
Un nou regal studenţesc 2020: 

Simpozionul Internaţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești” - BACStud  

 

Simpozionul Internațional “Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești” - BACStud a devenit o 

frumoasă tradiţie care promovează spiritul şi iniţiativa tinerilor antrenaţi în procesul de cercetare. 

 

Astfel, în perioada 15-17.10.2020 a avut loc la Băile Felix ediţia a VI-a a Simpozionului Internațional 

“Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești” - BACStud2020! Sub cupola acestui regal studenţesc s-a 

mai desfăşurat şi cea de–a V-a ediţie a Workshop-ul studențesc „Creşterea eficienţei energetice la 

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

Cele două evenimente de mare amploare, au fost organizate şi coordonate de d-na conf. univ. dr. ing. 

Dzițac Simona, preşedinta Asociaţiei Clusterul de Cercetări Ştiinţifice, Inovare şi Studii Europene din 

Oradea (ACCSISEO) şi totodată director al 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 (FIEMI) de la Universitatea din Oradea. 

 

Dintre instituţiile organizatoare amintim Universitatea Agora din municipiul Oradea & Cercetare 

Dezvoltare Agora SRL & Asociaţia CCSISEO – care au contribuit, alături de oameni de bine, la 

finanţarea BACStud 2020, Universitatea din Oradea care, prin Ministerul Educaţiei Naţionale, a 

contribuit la finanţarea workshop-ului, Asociaţia Generală a Inginerilor din România - Filiala Arad, 

Asociaţia Studenţilor Ingineri din Oradea. 

 

Invitaţii de onoare au fost domnul academician Florin Gheorghe Filip – Președintele Secției de Știința și 

Tehnologia  Informației a Academiei Române, d-na prof. univ. dr. Ioana Moisil – nepoata marelui 

matematician şi informatician Grigore C. Moisil, d-na dr. Bogdana Stanojevic – cercetător la Institutul de 

Matematică al Academiei Sârbe de Științe și Arte, d-na Anca Minculescu - expert inovator din Franţa, alţi 

cercetători şi cadre didactice, care au luat cuvântul on-line, pe platforma ZOOM, în deschiderea oficială a 

regalului studenţesc. 

 

Au participat în sistem hibrid (majoritatea on-site şi câteva persoane on-line) cadre didactice şi studenţi de 

la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Universitatea Politehnica Bucureşti, Universitatea Politehnica 

Timişoara - Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică, Universitatea „Politehnica” Timişoara - 

Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea ,,1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea ,,Constantin Brâncuşi" Tg-Jiu, Universitatea din Petroşani, 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiințe şi Tehnologie din Târgu-Mureș, Universitatea „Lucian 

Blaga” din Sibiu, Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca, Universitatea de Vest Timișoara, 

Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reșița, Universitatea din Novi Sad, Universitatea din Belgrad, 

Universitatea din Granada, Universitatea Agora din municipiul Oradea, Universitatea din Oradea, precum 

şi cadre didactice şi elevi de la Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări „Caius Iacob” Arad, 

Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Oradea, Colegiul Naţional ,,Onisifor Ghibu’’ Oradea, Školski 

centar „Nikola Tesla” - Vršac, Serbia. 

 

Programul regalului studenţesc s-a concentrat în mod special în staţiunea Băile Felix, cu mici excepţii, 

participanţii respectând reglementările în vigoare cu privire la distanţare, purtarea măştii, folosirea 

dezinfectanţilor, precum şi alte reguli impuse de organizatori în acest sens!  

Programul vast a cuprins: 

 Primirea şi înregistrarea participanţilor la Hotel Amy din Băile Felix;  
 Deschiderea oficială, la Hotel President din Băile Felix, de către responsabilul evenimentului d-na 

conf. univ. dr. ing. Dziţac Simona; din partea asociaţiilor studenţeşti a luat cuvântul studenta 

Dume Antonia, iar din partea tinerilor orădeni, Şandro Cristian, amândoi membri ai ACCSISEO; 
 Secţiunea cu prelegeri invitate organizată în jurul unei mese rotunde pe tematica creşterii 

eficienţei energetice. Invitaţi în cadrul mesei rotunde au fost dl Popper Laurenţiu - un specialist cu 

vastă experienţă profesională în domeniu, precum şi tineri absolvenţi deosebit de talentaţi, în 

persoanele d-lui ing. Adrian Cheregi, d-lui ing. drd. Alexuţă Daniel, d-lui ing. Claudiu Szfura,  



d-lui ing. drd. Ralph Vereş; din mediul economic a participat cu lucrare invitată dl Terheşiu Călin, 

un fost absolvent al FIEMI, managerul firmei SC Solar Eco Systems SRL; 

 Momente poetice cu membri ai ACCSISEO – Elena Marica şi Cristian Şandro; 

 Momente artistice cu Alexandrina Chelu – artistă lirică, Datini din Bihor și Asociația folclor fără 

frontiere - coordonator Ecaterina Dan, aceştia prezentându-ne obiecte din portul popular 

tradiţional bihorean; 

 Prezentarea proiectului IQR Tradiţional de către Delia Şandro şi Antonia Dume, membre ale 

ACCSISEO şi ale proiectului; 

 Concurs de idei reliefate prin proiecte elaborate de către studenţi – cele 70 de lucrări științifice 

acceptate fiind prezentate pe secţiuni paralele (on-site, on-line, postere) în sălile de conferinţă ale 

Hotelurilor Termal şi Amy din Băile Felix şi ale Universităţii Agora; 

 Exerciţii demonstrative şi miniexpoziţie de proiecte tehnice prezentate pe secţiuni; 

 Participarea la un Flash mob - Kangoo Jumps cu Kinga Sebestyén şi Olivia Burtă; 

 Premierea participanţilor la Hotel Amy din Băile Felix; 

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

în domeniul eficienţei energetice, sărăcia energetică – Invitat: Conf. univ. dr. ing. Popper 

Laurenţiu – membru de onoare al ACCSISEO; 

 Excursie pe meleaguri bihorene la Peştera Ungurul Mare opţional cu Aqua Park President sau cu 

vizitarea municipiului Oradea; 

 Seri şi alte momente relaxante la Hotel President, Hotel Amy şi Cantonul Silvic din Băile Felix.  

 

Regalul studenţesc fost de bun augur, participanţii fiind extrem de interesaţi de fiecare moment din 

desfăşurător.  

 

BACStud 2020 & workshop-ul studenţesc s-au înscris în logica și practica învățământului centrat pe 

student, ca o continuare a implicării studenților în proiecte, mobilități și activități antreprenoriale.  

Scopul regalului studenţesc, acela de a crea un mediu de întâlnire prietenos, o punte de legătură între 

studenții și cadrele didactice îndrumătoare cu preocupări similare, din toată țara, dar şi cu extindere 

internaţională, în vederea unor colaborări viitoare, a fost atins pe deplin. 

 

BACStud2020 a demonstrat forţa unităţii colectivelor înfrăţite, dincolo de mesajul ştiinţific, cu multiple 

valenţe instructiv-educative, în care excelenţa ştiinţifică a fost încununată cu rezultate performante.  

 

Mulţumim invitaţilor de onoare, lectorilor invitaţi, cadrelor didactice şi studenţilor participanţi, 

organizatorilor – membri ai CCSISEO şi ACCSISEO şi tuturor acelora care au făcut posibilă şi au 

contribuit la reuşita unor manifestări ştiinţifice studenţeşti “altfel”, desfăşurate în condiţii speciale, care 

putem spune că au atins un nivel ştiinţific ridicat! 

 

Sincere felicitări tuturor participanţilor şi premianţilor şi să dea Dumnezeu să ne revedem cu bine la 

ediţiile BACStud & Workshop studenţesc 2021! 

 

Galeria foto stă mărturie vie a tot ce s-a înfăptuit în zilele regalului studenţesc!  

 

Preşedinte comitet ştiinţific şi de organizare, 

Conf. univ. dr. ing. Simona Dzițac  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
  



 
 

 

  
 

Galerie foto – regal studenţesc 15-17.10.2020 

 

 

 

 


