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INVITAŢIE

Cu deosebit respect, vă invităm să participaţi Joi, 14 aprilie 2011,

începând cu ora 12,00 la conferinţa de deschidere a proiectului „Romanian-

Hungarian R&D Platform for inteligent building research projects support”,

cod HURO/0802/155, finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră

Ungaria-România 2007-2013.

Scopul principal al proiectului este de a realiza infrastructura platformei de

cercetare româno-maghiare, formată din 2 laboratoare complementare, unul în Oradea

(RO) şi unul în Debrecen (HU). Infrastructura creată va dezvolta noi baze de cercetare şi

aplicaţiile acestora care permit introducerea înaltei tehnologii în construcţia de locuinţe şi

clădiri industriale şi care pot produce rezultate recunoscute la nivel european. Platforma

de R & D va genera noi proiecte în domeniul clădirilor inteligente care vor contribui la

îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor existente şi, de asemenea, va avea o

contribuţie semnificativă pentru noile construcţii. Platforma va avea o influenţă majoră

pentru noua generaţie de ingineri şi cercetători din Oradea şi Debrecen şi va dezvolta

cooperarea comunităţii ştiinţifice din zona transfrontalieră.

Am fi onoraţi de prezenţa Dumneavoastră. Vă rugăm să ne confirmaţi participarea

Dvs, sau imposibilitatea participării pe adresa de e-mail: liana.ardelean@cjbihor.ro sau la

nr. tel: 0259-411.737.

Locul de desfăşurare: Sala Birou Senat, Pavilion A Campus Universitatea Oradea,

str. Universitatii nr. 1.

Ataşat aveţi programul evenimentului.

Cu stimă,

Preşedinte,
Radu Ţîrle

Oradea, 08.04.2011
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CONFERINŢĂ - DESCHIDERE PROIECT

„Romanian-Hungarian R&D Platform for inteligent building
research projects support”,

Acronim: IntelBuild
cod HURO/0802/155

14.04.2011 Oradea

PROGRAM

Parteneri: Universitatea din Oradea – Lider Proiect -LP

Universitatea din Debrecen – Partener Proiect – PP1

Consiliul Judeţan Bihor – Partener Proiect – PP2

Locul de desfăşurare: Sala Birou Senat, Pavilion A Campus Universitatea

Oradea, str. Universitatii nr. 1,

Limba de comunicare: limba română, cu traducere în limba maghiară

AGENDA

JOI – 14 aprilie 2011

11,45 – 12,00 Înscrierea participanţilor

12,00-12,20 Deschiderea conferinţei, Prezentarea participanţilor

şi a agendei

Dr. Radu Ţîrle – preşedinte - Consiliul Judeţean Bihor -PP2

Prof. Univ.dr.ing.Cornel Antal – rector – Universitatea din

Oradea - LP

Prof. Dr.Bungău Constantin - decan Facultatea de Inginerie

Managerială şi Tehnologică – manager proiect LP

Prof. Dr. Husi Géza – prodecan Facultatea de Inginerie –

Universitatea din Debrecen – PP1

12,20-12,50 Prezentarea proiectului IntelBuild

Prof. Dr.Bungău Constantin– manager proiect LP

Ing. Ardelean Liana – asistent manager PP2

Prof. Dr. Husi Géza – manager proiect PP1

Conf.dr. Vesselenyi Tiberiu – asistent proiect LP
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12,50 – 13,00 Întrebări şi răspunsuri

13,00-13,40 Pauză de masă

13,40-15,00 Workshop tehnic – pentru membrii echipei proiectului

Discuţii

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
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