
ACTIVITATEA EXTRACURICULARĂ 
 

 ACTIVITATEA CULTURAL SPORTIVĂ, TURISTICĂ ŞI DE 
DOCUMENTARE 

 
În cursul celor 40 de ani de învăţământ superior hunedorean, studenţii şi cadrele 

didactice au desfăşurat o activitate cultural sportivă prestigioasă  participând, cu 
formaţiile artistice şi sportive, la manifestări pe plan local şi naţional. 

În cadrul Festivalului Artei şi Creaţiei Studenţeşti au prezentat întro ţinută 
artistică originală, obiceiuri din Ţinutul Pădurenilor: “ Nunta pădurenească”,  “Cununa 
grâului”, “Popelnicul”, cu care au obţinut titluri de laureaţi la Iaşi, Suceava, Cluj 
Napoca, Oradea şi Piteşti. 
 

   
Activităţi culturale 

 
Activitatea sportivă s-a desfăşurat în cadrul asociaţiei “Sportul Studenţesc” la 

următoarele ramuri sportive: fotbal, handball, tenis de masă, orientare turistică, şah, 
etc. Echipa de fotbal a activat la Campionatul judeţean, obţinând în ediţia 1973-1974 
titlul de campioană judeţeană şi calificare la turneul de baraj pentru promovarea în 
Divizia C. Echipa de handbal a participat la campionatul judeţean clasându-se de 
fiecare dată pe locuri fruntaşe. La tenis de masă s-a obţinut în anul 1975, la Timişoara, 
în cadrul Campionatului naţional universitar, un titlu de vicecampion de către Popovici 
Florin. Echipa de orientare turistică a participat în anii 1973 şi 1974 la Poiana Braşov 
la Campionatele naţionale individuale şi pe echipe. În anul 1974 s-a obţinut locul II la 
un concurs de orientare turistică organizat în Ceahlău. Echipa a fost compusă din: 
Petric Aurelia, Chitan Elisabeta şi Czegu Ioan. Aceste activităţi au continuat şi după 
anul 1990, astfel încât începând din anul 1993 echipa de volei participă la Campionatul 
naţional Divizia B, obtinând în anul competiţional 1994-1995 locul II într-una din serii. 
Studenţi ai facultăţii au obţinut rezultate deosebite şi la competiţii internaţionale: 
Sebestyen Mercedes – dublă campioană europeană şi Pruteanu Cătălin – participant la 
Campionatul European de arte marţiale. 



Campionatul de fotbal studentesc a fost inaugurat în anul universitar 1995-1996, 
având un număr de 8 echipe participante, dintre care una a profesorilor. De atunci 
traditia a continuat, în fiecare an profesorii având echipa proprie, ba chiar şi două. 

Este de remarcat faptul că în anul universitar 2004-2005 echipa profesorilor 
‘Profi Electro’ a câştigat titlul învingând în finală cu 3-2 echipa studenţilor de la 
specializarea AR. 

 
Echipa de fotbal a profesorilor după finală, 2005 

  
Iată şi echipa învingătoare în aceea finală: Danciu Adrian, Tirian Ovidiu, 

Muscalagiu Ionel, Panoiu Caius, Negrea Marius, Gherman Lucian, Lako Ladislav, 
Cuntan Cristin. 
 
 



 
Meciul cu Universitatea Oradea, 2006 

 
Echipa studenţească de fotbal a facultăţii a participat în ediţia 2006-2007 la 

campionatul de fotbal naţional fiind repartizată în regiunea de vest alături de echipele 
universităţilor din Timişoara (Politehnica), Reşiţa, Petroşani, Oradea, Alba Iulia, Cluj 
şi Arad. Meciurile s-au disputat în sistem tur-retur, în final echipa facultăţii noastre 
ocupând un onorant loc 2.  

 
Echipa de fotbal cadre didactice, 1975 

(Vomişescu R, Jitian S, Gruiţă R, Maksay S, Serb F,Prejban I, 
Popoiu G, Weber F, Gostian C, Pop I) 



 

   
             Câstigătorii Cupei Prieteniei, 2008                     Forum ANOSR, Bucureşti, 2010 
 
 

 

  
 
 

  
Excursii de studii 

 
 



   
Vizite la Lisa Dräxlmaier Autopart Romania S.R.L. 

 
 
  
  
  
 

 
 
 
 



   
Activităţi artistice 

 
 

 
Spectacol caritabil 

 
 



 
Spectacol de colinzi 

  
     Dansuri medievale                                                  Zilele Castelului, 2009 

 



   
Curăţenia de primăvară 

 

   
Ecologizare 

 
 



 
Asociatia studenţiilor in 1974  

 
 

 
Liga studenţilor 2010 

 
Participarea studenţilor la Universităţi Europene de Vară 

 



Implicarea corpului profesoral al Facultăţii de Inginerie Hunedoara în viaţa 
tinerilor este constantă! 

De aceea, începând din 2008, am hotărât să susţinem, în cadrul unui parteneriat, 
programul educaţional internaţional al Universitaţii Europene de Vară – organizată de 
Université Blaise Pacal, Politech’ Clermont Ferrand, Franţa. 

Scopul programului este acela de a creea un mediu de interacţiune între studenţii 
Europa, uniţi de pasiunea pentru domeniul dezvoltării durabile şi specialiştii din 
mediul academic şi al afacerilor. 

Studenţi din cadrul Facultăţii de Inginerie Hunedoara cu rezultate deosebite au 
primit aceste burse care au acoperit integral costurile de participare la Universitatea 
Europeană de Vară. 
 

Ediţia a VIII-a a Universităţii Europene de Vară 
 

10-17 septembrie 2008 cu tema: 
« Dezvoltare durabilă, oraş şi transport » 

 
50 de tineri, din ţări precum Cehia, Belgia, 

Franţa, Germania, Marea Britanie, Portugalia, 
România, Slovacia, Ungaria şi-au propus să identifice, 
alături de personalităţi marcante în domeniul ingineriei 
şi economiei valorile culturale care conduc la 
modificări în gândirea dezvoltării durabile.  

Participanţii au dezbătut probleme ale 
dezvoltării durabile, precum:  

 Contextul şi mizele globale ale dezvoltării 
durabile (Christian de MARLIAVE, 
responsabil în logistică a expediţiei  Tara), 

 Luarea în considerare a problemelor legate de 
mediu pe planul deplasarilor urbane (Lorraine 
CHOPPIN - SMTC), 

 Aspecte legate de mediu în conceperea şi fabricarea produselor la compania 
Michelin (Patrick PERSON - director marketing Michelin), 

 Fabricanţii de automobile tine cont de aspectele de mediu în conceperea şi 
fabricarea autovehiculelor (reprezentaţi de la compania Renault), 

 Cartea verde pentru mobilitate urbană: document cheie a politicii europene a 
transporturilor urbane (Sylvain HAON, Directour POLIS), 

 Planurile de deplasare  urbane în Europa (Ivo CRE, Project Manager, POLIS), 
 Inovaţii în măsurătorile şi instrumentele unei mobilităţi durabile în oraş 

(Sébastian BUHRMANN, Ruprecht Consult), 
 Calitatea mediului şi ale amenajării urbane: Exemple europene. (Jean-Marie 

FREYDEFONT - Şcoala Naţională de Arhitectură din Clermont-Ferrand). 
 



După orele de prezentare şi dezbatere, cursanţii români şi străini au avut parte 
de un program de relaxare format din activităţi distractive, excursii în weekend-uri şi 
seri tematice. 

 
Studenţii participanţi de la Facultatea de Inginerie 

din Hunedoara la această ediţie au fost: Nagy Robert, 
Turcescu Larisa, Moţu Mircea, Burdulea Dacian, Vereş 
Carmen, Roşca Adrian. Aceştia au fost însoţiţi de: conf. dr. 
ing. Carmen Alic, şef lucrări dr.  Maria Laura Benea şi lect. 
dr.ec. Marius Călin Benea. 
 
 

Ediţia a IX-a a Universităţii Europene de Vară 
 

9-16 septembrie 2009 cu tema: 
«Oraşul viitorului» 

 
45 participanti, din ţări ca Belgia, Cehia, Franţa, 

Marea Britanie, România, şi Slovacia.  
 
Participanţii au dezbătut probleme, precum:  

 “Oraşul viitorului”. Viziunea unui autor de benzi 
desenate (Jean Claude Mézières), 

 Oraşul dense va fi viitorul oraşului? (J.D. Prieur – 
Arhitect) 

 Mobilitatea uşoară: toţi pe bicicletă (Véronique 
Michaud, secretar general a Clubului oraşelor 
ciclabile), 

 Partajarea maşinilor, viitorul automobilului în 
oraş? (Maxime Jean - Centru de Studii Tehnice 
Lyon) 

 Sisteme cooperative şi politici de transport (reprezentanţi ai Asociaţiei 
mondiale a drumurilor), 

 Ce sistem de mobilitate răspunde provocărilor puse de oraşul de mine? (Bruno 
Marzloff, sociolog, fondator al Think Thank Chronos), 

 
Studenţii participanţi de la Facultatea de Inginerie 

din Hunedoara la această ediţie au fost:  Băneasă Laura, 
Poenar Iulia, Gheorghioni Loredana, Raich Maria, Vasiliu 
Răzvan, Illeş Cosmina. Aceştia au fost însoţiţi de: şef 
lucrări dr. Maria Laura Benea şi lect. dr. ec. Marius Călin 

enea. 
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