CENTRUL DE EXCELENŢĂ
PENTRU CERCETARE ŞI FORMARE
PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL
PROIECTĂRII, SIMULĂRII,
MANAGEMENTULUI INDUSTRIAL ŞI AL
CICLULUI DE VIAŢĂ

Dotarea hard şi soft a fost realizată de

LOCKHEED MARTIN OVERSEAS CORPORATION

Tranzacţie intermediată de

SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE LIMITED

Vă invităm să participați la activitățile CENTRULUI DE EXCELENŢĂ
PENTRU CERCETARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL
PROIECTĂRII, SIMULĂRII, MANAGEMENTULUI INDUSTRIAL ŞI AL
CICLULUI DE VIAŢĂ care funcționează la Universitatea ”Vasile Alecsandri”
din Bacău, în sala BI 42.
Centrul de Excelenţă s-a constituit ca urmare a donaţiei software şi
hardware de 18 milioane de dolari oferită de firma LOCKHEED MARTIN
OVERSEAS CORPORATION din Statele Unite, Universităţii ”Vasile
Alecsandri” din Bacău. Donaţia constă în 10 staţii grafice ultraperformante,
un server şi 10 pachete de licenţe standard comerciale pentru proiectarea,
simularea produselor şi proceselor industriale şi managementul ciclului de
viaţă al produsului (10 Licenţe NX, 10 Licenţe NX Advanced, 10 Licenţe
Teamcenter, 10 Licenţe Tecnomatix şi 10 Licenţe NX Nastran). Trebuie
menţionat faptul că fiecare din cele 10 pachete de licenţe cuprinde 139 de
module, fiecare modul fiind o aplicaţie personalizată pentru proiectare sau
simulare.
Dotarea cu mijloacele hardware şi software a fost intermediată de firma
SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE LIMITED, firmă cu care Universitatea
”Vasile Alecsandri” din Bacău are colaborări din anul 2005 şi drept pentru
care Universitatea este Centru de Traning Autorizat Siemens PLM.
Alături de firma LOCKHEED MARTIN OVERSEAS CORPORATION,
Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău doreşte ca acest Centru de
Excelenţă să devină un incubator de proiecte comune între Universitate şi
mediul economic din zonă, prin punerea la dispoziţie a acestor aplicaţii
software HIGH TECH în domeniul proiectării şi simulării ciclului de viaţă al
produsului.
În acest sens, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău face un apel
la dumneavoastră pentru a sprijini funcţionarea viitoare a Centrului şi pentru
dezvoltarea de proiecte şi colaborări comune, prin identificarea celor mai
buni specialişti care vor fi formaţi în acest centru de excelenţă. De
asemenea, împreună se poate pune accentul pe dezvoltarea unor produse
performante care să fie competitive pe piaţă.
Cu deosebită stimă,
RECTOR,
Prof. univ. dr. ing. Valentin NEDEFF

RESURSELE CENTRULUI

PLATFORMA PLM

DEZVOLTAREA PRODUSULUI DIGITAL



Proiectarea a ceea ce se doreşte, aşa cum se doreşte, fără
constrângerile instrumentelor neintegrate.

FABRICAȚIE DIGITALĂ



Productivitate avansată pentru procesele de planificare, lansare a
fabricației, fabricație, urmărirea fabricației.

MANAGEMENTUL CICLULUI DE VIAȚĂ AL PRODUSULUI



Reduce cheltuielile de planificare, dezvoltare, producţie şi service prin
eliminarea muncii repetitive, facilitarea partajării şi reutilizarea unor
platforme şi componente,

NX NASTRAN PENTRU AFACERI MICI, MIJLOCII ȘI MARI



Simularea sau analiza cu element finit este o metodă
utilizată pentru a valida un produs sau un model.
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DATE DE CONTACT
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FACULTATEA DE INGINERIE
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Telefon: 0745.395.191
Fax: 0234.580.170
Email: scarol@ub.ro

