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Excursie tematică în Munţii Apuseni
Membri şi simpatizanţi ai CCSISEO au desfăşurat în perioada 30.09 - 02.10.2016 o excursie
tematică pe acoperişul Apusenilor la Parcul Eolian de pe vârful Curcubăta Mare (Bihorul).
Dintre obiectivele turistice vizitate amintim: Muzeul şi cascada din Pătrăhăiţeşti, Peşterile
Ionele şi Scărişoara, Dealul cu melci, Cascada Pişoaia şi Muzeul Memorial Avram Iancu.
Ne-am convins încă o dată de minunatele plaiuri apusene cu frumuseţile exterioare şi
interioare încărcate de atâta istorie.

Imagini de la excursia tematică din Munţii Apuseni

Simpozionul ştiinţific studenţesc
EMING 2016
În perioada 24-25.11.2016 o delegaţie a CCSISEO, cadre didactice, studenţi şi simpatizanţi a
participat la Simpozionul ştiinţific studenţesc EMING 2016, organizat de Universitatea “Eftimie Murgu”
din Reşiţa.
Felicitări studenţilor noştri premiaţi cu Premiul I la Secţiunea Inginerie Electrică: Ahmad
Khalifeh, Cozma Horatiu, Tocai Dorina, Beschiu Valentin, Şandro Cristian! Aţi fost la înălţime!
Felicitări organizatorilor EMING 2016 şi mulţumiri pentru momentele plăcute oferite tuturor
participanţilor! Vă invităm să priviţi câteva imagini de la simpozion şi de la traseele turistice pe care leam parcurs in Serbia unde am servit preparate din peşte delicioase şi pe traseul Dunării de la Moldova
Nouă până la Orşova cu popasuri în locuri spectaculoase, cum ar fi: Cazanele Dunării, Statuia lui
Decebal, Mănăstirea Mraconia.

Imagini de la Simpozionul ştiinţific studenţesc EMING 2016

Masa rotundă „Sisteme de încălzire - pompe de căldură - instalații termosolare”
la Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial
Departamentul de Inginerie Energetică al Facultății I.E.M.I., împreună cu S.C. SOLARFOCUS
S.R.L., au organizat miercuri, 7 decembrie 2016, la Biblioteca Universității din Oradea, o masă
rotundă în cadrul căreia s-au abordat subiecte din domeniul „Sisteme de încălzire - pompe de
căldură - instalații termosolare”.
În cadrul evenimentului, au susținut prelegeri șef lucr. dr. ing. Codruța Bendea, din partea
Departamentului de Inginerie Energetică, ing. Elian Trandafir, din partea S.C. SOLARFOCUS
S.R.L. și șef lucr. dr. ing. Alin Blaga, organizatorul evenimentului.
Subiectele abordate au vizat atât aspecte teoretice, cât și practice, specifice: principii de
funcționare, tipuri constructive, proiectarea, instalarea și exploatarea sistemelor de încălzire, pompe
de căldură, respectiv termosolare.
Manifestarea s-a bucurat de audiență, atât din partea studenților, cât și a cadrelor didactice,
constituindu-se ca un util schimb de experiență și un bun prilej de familiarizare a studenților cu
aspectele practice și de business ale profesiei de inginer.

Imagini de la Masa rotundă „Sisteme de încălzire - pompe de căldură - instalații termosolare”

Comunicat de presă semnat de
Conf. univ. dr. ing. Gabriel Bendea, Decanul FIEMI
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Excursie tematică şi weekend la munte în întâmpinarea sărbătorilor de iarnă
În perioada 9-11 decembrie 2016 a avut loc o excursie tematică suprapusă cu un weekend la
munte în Vârtop şi pe Valea Arieşului la care au participat 60 de cadre didactice, studenţi, simpatizanţi ai
CCSISEO din diverse colţuri ale ţării. Un peisaj feeric cu zăpadă, colinzi, voie bună au completat
splendoarea oferită de Parcul Naţional Apuseni cu văi, peșteri, cascade și peisaje spectaculoase care îți
taie respirația. Mulţumiri participanţilor, dar şi sponsorilor noştri, care au făcut posibilă această întâlnire,
în care prietenia, căldura sufletească, spiritul colegial, bucuria revederii şi-au spus şi de această dată
cuvântul.

Imagini de la excursia tematică şi weekend-ul din decembrie de la munte

Excursia tematică “Pe plaiuri maramureșene”
În perioada 28 aprilie - 1 mai peste 70 de membri şi simpatizanţi ai CCSISEO au participat la
excursia tematică “Pe plaiuri maramureșene” având ca scop vizitarea unei palete bogate de atracţii
şi valori turistice naturale, culturale, istorice, tehnice din Ţara Maramureşului, Ţara Oaşului şi Ţara
Lăpuşului. Astfel, am vizitat Cimitirul Vesel din Săpânța, Memorialul Victimelor Comunismului şi
al Rezistenţei, Muzeul Satului din Sighetu Marmaţiei, Mănăstirile Bârsana, Peri şi Rohia, Biserica
de lemn „Nașterea Maicii Domnului”, staţiunile Ocna Şugatag şi Borşa, morile de apă, vâltorile,
horinciile de pe Valea Izei, Păstrăvăria Alex din satul Mara, satele Ieud şi Săcel şi am călătorit pe
Valea Vaserului cu mocăniţa din Vişeul de Sus. Am fost încântaţi de ospitalitatea localnicilor, de
păstrarea tradiţiilor, de frumuseţea inegalabilă a locurilor, de minunata formaţie de ceteraşi care nea încântat într-una din serile excursiei. Mulţumim tuturor participanţilor din diversele colţuri ale
ţării care s-au alăturat excursiei noastre şi care au fost atât de dornici de a vedea sau revedea
meleaguri maramureşene de poveste. Cu siguranţă...vom reveni!

Imagini de la excursia tematică “Pe plaiuri maramureșene”

Curs festiv
10 mai 2017....o zi de solemnă, de neuitat în care o nouă generaţie de studenţi a absolvit
cursurile Facultăţii de Inginerie Energetică şi Management Industrial. Dragi absolvenţi, echipa
CCSISEO vă urează sănătate, mult succes în viaţă, să fiţi frumoşi la fel ca şi până acum şi cu suflete
la fel de curate pentru tot restul vieţii! Fie ca visele voastre frumoase să devină realitate! Vă urăm
baftă la licenţă şi la toate examenele vieţii!
Vă aşteptăm la programele noastre de master şi astfel vă aşteptăm să fiţi în continuare alături
de activităţile centrului nostru studenţesc.

Imagini de lacursul festiv

Simpozionul ştiinţific studenţesc
SERM STUDO 2017 – EDIȚIA a VII-a
În perioada 18-20 mai 2017, la Baza didactică și de cercetare „Gaudeamus” din Stâna de
Vale a avut loc cea de-a VII-a ediţie a “Simpozionului Energie – Resurse – Mediu a Studenţilor
Orădeni - SERM STUDO 2017”. Echipa organizatoare a simpozionului a cuprins cadre didactice și
studenți ai Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial, Departamentul de Inginerie
Energetică, membri ai Centrului de creaţie ştiinţifică şi inovare al studenţilor energeticieni orădeni
(CCSISEO).
Scopul acestei manifestări a fost acela de a stimula studenții să-și coreleze cunoștințele
teoretice și practice din domeniul ingineriei cu abilitățile de cercetare, având ca rezultat o serie de
lucrări științifice care pun în evidență 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.
Simpozionul a constituit un bun prilej pentru studenții din diverse centre universitare de a
schimba păreri, opinii, cunoștințe, dar și de a lega prietenii și de a deschide perspectiva unor
colaborări viitoare.
Au fost acceptate 80 de lucrări științifice, grupate în 7 secțiuni: S1 - Sisteme
electroenergetice de transport și distribuție. Sisteme electroenergetice performante. Fiabilitate, S2 Materiale și tehnologii, S3 - Resurse regenerabile de energie. Tehnologii energetice sustenabile.
Eficiență energetică, S4 - Ingineria și protecția mediului. Ecologie, S5 - Management, marketing şi
legislaţie în domeniul energetic, S6 – Informatică aplicată în energetică și S7 – Studii doctorale în
inginerie.
SERM STUDO 2017 s-a bucurat de prezența a 80 de studenți însoțiți de cadrele didactice
coordonatoare din 11 centre universitare (Alba Iulia, Arad, Brașov, Cluj-Napoca, Craiova,
Hunedoara, Reșița, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Timișoara și Oradea).
Un juriu, format din cadre didactice universitare, a acordat diplome și premii, constând în cărți
tehnice de specialitate, celor mai originale și valoroase lucrări.
Studenții Universității din Oradea au fost prezenți în cadrul simpozionului cu un număr de 43 de
lucrări științifice. Dintre acestea, 4 lucrări au fost distinse cu premiul întâi, 5 lucrări au primit
premiul al doilea, iar 6 lucrări premiul al treilea.
Pe lângă partea ştiinţifică, cei prezenţi au mai participat la activităţi recreative şi de
agrement (drumeţie la Izvorul Minunilor, foc de tabără etc.), activități care au completat în mod
plăcut agenda simpozionului.
La reușita manifestării au contribuit esențial cadrele didactice din comitetul de organizare și
editorial, precum și studenții din comitetul de organizare al SERM STUDO 2017: Herman Robert,
Voina Mircea, Chirea Vlad, Vese Cristian, Blidar Andreea, Zsigo Csaba, Lucuța Cătălin, Moș
Răzvan, Fodor Bianca, Marc Natalia și alții.
Comunicat de presă:
http://media.uoradea.ro/article963-SIMPOZIONUL-ENERGIE-RESURSE-MEDIU-AL-STUDEN%C8%9AILOROR%C4%82DENI-SERM-STUDO-2017-EDI%C8%9AIA-a-VII-a

Imagini de la STUDO 2017

Participarea studenţilor la “Ziua Porților Deschise – CET Oradea 2017”
CET Oradea care funcţionează sub tutela termoficare Oradea este un colaborator de seamă şi
constant al facultăţii noastre.
În acest sens, membri ai CCSISEO au participat în perioada 25-26 mai are loc “Ziua Porților
Deschise - CET Oradea 2017” cu programul:
- Joi, 25 mai 2017, ora 14:30 - 18:30 - Vizită la noua centrală electrică de termoficare - CET Oradea
și la dispeceratul energetic - Termoficare Oradea.
- Vineri, 26 mai 2017, ora 09:00-12:30 - Conferință Termoficare Oradea desfășurată în CETATEA
ORADEA - Sala de conferințe, et. 1, corp E.

Imagini de la participarea studenţilor la “Ziua Porților Deschise – CET Oradea 2017”
Comunicat de presă:
http://www.crisana.ro/stiri/actualitate-2/de-la-vechiul-cet-pe-carbune-la-noua-centrala-pe-gaz-sute-de-vizitatorila-termoficare-157711.html

Simpozionul ştiinţific studenţesc HD-47-STUD
În perioada 26-27 mai 2017 o delegaţie a Centrului de creaţie ştiinţifică şi inovare al
studenţilor energeticieni orădeni (CCSISEO) de la Facultatea de Inginerie Energetică și
Management Industrial, Departamentul de Inginerie Energetică a participat la cea de-a 13-a ediţie a
Simpozionului ştiinţific studenţesc HD-47-STUD organizat de Universitatea Politehnica Timişoara,
Facultatea de Inginerie Hunedoara.
Delegaţia orădeană a fost reprezentată cu cinste de studenţii Ahmad Khalifeh, Beschiu
Valentin, Cozma Horaţiu, Filip Iuliu, Raţ Georgiana, Şandro Cristian, Tocai Dorina, Vălean Maria
însoţiţi de conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona şi asis. drd. ing. Lolea Marius.
Simpozionul HD-47-STUD, un simpozion cu mare tradiţie, a avut o participare numeroasă
cu peste 100 de participanţi şi 99 de lucrări ştiinţifice, studenţii noştri reuşind să obţină următoarele
rezultate la Secţiunea Inginerie electrică şi electronică:
 Premiul I - Ahmad Khalifeh, Dziţac Domnica cu lucrarea Modern Energy Systems - Smart
Grid Application, coordonator: conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona, secţiunea internaţională;
 Premiul III - Beschiu Valentin, Şandro Cristian, Raţ Georgiana cu lucrarea Studiu de
fezabilitate pentru proiectarea unui sistem hibrid de alimentare cu energie a unui obiectiv
izolat, coordonatori: șef lucrări dr. ing. Barla Eva, conf. univ. dr. ing. Simona Dzițac;
 Menţiune - Ahmad Khalifeh, Cozma Horaţiu, Tocai Dorina cu lucrarea Piața capacităților
de interconexiune şi contracte de import și export de energie electrică dintre sistemul
electroenergetic românesc şi sistemele electroenergetice vecine, coordonatori:
conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona, asis. drd. ing. Lolea Marius, drd. ing. Ias Gheorghe;
 Menţiune - Ahmad Khalifeh, Filip Iuliu, Vălean Maria cu lucrarea Evaluarea practică şi
asistată de calculator a potenţialulului energetic solar a unei regiuni geografice,
coordonatori: asis. drd. ing. Lolea Marius, conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona, ing. Mortan
Sorin.
Pe lângă partea ştiinţifică, organizatorii ne-au oferit o excursie la Castelul Huniazilor, unul
dintre cele mai valoroase monumente din arhitectura medievală a României.
Coordonatorii orădeni au decis să premieze şi ei rezultatele studenţilor lor extinzând
deplasarea cu o excursie de încă o zi care a constat în activităţi sportive (baschet, tenis de masă,
înnot) şi de agrement (plimbări cu hidrobiciclete, bărci), precum şi cu vizitarea următoarelor atracţii
şi valori turistice româneşti excepţionale: Mănăstirea Prislop, Lacul Cinciş, Cetatea Deva, porţiuni
din culoarul Mureşului din zona Brănişca, Cetatea Alba Carolina cu momentul schimbării gărzii,
Dumbrava Sibiului cu Muzeul Astra şi Grădina Zoologică, satul Răşinari cu Casa Memorială
Octavian Goga, staţiunea Păltiniş, centrul oraşului Sibiu. La această excursie suplimentară s-a
alăturat şi delegaţia de cadre didactice şi studenţi de la Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa.
Felicitări participanţilor şi mulţumiri organizatorilor!
conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona
Comunicat de presă:
http://media.uoradea.ro/article965-Simpozionul-%C5%9Ftiin%C5%A3ific-st
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Imagini de la HD-47-STUD

Sesiunea internațională de comunicări științifice studențești
ediția a XIX-a a Facultății de Inginerie U.A.V.
În perioada 6 – 8 iunie o delegaţie a Centrului de creaţie ştiinţifică şi inovare al studenţilor
energeticieni orădeni (CCSISEO) de la Facultatea de Inginerie Energetică și Management
Industrial, Departamentul de Inginerie Energetică a participat la cea de-a XIX-a ediţie a Sesiunii
internaţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti a Facultăţii de Inginerie din cadrul Universităţii
"Aurel Vlaicu" din Arad.
Delegaţia orădeană a fost reprezentată cu cinste de studenţii Ahmad Khalifeh, Cozma
Horaţiu, Filip Iuliu, Şandro Cristian, Tocai Dorina, Vălean Maria însoţiţi de conf. univ. dr. ing.
Dzițac Simona şi asis. drd. ing. Lolea Marius.
Programul simpozionului arădean a cuprins o conferinţă plenară susţinută de distinsul
profesor universitar Valeriu Beiu, prezentări ale unor firme din zona Arad, inclusiv participarea
acestora cu exponate, vizite în laboratoarele de cercetare ale universităţii, precum şi prezentarea
unui număr de 68 de lucrări ştiinţifice grupate pe diferite secţiuni; la secţiunea Skype au participat
studenţi internaţionali din Tunisia, Pakistan, Japonia, Iran, Singapore, Taiwan, India, USA,
Republica Moldova, ceilalţi participanţi provenind de la Universitatea din Oradea, Universitatea
Politehnica Timişoara – Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea “Eftimie Murgu” din
Reşiţa, Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări
“Caius Iacob” Arad, Liceul Naţional de Informatică Arad, Colegiul Tehnic General Gheorghe
Magheru, Târgu Jiu.
Studenţii orădeni au participat la secţiunea “Energetic and Renewable Energies” reuşind
următoarele rezultate meritorii:
 Premiul I -Ahmad Khalifeh, Dziţac Domnica-Ioana,Vălean Mărioara cu lucrarea “Practical
assessment and analisys of the exposure level in electricomagnetic field of human body”,
coordonatori: asis. drd. ing. Lolea Marius, conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona, secţiunea în
limba engleză;
 Premiul I - Filip Iuliu Florian, Tocai Dorina cu lucrarea “Methods dedicated to the
optimization of the level of redundancy”, coordonatori: conf. univ. dr. ing. Simona Dzițac,
șef lucrări dr. ing. Barla Eva;
 Premiul II – Dziţac Domnica-Ioana, Ahmad Khalifeh, Şandro Cristian, Cozma Horaţiu cu
lucrarea “Effects of high frequency electromagnetical field on biological systems”,
coordonatori: asis. drd. ing. Lolea Marius, conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona.
Momentele de umor şi voie bună şi-au făcut intens prezenţa, protagoniştii acestora, studenţii
noştri Filip Iuliu şi Şandro Cristian, reuşind să-i încânte pe participanţii la simpozion.
Pe lângă activităţile amintite studenţii au avut posibilitatea de a vizita diverse obiective
turistice şi culturale din Arad, în data de 8 iunie vizitând şi staţiunea Gyula din Ungaria unde au
beneficiat de activităţi de relaxare, sportive şi de agrement: înnot, plimbări cu hidrobicicleta, turul
oraşului cu trenuleţul.
Sesiunea internaţională studenţească de la Arad şi-a atins pe deplin scopul de a le oferi
oportunităţi studenţilor de a-şi demonstra fiecare cunoştinţele din diverse domenii ale ingineriei,
informaticii, controlului automat, calculatoarelor cu aplicabilitatea lor, prin realizarea unor lucrări
ştiinţifice care sa le pună în evidenţă eforturile creative şi intelectuale.
Felicitări participanţilor şi mulţumiri organizatorilor!
Galerie foto extinsă la adresa de Facebook a CCSISEO .
conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona
Comunicat de presă:
http://media.uoradea.ro/article980-Participare-de-succes-la-o-sesiune-interna%C5%A3ional%C4%83de-comunic%C4%83ri-%C5%9Ftiin%C5%A3ifice-studen%C5%A3e%C5%9Fti

Imagini de la Sesiunea internațională de comunicări științifice studențești
ediția a XIX-a a Facultății de Inginerie U.A.V.

CUPA TESLA - Ediția a II-a
În perioada 10 - 11 iunie 2017, pe o vreme superbă și cu un public pe măsură, s-a desfăşurat a
II-a ediţie a Cupei Tesla organizată în acest an de Asociaţia studenţilor ingineri din Oradea (ASIO)
în colaborare cu Uniunea Studenţilor din Oradea (USO) şi cu Centrul de Creaţie Știinţifică şi
Inovare al Studenţilor Energeticieni Orădeni (CCSISEO), centru care a iniţiat şi organizat în 2016
prima ediţie a acestei competiţii sportive.
Competiţia a debutat sâmbătă, 10 iunie la ora 12:00 la Clubul KingPong din Oradea unde s-a
desfăşurat concursul de tenis de masă. La competiţie au luat startul reprezentanţi ai companiilor
Qubiz și Comau Romania SRL și reprezentanți ai studenților şi cadrelor didactice din CCSISEO.
Meciurile au fost foarte disputate, astfel că, după confruntări foarte strânse, clasamentul a fost:
Mangrău Ioan (Qubiz) – Premiul I, Andrei Gliga (Qubiz) – Premiul II, Păcurar Alexandru (Comau
Romania) – Premiul III, Dziţac Simona, Mortan Sorin şi Tocai Dorina (CCSISEO) – diplome de
participare.
În aceeaşi zi, începând cu ora 17:00 pe terenul mare de baschet din parcul I.C. Brătianu din
Oradea s-au desfăşurat meciuri de baschet la care au luat parte reprezentanţi ai companiilor Qubiz
și Comau Romania SRL și reprezentanți ai studenților şi cadrelor didactice din CCSISEO şi ASIO.
De asemenea meciurile au fost aprig disputate, galeriile făcându-şi pe deplin datoria. La finalul
competiţiei clasamentul s-a prezentat astfel: echipa Qubiz – Premiul I, echipa Comau România SRL
– Premiul II, ASIO – Premiul III, CCSISEO – diplomă de participare.
Duminică, 11 iunie 2017, începând cu ora 16:00 pe terenurile sintetice ale Universităţii din
Oradea, s-a desfăşurat competiţia de fotbal la care s-au înscris două echipe de la compania Comau
Romania SRL, două echipe de la CCSISEO şi o echipă de la ASIO. Echipa CCSISEO I a ocupat
locul fruntaş pe podium, urmată de echipa Comau parter, ASIO, Comau etaj şi CCSISEO II.
Toate meciurile de tenis de masă, baschet şi fotbal din cadrul competiţiei sportive Cupa Tesla
– Ediţia a II-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.
Nelipsitul moment poetic cu care ne-a obişnuit studentul Şandro Cristian, membru al
CCSISEO, la diversele manifestări ştiinţifice şi sportive organizate, care a compus şi ne-a recitat o
poezie cu ocazia evenimentului sportiv organizat, a adus zâmbete pe buzele tuturor participanţilor.
Sportivii/echipele de pe podium au primit diplome de premiere şi cupe, ceilalți participanți
fiind recompensați cu diplome de participare.
Dorim să adresăm mulţumiri Primăriei Municipiului Oradea, companiilor prezente, cadrelor
didactice şi studenţilor de la Universitatea din Oradea, care au sprijinit şi făcut posibilă organizarea
Cupei Tesla – Ediţia a II-a.
Felicitări tuturor sportivilor participanţi!
Vă aşteptăm cu mare interes la Cupa Tesla – Ediţia a III-a, care va avea loc în toamna - iarna
2017 şi care se doreşte a fi un eveniment caritabil.
Galerie foto extinsă poate fi vizualizată la adresele de Facebook a ASIO & CCSISEO .
Profesor coordonator, Director CCSISEO, conf. univ. dr. ing. Dziţac Simona
Preşedinte ASIO, student Cosma George
Preşedinte Comitet de organizare, student Vereş George
Comunicat de presă:
http://media.uoradea.ro/article981-CUPA-TESLA-Edi%C8%9Bia-a-II-a

Imagini de la Cupa Tesla - Ediția a II-a

Şcoala de vară
„Perfecţionarea competenţelor tehnice şi manageriale ale studenţilor în inginerie” – Ediţia a II-a
În perioada 26 - 29 iunie 2017 a avut loc la Baba Caia Coronini – Cazanele Dunării şcoala de
vară „Perfecţionarea competenţelor tehnice şi manageriale ale studenţilor în inginerie” - Ediţia a
II-a, organizată sub egida Centrului de Creație Știinţifică şi Inovare al Studenţilor Energeticieni
Orădeni (CCSISEO) în colaborare cu Asociaţia studenţilor ingineri din Oradea (ASIO), Uniunea
Studenţilor din Oradea (USO) şi Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
La şcoala de vară au participat 60 de cadre didactice şi studenţi de la Universitatea din Oradea,
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, inclusiv simpatizanţi
ai CCSISEO, din Bucureşti, Deva, Timişoara, Beiuş.
Printre participanţii la şcoala de vară s-au numărat invitaţi de onoare, care au susţinut lecturi
invitate, personalităţi universitare de renume internaţional, după cum urmează: d-na prof. univ. dr.
Moisil Ioana de la Univesitatea „Lucian Blaga” din Sibiu/Centrul de Cercetare în Informatică și
Tehnologia Informației, d-na prof. univ.dr. ing. Bălaş Valentina şi dl prof. univ. dr. ing. Bălaş
Marius de la Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, dl conf. univ. dr. ing. Popper Laurenţiu de la
Centrul de Formare şi Perfecţionare Perfect Service, Bucureşti.
Programul vast al şcolii de vară a cuprins:
 Salutul de deschidere al şcolii de vară!
 Instruirea colectivă a participanţilor cu privire la normele în vigoare de securitate şi sănătate
în muncă, precum şi a unor norme suplimentare;
 Vizite la Parcul Eolian Moldova Nouă, Parcul Eolian Oraviţa, muzeul Hidrocentralei Porţile
de Fier I;
 Masa rotundă privind relaţia învăţământul superior – mediul socio-economic - moderator:
conf. univ. dr. ing. Dziţac Simona, lectori invitaţi: conf. univ. dr. ing. Popper Laurenţiu, şef
lucr. dr. ing. Raţiu Mariana, prof. Mihaela Popovici;
 Cursul activ-participativ cu tema “Inginerul practician sau pedagog?” - moderator: conf.
univ. dr. ing. Dziţac Simona, lectori invitaţi: prof. univ. dr. Moisil Ioana, asis.ing. drd. Lolea
Marius;
 Workshop-ul pe tema noilor tehnologii în dezvoltarea proiectelor tehnice industriale pe
diverse domenii - moderator: conf. univ. dr. ing. Dziţac Simona, lectori invitaţi: prof.
univ.dr. ing. Bălaş Valentina, prof. univ. dr. ing. Bălaş Marius;
 Masa rotundă pe tematica prezentării atribuţiilor manageriale ale conducătorilor obiectivelor
vizitate – moderator: conf. univ. dr. ing. Popper Laurenţiu;
 Seminarul privind structura şi funcţiunile unor agregate energo-tehnologice din cadrul
obiectivelor vizitate– moderatori: conf. univ. dr. ing. Popper Laurenţiu, prof. univ. dr. ing.
Bălaş Marius;
 Concursul cu premii pentru verificarea competenţelor tehnice şi manageriale ale studenţilor
în inginerie dobândite în cadrul şcolii de vară – componenţa juriului: prof. univ. dr. Moisil
Ioana, prof. univ.dr. ing. Bălaş Valentina, prof. univ. dr. ing. Bălaş Marius, conf. univ. dr.
ing. Dziţac Simona, conf. univ. dr. ing. Popper Laurenţiu, şef. lucr. dr. ing. Bunda Şerban,
asis.ing. drd. Lolea Marius;
 Vizitarea unor obiective turistice marcante din România şi Serbia: Cazanele Dunării, Statuia
lui Decebal, Mănăstirea Mraconia, Parcul Cheile Nerei – Beuşniţa: Cascada Bigăr, Lacul
Ochiul Beiului, Cascada la Văioagă, oraşele Golubac, Orşova, Staţiunea Băile Herculane,
Complexul Egreta - satul plutitor din Berzasca, morile de apă de la Rudăria, restaurantele
sârbeşti cu specific pescăresc Joca Krofna şi Lederata, Pensiunea Căuniţa;
 Oferirea de diplome de merit invitaţilor de onoare şi organizatorilor activităţilor şcolii de
vară, diplome speciale studenţilor din comitetul de organizare, diplome de premiere
studenţilor paticipanţi la concursul şcolii de vară şi diplome de participare;

 Poze de grup;
 Salutul de închidere al şcolii de vară.
Momentele de umor şi voie bună şi-au făcut intens prezenţa, protagoniştii acestora, studenţii
noştri Filip Iuliu şi Şandro Cristian, reuşind să-i încânte pe participanţii la şcoala de vară.
Activităţile de divertisment (dans, recital de poezie, karaoke), de agreement (plimbări cu
ambarcaţiuni şi cu nava Baziaş 1 din Moldova Veche pe Dunăre cu vizitarea Insulei Ostrov) şi
sportive (înnot, pescuit), au umplut agenda fiecărei zile din cadrul şcolii de vară.
Experienţe de neuitat, vizite de lucru, perfecţionări, 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 desfăşurată la Baba Caia Coronini – Cazanele
Dunării.
La întoarcerea spre casă o parte dintre participanţii la şcoala de vară au optat pentru vizitarea
creaţiilor lui Constantin Brâncuşi de la Târgu Jiu: Poarta Sărutului, Aleea Scaunelor, Masa Tăcerii,
Coloana Infinitului, alţii au ales o plimbare cu trenul pe ruta Oraviţa-Anina, cea mai veche cale
ferată din România sau vizitarea altor obiective de pe Valea Arieşului sau a unor oraşe, precum
Sibiu, Deva, Arad, chiar şi cu o extensie pentru unii pe litoralul românesc la Costineşti.
Mulţumim tuturor 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, cadrelor didactice şi studenţilor participanţi şi tuturor acelora care au făcut posibilă
şi au contribuit la reuşita acestei manifestari ştiinţifice studenţeşti!
Galerie foto extinsă la adresa de Facebook a CCSISEO .
Responsabil eveniment,
Director CCSISEO,
conf.univ.dr. ing. Dzițac Simona,
Comunicat de presă:
https://www.facebook.com/pg/UniversitateaDinOradea/posts/?ref=page_internal
http://media.uoradea.ro/Evenimente+desfasurate+-+Universitatea+din+Oradea

Imagini de la şcoala de vară
„Perfecţionarea competenţelor tehnice şi manageriale ale studenţilor în inginerie” – Ediţia a II-a

Raportul de activitate pe anul universitar 2016/2017 din cadrul
Cercului ştiinţific studenţesc ProEnergia de Conversia energiei şi eficienţă energetică
Produse ale activităţii

Număr

Articole publicate de studenţi

4

Articole publicate în colaborare profesor-student

-

Participări conferinţe naţionale

3

EMING 2016, HD-47-STUD, SERMStudo 2017
Participări conferinţe internaţionale

1

Sesiunea internațională de comunicări științifice studențești ediția a XIX-a, Arad 2017
Concursuri naţionale

-

Concursuri internaţionale

-

Lucrări licenţă

4

Lucrări masterat

2

Proiecte de cercetare

-

Brevete

-

Aplicaţii la nivel local/naţional/regional
- finanţare obţinută de la MENCS, prin intermediul FIEMI, pentru Simpozionul
Energie –Resurse – Mediu al studenţilor Orădeni, 5-7.05.2016 (8200 lei)
Alte produse
 vizite în diverse parcuri eoliene, solare;
 implicarea activă în organizarea:
- Simpozionului Energie –Resurse – Mediu al studenţilor Orădeni, 18–20.05.2017;
-Şcolii de vară “Perfecţionarea competenţelor tehnice şi manageriale ale studenţilor în
inginerie”, 26 – 29 iunie 2017;
- Competiţiei “ Cupa Tesla”, mai-iunie 2017.
 burse ocazionale obţinute de studenţi pentru rezultatele deosebite la manifestările
științifice studențești (Ahmad Khalifeh, Ias Gheorghe).

1

4
3

2

Raportul de activitate pe anul universitar 2016/2017 din cadrul
Cercului ştiinţific studenţesc Elektron de
Compatibilitate electromagnetică şi modelarea câmpului electromagnetic

Produse ale activităţii

Număr

Articole publicate de studenţi (coordonate de cadre didactice)

4

Articole publicate în colaborare profesor-student

-

Participări conferinţe naţionale

3

EMING 2016, HD-47-STUD, SERMStudo 2017
Participări conferinţe internaţionale

1

Sesiunea internațională de comunicări științifice studențești ediția a XIX-a, Arad 2017
Concursuri naţionale

-

Concursuri internaţionale

-

Lucrări licenţă

3

Lucrări masterat

1

Proiecte de cercetare

-

Brevete

-

Aplicaţii la nivel local/naţional/regional

-

Alte produse
 activităţi practice în cadrul unei firme;
 implicarea activă în organizarea:
- Simpozionului Energie –Resurse – Mediu al studenţilor Orădeni, 18–20.05.2017;
-Şcolii de vară “Perfecţionarea competenţelor tehnice şi manageriale ale studenţilor în
inginerie”, 26 – 29 iunie 2017;
- Competiţiei “ Cupa Tesla”, mai-iunie 2017.

3
3

Raportul de activitate pe anul universitar 2016/2017 din cadrul
Cercului ştiinţific studenţesc „Energ-IM” de Management energetic şi studiul pieţei de energie

Produse ale activităţii

Număr

Articole publicate de studenţi (coordonate de cadre didactice)

5

Articole publicate în colaborare profesor-student

-

Participări conferinţe naţionale

3

EMING 2016, HD-47-STUD, SERMStudo 2017
Participări conferinţe internaţionale

1

Sesiunea internațională de comunicări științifice studențești ediția a XIX-a, Arad 2017
Concursuri naţionale

-

Concursuri internaţionale

-

Lucrări licenţă

7

Lucrări masterat

5

Proiecte de cercetare

-

Brevete

-

Aplicaţii la nivel local/naţional/regional

1

- finanţare obţinută de la MENCS, prin intermediul FIEMI, pentru şcoala de vară
“Perfecţionarea competenţelor tehnice şi manageriale ale studenţilor în inginerie” (8800 lei)
Alte produse
 activităţi practice în cadrul unei firme;
 implicarea activă în organizarea:
 implicarea activă în organizarea:
- Simpozionului Energie –Resurse – Mediu al studenţilor Orădeni, 18–20.05.2017;
- Şcolii de vară “Perfecţionarea competenţelor tehnice şi manageriale ale studenţilor în
inginerie”, 26 – 29 iunie 2017;
- Competiţiei “ Cupa Tesla”, mai-iunie 2017.
 burse ocazionale obţinute de studenţi pentru rezultatele deosebite la manifestările
științifice studențești (Dorydory Madinga, Horatiu Cozma)

3
3

2

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 2016-2017
Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial
Departamentul de Inginerie Energetică - CCSISEO

Nr. crt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Denumire
manifestare

Locul desfăşurării / Dată

Sesiunea
internațională de
comunicări
științifice
studențești
ediția a XIX-a
Sesiunea
internațională de
comunicări
științifice
studențești
ediția a XIX-a a
Sesiunea
internațională de
comunicări
științifice
studențești
ediția a XIX-a .
Simpozionul
ştiinţific studenţesc
HD-47-STUD
Simpozionul
ştiinţific studenţesc
HD-47-STUD

Universitatea Politehnica
Timişoara, Facultatea de Inginerie
Hunedoara, 26-27 mai 2017
Universitatea Politehnica
Timişoara, Facultatea de Inginerie
Hunedoara, 26-27 mai 2017

Simpozionul
ştiinţific studenţesc
HD-47-STUD

Universitatea Politehnica
Timişoara, Facultatea de Inginerie
Hunedoara, 26-27 mai 2017

Universitatea "Aurel Vlaicu" din
Arad, Facultatea de Inginerie,
6 - 8 iunie 2017

Rezultate
Numele studenţilor Titlul comunicării / lucrării / produsului cercetării Premii / distincţii Cadru didactic coordonator
obţinute
Ahmad Khalifeh,
Dziţac DomnicaIoana,Vălean
Mărioara

Practical assessment and analisys of the exposure level
in electricomagnetic field of human body

Premiul I

as.drd. ing. Lolea Marius,
conf. univ. Dzițac Simona

Universitatea "Aurel Vlaicu" din
Arad, Facultatea de Inginerie,
6 - 8 iunie 2017

Filip Iuliu Florian,
Tocai Dorina

Methods dedicated to the optimization of the level of
redundancy

Premiul I

conf. univ. Dzițac Simona,
şef lucr. dr. Barla Eva

Universitatea "Aurel Vlaicu" din
Arad, Facultatea de Inginerie,
6 - 8 iunie 2017

Dziţac DomnicaIoana, Ahmad
Khalifeh, Şandro
Cristian, Cozma
Horaţiu

Effects of high frequency electromagnetical field on
biological systems

Premiul II

as.drd. ing. Lolea Marius,
conf. univ. Dzițac Simona

Ahmad Khalifeh,
Dziţac Domnica

Modern Energy Systems - Smart Grid Application

Premiul I

Beschiu Valentin,
Şandro Cristian,
Raţ Georgiana

Studiu de fezabilitate pentru proiectarea unui sistem
hibrid de alimentare cu energie a unui obiectiv izolat

Premiul III

Ahmad Khalifeh,
Cozma Horaţiu,
Tocai Dorina

Piața capacităților de interconexiune si contracte de
import și export de energie electrică dintre sistemul
electroenergetic românesc şi sistemele
electroenergetice vecine

Menţiune

conf. univ. Dzițac Simona
şef lucr. dr. Barla Eva,
conf. univ. Dziţac Simona
conf. univ. Dzițac Simona,
as.drd. ing. Lolea Marius

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Simpozionul
Universitatea Politehnica
ştiinţific studenţesc Timişoara, Facultatea de Inginerie
HD-47-STUD
Hunedoara, 26-27 mai 2017
Simpozionul
Baza didactică şi de cercetare
Energie – Resurse – “Gaudeamus”, Stâna de Vale,
Mediu al
18–20.05.2017
Studenţilor Orădeni,
SERMStudo 2017
Simpozionul
Baza didactică şi de cercetare
Energie – Resurse – “Gaudeamus”, Stâna de Vale,
Mediu al
18–20.05.2017
Studenţilor Orădeni,
SERMStudo 2017
Simpozionul
Baza didactică şi de cercetare
Energie – Resurse – “Gaudeamus”, Stâna de Vale,
Mediu al
18–20.05.2017
Studenţilor Orădeni,
SERMStudo 2017

Ahmad Khalifeh,
Filip Iuliu,
Vălean Maria
Ahmad Khalifeh

Evaluarea practică şi asistată de calculator a
potenţialulului energetic solar a unei regiuni
geografice
Operation and planning of energy systems and smart
meters application in smart grids

Rat Georgiana,
Şandro Cristian

Simpozionul
Energie – Resurse –
Mediu al
Studenţilor Orădeni,
SERMStudo 2017
Simpozionul
ştiinţific studenţesc,
EMING 2016
Simpozionul
ştiinţific studenţesc,
EMING 2016

Menţiune

as.drd. ing. Lolea Marius,
conf. univ. Dzițac Simona

Premiul I

conf. univ. Dzițac Simona

Managementul securităţii muncii şi creşterii
performanţei resursei umane în domeniul energetic

Premiul II

conf. univ. Dzițac Simona

Cozma Horaţiu

Rolul unui manager într-o instituţie

Premiul III

as.drd. ing. Lolea Marius,
conf. univ. Dzițac Simona

Baza didactică şi de cercetare
“Gaudeamus”, Stâna de Vale,
18–20.05.2017

Ahmad Khalifeh,
Tocai Dorina,
Beschiu Valentin

Consideraţii privind operaţionalitatea pieţei de
energie intrazilnice si a pieţei pentru ziua urmatoare

Menţiune

as.drd. ing. Lolea Marius,
conf. univ. Dzițac Simona

Universitatea “Eftimie Murgu”
din Reşiţa, Facultatea de
Inginerie
şi
Management,
25.11.2016
Universitatea “Eftimie Murgu”
din Reşiţa, Facultatea de
Inginerie
şi
Management,
25.11.2016

Ahmad Khalifeh,
Cozma Horatiu,
Tocai Dorina

Piața capacităților de interconexiune si contracte
de import și export de energie electrică dintre
sistemul electroenergetic românesc si sistemele
electroenergetice vecine
Cercetări privind fezabilitatea sistemelor hibride de
producere a energie electrice

Premiul I

conf. univ. Dzițac Simona,
as.drd. ing. Lolea Marius

Premiul I

şef lucr. dr. Barla Eva,
conf. univ. Dziţac Simona

Valentin Beschiu,
Cristian Șandro

Menţiuni!




4 studenți, membri ai CCSISEO, Khalifa Ahmad, Dorydory Madinga, Horatiu Cozma, Ias Gheorghe au obţinut burse ocazionale obținute ca urmare a
rezultatelor deosebite din cadrul manifestărilor naționale studențești la care au participat în semestrul I al anului universitar 2016-2017. Suntem
mândri de ei! Detalii la adresa: http://www.uoradea.ro/display12906 ;
2 manifestări studenţeşti care urmează să se desfăşoare au obţinut pentru anul 2017 finanţare de la Ministerul Educaţiei Naţionale, astfel:
o Simpozionul Energie – Resurse – Mediu al Studenţilor Orădeni – Ediţia a VII-a, SERMStudo 2017 – 8200 lei;
o Workshop-ul “Creşterea eficienţei energetice la consumatori industriali şi casnici – Ediţia a II-a” – 8000 lei.
La adresa http://www.energetica-oradea.ro/ccsiseo sunt afişate manifestările ştiinţifice studenţeşti de tip simpozioane, şcoală de vară, workshop,
competiţii sportive care se vor desfăşura în 2017 sub egida sau cu participarea CCSISEO!

Oradea, 03.10.2017

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

