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Departamentul de Inginerie Energetică (DIEn) de la Facultatea de Inginerie Energetică şi 
Management Industrial (FIEMI) a dovedit de-a lungul timpului o preocupare constantă în ceea ce 
priveşte implicarea studenţilor în activităţile de creaţie, cercetare şi publicarea de lucrări ştiinţifice 
(se va prezenta în cele ce urmează o sinteză a acestor activităţi pe perioada 2010÷2017).  

DESCRIEREA CENTRULUI DE CREAŢIE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE AL STUDENŢILOR 
ENERGETICIENI ORĂDENI (CCSISEO) 
 

Din dorinţa aplicării reale a principiului unui învățământ centrat pe student și 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, la nivelul 

DIEn s-a decis, începând cu anul universitar 2015-2016, înfiinţarea Centrului de creaţie ştiinţifică şi 

inovare al studenţilor energeticieni orădeni (CCSISEO). 
 







1. Manifestări ştiinţifice şi evenimente asociate  

Nr. 

crt.  

Activităţi desfăşurate  Număr de 

realizări/participări  

1.  Organizatori ai „Simpozionului Energie - Resurse - Mediu al Studenților Orădeni” 

SERMStudo, ediţiile 2011÷2017  

7  

2.  Coorganizatori ai Simpozionului Inter(naţional) ”Brainstorming în Agora Cercurilor 

Studențești”, BACStud, ediţiile 2015-2017  

3  

3. Organizatori ai workshop-ului studenţesc “Creşterea eficienţei energetice la consumatori 

industriali şi casnici” 

2 

4. Organizatori ai şcolii de vară „Perfecţionarea competenţelor tehnice şi manageriale ale 

studenţilor în inginerie”  

2 

5.  Centre universitare participante la simpozioanele SERMStudo şi BACStud  14  

6.  Articole ştiinţifice ale studenţilor noştri publicate în volumele în format electronic/print 

cu ISBN ale diverselor manifestări ştiinţifice studenţeşti naţionale  

120  

7.  Articole ştiinţifice ale studenţilor noştri premiate  80  

8.  Studenţi implicaţi în organizarea şi participarea cu lucrări ştiinţifice la diverse 

simpozioane naţionale studenţeşti  

90 

9.  Participarea studenţilor energeticieni la mese rotunde, seminarii, worksh-opuri, expoziţii  11  



Imagini de la „Simpozionul Energie - Resurse - Mediu al Studenților Orădeni”   
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Imagini de la Simpozionul Naţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești” 
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Imagini de la Simpozionul Internaţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești” 
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Imagini de la diverse manifestări naţionale studenţeşti 
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Workshop studenţesc  

Imagini de la workshop-ul studențesc “Creşterea eficienţei energetice la consumatori industriali şi casnici” 



Şcoli de vară 
 

25 de studenţi ai facultăţii noastre au participat în mod gratuit la şcoala de vară “Valorificarea deşeurilor 

din industria energetică’’, la Târgu Jiu, în perioada 11-13 iulie 2013, unde au avut parte de următoarele 

activităţi: 

• o conferinţă pe teme legate de managementul deşeurilor,  

• vizite la Laboratorul de încercări fizico-mecanice din cadrul Institutului de Cercetare, Dezvoltare şi 

Inovare, Tg. Jiu,  

• vizite la Termocentrala Rovinari, Exploatarea minieră Roşia, Staţia de Bioremediere Ţicleni, etc. 

Imagini de la vizite întreprinse în cadrul şcolii de vară “Valorificarea deşeurilor din industria energetică’’  



Imagini de la vizite întreprinse în cadrul şcolii de vară “Valorificarea deşeurilor din industria energetică’’  



Imagini de la şcoala de vară “Perfecţionarea competenţelor tehnice şi manageriale” 



 
Participarea la evenimentul “Noaptea Cercetătorilor” 
 
 

Imagini de la participarea la evenimentul “Noaptea cercetătorilor”, 25.09.2015 

 

Studenţii noştri, alături de cadre didactice din cadrul Departamentului de Inginerie Energetică, 
au participat la evenimentele desfăşurate sub egida “Noaptea cercetătorilor” cu diferite 
standuri, realizări practice, experimente... 

: 



2. Cercuri studenţeşti   
 

 

Rapoarte de activitate ale celor două cercuri studenţeşti pe perioada 2014 -2017: 

Produse ale activităţii Număr 

Articole publicate de studenţi (coordonate de 

cadre didactice) 

22 

Participări la conferinţe naţionale 12 

Coorganizator al simpozionului BACStud  3 

Lucrări de licenţă 24 

Lucrări de masterat 12 

Vizite în parcuri eoliene, solare, etc 10 

Implicarea activă în organizarea simpozionului 

naţional SERMStudo  

4 

Cercul ştiinţific studenţesc  

Conversia Energiei şi Eficienţă Energetică 

Cercul ştiinţific studenţesc  

Compatibilitatea electromagnetică şi modelarea câmpului 

electromagnetic 

Produse ale activităţii Număr 

Articole publicate de studenţi (coordonate de 

cadre didactice) 

12 

Participări la conferinţe naţionale 10 

Coorganizator al simpozionului BACStud  3 

Lucrări de licenţă 18 

Lucrări de masterat 10 

Activităţi practice în cadrul unor firme 6 

Implicarea activă în organizarea simpozionului 

naţional SERMStudo 

4 



Imagini de la vizite de lucru desfăşurate în cadrul cercurilor studenţeşti 
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3. Proiecte şi mobilități ERASMUS 
 

Studenţii noştri au beneficiat de stagii de practică în cadrul a două proiecte de tip POSDRU și 

au mai participat la evenimente satelit care s-au desfășurat în cadrul unor alte proiecte, astfel:  
 

Proiectul: “O şansă în plus: Stagii de practică pentru studenţii de la facultăţile de 

energetică”, Codul proiectului: POSDRU/90/2.1/S/62528, Partener: Universitatea 

"Politehnica" din Timişoara, 2012-2013; studenții au desfășurat activităţi de practică 

desfăşurate la întreprinderea S.C. Hidroelectrica S.A., S.H. Oradea: Amenajarea Drăgan –

Iad (Baraj Drăgan, captări secundare, lac de acumulare Drăgan, CHE Remeţi, CHE 

Munteni, CHE Leşu), CHE Aştileu, CHE Tileagd, CHE Săcădat, CHE Fughiu, etc; 

activitatea celor mai eficienți și receptivi studenţi a fost premiată cu laptop-uri. 
 

Proiectul: ”Succes prin stagii de practică-SSP”, cofinanţat de Fondul Social European şi 

bugetul naţional POSDRU, 07.05.2014 -  06.11.2015,  Fundaţia Agora Oradea; studenții 

au desfășurat practică la diverse instituții, firme din Oradea, activitatea lor fiind stimulată 

financiar. 



“International Geothermal Days Romania”/ “International Summer School on Geothermal 
Energy“ în cadrul proiectului PC7 GROUND – MED, care a inclus International Workshop on 
“Ground Source Heat Pumps” și International Course on “Drilling, completion and testing of 
geothermal wells”, Băile Felix, 6-7.06.2012; 
Masa rotundă “Interdisciplinaritatea și managementul cercetării – prezentarea rezultatelor 

obținute de căre doctoranzi” în proiectul “Prin burse doctorale spre cercetarea de nivel 

european”, Băile Felix, 07.06.2012; 

De asemenea studenți de-ai noștri au beneficiat de mobilități ERASMUS la Universidad de 

Vigo (Spania), Universite d’Artois (Franţa), Nigde University (Turcia). Există semnate 

Acorduri Bilaterale pentru mobilităţi ale studenţilor de la ciclul de licenţă, studii aprofundate 
sau doctorale și cu Universita Degli Studi di Trento (Italia), Universita „La Sapienza” di 

Roma (Italia), Université Pierre et Marie Currie (Paris), Uniwersytet Rzeszowski (Polonia). 
 
Studenții au acces la biblioteca departamentului și a universității, precum și în cadrul 

laboratoarelor specializate unde au la îndemâna întreaga bază materială necesară elaborării 
eventualelor proiecte propuse de aceștia. 
 



Imagini de la activităţile de practică studenţească din cadrul proiectelor de tip POSDRU 
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Imagini de la activităţile de practică studenţească din cadrul proiectelor de tip POSDRU 



4. Excursii de studii, vizite de lucru, activități sportive , alte evenimente 
 

• În perioadele de practică studenţească, dar nu numai, s-au organizat, de-a lungul timpului, 
excursii de studii, excursii de documentare. 

• Obiective: Însuşirea unor probleme prezentate la cursuri prin vizualizarea, observarea şi 
dezbaterea în cadrul unor instituţii specializate a câtorva tehnologii, procese, instalaţii sau 
echipamente specifice. Pe toată durata de desfăşurare a excursiei se încearcă lămurirea 
întrebărilor din domeniul energetic puse de către studenţi personalului din exploatarea instalaţiilor 
vizitate, se organizează competiţii sportive, precum şi vizitarea tuturor obiectivelor turistice din 
calea traseului excursiei, adică se încearcă o îmbinare a utilului cu plăcutul, ceea ce a făcut 
renumită această excursie de-a lungul anilor. 

• Dintre obiectivele energetice vizitate amintim: Centrala nucleară Cernavodă, CTE Mintia, 
Întreprinderea Electromotor Timişoara, S.C. Luxten - AEM S.A. Timişoara, Uzina de 
hidroagregate UCMR Reşiţa, Uzina Electroputere Craiova, Barajul şi centrala hidroelectrică 
Bicaz, CTE cu turbine cu gaz Iernut, Barajul şi lacul de acumulare Siriu, Electromureş Târgu 
Mureş, parcul fotovoltaic din Sebiş judetul Arad, CHE din judeţul Bihor, etc. 

 



Imagini din cadrul unor vizite de lucru 



Imagini din cadrul unor excursii studenţeşti 



Pe lângă excursiile de studii, studenții noștri mai beneficiază de frecvente vizite de lucru de câte o zi 

pe parcursul anului universitar la diverse firme în domeniul energetic din județul Bihor, pentru 

lămurirea problematicilor studiate în cadrul cursurilor de specialitate. 

Periodic se organizează activități sportive și de agrement pentru studenți la care iau parte și cadre 

didactice din cadrul DIEn; la acestea se mai adaugă şi alte evenimente de tip banchete, seri studenţeşti, 

Curs festiv, Balul Bobocilor, întâlniri de 10 ani ale absolvenților, evenimente caritabile, etc. 

Imagini de la activități sportive și de agrement  



Imagini de la activități de agrement  



Imagini de la Cupa Tesla 



Imagini de la evenimentele studenților absolvenți  



5. Vizibilitate, promovare, parteneri  

pliante, afişe, benere 
montaj video, 

prezentare PowerPoint   

activități organizate media locală 

Promovarea 
CCSISEO 

pagina 
web a 
DIEn 

pagina de 
Facebook
a centrului 

  Vizibilitatea 

  CCSISEO 
 

vor fi postate toate materialele de promovare, 
evenimentele CCSISEO, povești/afaceri de 
succes ale absolvenților noștri, etc 

Parteneri CCSISEO 

menţinerea partenerilor existenţi şi atragerea de 
noi parteneri din domeniul de cercetare științifică 
și inovare a centrului 



OBIECTIVE ALE CCSISEO 

Obiective generale:  

- 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; 

- 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 

Plus și la internshipurile organizate de firmele de profil, etc. 

- Accesarea unor burse de performanţă, respectiv a unor burse de performanţe ocazionale de către 

cei mai implicaţi studenţi în activităţile extracuriculare. 



 

Obiective punctuale: 

- Organizarea următoarelor manifestări științifice și evenimente asociate: 
    - Simpozionul Energie – Resurse – Mediu Al Studenţilor Orădeni, SERMStudo; 

    - Simpozionul Naţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”; 

    - Workshop-ul ”Creşterea eficienţei energetice la consumatori industriali şi casnici”; 

    - Şcoala de vară ”Perfecţionarea  competenţelor tehnice şi manageriale ale studenţilor în 

inginerie” cu evenimentele conexe: 

         -Concurs de proiecte tehnice practice în cadrul cercurilor studenţeşti; 

         -Excursie tematică pe tema ”Cunoaşterea structurii şi managementului centralelor electrice”; 

         -Workshop-ul ”Poluarea electromagnetică. Identificare şi combatere”. 
- Organizarea unor vizite de lucru în cadrul cercurilor studențești, a unei excursii de studii, 

precum și a altor evenimente: competiții sportive, seri studenţeşti, curs festiv, întâlniri cu 

absolvenți, etc; 

- Campanii de îmbunătățire a vizibilității CCSISEO, de promovare a activităților CCSISEO și 

atragerea de noi parteneri în vederea unor colaborări cât mai eficiente; 

- Mediatizarea unor Povești/afaceri de succes (pe baza unor interviuri) ale absolvenților noștri. 

 



STRUCTURA DE CONDUCERE A CCSISEO 

Consiliul de conducere 

Director 

 
Director adjunct cadru didactic 
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Director adjunct student 
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Sediul CCSISEO 
•Universitatea din Oradea,  

•Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial 

•Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea, Bihor,  

•Sala A 108, pav. A, et. I 

•Telefon: 40-259-408231 
 

Date de contact ale CCSISEO 
Persoană de contact: conf. univ. dr. ing. Simona Dzițac 

E–mail persoană de contact: simona.dzitac@gmail.com;                       

                                                           simona@dzitac.ro 
 

Reglementări ale CCSISEO 
•Statut și Regulament de organizare şi de funcționare al CCSISEO  

•Formular de adeziune la CCSISEO 

•Organigrama CCSISEO 



•Dacă ești student al facultății noastre și-ți dorești să faci parte din cadrul CCSISEO și să participi la activitățile 

acestuia, descarcă formularul de adeziune de pe site, completează-l şi...contactează-ne! 

•Dacă ai prieteni elevi, informează-i despre activitățile CCSISEO, iar dacă sunt surprinși în mod plăcut de ceea 

ce facem, îi așteptăm să se înscrie la facultatea noastră, să devină studenții noștri și astfel să colaborăm!  

 


