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Noaptea Cercetătorilor 2019
Membri ai CCSISEO au participat în data de 27.09.2019 la ediţia a XIV-a a evenimentului Noaptea
Cercetătorilor Europeni!
La standul Facultăţii de Inginerie Energetică şi Management Industrial a fost expusă macheta unei
case smart realizată de absolventul nostru de nota 10, Adrian Cheregi, doritorii având posibilitatea
de a vedea cum funcţionează şi o mini-eoliană alimentată de un panou solar, precum şi de a-şi
încărca telefonul cu un acumulator, ultimele două standuri fiind realizate de alţi foşti absolvenţi deai noştri!
Felicitări, Adrian Cheregi, pentru realizare şi pentru prezentarea de înaltă clasă care a atras atenţia
multora dintre cei prezenţi!
Detalii la adresa: https://www.ebihoreanul.ro/.../la-noaptea-cercetatorilor...

Galerie foto – Noaptea cercetătorilor

Workshop-ul studențesc
“Creşterea eficienţei energetice la consumatori industriali şi casnici” – Ediţia a IV-a
În perioada 17-19 octombrie 2019 a avut loc la Oradea și Băile Felix, cea de-a IV-a ediţie a
workshop-ului studențesc “Creşterea eficienţei energetice la consumatori industriali şi casnici”,
organizat de Centrul 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 Clusterul de
Cercetări Ştiinţifice, Inovare şi Studii Europene din Oradea, Asociaţia Generală a Inginerilor din
România - Filiala Arad, Asociaţia Studenţilor Ingineri din Oradea şi Uniunea Studenţilor din
Oradea.
Evenimentul a fost organizat şi coordonat de directorul CCSISEO, d-na conf. univ. dr. ing.
Dzițac Simona şi totodată preşedinta Asociaţiei Clusterul de Cercetări Ştiinţifice, Inovare şi Studii
Europene din Oradea (ACCSISEO) şi finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale.
Invitaţii de onoare ai workshop-ului studenţesc au fost domnul academician Florin Gheorghe
Filip și domnul academician Dan Tufiş de la Academia Română, d-na prof. univ. dr. Ioana Moisil,
care au luat cuvântul în deschiderea oficială a workshop-ului.
La workshop au mai participat d-na dr. Bogdana Stanojevic – cercetător la Institutul de
Matematică al Academiei Sârbe de Științe și Arte, cadre didactice şi studenţi de la Universitatea din
Belgrad, Universitatea „ Aurel Vlaicu” din Arad, Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca,
Universitatea ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea ,,Constantin Brâncuşi" Tg-Jiu,
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Politehnica Bucureşti, Universitatea
Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică şi Facultatea de Inginerie
Hunedoara, Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea din Petroşani, Universitatea ,,Eftimie
Murgu” din Reșița, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea de Medicină,
Farmacie, Ştiințe şi Tehnologie din Târgu-Mureș, Universitatea Agora din municipiul Oradea,
Universitatea din Oradea, precum şi cadre didactice şi elevi de la Školski centar „Nikola Tesla” Vršac, Serbia şi Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări „Caius Iacob” Arad.
Programul vast al workshop-ului a cuprins:
• Primirea şi înregistrarea participanţilor în sala de conferinţe din cadrul Bibliotecii
Universităţii din Oradea;
• Deschiderea oficială a workshop-ului, din partea conducerii Universităţii din Oradea luând
cuvântul domnul Rector-prof. univ. dr. ing. habil. Bungău Constantin şi Preşedintele
Senatului universitar – dl. conf. univ. dr. Căuş Aurel; din partea asociaţiilor studenţeşti a luat
cuvântul studenta Dume Antonia, iar din partea tinerilor orădeni, Şandro Cristian;
• Secţiunea cu prelegeri invitate organizată în jurul unei mese rotunde pe tematica creşterii
eficienţei energetice. Invitaţi în cadrul mesei rotunde au fost: de la Universitatea din Oradea
- prof. univ. dr. ing. Felea Ioan, conf. univ. dr. ing. Dale Emil - director la Agenția de
Furnizare a Energiei Electrice Oradea şi d-na Anca Minculescu expert inovator venită
tocmai din Franţa;
• Moment poetic cu Cristian Şandro - membru al ACCSISEO, Doină interpretată de studentul
Claudiu Baban, Muzică populară cu Maria-Ioana Cobzaș şi Moment artistic cu Datini din
Bihor și Asociația folclor fără frontiere-coordonatori Ecaterina Dan și Mihai Jurcă.
Momentele artistice au fost moderate de d-na conf. univ. dr. Carmen Vasile – director
departament al ACCSISEO;
• 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;
Prelegere pe tematica inteligenței artificiale și aplicațiilor acesteia în inginerie - susținută de
Acad. Dan Tufiș;
• Moment poetic cu Elena Marica - membră a ACCSISEO;
• 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 – membru de onoare al ACCSISEO;
• Masă rotundă pe tema „Educaţie - voluntariat - antreprenoriat"- Invitat: şef lucr. dr. ing.
Mariana Raţiu – Universitatea din Oradea, membru fondator al ACCSISEO;
• Un tur ghidat al municipiului Oradea & Miniexcursie pe meleaguri bihorene;
• 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 cea de-a IV-a ediţie a workshop-ului studențesc “Creşterea
eficienţei energetice la consumatori industriali şi casnici”!
Comunicat de presă:
https://media.uoradea.ro/article1434-Workshop-ul-studen%C8%9Besc-Cre%C5%9Ftereaeficien%C5%A3ei-energetice-la-consumatori-industriali-%C5%9Fi-casnici-Edi%C5%A3ia-a-IV-a
Responsabil eveniment,
Director CCSISEO,
conf.univ.dr. ing. Dzițac Simona

Galerie foto - Workshop-ul studențesc
„Creşterea eficienţei energetice la consumatori industriali şi casnici” – Ediţia a IV-a

Proiect de mobilitate pentru cercetători cu experienţă din diaspora
În perioada 13-19.10.2019 d-na Bogdana Stanojević de la Institutul de Matematică al
Academiei Sârbe de Științe și Arte a luat parte la mai multe activităţi prevăzute în cadrul unui
proiect de mobilitate pentru cercetători cu experienţă din diaspora, finanţat de UEFISCDI –
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării,
proiect pe care am avut bucuria de a-l câştiga.
Acest proiect a avut ca scop un transfer de know-how dinspre doamna Stanojević Bogdana
spre colegi cadre didactice şi cercetători, precum şi spre studenţi de la Oradea (Universitatea Agora
din Oradea, Universitatea din Oradea, Asociaţia Clusterul de cercetări ştiinţifice, inovare şi studii
europene din Oradea), dar şi din ţară şi din străinătate care au participat la activităţile din cadrul
programului vizitei, dar și coagularea unor posibile colective mixte de cercetare româno-sârbe în
proiecte de viitor, pe baza experienței acumulate de cercetătorii orădeni.
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BootCamp universitar
Experienţe unice, oameni deosebiţi – cadre didactice, studenţi şi elevi din diverse colţuri ale
ţării, peisaje superbe, în cadrul BootCamp-ului universitar, desfăşurat în perioada 15-17.11.2019 la
Baza Didactică Gaudeamus din Stâna de Vale, în cadrul Proiectului ACCES2UO, finanţat din
fonduri CNFFIS FDI. Mulţumiri pentru oportunitatea de a fi parte din acest proiect extraordinar!
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Cupa Tesla -Ediţia a V-a ajunsă la final
Cea de-a V-a ediţie 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), s-a dovedit a fi de un real succes!
Evenimentul a fost coordonat de conf. univ. dr. ing. Dziţac Simona împreună cu
responsabilul de proiect – studentul Mircea Voina şi preşedintele ASIO – studentul Alin Cîndea,
ajutaţi fiind de o echipă de studenţi inimoşi.
Cupa Tesla – Ediția a V-a, la care au participat peste 100 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.
Ca şi în etapele anterioare şi această ediţie a Cupei Tesla a cuprins competiţii sportive de
fotbal, ping-pong şi baschet.
Astfel, sâmbătă 9 noiembrie 2019, pe terenurile de fotbal ale Universităţii din Oradea, s-a
desfăşurat competiţia de fotbal, la care au participat 7 echipe reprezentante ale studenţilor
Universității din Oradea și angajaților unor firme orădene, după cum urmează: Vernicolor, Golde
Oradea, Accesa, M14, Qubiz, Celestica, Eberspacher.
Echipele câştigătoare ale competiţiei de fotbal au fost:
• Celestica - Locul I;
• Vernicolor – Locul II;
• Eberspächer – Locul III;
• Domnul Sabău Sebastian de la compania Celestica- Cel mai bun portar al competiţiei.
La competiţia de ping-pong care s-a desfăşurat sâmbătă, 16 noiembrie 2019, la King-pong
Oradea, au luat startul 25 de jucători - studenţi şi angajaţi ai firmelor Qubiz, Vernicolor, Celestica,
Accesa și Centrului de transfuzie sanguină Oradea.
Câştigătorii competiţiei de ping-pong au fost:
• Domnul Tailbot Francois de la compania Vernicolor - Locul I;
• Domnul Ducu Dringău de la compania Qubiz - Locul II;
• Domnul Sabău Cătălin de la compania Celestica – Locul III.
Duminică, 17 noiembrie 2019, în sala de sport a Universităţii din Oradea, a avut loc
competiţia de baschet, la care au luat startul 5 echipe, reprezentante ale studenţilor, cadrelor
didactice din cadrul Universității din Oradea și angajaților unor firme orădene, după cum urmează:
Hood Ballers, Qubiz, Bulangii (studenţi), Accesa și CCSISEO.
Clasamentul final al competiţiei de baschet a fost:
• Bulangii – Locul I;
• CCSISEO – Locul II;
• Qubiz – Locul III.
Câştigătorii de la toate competiţiile sportive au primit diplome de premiere şi cupe, celelalte
echipe fiind recompensate cu diplome de participare.
Toate meciurile de fotbal, ping-pong şi baschet, din cadrul competiţiei sportive Cupa Tesla –
Ediţia a V-a s-au desfășurat într-o notă de fair-play, participanţii, organizatorii şi spectatorii
contribuind la o adevărată sărbătoare a sportului şi prieteniei.
Dorim să adresăm mulţumiri companiilor prezente, cadrelor didactice şi studenţilor de la
Universitatea din Oradea, tuturor sponsorilor (Qubiz, Eberspächer, Celestica, Vernicolor, Golde
Oradea), partenerilor (Uniunea Studenţilor din România, Asociația Clusterul de Cercetări
Științifice, Inovare și Studii Europene din Oradea), care au sprijinit şi făcut posibilă organizarea
Cupei Tesla – Ediţia a V-a.
Felicitări tuturor participanţilor!
Cadru didactic coordonator-Director CCSISEO,
Responsabil proiect – Director Gen. ASIO,
conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona
studentul Voina Mircea Gabriel
Comunicat de presă: https://media.uoradea.ro/article1450-Cupa-Tesla-Edi%C5%A3ia-a-V-aajuns%C4%83-la-final-Mens-sana-in-corpore-sano
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Întâlnirea cu reprezentanţii E.ON România
În după-amiaza zilei de 10.12.2019, la Universitatea din Oradea, un număr impresionant de studenţi
de la Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei şi de la Facultatea de Inginerie
Energetică şi Management Industrial au participat la prezentarea firmei E.ON Romania, a
facilităţilor oferite de aceasta în cadrul diverselor programe, obţinând informaţii utile din partea
organizatorilor şi despre Concursul Energy Challange, a cărei perioadă de înscriere este în derulare.
Studenţii care au fost selectaţi şi au răspuns corect întrebărilor organizatorilor au fost premiaţi cu
mici cadouri personalizate din partea firmei E.ON Romania.
Mulţumim organizatorilor, colegilor implicaţi în organizare, studenţilor prezenţi în număr atât de
mare la o întâlnire plăcută şi constructivă!
Baftă tuturor participanţilor la Concursul Energy Challange!
Mai multe detalii despre concurs puteți regăsi accesand linkurile următoare:
https://www.facebook.com/studentenergychallenge/
https://energychallenge.eon-romania.ro/
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CSM -ul şi campania caritabilă „Un pluş, o bucurie”
Asociaţia CCSISEO s-a alăturat acţiunii de colectare a jucăriilor de pluş, în cadrul campaniei „Un
pluş, o bucurie”, care s-a desfăşurat la îndemnul crainicului sălii, la primul angajament al partidei de
baschet masculin, de duminică, 22.12.2019, ce a avut loc la Arena Antonio Alexe, între CSM CSU
Oradea şi BCM U FC Argeș Pitești, partidă care s-a finalizat cu o victorie detaşată pentru CSM
CSU Oradea, scor 100-64.
Felicitări! Spectatorii au fost invitaţi să contribuie și să dăruiască un zâmbet și o bucurie, aducând
la meciul amintit o jucărie din pluș.
De asemenea membri ai Asociaţiei CCSISEO s-au alăturat și acțiunii inițiate de Sean Barnette de a
veni la Arenă cu haine și încălțări menite să le facă iarna mai ușoară celor mai puțin norocoși.
Reprezentanţi ai CSM CSU Oradea împreună cu voluntari ai Asociaţiei CCSISEO au
pregătit/distribuit saci întregi de pluşuri şi pachete cadou, copiilor din centre sociale şi celor care
provin din familii nevoiaşe, precum şi haine şi încălţăminte bătrânilor din case de bătrâni din judeţul
Bihor. Bucuria a fost nemărginită!
Am reuşit împreună, jucători, voluntari, spectatori să facem ca magia sărbătorilor de iarnă să
pătrundă în casele şi sufletele celor aflaţi în nevoi!
Mulţumiri echipei de baschet masculin CSM U Oradea pentru aceste proiecte de suflet, domnului
Alexandru Rad pentru invitaţia la colaborare, membrilor Asociaţiei CCSISEO implicaţi, doamnei
Alina Hoza, domnului Viorel Pasca pentru sprijinul acordat.
Mulţumiri tuturor celor care au dăruit!
Sărbători binecuvântate tuturor!
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Simpozionului Ştiinţific Studenţesc Hd-50-Stud
15-16 mai 2020
Detalii în tabelul anexat şi pe pagina simpozionului: http://www.fih.upt.ro/jla/index.php/premii
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Wokshop–ul “Identificarea și valorificarea potenţialului resurselor energetice
regenerabile din arealul Munţilor Apuseni”
Felicitări studenţilor, membri ai CCSISEO, pentru cele 4 premii obţinute în cadrul Wokshop–ului
“Identificarea și valorificarea potenţialului resurselor energetice regenerabile din arealul Munţilor
Apuseni”, Ediţia a III-a - Partea I - desfăşurat On-line pe platforma ZOOM Pro, în perioada 16-17
mai 2020!
Rezultate obţinute: 2 Premii I acordate studentului Vados Alex, Premiul I pentru studentul Szfura
Claudiu si Premiul II studentilor Dume Antonia si Recean Daniel! Bravo!
Ati reprezentat cu cinste CCSISEO la un workhop studentesc de un nivel stiintific ridicat!

Galerie foto - Wokshop–ul “Identificarea și valorificarea potenţialului resurselor energetice
regenerabile din arealul Munţilor Apuseni”

Miniexcursie de studii
Explorând înălțimile Apusenilor...în drumeția montană din cadrul excursiei tematice la parcul eolian
și pe Vărful Curcubăta Mare...ca o extensie la partea de workshop din perioada 16-17 mai 2020.

Galerie foto - Miniexcursie de studii

Conferința Internațională de Comunicări Științifice Studențești
Salba de distincții și premii ale delegației Universității din Oradea participante la Conferința
Internațională de Comunicări Științifice Studențești organizată on line în data de 27 iunie 2020 de
Facultatea de Inginerie de la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, a sosit. Așa cum anticipam, am
obținut premii frumoase pe măsura lucrărilor și prezentărilor valoroase, după cum urmează:
• 2 premii I acordate studenților Szfura Claudiu și Vadoș Alexandru;
• 2 premii II acordate studenților Beschiu Valentin, Recean Codruț& Dume Antonia;
• 1 premiu III acordat studentului Mustea Rareș!
Felicitări dragilor! Sunt mândră de voi!
Mulțumesc, Valentina Bălaș și Universității „Aurel Vlaicu” din Arad pentru invitația de a participa
la un eveniment de înaltă ținută științifică, cu extindere internațională și mulțumesc totodată pentru
onoarea oferită de a participa în calitate de Keynote Speaker!
Vă aștept/așteptăm, dragi cercetători, cadre didactice, studenți și elevi de pretutindeni, care doriți să
aduceți un plus de valoare învățământului românesc, la evenimentele studențești de mare amploare
care vor avea loc în luna octombrie 2020 la Oradea și Băile Felix! Țineți aproape!

Galerie foto - Conferința Internațională de Comunicări Științifice Studențești

Şcoala de vară
Clipe de neuitat trăite cu intensitate maximă pe tărâmuri de vis de către participanții la cea de-a 5-a
ediție a școlii de vară “Perfecționarea competențelor tehnice și manageriale ale studenților în
inginerie” desfășurată în Parcul Național Retezat și la Cazanele Dunării....
Castelul Huniazilor, Barajul Cinciș, Mănăstirea Prislop, Barajul Gura Apelor, Lacul Bucura,
Cazanele Dunării, Mănăstirea Mraconia, Parcul Arheologic – Muzeul Regiunii Porților de Fier,
Sarmizegetusa Regia, I Giardini di Zoe – Grădinile Banpotoc, Castelul lupilor, etc au fost atracțiile
turistice care ne-au copleșit prin frumusețea și unicitatea lor!
Mulțumiri tuturor participanților, mulțumiri gazdei noastre Sorin pentru ospitalitate, mulțumiri Adi
pentru imortalizarea diverselor locuri/momente care vor rămâne amintiri plăcute peste timp!

Galerie foto - Şcola de vară “Perfecționarea competențelor tehnice și manageriale ale studenților
în inginerie”

Antreprenor pentru viitor
21 de studenţi (dintre care 16 cu sprijin financiar prin bursa student antreprenor în cuantum de 300
lei/lună) şi 4 cadre didactice (1 responsabil şi 3 formatori cu contract de muncă) de la Facultatea de
Inginerie Energetică şi Management Industrial implicaţi în Proiectul Antreprenor pentru Viitor
(AntreV) din cadrul Universităţii din Oradea, un proiect excelent cu multiple avantaje, ca de
exemplu: cursuri, workshop-uri, concurs de planuri de afaceri, certificări, consiliere, testări
aptitudinale, etc.
Responsabil la nivelului FIEMI: Dziţac Simona
Durata de derulare a proiectului: 2 ani
Perioada de implementare: 24.05.2019 - 26.06.2021
Pagina web: https://antrev.uoradea.ro/ro/

Galerie foto - AntreV

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 2019/2020
Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial
Departamentul de Inginerie Energetică - CCSISEO

Nr. crt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Denumire manifestare
Simpozionul
Internaţional
”Brainstorming în Agora
Cercurilor Studențești”,
BACStud2019
Simpozionul
Internaţional
”Brainstorming în Agora
Cercurilor Studențești”,
BACStud2019
Simpozionul
Internaţional
”Brainstorming în Agora
Cercurilor Studențești”,
BACStud2019
Simpozionul
Internaţional
”Brainstorming în Agora
Cercurilor Studențești”,
BACStud2019
Simpozionul
Internaţional
”Brainstorming în Agora
Cercurilor Studențești”,
BACStud2019
Simpozionul
Internaţional
”Brainstorming în Agora
Cercurilor Studențești”,
BACStud2019

Rezultate
Premii / distincţii Cadru didactic coordonator
obţinute

Numele studenţilor

Titlul comunicării / lucrării / produsului
cercetării

Universitatea Agora din
municipiul Oradea,
17-19.10.2019

Cheregi Adrian-Claudiu

Creşterea eficienţei energetice a unei case prin
automatizare inteligentă

Premiul I

conf. univ. dr. ing. Dzițac
Simona,
şef lucr. dr. ing. Moldovan
Vasile

Universitatea Agora din
municipiul Oradea,
17-19.10.2019

Vados Alex Bogdan

Automatizarea unui proces de incubaţie

Premiul I

conf. univ. dr. ing. Dzițac
Simona

Universitatea Agora din
municipiul Oradea,
17-19.10.2019

Szfura Florin Claudiu

Studiu de caz privind utilizarea domesticăa energiilor
regenerabile integrate

Premiul II

conf. univ. dr. ing. Dzițac
Simona

Universitatea Agora din
municipiul Oradea,
17-19.10.2019

Vados Alex Bogdan

Încălzirea unei locuinţe familiale. Studiu de caz

Premiul II

conf. univ. dr. ing. Dzițac
Simona

Universitatea Agora din
municipiul Oradea,
17-19.10.2019

Golpoian Andreea,
Dume Antonia

Studiu privind oportunitatea externalizării unor
servicii auxiliare la S.C. Electrica S.A.

Premiul II

conf. univ. dr. ing. Dzițac
Simona

Universitatea Agora din
municipiul Oradea,
17-19.10.2019

Vereş Mihai,
Tincău Adela

Evaluarea potenţialului solar. Studiu de caz:
Elaborarea unui program Mathcad pentru calcularea
elementelor spațiale și temporale ale ferestrei solare

Premiul III

conf.univ. dr. ing. Zétényi
Zsigmond,
conf. univ. dr. ing. Dziţac
Simona

Locul desfăşurării / Dată

7.

8.

Simpozionul
Internaţional
”Brainstorming în Agora
Cercurilor Studențești”,
BACStud2019
Simpozionul
Internaţional
”Brainstorming în Agora
Cercurilor Studențești”,
BACStud2019

Universitatea Agora din
municipiul Oradea,
17-19.10.2019

Blidar Andreea,
Recean Codruţ

Analiza și soluții pentru extinderea rețelei de apă
potabilă și branșamente de apă pentru un cartier de
locuințe

Premiul III

şef lucr. dr. ing. Meianu
Dragoş

Universitatea Agora din
municipiul Oradea,
17-19.10.2019

Vălean Mărioara,
Puie Sergiu

Proiectarea și realizarea unui compensator de
energie reactivă

Menţiune

şef lucr. dr. ing. Meianu
Dragoş

Szabo Emeric,
Dume Antonia,
Recean Daniel
Szabo Emeric,
Recean Daniel,
Dume Antonia

Oportunităţi pentru susţinerea implementării
proiectelor energetice cu surse regenerabile de
energie
Valorificarea resurselor energetice regenerabile
prin
intermediul
prosumatorilor
şi
autoproducătorilor
Studiu de caz privind încălzirea unei locuințe
familial

Premiul II

Automatizarea unui sistem de incubație

Premiul I

conf. univ. dr. ing. Dzițac
Simona

Studiu de caz și schema tehnologică a unei
instalații hibride pompă de căldură-cazan biomasă
pentru încălzirea, prepararea apei calde menajere,
dar si refrigerarea produselor recoltate din pădure
în sezonul cald

Premiul I

conf. univ. dr. ing. Dzițac
Simona

Alimentarea cu energie electrică a unui
consumator izolat. Studiu de caz

Premiul II

conf. univ. dr. ing. Dzițac
Simona

9.

Simpozionului Ştiinţific
Studenţesc Hd-50-Stud

Facultatea de Inginerie
Hunedoara, 15-05.2020

10.

Simpozionului Ştiinţific
Studenţesc Hd-50-Stud

Facultatea de Inginerie
Hunedoara, 15-05.2020

11.

12.

13.

14.

Wokshop–ului
“Identificarea și
valorificarea
potenţialului resurselor
energetice regenerabile
din arealul Munţilor
Apuseni”
Wokshop–ului
“Identificarea și
valorificarea
potenţialului resurselor
energetice regenerabile
din arealul Munţilor
Apuseni”
Wokshop–ului
“Identificarea și
valorificarea
potenţialului resurselor
energetice regenerabile
din arealul Munţilor
Apuseni”
Wokshop–ului
“Identificarea și
valorificarea
potenţialului resurselor

Asociaţia CCSISEO,
On-line pe platforma
ZOOM Pro
16-17 mai 2020

Premiul I

Vadoş Alexandru

Asociaţia CCSISEO,
On-line pe platforma
ZOOM Pro
16-17 mai 2020

Vadoş Alexandru

Asociaţia CCSISEO,
On-line pe platforma
ZOOM Pro
16-17 mai 2020

Szfura Claudiu

Asociaţia CCSISEO,
On-line pe platforma
ZOOM Pro
16-17 mai 2020

Premiul I

Dume Antonia,
Recean Codruţ

conf. univ. dr. ing. Dzițac
Simona
ing. dr. Lolea Marius
ing. dr. Lolea Marius
conf. univ. dr. ing. Dzițac
Simona
conf. univ. dr. ing. Dzițac
Simona

15.

16.

17.

18.

19.

energetice regenerabile
din arealul Munţilor
Apuseni”
Sesiunea internațională
de comunicări științifice
studențești
Sesiunea internațională
de comunicări științifice
studențești
Sesiunea internațională
de comunicări științifice
studențești
Sesiunea internațională
de comunicări științifice
studențești
Sesiunea internațională
de comunicări științifice
studențești

Oradea,
30.09.2020

Universitatea
Aurel Vlaicu Arad,
13– 15 iunie 2020
Universitatea
Aurel Vlaicu Arad,
13– 15 iunie 2020
Universitatea
Aurel Vlaicu Arad,
13– 15 iunie 2020
Universitatea
Aurel Vlaicu Arad,
13– 15 iunie 2020
Universitatea
Aurel Vlaicu Arad,
13– 15 iunie 2020

Szfura Claudiu

The Problem of Renewable Sources and Prosumers
on the Energy Market. Case Study

Premiul I

conf. univ. dr. ing. Dzițac
Simona

Vadoş Alexandru

Efficiency of Using Alternative Energy Solutions.
Case study

Premiul I

conf. univ. dr. ing. Dzițac
Simona

Beschiu Valentin

Operation Diagrams of a Gas Turbine Installation.
Case Study

Premiul II

conf. univ. dr. ing. Dzițac
Simona

Recean Codruţ,
Dume Antonia

Case Study Regarding the Power Supply of an
Isolated Consumer

Premiul II

conf. univ. dr. ing. Dzițac
Simona

Mustea Rareş

Elements of Mathematical Statistics Applied in
Energy Engineering. Case Study

Premiul III

conf. univ. dr. ing. Dzițac
Simona

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

