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POSDRU/109/2.1/G/82033 
Proiect implementat de Universitatea din Oradea în parteneriat cu S.C. 

Romarketing SRL și Camera de Comerț și Industrie Bihor 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 
Investeşte în oameni! 
Axa prioritară nr. 2: “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” 
Domeniul major de intervenţie 2.1: “Tranziția de la școală la viața activă” 
Titlul proiectului: Convergența pregătirii practice universitare pentru integrarea reușită a studenților pe piața muncii 
Contract nr: POSDRU/109/2.1/G/82033 
Beneficiar: Universitatea din Oradea 

Lista firme partenere  şi temele de practică 

pentru domeniul Inginerie Electrică 

 

Nr. 

crt. 
Denumire firmă Locatia 

Inginerie Electrică Teme de practica 

Studenti Tutori Nume tutori 

1.  

SC SCHRACK 

TECHNICK SRL ORADEA 5 1 

Chiş Marius 1. Studiul unui sistem de alimentare a vehicolelor electrice, 

din surse neconvenţionale. 

2. Proiectarea unui sistem de distribuţie electrică, într-o 

clădire administrativă. 

3. Echipamentul electric de protecţie al unui sistem de 

alimentare cu energie electrică a unei locaţii rezidenţiale. 

4. Proiectarea echipamentului de protecţie împotriva 

electrocutării la o instalaţie industrială 

5. Studiul echipamentului electric la un sistem pentru 

alimentarea de rezervă a unui consumator 

2.  SC GIUPET SRL BEIUS 10 1 

Omuţ Petru 

 

1. Studiul triodinelor utilizate în procesele de sudură. 

2. Analiza echipamentului electric al preselor hidraulice. 

3. Analiza şi proiectarea unui sistem de iluminat  la SC 

GIUPET SRL. 

4. Proiectarea unui sistem de securizare la SC GIUPET 

SRL. 

5. Analiza sistemului electric şi mecanic al compresoarelor 

de aer. 
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6. Studiul echipamentului electric la strungurile paralele. 

7. Studiul instalaţiei electrice a maşinilor de frezat. 

8. Analiza sistemelor de sudură cu invertor. 

9. Automatizarea sistemului de iluminat utilizând 

Luxomatul. 

10. Analiza şi studiul echipamentului electric a sistemelor 

de ridicare. 

11. Studiul sistemului de comandă a instalaţiei hidraulice la 

maşinile de îndoit table. 

3.  
SC AUSTROM IMPEX 

SRL 
BEIUŞ 10 1 

 

 

 

Hălmăjan Ioan 

Nicolae 

1. Studiu privind poziţionarea şi blocarea platoului la 

strungurile carusel 

2. Studiu privind alimentatorul automat cu bare a unui 

strung paralel 

3. Studiu privind echilibrarea hidraulică pentru axa Z la 

strungul carusel, folosind un acumulator cu azot 

4. Studiu privind sistemul de prindere a portsculei de tip 

mână 

5. Montarea componentelor electrice şi realizarea 

conexiunilor în dulapul electric, conform schemei electrice 

desfăşurate la strungul carusel SC17 

4.  

SC TECOR 

INDUSTRIES SRL ORADEA 5 1 

Ţelea Darius 1. Dezvoltarea unui kit de "inviolabilitate" (antifurt) pentru 

hale de productie. 

2. Implementarea unui sistem de supraveghere video, 

inclusiv soft de vizualizare, cu inregistrare. 

3. Proiectarea unui amplificator de putere de joasa frecventa 

care nu utilizeaza circuite dedicate. 

4. Proiectarea unui tablou electric la masina unealta de 

frezat universal FUS 32. 

5. Comanda unui motor pas cu pas hibrid. 

6. Transformarea unei masini unelte de frezat FUS 32 intr-o 

freza semiautomata/automata. 
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5.  

SC 

REMDACELECTRIC 

SRL 

ORADEA 5 1 Iancu Remus 1. Studiul sistemului de alimentare cu energie electrică la 

Grădina Zoologică din Oradea. 

2. Studiu asupra sistemului de alimentare de siguranţă într-

o unitate medicală. 

3. Proiectarea unei instalaţii de iluminat la o casa familiară. 

4. Proiectarea unei instalaţii de forţă la o hală industrială. 

5. Proiectarea unui tablou de distribuţie la o societate 

industrială. 

  TOTAL 35 5   

 
 

Responsabili practică pentru domeniul Inginerie Electrică: 

Prof. dr. ing. Hoble Dorel 

Conf. dr.ing. Bandici Livia           Responsabil organizare activitate practică 

                 Prof. dr. ing. Leuca Teodor 

 

Manager de proiect 

Prof. dr. ing. Győrödi Cornelia Aurora 

 

Semnătura     


