transfăgărăşan 

cea de-a IV-a ediţie a şcolii 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) în colaborare cu Asociaţia Clusterul de 

Cercetări Ştiinţifice, Inovare şi Studii Europene din Oradea (Asociaţia CCSISEO) şi Asociaţia 

Generală a Inginerilor din România (AGIR) Sucursala Arad.  

La şcoala de vară au participat 54 de studenţi şi elevi, însoţiţi de cadre didactice din diverse 

colţuri ale ţării. 

Vizite de lucru (CHE Retezat, CHE Bretea, Porţile de Fier, Barajul Cinciş, Barajul Gura 

Apelor), perfecţionări (workshop şi masa rotundă), vizite turistice (Cetatea Devei, Castelul 

Huniazilor, Mănăstirile Prislop şi Mraconia, Cazanele Dunării, oraşul Kladovo-Serbia, Castelul de 

lut de pe Valea Zânelor, Transfăgărăşan,etc), activităţi sportive şi de agreement (înnot, plimbări cu 

bicicletele, cu bărcile rapide, tenis de masă), experienţe de neuitat, închegarea unor colaborări 

viitoare, dar şi a 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.  

Mulţumim 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/elevilor participanţi şi tuturor acelora care au făcut posibilă şi au contribuit la 

reuşita acestei manifestari ştiinţifice studenţeşti! 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

  

  
 

 

Galerie foto  

Şcoala de vară “Perfecţionarea competenţelor tehnice şi manageriale” – Ediţia a IV-a 



Şcoala de vară şi proiectul EDUSmart 
 

Membri ai Centrului de creaţie ştiinţifică şi inovare al studenţilor energeticieni orădeni şi ai 

Asociaţiei Clusterul de Cercetări Ştiinţifice, Inovare şi Studii Europene din Oradea s-au implicat 

activ în activităţile şcolii de vară EduSmart. 

De la participarea la "KAPO–sănătate pe ghete" în ziua a 9-a, programul aferent în zilele 10 

şi 11 Facultăţii de Inginerie Energetică şi Management Industrial a cuprins: workshopu -uri susţinute 

de cadre didactice şi studenţi, prezentarea unor standuri experimentale, un team building în Resortul 

Camelot, vizită la Golde Group, plimbări în Băile Felix, competiţii sportive. În completare şi 

împreună cu participanţii la şcoala de vară Polis am mai vizitat şi Peştera Ungurul Mare. 

Mulţumiri pentru implicare colegilor cadre didactice şi echipei de studenţi ai CCSISEO!  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



  

 
 

 

  

 
 

 

 

Galerie foto – şcolile de vară EDUSmart şi Polis 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2018/2019 

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.  

Simpozionul 

Internaţional 

”Brainstorming în Agora 
Cercurilor Studențești”, 

BACStud2018 

Universitatea Agora din 

municipiul Oradea,  
18-20.10.2018 

Șinca Alin 
Lucrări de modernizare a liniilor electrice de joasă 

tensiune. Studiu de caz 
Premiul I 

conf. univ. dr. ing. Dzițac 
Simona 

2.  

Simpozionul 

Internaţional 

”Brainstorming în Agora 

Cercurilor Studențești”, 

BACStud2018 

Universitatea Agora din 

municipiul Oradea,  

18-20.10.2018 

Lorincz Levente, 

Cheregi Adrian 

Trenergy. Stocarea energiei electrice cu ajutorul 

energiei potenţiale 
Premiul II 

conf. univ. dr. ing. Dzițac 

Simona 

3.  

Simpozionul 

Internaţional 

”Brainstorming în Agora 

Cercurilor Studențești”, 

BACStud2018 

Universitatea Agora din 

municipiul Oradea,  

18-20.10.2018 

Szikszai Forgaciu Edina Contorizarea inteligentă şi grupuri de măsură Premiul II 
conf. univ. dr. ing. Dzițac 

Simona 

4.  

Simpozionul 

Internaţional 

”Brainstorming în Agora 

Cercurilor Studențești”, 

BACStud2018 

Universitatea Agora din 

municipiul Oradea,  

18-20.10.2018 

Şandro Delia, 

Şandro Cristian, 

Beschiu Valentin 

Crearea unei baze de date digitale şi folosirea 

tehnologiilor interactive în conservarea valorilor 

culturale a portului popular românesc 

 

 

Premiul II 

conf. univ. dr. ing. Dzițac 

Simona 

5.  

Simpozionul 

Internaţional 

”Brainstorming în Agora 

Cercurilor Studențești”, 

BACStud2018 

Universitatea Agora din 

municipiul Oradea,  

18-20.10.2018 

Beschiu Valentin, 

Blidar Andreea,  

Vălean Maria 

Alimentarea cu energie electrică a unui consumator 

izolat. Studiu de caz 
- 

conf. univ. dr. ing. Dzițac 

Simona 

6.  

Simpozionul 

Internaţional 

”Brainstorming în Agora 

Cercurilor Studențești”, 

BACStud2018 

Universitatea Agora din 

municipiul Oradea,  

18-20.10.2018 

Culda Claudiu,  

Lăcătuş Andrei 

Chestiuni de optim în dimensionarea instalaţiilor 

electrice pentru consumatorii complecşi din industria 

prelucrării lemnului 
- 

conf. univ. dr. ing. Dzițac 

Simona 



7.  

Simpozionul 

Internaţional 

”Brainstorming în Agora 

Cercurilor Studențești”, 

BACStud2018 

Universitatea Agora din 

municipiul Oradea,  

18-20.10.2018 

Beschiu Valentin, 

Şandro Cristian 

Aplicaţii software pentru dimensionarea 

şi eficientizarea sistemelor de iluminat 

electric 

 

- 

conf. univ. dr. ing. Dzițac 

Simona 

8.  

Simpozionul 

Internaţional 

”Brainstorming în Agora 

Cercurilor Studențești”, 

BACStud2018 

Universitatea Agora din 

municipiul Oradea,  

18-20.10.2018 

Tocai Dorina, 

Lukacs Marta 

Chestiuni de optim în managementul informatic  

al proceselor energetice 

- conf. univ. dr. ing. Dzițac 

Simona 

9.  

Simpozionul 

Internaţional 

”Brainstorming în Agora 

Cercurilor Studențești”, 

BACStud2018 

Universitatea Agora din 

municipiul Oradea,  

18-20.10.2018 

Şandro Cristian, 

Cheregi Adrian 

Produse software integrate web pentru 

dimensionarea online a unor obiective  

                  energetice 

- conf. univ. dr. ing. Dzițac 

Simona 

10.  

International Students’ 

Conference StudMath-IT 

2018 

Universitatea Aurel Vlaicu 

Arad, 

15-16.11.2018 

Cheregi Adrian Development of an online web order system for a 

Heating, Ventilation and Air Conditioning service 

company 

Premiul III şef lucr. dr. ing. Moldovan 

Vasile 

conf. univ. dr. ing. Dzițac 

Simona 

11.  
Simpozionul ştiinţific 

studenţesc EMING 2018 

Universitatea Eftimie 

Murgu,Reşiţa 

16-17.11.2018 

Lorincz Levente, 

Cheregi Adrian 

Stocarea energiei electrice cu ajutorul energiei 

potenţiale. Studiu de caz 

Premiul I conf. univ. dr. ing. Dzițac 

Simona 

12.  
Simpozionul ştiinţific 
studenţesc EMING 2018 

Universitatea Eftimie 
Murgu, Reşiţa 

16-17.11.2018 

Lorincz Levente, 
Şandro Cristian 

Proiectarea unui parc fotovoltaic de 2 MW 
 

Premiul II conf. univ. dr. ing. Dzițac 
Simona 

13.  

Simpozionul ştiinţific 

studenţesc EMING 2018 

 

Universitatea Eftimie 

Murgu, Reşiţa 

16-17.11.2018 

Lorincz Levente, 

Vălean Maria, 

Beschiu Valentin 

Utilizarea energiei apelor marine şi oceanice 

 

Premiul III conf. univ. dr. ing. Dzițac 

Simona 

14.  

Simpozionul ştiinţific 

studenţesc EMING 2018 

 

Universitatea Eftimie 

Murgu, Reşiţa 

16-17.11.2018 

Şandro Delia, 

Şandro Cristian, 

Beschiu Valentin 

Bază de date digitală şi tehnologii interactive 

utilizate în conservarea valorilor culturale ale 

portului popular românesc 

Premiul I conf. univ. dr. ing. Dzițac 

Simona 

15.  
Simpozionul ştiinţific 
studenţesc EMING 2018 

 

Universitatea Eftimie 
Murgu, Reşiţa 

16-17.11.2018 

Szikszai Forgaciu 
Edina,  

Blidar Andreea 

Studiu de caz privind contorizarea inteligentă 
 

Menţiune 
 

conf. univ. dr. ing. Dzițac 
Simona 

16.  

Simpozionul Energie – 

Resurse – Mediu al 

studenţilor orădeni 

Stâna de Vale, 

16-18.05.2019 

Vadoş Alex Încălzirea unei locuinţe familiale. Studiu de caz 

 

Premiul I conf. univ. dr. ing. Dzițac 

Simona 

şef lucr. dr. ing. Blaga Alin 

17.  
Simpozionului Ştiinţific 

Studenţesc Hd-49-Stud 

Facultatea de Inginerie 

Hunedoara, 24-25-05.2019 

Cheregi Adrian 

Sabău AnaMaria 

Dezvoltarea unui website pentru Asociaţia 

CCSISEO utilizând metode şi unelte modern 

Menţiune conf. univ. dr. ing. Dzițac 

Simona 

şef lucr. dr. ing. Moldovan 

Vasile 



18.  

Sesiunea internațională 

de comunicări științifice 

studențești 

Universitatea  

Aurel Vlaicu Arad,  

13– 15 iunie 2019 

Lörincz Levente, 

Cheregi Adrian 

Energy stored using trains 

 

Premiul I conf. univ. dr. ing. Dzițac 

Simona 

 

19.  

Sesiunea internațională 

de comunicări științifice 
studențești 

Universitatea  

Aurel Vlaicu Arad,  
13– 15 iunie 2019 

Lörincz Levente, 

Cheregi Adrian 

Heating of a building with heat pump and heat 

accumulator 

 

Premiul I conf. univ. dr. ing. Dzițac 

Simona 

 

20.  

Sesiunea internațională 

de comunicări științifice 

studențești 

Universitatea  

Aurel Vlaicu Arad,  

13– 15 iunie 2019 

Şandro Cristian, 

Tincău Adela 

Electricity supplied to an isolated consumer.  

Case study 

 

Premiul II conf. univ. dr. ing. Dzițac 

Simona 

 

21.  

Sesiunea internațională 

de comunicări științifice 

studențești 

Universitatea  

Aurel Vlaicu Arad,  

13– 15 iunie 2019 

Moldovean Gabriel, 

Ias George 

Designing a photovoltaic system. Case study 

 

Premiul III conf. univ. dr. ing. Dzițac 

Simona 

 

 

 

 

Oradea,                                                                                                                                                                                                  Întocmit,                                                                                                                                                                                                                       

10.09.2019                                                                                                                                          Director CCSISEO,  conf.univ.dr. ing. Dzițac Simona 


