
Concepția și fabricația

asistată de calculator

Inginerie industrială



Info admitere

Puncte tari

Îmi va plăcea?

Admiterea la programul de studii universitare de 

masterat se realizează pe baza notelor obținute la 

examenul de diplomă și la interviu.

Media de admitere se calculează cu relația:

M=0,7Mdipl+0,3Mi

în care:

Mdipl  este media obținută la examenul de diplomă,

Mi  este nota obținută la interviu.

Interviul va consta în prezentarea liberă, în maximum 5 

minute, a unui eseu privind motivația și așteptările 

candidatului pentru specializarea de masterat  CFAC.

Aplicaţiile tehnice ale concepției și fabricației asistate 

de calculator (CFAC) au un rol esențial în majoritatea 

ramurilor industriale: industria construcțiilor de mașini 

(matrițe, repere cu suprafețe complexe etc); industria 

auto (automotivă); industria energetică, industria 

aeronautică; sisteme și instalații industriale; sisteme 

avansate de producție. 

Absolvenții acestor studii universitare de masterat au 

abilități analitice avansate, fiind capabili să dezvolte 

noi produse, procese și metode pe următoarele 

domenii de competențe: inginerie asistată de 

calculator, sisteme inteligente de fabricație, 

planificarea asistată a resurselor, managementul 

calității în sisteme asistate de fabricație, concepția și 

fabricația optimală asistată de calculator.

Proiectarea prototipului virtual al unui produs, simularea 

operațiilor de fabricație ale acestuia, folosind modele în 

mediul colaborativ și mediile de inginerie asistată 

(CAD/CAM, FEM) CATIA, ESPRIT, DELCAM, ALGOR

Proiectarea inovativă și creativă a produselor industriale 

incluzând etapele ciclului de viață al produsului, analiză 

tehnică, economică, ergonomică și ecologică în sisteme 

integrate de producție

Proiectarea realizarea și testarea soluțiilor de planificare 

a resurselor în sistemele de fabricație (CAPP-ERP). 

Managementul proiectelor, aplicarea tehnicilor de 

analiza valorii și dezvoltare de produs în sisteme asistate 

de fabricație

Monitorizarea, controlul și managementului calității 

totale în sisteme inteligente de fabricație; 

Rezolvarea de sarcini complexe, specifice Ingineriei 

industriale,  folosind cunoștințe avansate din științele 

inginerești și economice

Programul are o componentă practică de tip 

vocațional prin prezența unui număr însemnat de 

discipline aplicative

Programul conține atât discipline inginerești de 

specialitate în domeniul concepției și fabricației 

asistate pe mașini unelte cu comandă numerică și a 

managementului tehnic și economic de proiect

Programul este un masterat de aprofundare și se 

adresează absolvenților de inginerie și inginerie 

economică, cu precădere absolvenților de Inginerie 

industrială, Inginerie mecanică, Automatică şi 

calculatoare. Pentru absolvenții specializărilor 

economice planul de învățământ prevede module 

de consolidare a pregătirii tehnice de bază

Sisteme distribuite ?i tehnologii WEB

Concepția și fabricația

asistată de calculator

Programul de studii universitare de masterat 

formează specialiști de înaltă calificare capabili să 

dezvolte aplicații tehnice în trei domenii de 

cercetare-dezvoltare-inovare:  

- proiectare asistată (CAD), 

- producție și planificare asistată (CAM), 

- sisteme integrate de fabricație digitală (CIM).


