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Programul de studii universitare de masterat CONCEPŢIA ŞI FABRICAŢIA ASISTATĂ DE CALCULATOR
(CFAC) formează specialişti de înaltă calificare capabili să dezvolte aplicaţii tehnice în domeniul sistemelor
avansate de fabricaţie în trei domenii de cercetare-dezvoltare-inovare: proiectare asistată (CAD), producţie
asistată (CAM), sisteme integrate de fabricaţie digitală (CIM).
Programul conţine atât discipline inginereşti de specialitate în domeniul concepţiei şi fabricaţiei asistate pe
maşini unelte cu comandă numerică şi a managementului de proiect, precum şi discipline complementare.
Programul are o componentă practică de tip vocaţional prin prezenţa unui număr însemnat de discipline
aplicative.
Aplicaţiile tehnice ale concepţiei şi fabricaţiei asistate de calculator au un rol esenţial în majoritatea
ramurilor industriale: industria construcţiilor de maşini (matriţe, repere cu suprafeţe complexe etc);
industria auto (automotivă); industria aeronautică; sisteme şi instalaţii industriale; sisteme avansate de
producţie.
Absolvenţii acestor studii universitare de masterat au abilităţi analitice avansate, fiind capabili să dezvolte,
pe baze ştiinţifice, noi produse, procese şi metode pe următoarele domenii de competenţe:
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CONCEPŢIA ŞI FABRICAŢIA ASISTATĂ DE CALCULATOR (CFAC) este un masterat de
aprofundare şi se adresează absolvenţilor de Inginerie Industrială, Inginerie Mecanică, Automatică şi
Calculatoare, Informatică aplicată, Ingineria şi ştiinţa materialelor, Tehnologia informaţiei etc.
Pentru absolvenţii altor specializări, planul de învăţământ prevede module de consolidare a pregătirii de bază.
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COMPETENŢE GENERALE. Absolventul:
(1) Are capacitatea de a transpune într-un model matematic simplificat cunoştintele tehnice şi tehnologice din
domeniul Ingineriei Industriale, si capacitatea de a interpreta rezultatele obţinute;
(2) Are capacitatea de gândire logică şi critică şi capacitatea de a administra eficient un volum mare de informatii,
de rezolvare a problemelor şi de evaluare a concluziilor;
(3) Are abilităţi în utilizarea mijoacelor multimedia moderne şi deprinderea de utilizare a facilităţilor oferite de
reţelele de calculatoare, www, Internet si Intranet, in vederea informării şi documentării de specialitate.
COMPETENŢE SPECIFICE. Absolventul:
(1) Dovedeşte competenţe în concepţia şi proiectarea prototipul virtual al unui produs, analiza comportamentul
acestuia în exploatare si simularea operatiilor de fabricatie, folosind modele in mediul colaborativ si mediile
de inginerie asistată (CAD/FEM, CAM) CATIA, DELCAM, CREO, ALGOR;
(2) Dovedeşte cunoaşterea metodologiilor specifice etapelor ciclului de viaţă al produsului (PLM) in arhitecturi
virtuale de fabricaţie.
(3) Are capacitatea de cunoaştere şi utilizare a soluţiilor de planificare a resurselor în sistemele asistate de
fabricaţie (CAPP-MRP-ERP) SAP, ORACLE;
(4) Dovedeşte competenţe în utilizarea unor programe software moderne de proiectare şi simulare a unei
arhitecturi moderne de fabricaţie pentru optimizarea tehnico-economică a fluxurilor de productie în sisteme
tehnologice.
(5) Proiectează produse industriale bazate pe o concepţie integrată, analiză tehnică, economică, ergonomică şi
ecologică in sisteme integrate de producţie.
(6) Are capacitatea de a aplica tehnicile de analiza valorii, analiză functională şi de management de proiect în
dezvoltarea şi coordonarea proiectelor industriale în vederea optimizării şi creşterii eficienţei proceselor de
producţie.
COMPETENŢE TRANSVERSALE. Absolventul dobândeşte:
(1) Competenţe de comunicare interactivă cu membrii echipei multidisciplinare în care lucrează, abilităţi de
interacţiune socială cu toţi cei implicaţi în desfăşurarea evaluării: clienţi, reprezentanţi ai diverselor autorităţi,
instituţii, alţi colaboratori;
(2) Competenţe de dezvoltare personală şi profesională (preocupare permanentă pentru propria perfecţionare
profesională în scopul oferirii unor servicii de calitate).
(3) Competenţe în cunoasterea programelor de cercetare–dezvoltare la nivel naţional şi UE (dobandirea
cunoştinţelor necesare pentru a accesa fonduri nationale şi europene destinate parteneriatelor dintre agenţi
economici şi instituţii de cercetare sau universităţi), corelat cu capacitatea de a avea iniţiativă şi de a stabili
acţiuni potenţial profitabile în domeniul conducerii sistemelor de fabricaţie.

