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Workshop-ul studențesc
“Creşterea eficienţei energetice la consumatori industriali şi casnici”
– Ediţia a II-a
În perioada 19-21 octombrie 2017 la Oradea şi Băile Felix a avut loc cea de-a II-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).
Invitaţii de onoare ai workshop-ului studenţesc au fost domnul academician Florin Gheorghe
Filip de la Academia Română şi d-na prof. univ. dr. Moisil Ioana de la Univesitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu/Centrul de Cercetare în Informatică și Tehnologia Informației.
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/Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea din
Petroşani, Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Universitatea “Petru Maior” din
Tîrgu Mureș, Universitatea “Eftimie Murgu” din Reșița, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti,
Universitatea din Oradea.
Participanţii au avut parte de un program al workshop-ului foarte vast, după cum urmează:
 Joi, 19 octombrie 2017, a avut loc primirea participanţilor în Băile Felix, apoi înregistrarea
participanţilor şi dechiderea oficială a workshop-ului în Biblioteca Universităţii din Oradea, după
care au urmat vizite în laboratoare de cercetare ale universităţii; în cadrul acestor vizite, de un real
ajutor, prin facilitarea vizitelor şi explicaţiile oferite, au fost 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. Moldovan Ovidiu, şef lucr. dr.ing. Tocuț Pavel, asis. ing. Biroaş Flavius) şi
de la Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei (conf. univ. dr. ing. Hathazi
Francisc, conf. univ. dr. Moldovan Liviu, dr. ing. Codrean Marius) cărora comitetul de organizare le
adresează calde mulţumiri.
În continuare a urmat o secţiune organizată în jurul unei mese rotunde pe tematica creşterii
eficienţei energetice. Invitaţi în cadrul mesei rotunde au fost specialişti în domeniu din mediul
economic şi cadre didactice universitare:
- Prof. univ. dr. ing. Felea Ioan de la Universitatea din Oradea cu prelegerea invitată cu titlul:
„Eficienţa energetică - un cristal cu multiple faţete”;
- Conf. univ. dr. ing. Dale Emil de la Universitatea din Oradea, director Agenția de Furnizare a
Energiei Electrice Oradea cu prelegerea invitată cu titlul: „Aspecte privind eficienţa energetică în
industrie”;
- Conf. univ. dr. ing. Popper Laurenţiu de la Centrul de Formare şi Perfecţionare Perfect Service,
București cu prelegerea invitată cu titlul: „Eficienţa social-durabilă”;
- Prof. univ. dr. ing. Bălaş Marius de la Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad cu prelegerea invitată cu
titlul: „Energii regenerabile. Sere închise şi pasive”.
 Ziua de vineri, 20 octombrie 2017, a cuprins un concurs de idei reliefate prin proiecte
elaborate de către studenţi, precum şi exerciţii demonstrative şi o expoziţie de proiecte tehnice, cele
mai bune idei şi exponate realizate de către studenţi fiind premiate cu diplome şi cărţi tehnice de
specialitate; participanţii au mai asistat la un seminar de elaborare coordonată de soluţii în vederea
valorificării superioară a diverselor tipuri de deşeuri, prelegere invitată susţinută de d-na şef lucr. dr.
ing. Marinela Bodog de la Universitatea din Oradea; în cursul după-amiezei a urmat un tur al
staţiunii Băile Felix, urmat de o cină festivă.
 Sâmbătă, 20 octombrie 2017, în sala de conferinţe a Hotelului Ami din Băile Felix, a avut
loc o secţiune de tip Knowledge Café centrată pe tematici referitoare la: atragerea de fonduri
europene în domeniul eficienţei energetice, sărăciei energetice, avându-i ca invitaţi pe domnul conf.

univ. dr. ing. Popper Laurenţiu de la Centrul de Formare şi Perfecţionare Perfect Service, București
şi pe dl. ing. Mortan Sorin de la SC Ciucleatex SRL Beiuş. A urmat apoi o masă rotundă pe tema
„Educaţie - voluntariat - antreprenoriat", prelegere invitată susţinută de d-na şef lucr. dr. ing. Raţiu
Mariana de la Universitatea din Oradea, membră în cadrul Centrului European pentru Integrare
Socioprofesională ACTA.
Programul a continuat cu activităţi sportive şi de agrement la Aqua Park President şi în pădurea din
staţiunea Băile Felix, precum şi cu o vizită de lucru şi un tur ghidat al oraşului Oradea.
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!
Felicitări tuturor participanţilor la workshop-ul studențesc “Creşterea eficienţei energetice la
consumatori industriali şi casnici” – Ediţia a II-a!
Galerie foto extinsă pe pagina de Facebook a CCSISEO .
Responsabil eveniment,
Director CCSISEO,
conf.univ.dr. ing. Dzițac Simona,
Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial,
Universitatea din Oradea
Comunicat de presă:
https://media.uoradea.ro/article1038-Workshop-ul-studen%C8%9Besc-Cre%C5%9Ftereaeficien%C5%A3ei-energetice-la-consumatori-industriali-%C5%9Fi-casnici-Edi%C5%A3ia-a-II-a

Galerie foto workshop studențesc

Simpozionul Internaţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”,
BACStud 2017 – o nouă şi adevărată sărbătoare studenţească,
un nou succes internaţional
Simpozionul Internaţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”, BACStud2017,
desfăşurat ca eveniment satelit în cadrul celei de-a 11-a ediţii a conferinţei AILC 2017 (11th Agora
International Law Conference, “Prospects and Challenges of 21 st Century Law”), în perioada 19-21
octombrie la Oradea şi Băile Felix, a constituit o nouă şi adevărată sărbătoare studenţească.
BACStud 2017 s-a înscris în logica și practica învățământului centrat pe student, ca o
continuare a implicării studenților în proiecte, mobilități și activități antreprenoriale.
Scopul acestui simpozion, acela de a crea un mediu de întâlnire prietenos, o punte de legătură
între studenții și cadrele didactice îndrumătoare cu preocupări similare, din țară şi străinătate, în
vederea unor colaborări viitoare, a fost atins pe deplin.
Invitaţi de onoare ai simpozionului, precum domnul acad. Florin Gheorghe Filip, membru
titular al Academiei Române, distinsa doamnă prof. univ. dr. Ioana Moisil, nepoata marelui Grigore
C. Moisil, au contribuit la ridicarea prestigiului ştiinţific al BACStud2017.
Un număr de 78 de lucrări științifice acceptate, prezentate pe secţiuni paralele, conduse de
cadre didactice din diversele centre universitare prezente la simpozion, care au avut misiunea de a
modera şi evalua lucrările în urma prezentărilor acestora, au fost distribuite pe următoarele şase
secțiuni de lucru:
 Secţiunea inginerie,
 Secţiunea ştiinţe economice,
 Secţiunea ştiinţe juridice şi administrative,
 Secţiunea multidisciplinară a studenţilor doctoranzi,
 Secţiunea internaţională pentru studenţi şi elevi în limba engleză,
 Secţiunea specială multidisciplinară pentru elevi.
La aceste secţiuni s-a mai adăugat Secţiunea aplicaţii practice-demonstrative, simulări şi
“EXPO_BACStud 2017”, la care au participat aproximativ 20 de parteneri - instituţii şi firme din
diverse domenii, secţiune la care publicul larg a putut asista la procese simulate în cauză civilă şi în
cauză penală a căror protagonişti au fost studenţi ai Universităţii Transilvania din Braşov şi
Universităţii Agora din municipiul Oradea, activităţi de informare, standuri de prezentare şi
activităţi practice demonstrative, expoziţii de tehnică oferite de reprezentanţi locali ai instituţiilor de
poliţie, jandarmerie, un “Concurs de exerciţii demonstrative şi expoziţie de proiecte tehnice
elaborate de studenţi”, un seminar de elaborare coordonată de soluţii în vederea valorificării
superioară a diverselor tipuri de deşeuri etc.
În cadrul aceleaşi secţiuni, cei prezenţi au putut vizualiza o colecţie de eşantioane de miere de
albine de la Laboratorul de Ecologie şi Protecţia Pădurilor, expoziţia de fotografie: „Natura în
fotografia ştiinţifică”, standuri de prezentare şi promovare a activităţilor de voluntariat de la Şcoala
Gimnazială Internaţională Agora şi Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Oradea.
În perioada simpozionului cei prezenţi au mai participat la programul workshop-ului
studențesc “Creşterea eficienţei energetice la consumatori industriali şi casnici”, unde au avut
posibilitatea de a vizita câteva laboratoare de cercetare ale Universităţii din Oradea şi de a asculta
prelegeri invitate ale unor personalităţi din mediul economic şi cadre didactice universitare,
specialişti pe tematica creşterii eficienţei energetice, precum şi la o masă rotundă pe tema „Educaţie
- voluntariat - antreprenoriat", care a avut loc în sala de conferinţe a Hotelului Ami din Băile Felix.
La toate acestea s-au mai adăugat alte activități care au umplut în mod plăcut agenda
simpozionului: un tur al staţiunii Băile Felix, cina festivă, momente artistice, activităţi de agrement
şi sportive din cadrul Aqua Park President, Băile Felix în care au avut loc concursuri de înnot cu
premii şi… un tur ghidat al minunatului oraş Oradea, cu vizitarea Pieţei Unirii, Palatului “Vulturul
Negru”, Sinagogii Sion, Pieţei Ferdinand, zonei pietonale, Cetăţii Oradea, etc.
La BACStud 2017 au participat peste 100 de cadre didactice, studenţi şi elevi cu afilieri

din 13 universități din țară:
 Universitatea „ Aurel Vlaicu” din Arad;
 Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
 Universitatea Transilvania din Braşov;
 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;
 Universitatea „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara;
 Universitatea din Petroşani;
 Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu;
 Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu Mureș;
 Universitatea “Eftimie Murgu” din Reșița;
 Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti;
 Universitatea Babeș-Bolyai Cluj - Napoca;
 Universitatea din Oradea;
 Universitatea Agora din municipiul Oradea,
din 8 centre universitare/firme internaţionale participante:
 Feng Chia University,Taiwan;
 University of Szeged, Hungary;
 University of Novi Sad, Serbia;
 New York University Abu Dhabi;
 Dickinson College, Carlisle, Pennsylvania, SUA;
 Business Academy Aarhus, Denmark;
 Universitatea de Stat din Moldova;
 Seek&Partners Spa, Italia
şi din 6 colegii, licee, şcoli gimnaziale participante:
 Colegiul Național „Emanuil Gojdu” Oradea;
 Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Oradea;
 Școala Gimnazială Internaţională Agora;
 Școala gimnazială „ Avram Iancu ” Oradea;
 Şcoala Gimnazială “Oltea Doamna”;
 Școala gimnazială „ Nicolae Bălcescu” Oradea.
Toţi participanţii la BACStud 2017 au primit mape cuprinzând diplome de premiere, de
participare, cărţi oferite de către specialiştii pe diversele domenii, pliante cu Oradea şi Băile Felix.
Deasemenea în 20.10.2017 la Universitatea Agora participanţii la BACStud2017 au putut fi
prezenţi şi la “Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi”, organizată de către Agenţia judeţeană
pentru ocuparea locurilor de muncă Bihor, cei interesaţi putând să vizualizeze ofertele firmelor şi
să-şi depună CV-urile.
BACStud2017 a demonstrat, dincolo de mesajul ştiinţific, cu multiple valenţe instructiveducative, forţa unităţii colectivelor înfrăţite. Felicitări celor două universităţi orădene surori,
Universitatea Agora (organizatorul principal, prin intermediul Asociaţiei Studenţilor Agora,
Cercurilor studenţeşti de contabilitate şi de management) şi Universitatea din Oradea
(coorganizator, prin intermediul Centrului de Creaţie Ştiinţifică şi Inovare al Studenţilor
Energeticieni Orădeni, Uniunii Studenţilor din Oradea, Asociaţiei Studenţilor Ingineri din Oradea),
înfrăţite în toată puterea cuvântului, programul şi scopul lor fiind aceleaşi; iar, succesul
internaţional al simpozionului este rodul muncii şi responsabilităţii comune, al celor două colective
de cadre didactice şi studenţi care au acţionat cu multă dăruire, în mod unitar. Reuşita
simpozionului se datorează însă tuturor celor implicaţi, comitetului editorial, comitetului de
organizare, tuturor participanţilor cadre didactice, studenţi, elevi, firme şi instituţii, sponsori, cărora
le mulţumim pentru implicare, pentru efortul depus și pentru interesul manifestat de a participa la
cea de-a treia ediție a Simpozionului Internațional “Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”,
BACStud2017.

Sincere felicitări tuturor participanţilor şi premianţilor şi să dea Dumnezeu să ne revedem cu
bine la ediţia BACStud 2018!
Galeria foto stă mărturie vie a tot ce s-a înfăptuit în zilele simpozionului internaţional
studenţesc BACStud2017!
Detalii la adresele:
http://univagora.ro/ro/conferinte/bacstud2017/
http://energetica-oradea.ro/ccsiseo
Comunicate de presă:
https://www.ovidan.ro/?p=articles.details.15671
https://www.ovidan.ro/?p=articles.details.15668
Responsabil eveniment,
Preşedinte al Comitetului editorial şi al Comitetului de organizare BACStud2017,
conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona

Galerie foto BACStud2017

Team building - Valea Drăganului
Conducerea CCSISEO a organizat în perioada 09 - 12.11.2017, la Valea Drăganului, un
team building cu şi pentru membrii/simpatizanţii CCSISEO, un bonus oferit celor implicaţi cu atâta
responsabilitate şi pasiune în comitetele de organizare ale evenimentelor desfăşurate de CCSISEO
în anul 2017!
Au fost zile petrecute într-un loc pitoresc având ca obiective principale:
 propunerea unor noi proiecte viitoare,
 participarea la activităţi sportive din cadrul Cupei Tesla – ediţia a III-a,
 sărbătorirea reuşitei colegului Lolea Marius, de a-şi finaliza doctoratul,
 vizitarea unor obiective turistice şi hidroenergetice,
 îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare,
 descoperirea unor noi metode de a lucra în echipă cât mai eficient,
 strângerea şi mai tare a relaţiilor de prietenie şi colaborare!
Câştigătorii competiţiei de ping – pong Valea Dăganului din cadrul Cupei Tesla au fost:
 d-na Dziţac Simona - Cupa Tesla,
 studentul Lőrincz Levente - Premiul I,
 studentul Beschiu Valentin - Premiul II,
 studenta Tocai Dorina - Premiul III,
ceilalţi jucători primind diplome de participare.
Tot cu această ocazie a fost numit noul Director adjunct al CCSISEO din partea studenţilor
în persoana studentului Şandro Cristian, care ne-a oferit şi un moment poetic cu poezii din
repertoriul personal.
Felicitări tuturor pentru participare la activităţile din cadrul team building-ului!
Responsabil eveniment,
Director CCSISEO, conf. univ. dr. ing. Dziţac Simona

Galerie foto – Team building - Valea Drăganului

Burse de performanţă!
Suntem mândri de studenţii Tocai Dorina şi Cozma Horaţiu, membri activi ai Centrului de
creaţie ştiinţifică şi inovare al studenţilor energeticieni orădeni care, pentru implicarea în anul
universitar 2016-2017 în manifestari ştiintifice studenţeşti şi evenimente asociate acestora au
obţinut burse pentru performanţe ştiinţifice, 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 (şcoală de
vară, workshop, Cupa Tesla), fie în calitate de participanţi şi premianţi la diverse simpozioane
naţionale/internaţionale studenţeşti (EMING 2016, SERMstudo 2017, HD-47-STUD, Sesiunea
internațională U.A.V. 2017), iar munca lor a dat roade.
Sperăm ca studenţii care vin în urma voastră să vă aibă ca modele demne de urmat în
implicarea în activităţile extracurriculare atât de benefice pentru dezvoltarea personală şi
profesională a oricărui individ.
Felicitări!
Felicitări tuturor bursierilor!

Imagini cu diplome de premiere obţinute de către cei doi bursieri

Prezenţa CCSISEO la Gala de excelenţă
organizată de Universitatea Aurel Vlaicu din Arad
În data de 05.12.2017, CCSISEO şi directorul acestuia au fost invitaţi să participe la Gala
Excelenţei Universităţii Aurel Vlaicu din Arad 2017.

Mulţumiri conducerii Universităţii Aurel Vlaicu din Arad (UAV) pentru diplomele acordate
în cadrul Galei de excelenţă organizată la UAV în seara de 07.12.2017, diplome oferite directorului
CCSISEO, precum şi CCSISEO în semn de apreciere pentru calitatea portofoliului extrem de bogat
în manifestări ştiinţifice studenteşti recunoscute la nivel naţional al CCSISEO, precum şi pentru
relaţiile de colaborare şi prietenie cu UAV.
Multumiri, d-nei prof. univ. dr. ing. Valentina Emilia Bălaş, pentru grija acordată studenţilor
noştri în cadrul Galei de excelenţă şi evident mulţumiri delegaţiei de studenţi ai CCSISEO (Șandro
Cristian, Vălean Maria, Blidar Andreea) care a făcut deplasarea la Arad şi a reprezentat CCSISEO
cu mare cinste.
Mulţumiri tuturor pentru aprecieri şi colaborare!
Vă aşteptăm să vă alăturaţi în continuare minunatei familii CCSISEO şi să participaţi la cât
mai multe manifestări ştiiţifice studenteşti organizate sub egida CCSISEO!
Director CCSISEO, conf. univ. dr. ing. Dziţac Simona

Galerie foto – Gala Excelenţei UAV 2017

CUPA TESLA caritabilă - Ediția a III-a
Etapa I – competiţii sportive
Cupa Tesla este o competiție sportivă între echipe formate din studenți, cadre didactice ale
Universității Oradea și angajați ai companiilor cu profil tehnic și IT din Oradea, la care se adaugă şi
echipe sportive din Oradea, dornice de a participa la acest eveniment.
Prima ediție a competitiei a fost organizată de către reprezentanţii Centrului de Creaţie
Știinţifică şi Inovare al Studenţilor Energeticieni Orădeni (CCSISEO) din cadrul Departamentului
de Inginerie Energetică de la Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial, iar cea
de a doua ediție a fost organizată de Asociația Studenților Ingineri din Oradea ASIO în colaborare
cu CCSISEO.
Ce-a de-a III-a ediţie coodonată de către ASIO în colaborare cu CCSISEO a fost gândită a se
desfăşura în două etape:
 O primă etapă, dedicată competiţiilor sportive de ping-pong, fotbal şi baschet, s-a desfăşurat
în perioada 10–12.11.2017 sub egida celui mai mare festival cultural studenţesc din
România organizat de Uniunea Stundeților din România (USR) şi aflat la cea de-a XVI-a
ediţie, festival intitulat “Unifest”, deviza acestuia fiind “Distracţie gratis, nu degeabă!”.
În cadrul acestei etape au avut loc următoarele competiţii sportive:
- vineri, 10.11.2017, începând cu orele 18:00 la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea s-a
desfăşurat competiția de ping pong, la competiţie luând startul reprezentanţi ai companiilor Qubiz și
Comau Romania SRL, precum și studenți dornici în a mânui paleta de ping-pong; în paralel,
reprezentanţi ai CCSISEO, aflaţi într-un team building la Valea Drăganului, au susţinut şi în cadrul
team building-ului o competiţie de tenis de masă sub egida Cupa Tesla – Ediţia a III-a;
- sâmbătă, 11.11.2017 începând cu ora 10:00, pe terenurile sintetice ale Universităţii din Oradea,
s-a desfăşurat competiţia de fotbal la care s-au înscris opt echipe; competiţia s-a desfăşurat pe două
grupe de câte patru echipe, iar, în final, pentru a decide câștigătorii competiției, primele două echipe
din fiecare grupă au jucat între ele;
- duminică, începând cu ora 10:00 în sala mare de sport a Universității din Oradea, s-au desfăşurat
meciuri de baschet la care au luat parte reprezentanţi ai companiilor Qubiz și Comau Romania SRL,
precum și reprezentanți ai studenților şi cadrelor didactice din CCSISEO şi ASIO.
Sportivii/echipele de pe podium au primit diplome de premiere şi cupe, ceilalți participanți
fiind recompensați cu diplome de participare.
Dorim să adresăm mulţumiri Universităţii din Oradea, companiilor prezente, cadrelor
didactice şi studenţilor care au sprijinit şi făcut posibilă organizarea competiţiilor sportive din
cadrul Cupei Tesla – Ediţia a III-a.
Felicitări tuturor sportivilor participanţi la prima etapă a Cupei Tesla – Ediţia a III-a!
 Cea de-a doua etapă va fi o etapă caritabilă, care se va desfăşura în luna decembrie 2017 şi
va presupune strângere de rechizite, haine, alimente, jucării, o partidă de baschet caritabilă
susținută de echipa locală de baschet masculin CSM Oradea, care să sprijine acţiunea
noastră, iar spre finalul perioadei, va avea loc distribuirea donațiilor către familiile aflate în
nevoi.
Vă aşteptăm cu mare interes să vă alăturaţi demersurilor noastre în scop caritabil care vor
avea loc în etapa a II-a a Cupei Tesla – Ediţia a III-a şi astfel, împreună, să facem ca magia
sărbătorilor de iarnă să pătrundă în casele şi sufletele a cât mai multor familii nevoiaşe.
Galerie foto extinsă de la competiţiile sportive din perioada 10–12.11.2017 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
Comunicat de presă:
https://media.uoradea.ro/article1063-CUPA-TESLA-Edi%C8%9Bia-a-III-a

Galerie foto – Cupa Tesla caritabilă – Ediţia a III-a (etapa I)

CUPA TESLA - Ediția a III-a
Etapa a II-a – caritabilă
Dacă prima etapă a Cupei Tesla - ediția a III-a, desfăşurată în perioada 10-12.11.2017, a fost
dedicată competiţiilor sportive de ping-pong, fotbal şi baschet, cea de-a doua etapă s-a desfăşurat în
decembrie 2017 şi a fost dedicată unor acţiuni caritabile, după cum urmează:
 în perioada 04.12.2017 – 13.12.2017 a avut loc o campania de strângere de fonduri,
alimente, produse de igienă care, în data de 14.12.2017 au fost donate caselor de bătrâni din
Tinca și Dumbrava.
Ziua de 14.12.2017 i-a încărcat de emoţie pe voluntarii prezenţi cu merinde şi cu colinzi la
persoanele vârstnice...ce am văzut la Dumbrava şi Tinca ne-a demonstrat că, dacă se vrea, se poate!
Incredibil! Ne-am bucurat că am avut posibilitatea de a-l cunoaşte personal pe domnul Viorel Paşca,
întemeietorul a tot ceea ce există la Dumbrava şi Tinca, un om pe care Dumnezeu l-a înzestrat cu un
har mai rar întânit! Respect!
Mulţumiri tuturor oamenilor de bine, mulţumiri şi felicitări tuturor studenţilor din echipele
Centrului de creaţie ştiinţifică şi inovare al studenţilor energeticieni orădeni (CCSISEO), Asociaţiei
studenţilor ingineri din Oradea (ASIO), Uniunii Studenţilor din Oradea (USO), Asociaţiei
Studenţilor Medicinişti din Oradea (ASMO) şi Asociaţiei Studenţilor Eonomişti din Oradea
(ASEO) pentru implicarea în organizarea acestei campanii caritabile din suflet, cu suflet, pentru
suflet, desfăşurată în cadrul celei de-a III-a ediţii a Cupei Tesla! Aţi fost minunaţi!

Galerie foto – Cupa Tesla caritabilă – Ediţia a III-a (etapa a II-a)
Donaţii caselor de bătrâni din Tinca și Dumbrava



în 23.12.2017 echipa locală de baschet masculin CSM Oradea a susţinut o partidă de baschet
caritabilă, care a sprijinit acţiunea noastră.
Mulţumiri echipei de baschet masculin CSM U Oradea, galeriei acesteia, domnului Alexandru
Rad, pentru răspunsul prompt de a se alătura demersurilor noastre, dedicând meciul de baschet din
liga naţională de sâmbătă, 23.12.2017 copilaşilor din Asociaţia Curcubeul Copiilor, prin strângerea
de pluşuri, hăinuţe şi rechizite. Meciul s-a desfăşurat sub deviza "Un pluş, o bucurie", în startul
acestuia, o dată cu primul angajament, având loc o ploaie de pluşuri, în Sala Antonio Alexe din
Oradea.
Mulţumiri că aţi decis să desfăşuraţi această campanie alături de studenţii Centrului de creaţie
ştiinţifică şi inovare al studenţilor energeticieni orădeni (CCSISEO), Asociaţiei studenţilor ingineri
din Oradea (ASIO), Uniunii studenţilor din Oradea (USO), o campanie caritabilă din suflet, cu
suflet, pentru suflet.
Felicitări totodată pentru victoria detaşată în meciul cu Timba Timișoara.
A fost o seară magică!
Voluntarii s-au deplasat în cursul zilei de astăzi, 24.12.2017, la Asociaţia Curcubeul
Copiilor/Centrul de plasament nr. 2 din Oradea unde au distribuit saci întregi de pluşuri, rechizite,
hăinuţe, precum şi fructe şi dulciuri, fiind întâmpinaţi cu braţele deschise de către copilaşi. Bucuria
a fost nemărginită de ambele părţi.
Am reuşit împreună, jucători, voluntari, spectatori să facem ca magia sărbătorilor de iarnă să
pătrundă în casele şi sufletele celor aflaţi în nevoi!
Mulţumiri tuturor oamenilor de bine!
Sărbători binecuvântate tuturor!
Profesor coordonator, Director CCSISEO, conf. univ. dr. ing. Dziţac Simona
Jucăriile și lucrurile donate de suporterii CSM Oradea au ajuns la cei cărore le-au fost destinate în
Ajunul Crăciunului. Mulțumim Centrului Științific al studenților energeticieni orădeni pentru
munca depusă și pentru că se gândesc la cei mai puțin norocoși. De asemenea, mulțumim frumos
tuturor celor care au dăruit. Sărbători Fericite în continuare!
postarea CSM după meci
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155826034381827&id=365059236826
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"Un pluş, o bucurie"- meciul caritabil al CSM U Oradea &
donaţii la Centrul de plasament nr. 2 din Oradea

Team building - Vârtop&Arieşeni
Conducerea CCSISEO a organizat în perioada 15 - 17.12.2017, la Vârtop&Arieşeni un team
building cu şi pentru membrii/simpatizanţii CCSISEO, un bonus oferit celor implicaţi cu
responsabilitate şi pasiune în comitetele de organizare ale manifestărilor ştiinţifice studenţeşti
desfăşurate sub egida CCSISEO în anul 2017!
Cu această ocazie s-a făcut un bilanţ al tuturor activităţilor CCSISEO pe 2017, s-au trasat
obiective pentru anul 2018, a fost sărbătorită ziua de naştere a directorului CCSISEO, iar
participanţii la team building au primit daruri meritate de la Moş Crăciun şi spiriduşul său, care șiau făcut o intrare surprinzătoare.
Zăpada, distracţia şi voia bună au completat atmosfera creată în sânul familiei CCSISEO.
Felicitări tuturor pentru participare la activităţile din cadrul team building-ului!
Responsabil eveniment,
Director CCSISEO, conf. univ. dr. ing. Dziţac Simona
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Energy Challenge 2018
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 2018, organizată de E.ON Romania.
Interviul pe Skype a decurs foarte bine, dar echipa nu s-a calificat în finala competiţiei,
deoarece tematica propusă - Stocarea energiei electrice cu ajutorul trenurilor, deşi foarte apreciată
de comisie, ar fi avut costuri de implementare foarte mari.
Dar, sunt optimişti pentru anul viitor!

Galerie foto – Energy Challenge 2018

Festivalul Mărţişorului
Echipa CCSISEO s-a implicat activ în pregătirea Festivalului Mărţişorului desfăşurat în
Piaţa Unirii, joi, 1 martie 2018, festival care a avut ca scop păstrarea vie a tradiției poporului român
de a marca începutul primăverii prin celebrarea femeii ca simbol al continuității și renașterii vieții.
Activităţile susţinute de către CCISISEO au fost orientate astfel:
 în domeniul artei manuale – confecţionări de mărţişoare-papioane, brăţări, coliere, broşe,
fundiţe, zgărduţe realizate de studenţii Şandro Delia, Dume Antonia, Szikszai Edina,
Beschiu Valentin,
 compoziţie de sloganuri-versuri marca Cristian Şandro,
 realizarea unor montaje foto-video de către studentul Cheregi Adrian,
 participarea la realizarea celui mai mare mărţişor uman, care a fost monitorizat de
reprezentanţi ai Asociaţiei Cartea Recordurilor, a simbolului centenarului, la hora
mărţişorului, precum şi participarea la momentele folclorice şi de jonglerii cu lumini, la
tombola cu produse handmade din Piaţa Unirii.
La acţiunile amintite din echipa CCSISEO, pe lângă cei enumeraţi anterior, au mai făcut parte
studenţii Albu Bianca, Botiş Ovidiu, Cozma Horaţiu, LukácsMarta, Lőrincz Levente, Mortan Sorin,
Muscă Adrian, Suciu Alina,Tocai Dorina, coordonaţi de doamnele conf. univ. dr. ing. Dziţac
Simona & şef lucr. dr. ing. Albu Adina.
Mulţumiri studenţilor, cadrelor didactice, partenerilor Universităţii din Oradea - organizatorul
principal al evenimentului, pentru colaborare şi d-nei prorector, conf. univ. dr. Olivia Burtă pentru
cooptarea echipei CCSISEO în organizarea acestul minunat eveniment al începutului de primăvară.
Câteva imagini de la activităţile pregătitoare şi din ziua Festivalului Mărţişorului...
Apariţii în presa locală la adresele:
 https://crisana.ro/stiri/eveniment-1/sute-de-studenti-in-piata-unirii-cel-mai-mare-martisoruman-din-lume-162037.html
 https://m.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-13-5-48/etno-martisorul-studentii-si-profesoriiau-sarbatorit-1-martie-cu-un-flashmob-de-cartea-recordurilor-si-dansuri-populare140050.html
Profesor coordonator CCSISEO,
Director CCSISEO, conf. univ. dr. ing. Dziţac Simona

Şandro Cristian...studentul nostru şi
directorul adjunct al CCSISEO...un spirit
artistic, care prin înclinațiile și talentul său ca
poet (înspre poezie) s-a desăvârșit ca
om...această artă descoperită timid încă de pe
băncile liceului, și mai apoi exploatată prin cele
mai intense stări. Cu toate că a ales să urmeze
calea ingineriei energetice, Cristi îşi hrăneşte
această pasiune, împărtășind -o cu cei din jur.
Şandro Cristian

CCSISEO / UO

CCSISEO / UO

“Cu drag de țară și tradiții,
Cu bucurie și ambiții... ”
Şandro Cristian

“E sezon la ghiocei,
La brățări și la cercei,
E sezon la mărțișoare,
La femei și domnișoare. ”
Şandro Cristian

CCSISEO / UO

CCSISEO / UO

“Haideți să împărtășim cu toții,
Copilării, haz și emoții.”

“Primăvara a venit în tot ce ne înconjoară,
Deși, în sufletele noastre...
Mereu e primăvară. ”

Şandro Cristian

CCSISEO / UO

Şandro Cristian

CCSISEO / UO

“Iubirea e peste tot,
Dar nu toți o simțim la fel...
Poți să iubești pe lumea asta,
Dar s-o faci în mare fel.”

“Punem mână de la mână,
Să facem o horă mare,
Știind că doar împreună,
Putem face o schimbare.”

Şandro Cristian

CCSISEO / UO

Şandro Cristian

CCSISEO / UO

“Tot ce este românesc,
E de mare calitate,
Chiar și amintirile,
Dacă ne uităm, puțin, în spate.”

“Să porți port popular,
Din cap până-n picioare,
Sau numai un simbol,
Dar să simți, că e sărbătoare.”

Şandro Cristian

Şandro Cristian

CCSISEO / UO

“Iubește-o sau bucură-te că e iubită
Și, dacă o îndrăgești...
Las-o să fie fericită.”
Şandro Cristian

Cartolinele marca Cristian Şandro distribuite în Piaţa Unirii în 1 martie 2018

Galerie foto – Festivalul Mărţişorului

Team building - Gârda de Sus&Arieşeni
Membri şi simpatizanţi ai CCSISEO, prieteni dragi din diverse colţuri ale ţării au petrecut în
mod extrem de plăcut weekendul 9 – 11 martie 2018 pe Valea Arieşului la Pensiunea Onelia, care
se distinge prin ospitalitatea gazdelor şi mâncarea excelentă şi din belşug.
Weekendul a cuprins sărbătorirea Zilei Internaţionale a Femeii, momente surpriză (oferirea
de pâine, sare, pălincă, flori şi mărţişoare-cartoline doamnelor şi domnişoarelor, momente poetice,
dans, etc), vizitarea peşterilor Scărişoara, Ionele, Urşilor, desfăşurarea de activităţi pe pârtia Vârtop
(ski, săniuş, plimbări cu sania trasă de cai, cu telescaunul), vizitarea casei memoriale Avram Iancu,
Cascadei Pişoaia, Dealului cu melci.
Super weekend alături de oameni minunaţi, în locuri de poveste!

Galerie foto - Team building - Gârda de Sus&Arieşeni

Team building - Valea Drăganului
CCSISEO a organizat în perioada 22-25 martie 2018 un nou team building super reuşit
alături de oameni deosebiţi, în locuri de poveste, cu idei şi proiecte de viitor măreţe…

Galerie foto - Team building - Valea Drăganului

“UNIVERSITATEA ALTFEL 100 de acţiuni în 1 zi”
Adresăm calde mulţumiri membrilor şi simpatizanţilor CCSISEO care au ales să-şi petreacă
ziua de sâmbătă, 21 aprilie 2018, la evenimentul “UNIVERSITATEA ALTFEL 100 de acţiuni în 1
zi”, un eveniment de excepţie organizat de Universitatea din Oradea.
Echipa CCSISEO, coordonată de doamna conf. univ. dr. ing. Dziţac Simona,
 a început ziua de sâmbătă în ritmurile fanfarei susţinute de Școala de Pregătire a Agenților
Poliției de Frontieră ”Avram Iancu” Oradea, apoi a participat la Flashmob-ul “ritmic” Sănătate
prin mişcare, a asistat la împletirea tricoloră a florilor, lansarea podului de flori peste Crişul
Repede, la marşul “ritmat” de pe faleza Crişului Repede la Cetatea Oradea - coloană deschisă de
motocicliști, dintre reprezentanţii CCSISEO participanţi amintind pe Şandro Cristian, Şandro
Delia, Beschiu Valentin, Vălean Marioara, Lukacs Marta, Cheregi Adrian, Boc Radu;
 a participat la toate activităţile din Cetatea Oradea, enumerând în continuare activităţile
specifice CCSISEO:
 Participarea la concursul "Smart Hunt" cu echipa Forgaciu Edina, Beschiu Valentin, Lăcătuş
Andrei, Filip Iuliu;
 "Pictura live pe textil/corp" – protagoniste: Dume Antonia & Şandro Delia;
 "Momente poetice și momente de imitație personaje istorice" – protagonişti: Şandro Cristian
& Filip Iuliu;
 ”De-ale meşteşugului” – protagonişti: Albu Adina, Forgaciu Edina, Albu Bianca;
 Prezentarea activităţilor de la teatrul de vară de către Şandro Cristian şi participarea acestuia
în echipa de dansuri populare a universităţii;
 Realizarea materialelor foto-video - protagonist: Cheregi Adrian.
Mulţumiri încă o dată pentru participarea şi mai ales contribuţia fiecăruia dintre cei enumeraţi la
reuşita evenimentului “Universitatea altfel”. Aţi fost minunaţi şi aţi dovedit încă o dată puterea şi
forţa echipei CCSISEO! Felicitări doamnei prorector Ligia Burtă, sufletul evenimentului
“Universitatea Altfel“, felicitări tuturor celor care au fost parte din acest minunat eveniment!

Galerie foto -“Universitatea Altfel 100 de acţiuni în 1 zi”

Felicitări, studentului nostru, Adi Cheregi, fotograful CCSISEO, pentru câştigarea Concursului foto
/ UNIVERSITATEA ALTFEL 100 ÎN 1!
Mulţumiri tututror celor care l-au votat!

Câteva imagini de la şi după...Festivitatea de premieră...

Săptămâna sportului și sănătății la Universitatea din Oradea
Reprezentanţi ai CCSISEO au participat în decusul zilei de astăzi, 26.04.2018, la
competiţiile de streetball şi tenis de masă desfăşurate în cadrul evenimentului “Săptămâna sportului
și sănătății la Universitatea din Oradea” (23.04 - 27.04.2018). Felicitări echipei de streetball
pentru participare, echipă formată din studenţii Duma Andrei, Petrea Ştefan, Puie Sergiu şi dna
Dziţac Simona şi totodată d-nei Dziţac Simona pentru obţinerea locului II la competiţia de tenis de
masă. Mulţumiri organizatorilor!

Imagini de la competiţiile de streetball şi tenis de masă

Schimb de experiență în cercetarea științifică
Un prim eveniment din lanțul de evenimente din cadrul proiectului PN-III-P1-1.1-MCD2018-0006: Schimb de experiență în cercetarea științifică - prelegere invitată, dezbateri, vizite în
laboratoare de cercetare - la care au fost prezenți cercetătorul din diaspora – Dr. Bede Barnabas de
la DigiPen Institute of Technology-USA, cadre didactice, cercetători și studenți, a avut loc în data
de 07.05.2018 la Universitatea din Oradea.
Titlul prelegerii invitate susținută de Dr. Bede Barnabas a fost: Legături dintre sisteme fuzzy
și rețele neuronale. Mulțumim domnului Dr. Bede Barnabas pentru acceptul de a face deplasarea
pentru a ne împărtăși informații extrem de interesante din propria experiență de cercetare, cadrelor
didactice și cercetătorilor de la Departamentele de Matematică-Informatică și Robotică, precum și
studenților din cadrul Centrului de creaţie ştiinţifică şi inovare al studenţilor energeticieni orădeni
de la Universitatea din Oradea.
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Excursia tematică şi de documentare pe tema:
"Identificarea şi valorificarea potenţialului resurselor energetice regenerabile
din arealul Munţilor Apuseni"
Membri şi simpatizanţi ai CCSISEO din diverse colţuri ale ţării au participat în weekendul
18-20 mai 2018 la excursia tematică şi de documentare pe tema: "Identificarea şi valorificarea
potenţialului resurselor energetice regenerabile din arealul Munţilor Apuseni".
Mulţumim tuturor cadrelor didactice, studenţilor şi prietenilor pentru participare, mulţumim
Adi pentru poze şi gazdelor minunate pentru ospitalitate.

Galerie foto - Excursia tematică şi de documentare în Munţii Apuseni

SIMPOZIONUL ENERGIE – RESURSE – MEDIU AL STUDENŢILOR ORĂDENI,
SERM Studo 2018 – EDIȚIA a VIII-a
În perioada 17-19 mai 2018, la Baza didactică și de cercetare „Gaudeamus” din Stâna de
Vale s-a desfăşurat cea de-a VIII-a ediţie a “Simpozionului Energie – Resurse – Mediu a
Studenţilor Orădeni - SERM STUDO 2018”. Echipa organizatoare a simpozionului a fost compusă
din cadre didactice și studenți ai Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial,
Departamentul de Inginerie Energetică, sprijiniți fiind de centrul de cercetare CCSISEO, precum şi
de 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,
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 52 de lucrări științifice, grupate în 6 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 şi S6 – Informatică aplicată în energetică.
SERM STUDO 2018 s-a bucurat de prezența a 58 de studenți însoțiți de cadre didactice
coordonatoare din 8 centre universitare (Alba Iulia, Brașov, Cluj-Napoca, Craiova, Hunedoara,
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 32 de
lucrări științifice. Dintre acestea, 4 lucrări au fost distinse cu premiul întâi, 5 lucrări au primit
premiul al doilea, iar 4 lucrări premiul al treilea.
Pe lângă partea ştiinţifică, cei prezenţi au mai participat la activităţi recreative şi de
agrement, 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 SermStudo 2018: Bot Alex, Derședan
Maria, Duma Andrei, Dume Antonia, Goilan Sorin, Micloș Daiana, Mihai Denis, Onița Cristian,
Petrea Ștefan, Puie Paul, Voina Mircea, Blidar Andreea, Suciu Alina, Vălean Mărioara, Moș
Răzvan, Marc Natalia și alții.

Galerie foto - SERM Studo 2018
Comunicat de presă:
https://media.uoradea.ro/article1170-SIMPOZIONUL-ENERGIE-RESURSE-MEDIU-ALSTUDEN%C8%9AILOR-OR%C4%82DENI-SERM-STUDO-2018-EDI%C8%9AIA-a-VIII-a

Participarea delegaţiei orădene la Simpozionul ştiinţific studenţesc
HD-48-STUD şi la team building-ul de la Măgureni
În perioada 25-26 mai 2018 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 14-a ediţie a
Simpozionului ştiinţific studenţesc HD-48-STUD organizat de Universitatea Politehnica Timişoara,
Facultatea de Inginerie Hunedoara.
Delegaţia orădeană a fost reprezentată cu cinste de studenţii Szikszai (Forgaciu) Edina,
Vereș Ralph, Şandro Cristian, Dume Antonia, Cheregi Adrian, Tocai Dorina, Boc Radu, de dl. ing.
drd. Ias Gheorghe, însoţiţi de conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona, precum şi de alţi membri şi
simpatizanţi ai CCSISEO.
Simpozionul HD-48-STUD, un simpozion cu mare tradiţie, a avut o participare numeroasă,
6 dintre lucrările înscrise de studenţii noştri în programul simpozionului fiind premiate, după cum
urmează:
 Premiul II - Szikszai (Forgaciu) Edina, Vălean Mărioara cu lucrarea “Contorizarea
inteligentă și grupuri de măsură”, coordonator: conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona, Secţiunea
ST-01 - Inginerie electrică şi electronică;
 Premiul II - Vereș Ralph cu lucrarea “Metode moderne de realizare a dispozitivelor
medicale. Imprimarea 3D a braţurilor ortopedice”, coordonatori: conf. univ. dr. ing. Buidoş
Traian & conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona, Secţiunea ST-03 - Ingineria autovehiculelor şi
mecanică aplicată;
 Menţiune specială - Șandro Cristian Vasile , Beschiu Gheorghe Valentin, Dume Antonia cu
lucrarea “Materiale inteligente si tehnologii utilizate în promovarea portului popular”,
coordonator: conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona, Secţiunea ST-04 - Ştiinţa materialelor,
ecologie şi protecţia mediului;
 Menţiune – Cheregi Adrian cu lucrarea “Design and implementation of an online web
application for a HVAC service company”, coordonatori: şef lucr. dr. ing. Moldovan Vasile
& conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona, Secţiunea SI-06 – Internaţional;
 Menţiune – Tocai Anca Dorina, Boc Radu cu lucrarea “Aportul sistemelor informatice în
evaluarea performanţelor energetice ale întreprinderii”, coordonator: conf. univ. dr. ing.
Dzițac Simona, Secţiunea ST-01 - Inginerie electrică şi electronică;
 Menţiune – Ias Gherghe cu lucrarea “Posibilităţi de extindere a sistemului energetic regional
din sudul judeţului Bihor pe baza utilizării SRE”, coordonatori: prof. univ. dr. ing. Felea
Ioan & conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona, Secţiunea SD-07 - Studii doctorale.
Pe lângă partea ştiinţifică, organizatorii au oferit participanţilor o cină festivă extraordinară
la restaurant WERK Hunedoara, ocazie cu care, opţional, dintre cei prezenţi au vizitat şi castelul
Huniazilor; gazdele au organizat şi o excursie la Arsenal Park Orăștie, cel mai mare parc tematic
din România, parc în care cei prezenţi au avut oportunitatea de a vizita muzeul militar şi de a
practica diverse sporturi: plimbări cu biciclete (cu 2 sau 4 roţi), cu maşinuţe de golf, tiroliană, toate
acestea oferind adrenalină şi distracţie maximă participanţilor.
Deplasarea la Hunedoara s-a extins cu un team building, organizat de coordonatorul
delegaţiei orădene, în perioada 26-28 mai 2018, la Măgureni şi împrejurimi, în locuri încărcate de
istorie (la poalele Muntelui Godeanu, considerat muntele sfânt al dacilor), cu privelişti de poveste
(cascade mici pe râu, brazi tineri şi milenari laolaltă, stânci înalte, case din lemn), cu zgomotul apei,
cântecul păsărilor şi murmurul pădurilor care parcă îţi povestesc întâmplări de mult uitate şi cu un
răsfăţ culinar nemaipomenit oferit de gazda noastră.
Parte din delegaţia orădeană a asistat la Slujba de Rusalii de la Schitul Măgureni şi a vizitat
cetăţile dacice din Munţii Orăştiei: Sarmizegetusa Regia, Costeşti, Blidaru.
Felicitări participanţilor şi mulţumiri organizatorilor!
Galerie foto extinsă la adresa de Facebook a CCSISEO .

Galerie foto HD-48-STUD şi la team building-ul de la Măgureni
Comunicat de presă,
https://media.uoradea.ro/article1178-Participarea-delega%C5%A3iei-or%C4%83dene-laSimpozionul-%C5%9Ftiin%C5%A3ific-studen%C5%A3esc-HD-48-STUD-%C5%9Fi-lateam-building-ul-de-la-M%C4%83gureni

Succes extraordinar al delegaţiei CCSISEO
la o sesiune internaţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti
În perioada 7 – 9 iunie 2018 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 XX-a ediţie
a Sesiunii internaţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti a Facultăţii de Inginerie din cadrul
Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad - UAV (20th Edition of the International Students Scientific
Communications Session of the Engineering Faculty).
Delegaţia orădeană a fost reprezentată cu cinste de studenţii Beschiu Valentin, Blidar
Andreea, Boc Radu, Cheregi Adrian, Dume Antonia, Lörincz Levente, Şandro Cristian, Şandro
Delia, Tocai Dorina, Vălean Maria, Szabo Emeric (student doctorand), precum şi de alţi membri
simpatizanţi ai CCSISEO, delegaţia orădeană fiind coordonată de conf. univ. dr. ing. Simona
Dziţac.
Programul ştiinţific al simpozionului arădean a cuprins deschiderea festivă cu cuvântul d-nei
rector prof. univ. dr. Ramona Lile şi a organizatorului principal, d-na prof. univ. dr. ing. Valentina
Bălaş, precum şi o conferinţă plenară susţinută de prof. Kristijan Cincar (Serbia), o lectură invitată
susţinută de ing. Robert Boran (Taiwan) şi prezentarea unor companii partenere ale UAV (Coindu
Romania, AROBS Transilvania Software, Joyson Safety Systems ARAD), care au realizat şi o
expoziţie cu standuri de prezentare ale companiilor. A urmat susţinerea lucrărilor ştiinţifice care s-a
desfăşurat pe 8 secţiuni paralele.
Studenţii orădeni au obţinut următoarele rezultate meritorii:
 Premiul I acordat studenţilor Lörincz Levente, Cheregi Adrian pentru lucrarea “Energy
stored using trains”, susţinută la Secţiunea “Energetic and Renewable Energies”,
coordonator conf. univ. dr. ing. Dziţac Simona;
 Premiul I acordat studentului Cheregi Adrian pentru lucrarea “Design and implementation
of an online web order system for a HVAC service company”, susţinută la secţiunea
“Informatics”, coordonatori şef lucr. dr. ing. Moldovan Vasile & conf. univ. dr. ing. Dziţac
Simona;
 Premiul I acordat studenţilor Beschiu Valentin, Şandro Cristian pentru lucrarea “Study of
the energy efficiency of a ground source heat pump installation”, susţinută la secţiunea
“Energetic and Renewable Energies”, coordonator conf. univ. dr. ing. Dziţac Simona;
 Premiul I acordat studenţilor Şandro Delia, Şandro Cristian, Dume Antonia pentru lucrarea
“Modern technologies used in promoting the folklore costume”, susţinută la secţiunea
“Textiles”, coordonator conf. univ. dr. ing. Dziţac Simona;
 Premiul II acordat studenţilor Tocai Dorina, Boc Radu pentru lucrarea “The contribution of
information systems in management and accountancy of energy. Case study”, susţinută la
secţiunea “Energetic and Renewable Energies”, coordonator conf. univ. dr. ing. Dziţac
Simona;
 Premiul III acordat studentelor Blidar Andreea, Vălean Maria pentru lucrarea “Power supply
system for a mountain hut”, susţinută la secţiunea “Energetic and Renewable Energies”,
coordonator conf. univ. dr. ing. Dziţac Simona;
 Menţiune acordată studentului doctorand Szabo Emeric pentru lucrarea “Aspects regarding
the utility of evaluation methods of the potential of renewable energy sources (RES)”,
coordonatori conf. univ. dr. ing. Dziţac Simona & ing. dr. Lolea Marius.
CCSISEO a primit Diplomă de excelenţă, înmânată de către organizatori directorului
CCSISEO, pentru participarea de excepţie la simpozionul internaţional desfăşurat la Arad.
Pe lângă partea ştiinţifică participanţii la simpozion au beneficiat de seri/cine studenţeşti,
au avut posibilitatea de a vizita Turnul de apă - un mini-muzeu al apei excelent din Arad, care
găzduiește expoziția permanentă dedicată pompierilor orașului și cuprinde uniforme, caschete,
furtunuri de intervenție, medalii de merit și altele. De asemenea organizatorii au permis accesul

gratuit la Ştrandul Neptul din Arad, unde pentru câteva ore activităţile sportive şi de ralaxare,
momentele de umor şi voie bună şi-au făcut intens prezenţa.
Delegaţia orădeană şi-a extins deplasarea după finalizarea programului simpozionului,
mergând la Plaja de la Ghioroc, unde, alături de delegaţia reşiţeană, cei prezenţi au vizionat finala
de la Roland Garros, bucurându-se de reuşita Simonei Halep. Acest motiv de sărbătoare, alături de
sărbătorirea zilei de naştere a studentei Dume Antonia, membru CCSISEO şi de premiile obţinute la
simpozion au făcut ca distracţia de pe plaja Ghioroc să fie maximă. La întoarcerea spre casă membri
ai delegaţiei orădene au mai vizitat Cetatea de la Şiria, conacul Bohus.
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, 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 .
Director CCSISEO, conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona
Comunicat de presă, https://media.uoradea.ro/article1192-Succes-extraordinar-aldelega%C5%A3iei-CCSISEO-la-Arad

Galerie foto Arad şi Ghioroc

Vizită la Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă nr. 1 Oradea
Momente unice, alături de oameni deosebiţi, de diverse vârste - de la mic la mare, trăite
astăzi în cadrul evenimentului dedicat Zilei universale a iei, desfăşurat la Centrul şcolar pentru
educaţie incluzivă nr. 1 Oradea. Mulţumim organizatorilor pentru primirea călduroasă, mulţumim
tuturor celor care au adus bucurie şi multă voie bună pe chipurile celor prezenţi.
Bravo CCSISEO, bravo Delia Şandro şi Antonia Dume! Ca întotdeauna...minunate!

Galerie foto de la vizita la Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă nr. 1 Oradea

“IA Oradea”
Din nou CCSISEO la înălţime în cadrul evenimentului de astăzi “IA Oradea” desfăşurat la
Biblioteca judeţeană „Gheorhe Şincai”. Felicitări fetelor, Şandro Delia şi Dume Antonia! Aţi fost
extraordinare! Mulţumim organizatorilor pentru invitaţie şi lui Adi Cheregi pentru poze!

Galerie foto “IA Oradea”

Sânziene / Ziua iei / Cămășii tradiționale în centenar
O după amiază de vis a zilei de 24 iunie 2018, alături de oameni deosebiţi la Sânziene / Ziua
iei / Cămășii tradiționale în centenar. Felicitări organizatorilor, participanţilor, mulţumiri Andy
Andain pentru imortalizarea momentelor extraordinare: ”șezătoarea” de împletit coronițe din
Sânziene, parada iei / cămășii tradiționale românești (marș în jurul parcului 1 Decembrie, marș pe
Str. Vasile Alecsandri), dansul, muzica şi voia bună din Piaţa Unirii.
Totul la superlativ, iar echipa CCSISEO din nou la înălţime! Despre Șandro Cristian si
poezia dedicata iei...de excepţie, aşa cum ne-a obişnuit şi încântat mereu!

Galerie foto - Sânziene / Ziua iei / Cămășii tradiționale în centenar

Şcoala de vară “Perfecţionarea competenţelor tehnice şi manageriale
ale studenţilor în inginerie” – Ediţia a III-a
În perioada 16-22 iulie 2018 a avut loc Şcoala de vară “Perfecţionarea competenţelor
tehnice şi manageriale ale studenţilor în inginerie” – Ediţia a III-a, organizată de Centrul de creaţie
ştiinţifică şi inovare al studenţilor energeticieni orădeni (CCSISEO) în colaborare cu Asociaţia
studenţilor ingineri din Oradea (ASIO) şi Uniunea Studenţilor din Oradea (USO).
Şcoala de vară, coordonată de d-na conf. univ. dr. ing. Dziţac Simona, s-a desfăşurat în două
locaţii diferite, în perioada 16 – 19 iulie 2018 în Retezat, la Cabanele Cerbul şi Ursul Retezat, iar în
perioada 19-22 iulie la Remeţi la Pensiunea Andreea, cea de-a doua parte fiind finanţată de
Ministerul Educaţiei Naţionale.
La şcoala de vară au participat 30 de studenţi, precum şi lectori invitaţi, cadre didactice şi
specialişti în domeniul tematicilor şcolii de vară.
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;
 Vizitarea amenajării hidroenergetice Râul Mare Retezat cu barajul Gura Apelor, muzeului
Hidrocentralei Porţile de Fier I, CHE Bretea, CHE Remeţi şi a Barajelor Cinciş, Drăgan şi
Leşu;
 Masa rotundă cu tema "Educaţie - antreprenoriat - voluntariat";
 Workshop-ul pe tema noilor tehnologii în dezvoltarea proiectelor tehnice industriale;
 Masa rotundă pe tematica prezentării atribuţiilor manageriale ale conducătorilor obiectivelor
vizitate;
 Seminarul privind structura şi funcţiunile unor agregate energo-tehnologice din cadrul
obiectivelor vizitate;
 Concursul cu premii pentru verificarea competenţelor tehnice şi manageriale ale studenţilor
în inginerie dobândite în cadrul şcolii de vară;
 Vizitarea unor obiective turistice şi culturale marcante: Cetatea Devei, Castelul Huniazilor,
Mănăstirea Prislop, Lacurile Stevia şi Zănoaga, Platoul Retezat, Sarmizegetusa Regia,
Cazanele Dunării, Statuia lui Decebal, Mănăstirea Mraconia, restaurantul sârbesc cu specific
pescăresc Joca Krofna;
 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, iar activităţile de divertisment
(dans, recital de poezie, karaoke), de agreement (plimbări cu ambarcaţiuni pe Dunăre, Cinciş) şi
sportive (înnot, tenis de masă, ciclism, volei, badminton), 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 în Retezat şi la Remeţi.
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!

Scopul şcolii de vară şi anume, provocarea studenţilor de a acumula şi corela cunoştinţele şi
competenţele tehnice şi manageriale cu aplicabilitatea practică, care să le pună în evidenţă eforturile
creative şi intelectuale, a fost pe deplin atins.
Galerie foto extinsă la adresa de Facebook a CCSISEO .
Responsabil eveniment,
Director CCSISEO,
conf.univ.dr. ing. Dzițac Simona

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

Raportul de activitate pe anul universitar 2017/2018 din cadrul
Cercului ştiinţific studenţesc ProEnergia de Conversia energiei şi eficienţă energetică
Produse ale activităţii

Număr

Articole publicate de studenţi

12

Articole publicate în colaborare profesor-student

1

Participări conferinţe naţionale

2

SERMStudo 2018, HD-48-STUD
Participări conferinţe internaţionale

2

BACStud2017,
Sesiunea internațională de comunicări științifice studențești ediția a XX-a, Arad 2018
Concursuri naţionale

-

Concursuri internaţionale

-

Lucrări licenţă

4

Lucrări masterat

2

Proiecte de cercetare

-

Brevete

-

Aplicaţii la nivel local/naţional/regional

2

- finanţare obţinută de la MEN, prin intermediul FIEMI, pentru:
Workshop-ul “Creşterea eficienţei energetice la consumatori industriali şi casnici –
Ediţia a III-a” – 2018 (7.540 RON);
Simpozionul Energie – Resurse – Mediu al Studenţilor Orădeni – Ediţia a VIII-a, SERMStudo
2018 (7.860 RON);
Alte produse


vizite în diverse parcuri eoliene, solare;

4



implicarea activă în organizarea:

3

- Simpozionului Energie –Resurse – Mediu al studenţilor Orădeni, 17–19.05.2018;
- Şcolii de vară “Perfecţionarea competenţelor tehnice şi manageriale ale studenţilor în
inginerie”, 16 – 22 iulie 2018;
- Competiţiei “ Cupa Tesla” - Ediţia a III-a.


burse ocazionale obţinute de studenţi pentru rezultatele deosebite la manifestările

științifice studențești (Vălean Maria, Beschiu Valentin).

2

Raportul de activitate pe anul universitar 2017/2018 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

2

SERMStudo 2018, HD-48-STUD
Participări conferinţe internaţionale

2

BACStud2017,
Sesiunea internațională de comunicări științifice studențești ediția a XX-a, Arad 2018
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, 17–19.05.2018;
- Şcolii de vară “Perfecţionarea competenţelor tehnice şi manageriale ale studenţilor în
inginerie”, 16 – 22 iulie 2018;
- Competiţiei “ Cupa Tesla” - Ediţia a III-a.

3
3

Raportul de activitate pe anul universitar 2017/2018 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)

16

Articole publicate în colaborare profesor-student

-

Participări conferinţe naţionale

2

SERMStudo 2018, HD-48-STUD
Participări conferinţe internaţionale

2

BACStud2017,
Sesiunea internațională de comunicări științifice studențești ediția a XX-a, Arad 2018
Concursuri naţionale

1

Concursuri internaţionale

-

Lucrări licenţă

3

Lucrări masterat

3

Proiecte de cercetare

-

Brevete

-

Aplicaţii la nivel local/naţional/regional

1

- finanţare obţinută de la MEN, prin intermediul FIEMI, pentru şcoala de vară
“Perfecţionarea competenţelor tehnice şi manageriale ale studenţilor în inginerie” (6600 lei)
Alte produse


activităţi practice în cadrul unei firme;

3



implicarea activă în organizarea:

3



implicarea activă în organizarea:

- Simpozionului Energie –Resurse – Mediu al studenţilor Orădeni, 17–19.05.2018;
- Şcolii de vară “Perfecţionarea competenţelor tehnice şi manageriale ale studenţilor în
inginerie”, 16 – 22 iulie 2018;
- Competiţiei “ Cupa Tesla” - Ediţia a III-a.


burse pentru performanţe ştiinţifice (Dorydory Madinga, Horatiu Cozma)

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 2017/2018
Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial
Departamentul de Inginerie Energetică - CCSISEO

Nr. crt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Denumire manifestare
Simpozionul
Internaţional
”Brainstorming în Agora
Cercurilor Studențești”,
BACStud2017
Simpozionul Internaţional
”Brainstorming în Agora
Cercurilor Studențești”,
BACStud2017
Simpozionul Internaţional
”Brainstorming în Agora
Cercurilor Studențești”,
BACStud2017
Simpozionul Internaţional
”Brainstorming în Agora
Cercurilor Studențești”,
BACStud2017
Simpozionul Internaţional
”Brainstorming în Agora
Cercurilor Studențești”,
BACStud2017
Simpozionul Internaţional
”Brainstorming în Agora
Cercurilor Studențești”,
BACStud2017
Simpozionul Internaţional
”Brainstorming în Agora
Cercurilor Studențești”,
BACStud2017

Locul desfăşurării / Dată

Rezultate
Numele studenţilor Titlul comunicării / lucrării / produsului cercetării Premii / distincţii Cadru didactic coordonator
obţinute

Universitatea Agora din
municipiul Oradea,
19-21.10.2017

Cheregi Adrian,
Lukács Marta

Proiectarea și realizarea unei soluții software de
comenzi online pentru un agent economic

Premiul II

şef lucr. dr. ing. Moldovan
Vasile

Universitatea Agora din
municipiul Oradea,
19-21.10.2017

Indrei Florin,
Pelle-Barla Cristian

Proiectarea unui cart propulsat de un sistem hibrid

Menţiune

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

Universitatea Agora din
municipiul Oradea,
19-21.10.2017

Tontea (Ivancsuk)
Andrei

Surse alternative de energie electrică. Problematica
energiei fotovoltaice - studiu de caz

Premiul I

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

Universitatea Agora din
municipiul Oradea,
19-21.10.2017

Beschiu Gheorghe
Valentin

Studiul eficienței energetice a pompelor de căldură cu
sursă subterană

Premiul III

şef lucr. dr. ing. Bendea
Codruţa

Universitatea Agora din
municipiul Oradea,
19-21.10.2017

Cozma Horaţiu,
Lăcătuş Andrei

Extinderea reţelelor electrice

Universitatea Agora din
municipiul Oradea,
19-21.10.2017

Şandro Cristian
Vasile

Studii asupra utilizării biomasei pentru producerea
energiei electrice și termice

Premiul III

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

Universitatea Agora din
municipiul Oradea,
19-21.10.2017

Filip Iuliu Florian,
Tocai Dorina

Metode dedicate optimizării nivelului de rezervare.
Studii de caz

Menţiune

conf. univ. dr. ing. Dzițac
Simona

asis. drd. ing. Lolea Marius,
conf. univ. dr .ing. Dziţac
Simona

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Simpozionul Internaţional
”Brainstorming în Agora
Cercurilor Studențești”,
BACStud2017
Simpozionul Internaţional
”Brainstorming în Agora
Cercurilor Studențești”,
BACStud2017
Simpozionul Internaţional
”Brainstorming în Agora
Cercurilor Studențești”,
BACStud2017
Simpozionul Internaţional
”Brainstorming în Agora
Cercurilor Studențești”,
BACStud2017
Simpozionul Internaţional
”Brainstorming în Agora
Cercurilor Studențești”,
BACStud2017
Simpozionul Internaţional
”Brainstorming în Agora
Cercurilor Studențești”,
BACStud2017
Simpozionul Internaţional
”Brainstorming în Agora
Cercurilor Studențești”,
BACStud2017
Simpozionul Internaţional
”Brainstorming în Agora
Cercurilor Studențești”,
BACStud2017
Simpozionul Internaţional
”Brainstorming în Agora
Cercurilor Studențești”,
BACStud2017
Simpozionul Internaţional
”Brainstorming în Agora
Cercurilor Studențești”,
BACStud2017

Universitatea Agora din
municipiul Oradea,
19-21.10.2017
Universitatea Agora din
municipiul Oradea,
19-21.10.2017
Universitatea Agora din
municipiul Oradea,
19-21.10.2017
Universitatea Agora din
municipiul Oradea,
19-21.10.2017
Universitatea Agora din
municipiul Oradea,
19-21.10.2017
Universitatea Agora din
municipiul Oradea,
19-21.10.2017
Universitatea Agora din
municipiul Oradea,
19-21.10.2017
Universitatea Agora din
municipiul Oradea,
19-21.10.2017
Universitatea Agora din
municipiul Oradea,
19-21.10.2017
Universitatea Agora din
municipiul Oradea,
19-21.10.2017

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

Lasc George
Cristian

Ascensorul electric. Studiu de caz

Ahmad Khalifeh

Proiectarea unui sistem fotovoltaic. Studiu de caz

Hoble Bogdan
Ionuț

Sistem hibrid solar-eolian-diesel. Studiu de caz

Puşcău Iosif Alin

Studierea performanțelor CET Oradea

Blidar Andreea,
Vălean Maria

Consideraţii privind gestiunea şi managementul
energiei la nivel industrial şi casnic

Premiul III

asis. drd. ing. Lolea Marius,
conf. univ. dr .ing. Dziţac
Simona

Raţ Georgiana,
Uscat Mădălin

Analiza pe bază statistică a situaţiei energetice din
municipiul Oradea în scopul eficientizării
managementului energetic

-

asis. drd. ing. Lolea Marius,
conf. univ. dr .ing. Dziţac
Simona

Cozma Horaţiu,
Suciu Alina,
Puie George

Tranzacţii bursiere pe piaţa energiei electrice
interconentată

Premiul I

asis. drd. ing. Lolea Marius,
conf. univ. dr .ing. Dziţac
Simona

Tocai Dorina,
Mînăscurtă Ion

Managementul modern al reţelelor electrice. Studiu
de caz privind staţia electrică Oradea centru

Premiul II

asis. drd. ing. Lolea Marius,
conf. univ. dr .ing. Dziţac
Simona

drd.ing. Lolea
Marius

Mijloace informatice pentru popularizarea efectelor
impactului câmpului electromagnetic asupra
sistemelor tehnice şi biologice

Premiul I

conf. univ. dr .ing. Dziţac
Simona

drd.ing. Ias
Gheorghe ,
drd.ing. Lolea
Marius

Analiza preocupărilor privind valorificarea
ştiinţifică a potenţilaului energiei eoline

Premiul II

prof. univ. dr.ing. Felea
Ioan ,
conf. univ. dr.ing. Dziţac
Simona

Premiul III

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

Premiul II

şef lucr. dr. ing. Bunda
Şerban
şef lucr. dr. ing. Bendea
Codruţa

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Simpozionul
ştiinţific studenţesc HD48-STUD

Universitatea Politehnica
Timişoara, Facultatea de
Inginerie Hunedoara,
25-26 mai 2018

Simpozionul
ştiinţific studenţesc HD48-STUD

Universitatea Politehnica
Timişoara, Facultatea de
Inginerie Hunedoara,
25-26 mai 2018

Simpozionul
ştiinţific studenţesc HD48-STUD

Universitatea Politehnica
Timişoara, Facultatea de
Inginerie Hunedoara,
25-26 mai 2018
Universitatea Politehnica
Timişoara, Facultatea de
Inginerie Hunedoara,
25-26 mai 2018
Universitatea Politehnica
Timişoara, Facultatea de
Inginerie Hunedoara,
25-26 mai 2018

Simpozionul
ştiinţific studenţesc HD48-STUD
Simpozionul
ştiinţific studenţesc HD48-STUD
20th Edition of the
International Students
Scientific
Communications Session
of the Engineering Faculty
20th Edition of the
International Students
Scientific
Communications Session
of the Engineering Faculty
20th Edition of the
International Students
Scientific
Communications Session
of the Engineering Faculty
20th Edition of the
International Students
ScientificCommunication
Session

Universitatea Aurel Vlaicu
din Arad,
7 – 9 iunie 2018

Szikszai
(Forgaciu) Edina,
Vălean Mărioara

Contorizarea inteligentă și grupuri de măsură

Premiul II

conf. univ. dr.ing. Dziţac
Simona

Șandro Cristian
Vasile ,
Beschiu
Gheorghe
Valentin,
Dume Antonia
Cheregi Adrian

Materiale inteligente si tehnologii utilizate în
promovarea portului popular

Menţiune
specială

conf. univ. dr.ing. Dziţac
Simona

Design and implementation of an online web
application for a HVAC service company

Menţiune

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

Tocai Anca
Dorina, Boc Radu

Aportul sistemelor informatice în evaluarea
performanţelor energetice ale întreprinderii

Menţiune

conf. univ. dr.ing. Dziţac
Simona

Ias Gherghe

Posibilităţi de extindere a sistemului energetic
regional din sudul judeţului Bihor pe baza utilizării
SRE

Menţiune

Lörincz Levente,
Cheregi Adrian

Energy stored using trains

Premiul I

prof. univ. dr.ing. Felea
Ioan ,
conf. univ. dr.ing. Dziţac
Simona
conf. univ. dr.ing. Dziţac
Simona

Cheregi Adrian

Design and implementation of an online web order
system for a HVAC service company

Premiul I

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

Beschiu Valentin,
Şandro Cristian

Study of the energy efficiency of a ground source
heat pump installation

Premiul I

conf. univ. dr.ing. Dziţac
Simona

Şandro Delia,
Şandro Cristian,
Dume Antonia

Modern technologies used in promoting the folklore
costume

Premiul I

conf. univ. dr.ing. Dziţac
Simona

Universitatea Aurel Vlaicu
din Arad,
7 – 9 iunie 2018

Universitatea Aurel Vlaicu
din Arad,
7 – 9 iunie 2018
Universitatea Aurel Vlaicu
din Arad,
7 – 9 iunie 2018

27.

28.

29.

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

Universitatea Aurel Vlaicu
din Arad,
7 – 9 iunie 2018

Universitatea Aurel Vlaicu
din Arad,
7 – 9 iunie 2018

Tocai Dorina,
Boc Radu

The contribution of information systems in
management and accountancy of energy. Case study

Premiul II

conf. univ. dr.ing. Dziţac
Simona

Blidar Andreea,
Vălean Maria

Power supply system for a mountain hut

Premiul III

conf. univ. dr.ing. Dziţac
Simona

Szabo Emeric

Aspects regarding the utility of evaluation methods
of the potential of renewable energy sources (RES)

Menţiune

conf. univ. dr.ing. Dziţac
Simona

Crişan Iulian,
Dume Antonia

Amenajarea hidroenergetică
a Someşului - studiu privind impactul asupra
mediului

Premiul I

conf. univ. dr.ing. Hora
Cristina

Blidar Andreea,
Vălean
Mărioara

Evoluţia pieţei de energie din România

Premiul II

lect. ec. Felea Adrian,
şef.lucr. dr. ing. Albuţ
Daniel

Universitatea Aurel Vlaicu
din Arad,
7 – 9 iunie 2018

30.

Simpozionul Energie –
Resurse – Mediu al
Studenţilor Orăden

Stâna de Vale,
17-19 mai 2018

31.

Simpozionul Energie –
Resurse – Mediu al
Studenţilor Orăden

Stâna de Vale,
17-19 mai 2018

Menţiuni!
 2 studenți, membri ai CCSISEO, Tocai Dorina, Horatiu Cozma, au obţinut burse pentru performanţe ştiinţifice, în cuantum de 1000 lei/lună timp de 1
an (2017/2018), pentru implicarea în anul universitar 2016-2017 în manifestari ştiintifice studenţeşti şi evenimente asociate acestora.
 burse ocazionale obținute ca urmare a rezultatelor deosebite din cadrul manifestărilor naționale studențești la care au parti cipat în semestrul II al
anului universitar 2016-2017 – studenta Vălean Maria, respectiv în semestrul I al anului universitar 2017-2018 – studentul Beschiu Valentin.
Suntem mândri de ei!
 3 manifestări studenţeşti care urmează să se desfăşoare au obţinut pentru anul 2018 finanţare de la Ministerul Educaţiei Naţionale, astfel:
o Simpozionul Energie – Resurse – Mediu al Studenţilor Orădeni – Ediţia a VIII-a, SERMStudo 2018 (7.860 RON);
o Workshop-ul “Creşterea eficienţei energetice la consumatori industriali şi casnici – Ediţia a III-a” – 2018 (7.540 RON);
o Şcoala de vară – “Perfecţionarea competenţelor tehnice şi manageriale ale studenţilor în inginerie”- Ediţia a III-a – 2018 (6600 RON);
 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 2018 sub egida sau cu participarea CCSISEO!
Oradea, 23.07.2018

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

