
Invitație către Facultatea de Inginerie Electrică și 

Tehnologia Informației 

 

Bună ziua! 

Asociația Studenților Ingineri din Oradea are deosebita plăcere de a 

vă invita la cea de-a IV-a ediție a Cupei Tesla. Aceasta este organizată în 

colaborare cu Centrul de Creaţie Știinţifică şi Inovare al Studenţilor 

Energeticieni Orădeni. 

 

Ce este Cupa Tesla?  

Cupa Tesla este o competiție care vine cu trei sporturi la care puteți 

participa, și anume: fotbal, baschet și ping-pong. Competițiile sunt 

destinate studenților, cadrelor didactice ale Universității din Oradea și 

angajați ai firmelor cu profil ingineresc.  

 



 

Scopul acestei competiții este de a facilita interacțiunea între 

studenți, profesori și angajații companiilor participante, astfel studenții își 

lărgesc oarecum aria sau posibilitatea de angajare, fiind posibilă activarea 

în domeniul ingineresc. 

În ultima ediție, am avut plăcerea de a avea în jur de 100 de 

participanți, iar în această ediție aproximăm cel puțin 150 de participanți. 

Echipele pot fi formate: 

 Fotbal (echipe de 5+1, 3 rezerve, 3 schimbări); 

 Baschet (echipe de 5, 3 rezerve, schimbări nelimitate); 

 Ping-pong (individual). 

Această competiție sportivă face parte din festivalul la nivel național 

intitulat Unifest, eveniment organizat de către Uniunea Studenților din 

România, la care participă asociații studențești din toate orașele țării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Data și locul 

Sâmbătă și duminică (03-04.11.2018) 

 Fotbal – începând cu ora 

11:00, locația: Terenurile 

sintetice de fotbal din cadrul 

Universității din Oradea; 

Sâmbătă (10.11.2018) 

 Baschet – începând cu ora 

11:00, locația: Sala de sport 

din cadrul Universității din 

Oradea;  

Duminică (11.11.2018) 

 Ping-pong – începând cu 

orele 17:00, locația: King-pong 

Oradea                (Strada Vasile 

Alecsandri Nr. 7, cladirea 

Oradinum) 

 

Pentru înscrieri vă rugăm să accesați urmatorul 

link: https://asio.univoradea.ro/inscrieri-cupa-tesla 

 

https://asio.univoradea.ro/inscrieri-cupa-tesla?fbclid=IwAR22sRGIC7sbCGXmm-13EXtmxWHtc3fgoTwcVoscJC59gJzyQjjc1Jy-ADs


 

Confirmarea 

Vă mulțumim pentru timpul acordat! 

Înscrierile echipelor pentru profesori (pot fi formate și cu studenți) la 

ediția a IV-a a Cupei Tesla se fac până cel târziu miercuri, 31.10.2018. 

Țin să menționez că această competiție este una de scurtă durată, 

iar durata competițiilor va dura în funcție de numărul de participanți. 

Meciurile de fotbal, respectiv baschet vor dura aproximativ 35 de minute 

fiecare. 

Informațiile suplimentare și  privind  regulamentele celor trei sporturi 

urmează a fi comunicate ulterior. 

 

 

Responsabili eveniment, 

 

 
 

 

 

 

Director CCSISEO, 

Conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona 

E-mail: simona@dzitac.ro 

Vicepreședinte ASIO, 
Student Voina Mircea Gabriel 

E-mail: mircea.voina@yahoo.com 
 


