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CCCOOONNNSSSIIILLLIIIUUULLL JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEEAAANNN BBBIIIHHHOOORRR

INVITAŢIE

Avem deosebita plăcere de a vă invita să participaţi în data de 30 – 31 mai 2012,

începând cu ora 10,00 la cel de-al treilea workshop organizat în cadrul proiectului

„Romanian-Hungarian R&D Platform for intelligent building research

projects support”, Akronim IntelBuildHU-RO, cod HURO/0802/155_AF, proiect depus

de către Universitatea din Oradea, în calitate de Lider de Proiect, împreună cu

Universitatea din Debrecen (PP1) şi Consiliul Judeţean Bihor (PP2) în calitate de

parteneri ai proiectului, în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria –

România 2007-2013, pe Axa prioritară 2.Întărirea coeziunii sociale şi economice în zona de

frontieră, Domeniul major de intervenţie 2.2. Promovarea cooperării în domeniul C+D şi

inovaţiei, Acţiunea 2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii comune de cercetare.

Proiectul IntelBuildHU-RO, finanţat în cadrul Programului de Cooperare

Transfrontalieră Ungaria – România 2007-2013, de către Fondul European de Dezvoltare

Regională (FEDR), completat de co-finanţarea naţională a celor două State Membre,

Ungaria şi România, are ca obiectiv general crearea  unei platforme de cercetare –

dezvoltare  româno-maghiară,  formată din două laboratoare unul în Oradea (RO) şi unul

în Debrecen (HU), care au funcţiuni complementare şi care vor fi utilizate în comun de

cercetătorii din ambele ţări, precum şi de tineri specialişti, doctoranzi, pe de o parte pentru

susţinerea proiectelor de cercetare, iar pe de altă parte, ca centru de cunoaştere în

domeniu.

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 de conferinţă – Hotel Termal, Băile Felix

Ataşat aveţi programul evenimentului.

Cu stimă,

p.Preşedinte,
Dumitru Voloşeniuc

Vicepreşedinte

Oradea, 24.05.2012
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
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„Romanian-Hungarian R&D Platform for intelligent building
research projects support”,

Acronim: IntelBuildHU-RO
cod HURO/0802/155_AF

WORKSHOP

30-31 mai 2012 - Băile Felix

Parteneri: Universitatea din Oradea – Lider Proiect -LP

Universitatea din Debrecen – Partener Proiect – PP1

Consiliul Judeţan Bihor – Partener Proiect – PP2

Locul de desfăşurare: sala de conferinţă – Hotel Termal, Băile Felix

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

AGENDA

MIERCURI – 30 MAI 2012

10,00 – 10,30 Înregistrarea participanţilor

10,30-12,00 Deschiderea evenimentului - Prezentarea
participanţilor, Prezentarea agendei

- Prezentarea stadiului proiectului IntelBuildHU-RO
– reprezentanţi de la Consiliul Judeţean Bihor, Universitatea
din Debrecen-Facultatea Tehnică, Universitatea din Oradea-
Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică

12,00-13,00 Pauză de masă

13,00 – 14,30 Prezentarea sistemului (KNX) de management a

clădirilor inteligente

14,30 – 19,00 Vizită Peştera Urşilor- judeţul Bihor

19,00-20,00 Cină

JOI – 31 MAI 2012

9,30 – 12,00 Prezentări
- Prezentarea platformei web a proiectului

www.intelbuild.eu – instruirea privind utilizarea
acesteia - Consiliul Judeţean Bihor

- “Concepţiile cercetărilor în mecatronica clădirilor în
cadrul Facultăţii Tehnice al Universităţii din
Debrecen”- Dr. habil. Husi Géza
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- “Applications of laboratory research equipements“ -
Conf.dr.ing. Vesselenyi Tiberiu – Universitatea din
Oradea, Facultatea de Inginerie Managerială şi
Tehnologică

- “Clădire Inteligentă” - Bartha István, Universitatea din
Debrecen, Facultatea Tehnică

- “Protecţie împotriva supratensiunii electronice la
clădirile inteligente“ - Darai Gyula, Nagy István,
Universitatea din Debrecen Facultatea Tehnică

12,00-13,30 Pauză de masă
13,30 – 15,00 Închiderea evenimentului. Concluzii.

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


