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Specializarea concretizează noile tendințe din fabricația modernă, cu utilizarea 

calculatorului și a produselor software în toate etapele producției de bunuri: concept, 

studiu, proiect, execuție, 

exploatare şi optimizare. Noile 

mijloace de influență tehnică 

asupra mediului economic, 

industrial şi artistic sunt o 

consecință directă a revoluției 

digitale, pusă în valoare de 

absolvenții acestei specializări. 

 Specializarea acoperă un 

domeniu ingineresc esenţial al 

dezvoltării economice, prin 

producţia de bunuri cu ajutorul 

calculatorului şi a sistemelor 

aservite acestuia: sinteza, 

proiectarea, construcţia, 

exploatarea şi optimizarea 

maşinilor, a mijloacelor de 

producţie şi a sistemelor de 

fabricaţie a produselor cu specific 

mecanic din ingineria industrială.  Tratează domeniul 

sistemic, funcţional, interdisciplinar, pe direcţii de mare impact, purtătoare de progres, 

pentru cerințele actuale ale pieței muncii, cu utilizarea celor mai noi oportunităţi teoretice 

şi experimentale ale ştiinţelor aplicate (informatică, proiectare asistată, mecanică, fizică, 

electronică/electrotehnică, automatică, acţionări, robotică, sisteme CNC) valorificate în 

sinteza sistemelor de fabricaţie moderne, cu potenţial ridicat de flexibilitate funcţională 

(conduse cu calculatorul, robotizate, reconfigurabile, adaptabile, etc.).  

La finalizarea studiilor de licenţă se obţine Diplomă de Inginer în specializarea 

SISTEME DE PRODUCȚIE DIGITALE. 
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Specializarea 

SISTEME DE PRODUCȚIE 

DIGITALE  

este acreditată de către AGENŢIA ROMÂNĂ 

DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR (ARACIS) 

 

 

 

Din laboratoarele specializării SISTEME DE PRODUCȚIE DIGITALE: 
 

   

   

 

Competenţe ale absolvenţilor: 
 

1. Formaţie inginerească în domeniu, structurată piramidal, cu competenţe de bază, fundamentale 

şi specifice în proiectarea, fabricaţia, exploatarea şi întreţinerea sistemelor de producţie digitale şi 

a echipamentelor de proces complexe; 

2. Competenţe şi abilităţi speciale corespunzătoare utilizării echipamentelor şi tehnicilor moderne 

de conducere şi emulare a proceselor cu utilizarea calculatorului (modelare, simulare, optimizare 

şi organizare)  

3. Abilităţi şi competenţe de interdisciplinaritate de spectru larg în domeniul ingineriei industriale 

şi de factură mecanică, cu potenţial ridicat de inserţie pe piaţa muncii. 

4. Competenţe relaţionale, de cooperare, şi de integrare în mediul economic, socio-profesional şi 

de afaceri din ţară şi din străinătate; 

5. Capabilităţi în ocuparea poziţiilor de conducere în staff-ul tehnic, managerial şi educaţional. 

 

Oportunităţi de continuare a studiilor: 
 

A. Continuarea pregătirii prin studii de Masterat  (2 ani). Diplomă de Master. 

B. Consacrare ştiinţifică prin studii doctorale (3 ani). Diplomă de Doctor inginer. 

 


