
 
 

Amplasarea geografică face ca Oradea să fie un punct nodal 

foarte important în turismul regional şi internaţional. Stațiunea 

Băile Felix se găsește la 12 km de municipiul Oradea și este cea 

mai mare staţiune balneo-climaterică permanentă din România. În 

acelaşi timp, pe teritoriul judeţului Bihor se află şi alte obiective 

turistice atractive: staţiunea Stâna de Vale, formaţiunile carstice 

din Munţii Apuseni (Peştera Urşilor, Peştera Meziad, Cetăţile 

Ponorului). 

Universitatea din Oradea este una dintre cele mai dinamice 

universităţi din România. Activitatea ştiinţifică a Facultăţii de 

Energetică din cadrul Universităţi din Oradea, înfiinţată în anul 

1992, a fost orientată înspre identificarea soluțiilor pentru 

exploatarea eficientă a resurselor energetice, analiza şi 

optimizarea proceselor energetice, pe întreg traseul fluxurilor 

energetice, de la resursele primare, până la consumatori. Aceleaşi 

preocupări le are, actualmente, Departamentul de Inginerie 

Energetică. 

În cadrul CIE 2019, odată cu schimbul de experienţă, 

prezentarea ideilor şi realizărilor, specialiştii din domeniul 

energetic pot vizita şi obiectivele turistice ale judeţului Bihor. 
 

 
 

 

Cunoscând preocupările şi realizările Dumneavoastră, avem deosebita 

plăcere de a vă invita să participaţi, prin prezentarea şi publicarea 

contribuţiilor, în cadrul manifestării ştiinţifice: 
 

CIE 2019, conferinţă ce se va desfăşura sub deviza: 

 „ENERGIE CURATĂ ŞI ACCESIBILĂ” 

 

 

Organizatori: 

 Universitatea din Oradea, Departamentul de Inginerie Energetică 

 SIER – Societatea Inginerilor Energeticieni din România 
 

CIE 2019 va fi organizată în parteneriat cu instituții și companii zonale și 
regionale, relevante sub aspectul tematicii conferinței 

 

Dezbaterile din cadrul CIE 2019 vor avea subiecte cu următoarea 

tematică: 

 Fiabilitatea Sistemelor şi Calitatea Serviciilor Energetice 

 Resurse Regenerabile de Energie. Tehnologii energetice sustenabile 

 Evoluţia Sistemelor Electroenergetice de Transport şi Distribuţie. Sisteme 
Energetice Performante 

 Energetica clădirilor și a transporturilor 

 Management și inginerie economică în energetică. Piața și bursa de energie 

 

Lucrările vor fi redactate în limba română sau engleză. 

Limbile oficiale ale conferinţei: română şi engleză. 

Adresa la care se transmit rezumatele şi lucrările în extenso 

este:energy_cie@yahoo.com,  
Termenul limită de primire a rezumatelor: 10 aprilie 2019. Conţinut rezumat: 

titlul, autorii, adresa de e-mail a autorului de contact, rezumatul, cuvinte cheie. 

Termenul limită pentru lucrări în extenso: 25 aprilie 2019. Instrucţiunile 
de redactare a lucrărilor, despre taxele de participare şi organizarea conferinţei 

(cazare, masă, etc.) sunt afişate pe site-ul conferinţei: www.energy-cie.ro.  

În volumul JSE 2019, indexat în BDI, se publică cele mai bune lucrări 
prezentate la CIE 2019, editate în limba engleză. 

Vă vom comunica, în timp util, eventualele observaţii ale referenţilor şi 

perspectiva lucrărilor propuse pentru publicare. 

Taxa de participare este 300 lei şi include: volumul cu lucrările 

conferinţei, accesul la lucrările conferinţei, prânzul şi cina festivă, alte 
cheltuieli specifice organizării conferinţei. 

În cadrul programului CIE 2019, se organizează expoziţie, expuneri şi 

mese rotunde cu următoarele tematici: Surse regenerabile de energie, 
Echipamente moderne pentru SEE, Instrumentaţie de măsură avansată, 

Dezvoltarea competenţelor manageriale şi organizatorice în sectorul energetic. 

Vor participa furnizorii şi utilizatorii de echipamente şi instrumente. 
 

Pentru clarificări vă rugăm să ne contactaţi la 

adresa:energy_cie@yahoo.com sau puteţi vizita site-ul conferinţei: 
www.energy-cie.ro 

 

Vă aşteptăm la Oradea, la CIE 2019, 
Comitetul de organizare.  
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Vă invită să participaţi la 

 

A 25-a Conferinţă de Inginerie 
Energetică  

CIE 2019 
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