
    
 

 
Anunţ concurs 

 
Departamentul Ingineria Fabricaţiei din cadrul 

Facultăţii de Inginerie 
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi 

 
organizează 

 

Concursul Profesional Studenţesc 
Master cam® Context 

Ediţia I 
 

11 Mai 2016 
 

pentru studenţii facultăţilor tehnice din 
anii III şi IV de studiu 

 
Prezentare 

În contextul unor schimbări rapide în 
domeniul CAD/CAM/CAE apare ca o necesitate 
cunoaşterea şi utilizarea programelor de 
proiectare tehnologică asistată de către viitorii 
absolvenţi ai Facultăţii de Inginerie şi ai 
celorlalte facultăţi tehnice. 

Concursul Profesional Studenţesc 
Mastercam Context se adresează studenţilor din 
anii III şi IV, care studiază la facultăţile tehnice 
din cadrul Universităţii “Dunărea de Jos” din 
Galaţi şi care doresc să îşi cunoască nivelul de 
pregătire în utilizarea programului Mastercam. 
 

Locul de desfăşurare 

Concursul va avea loc în data de 11 mai 
2016 în sala B23 a Facultăţii de Inginerie din 
cadrul Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi. 
 

 
 

Topicul concursului 

Concursul constă într-o probă practică pe 
calculator, pe parcursul a 2 ore, în care fiecare 
concurent, utilizând instrumentele avansate ale 
programului Mastercam, va trebui să prelucreze 
piese virtuale având ca suport desenele de 
execuţie ale pieselor respective. 

 

Comitetul de organizare 

Prof. dr. ing. Cătălina MAIER 
Prof. dr. ing. Valentin TĂBĂCARU 

Prof. dr. ing. Viorel PĂUNOIU 
Prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU 

Prof. dr. ing. Vasilică MARINESCU 
Ş.l. dr. ing. Florin SUSAC 

Asist. dr. ing. Daniel GANEA 
 

Înscrierea la concurs 

Înscrierea la concurs se face individual 
prin transmiterea formularului de înscriere la 
adresa de e-mail florin.susac@ugal.ro, cel târziu 
în data de 09.05.2016, ora 1200. 

Informaţii suplimentare cu privire la 
organizarea şi desfăşurarea concursului se pot 
obţine prin e-mail: catalina.maier@ugal.ro. 

Regulamentul concursului şi formularul 
de înscriere sunt disponibile pe site-ul Facultăţii 
de Inginerie: www.ing.ugal.ro la secţiunea 
STUDENŢI – Sesiuni ştiinţifice studenţeşti şi 
concursuri profesionale. 
 

Fii expertul Master cam® ! 
 

Data limită de înscriere este 

9 mai 2016 
 

Concursul este susţinut de 

 

     
 

 


