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Raportul Anual 2020 despre Starea Facultății de Inginerie Aerospațială 

 

Anul 2019 a adus o premieră istorică pentru Facultatea de Inginerie Aerospațială: pentru prima oară 

în istoria recentă, la concursul de admitere licență facultatea a furnizat candidați admiși prin 

redistribuire altor facultăți, în loc să primească. Prin urmare este primul an din istoria recentă în care 

toți candidații admiși la licență au avut Facultatea de Inginerie Aerospațială ca primă opțiune. 

Totodată anul 2019 a marcat și un record al ultimei medii la admitere licență. 

De asemenea, 2019 reprezintă un record în ceea ce privește admiterea la masterat, cu 175 de 

admiși la buget. 

În afară de aceste succese, care au adus facultatea în eșalonul de vârf al Politehnicii, anul 2019 a fost 

marcat de evenimente care au crescut prestigiul internațional al facultății: două vizite ale unor 

personalități NASA, Dr. Jaiwon Shin, directorul cercetării aeronautice și Astronaut Dr. Anna Fisher. 

De asemenea UPB-FIA a fost prezentă și a contribuit activ la AeroDays 2019-2020 din 27-31 mai 

2019, atât prin organizarea unui stand expozițional al UPB, cât și prin organizarea reuniunii European 

Aeronautics Science Network în cadrul AeroDays. Ca rezultat al prestigiului în creștere al UPB-FIA, 

Decanul UPB-FIA a fost invitat să conducă o secțiune de Lansatoare și Navigație Spațială la Conferința  

EASN din 3-6 sep 2019, iar prezența membrilor comunității noastre academice la acest eveniment 

științific a fost un record, cu 10 lucrări științifice admise. Ca expresie a acestei creșteri de prestigiu, 

UPB a fost invitată să devină membru al acestei asociații de universități de inginerie aerospațială din 

37 de țări europene. Pe 12 dec 2019, Consiliul de Adminsitrație al UPB a decis înscrierea UPB în 

EASN. 

De asemenea, ca urmare a creșterii prestigiului internațional al UPB-FIA, Decanul facultății a primit în 

mai 2019 titlul de Fellow al Royal Aeronautical Society. Dintre puținii români cu acest grad suprem 

în cea mai veche organizație a aviației, putem menționa doar pe Acad. Henri Coandă și pe Prof. 

Victor Giurgiuțiu. Acad. Henri Coandă a activat profesional în Regatul Unit, iar Prof. Victor Giurgiuțiu 

a activat profesional cu precădere în Statele Unite. Titlul de Fellow a fost acordat în 2019 pentru 

prima dată unui profesionist care a activat în România. Acest lucru semnifică și o recunoaștere 

internațională a aviației românești și a școlii românești de inginerie aerospațială.  

În anul 2019 studenții facultății au reprezentat cu cinste universitatea, aducând numeroase premii 

naționale și internaționale. A fost un an record în premii, mai ales internaționale, obținute de 

studenții UPB-FIA. 
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1. Admiterea 

Anul 2019 reprezintă un record la admiterea la licență și la master în istoria recentă a facultății. 

Dacă în 2016 rămâneau locuri neocupate la buget pentru sesiunea a doua de admitere, ultima medie 

fiind 5,00 și primeam candidați prin redistribuire de la facultățile supralicitate (FAC, FETTI), în 2019 

toate locurile atât la buget cât și la taxă au fost ocupate din prima sesiune și pentru prima dată am 

furnizat candidați admiși prin redistribuire altor facultăți (FIIR, FIMM). Ultima medie la admitere la 

buget a fost 6,64 la programele în limba română și 8,20 la programul în limba engleză. 

La IAen au candidat 87 pe 40 de locuri la buget, ceea ce reprezintă un grad de acoperire la înscrieri 

de 218%, unul din cele mai bune din universitate. Gradul de acoperire pentru întreaga facultate de 

128% situează FIA pe locul 3, la egalitate cu FSA și sub FAC și FETTI. Aceste rezultate reprezintă un 

progres major față de situația de acum 4 ani, când facultatea avea un grad de acoperire la înscrieri 

de 105%. Principala îmbunătățire nu s-a înregistrat la programul în engleză, la care și în 2016 a fost 

un grad de acoperire de 193%. Principala ameliorare s-a produs la programele în limba română, așa 

cum rezultă și din Tabelul 1. Dinamica în cei patru ani a fost dublă pentru programele în limba 

română, față de programul în engleză. De menționat că supraacoperirea de la IAen generează 

candidați pentru IAro prin redistribuire, suplinind faptul că încă la IAro nu a fost atins dezideratul 

gradului de acoperire de peste 100%. Gradul de acoperire recomandabil este de peste 110% pentru 

ocuparea integrală a locurilor (deoarece aproximativ 10% dintre candidați nu iau medie de concurs 

de peste 5,00, sau nu se înmatriculează, sau se rertrag după ce se înmatriculează). 

 

Tabelul 1 – Dinamica acoperirii locurilor la buget cu candidați la admitere licență 

Admitere 2016 2017 2018 2019 Creștere 4 ani 

Acoperire IAro 
CA, SP, EIA, IMA, 
DA 

70% 83% 82% 88% +26% 

Acoperire IAen 
NA 

193% 150% 225% 218% +13% 

Acoperire IA 
(total facultate) 

105% 110% 123% 128% +22% 

 

În 2019 pentru prima dată s-a organizat în Facultatea de Inginerie Aerospațială o simulare a admiterii 

cu sprijinul organizației studenților Euroavia București. Simularea a avut succes, atât ca organizare, 

cât și ca rezultate. 

Indicatorul de performanță cheie al admiterii este gradul de acoperire a locurilor cu candidați admiși 

și înmatriculați. Astfel avem în 2019 situația din Tabelul 2, cea mai bună din istoria recentă a 

facultății. 
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Tabelul 2 – Gradul de acoperire a locurilor la admitere cu candidați admiși și înmatriculați 

Grad de 
acoperire 

Licență Master Doctorat 

locuri 
ocupate cu 
candidați 
reușiți și 
înmatriculați 

fără taxă cu taxă fără taxă cu taxă fără taxă cu 
bursă 

fără taxă 
fără bursă 

 
 
 

 
100% 

 
100% 

 
125%* 

 
20% 

 
100% 

 
100% 

* prin suplimentarea cu 35 de locuri (de la 140 la 175) 

Admiterea la master a evoluat excelent, fiind pentru prima dată când s-a obținut o suplimentare de 

35 de locuri (10 în iulie, 15 în septembrie), care s-au adăugat celor 140 de locuri la buget. Toate cele 

175 de locuri la buget au fost ocupate. În aceste condiții, s-au putut organiza 7 programe de master 

respectând condiția de medie din regulamentul UPB, de 25 de studenți pe fiecare program. 

De menționat că înscrierile la concursul de admitere au urmărit evoluția publicării locurilor 

suplimentare. Înainte de anunțul suplimentării cu cele 10 locuri, respectiv 25 de locuri, erau mai 

puțini candidați. Imediat după publicarea pe site-ul facultății a suplimentării de locuri, au apărut și 

candidații. Acest fenomen poate explica dinamica mai slabă la admitere master din anii 2017 și 2018, 

când suplimentările de locuri nu au fost anunțate. Se pare că la admiterea la master, candidații la 

admitere vor să fie siguri că au un loc pe care să intre când se înscriu, altfel se înscriu în altă parte în 

UPB, la ATM, sau unde mai sunt locuri.  

Admiterea la doctorat a funcționat inițial mai puțin bine decât în 2018. În sesiunea iulie, Școala 

Doctorală a FIA și-a completat doar 5 din cele 12 locuri. Abia în sesiunea de toamnă s-au completat 

locurile, fiind în final 14 admiși, în urma unei suplimentări cu 2 locuri. 

 

2. Baza Materială 

Cu fiecare creștere la admitere, criza de spații de învățământ devine tot mai acută și reprezintă 

punctul slab critic al facultății. În 2019 au intrat în facultate un număr record de 483 de noi studenți 

(279 licență + 190 masterat + 14 doctoranzi), în creștere de la 414 de noi studenți în anul precedent 

(+17%). Presiunea pe spațiile de învățământ existente a crescut și ea proporțional. 

Suprafața utilă însumată a spațiilor de învățământ și cercetare utilizabile ale FIA din Polizu este de 

doar cca. 3.300 m.p. adică o medie de cca. 2,46 m.p./ student, ceea ce constituie un record negativ. 

Împreună cu Decanii celorlalte facultăți din Polizu (Facultatea de Chimie Aplicată și Știința 

Materialelor precum și Facultatea de Inginerie Medicală) am depus un efort consistent la auditul 

Băncii Europene de Investiții pentru aprobarea creditului din Planul Junckers de EUR 50 milioane 

pentru UPB pentru construirea noului sediu al celor trei facultăți. În cadrul acestui audit, Facultatea 

de Inginerie Aerospațială s-a remarcat printr-un aport semnificativ la imaginea favorabilă pe care și-

au format-o auditorii internaționali. Astfel, pe 9 iulie 2019 în cadru festiv s-a semnat contractul de 
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finanțare între Banca Europeană de Investiții și UPB. Decanul Facultății de Inginerie Aerospațială a 

luat cuvântul la această reuniune și a exprimat următoarele: 

"Facultatea de Inginerie Aerospațială a Universității Politehnica din București are o tradiție 

îndelungată. Primul nostru Alumnus, Alexandru Dudu Frim a lucrat ca inginer de aviație și pilot de 

încercare la Uzinele IAR Brașov. De atunci, această facultate a școlit peste 5.500 de ingineri 

aerospațiali, care au contribuit la progresul științei și tehnologiei aeronautice și astronautice 

mondiale. 

 

 

 

Figura 1 – La semnarea contractului de credit cu Banca Europeană de Investiții pe 9 iulie 2019 pentru 

finanțarea noului sediu, cooperarea dintre facultățile din Polizu a ajutat mult în procesul de audit  

 

De când eram studenți, în anii 70 și 80, profesorii ne împărtășeau visul lor despre un nou campus al 

facultății. Campusul Polizu a fost modern și încăpător în anii 30, dar a devenit din ce în ce mai 

inadecvat și mai aglomerat in anii 70. Am simțit o ușurare când alte facultăți s-au mutat în acest 

Campus Noul Local, în anii 70. Noi trebuia să ne mutăm lângă Aeroportul Băneasa și lângă 

Întreprinderea de Avioane București, dar această investiție nu s-a mai făcut. 

Unii dintre noi, profesorii, am ajuns să ieșim la pensie visând acest vis. 
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Când Rectorul Mihnea Costoiu ne-a prezentat acest plan ambițios de a îndeplini în sfârșit acest vis al 

întregii noastre vieți, trebuie să recunosc că toți am fost sceptici. Ne săturasem de atâtea promisiuni 

de-a lungul deceniilor, încât proiectul ne apărea atât de greu, atât de scump, atât de utopic. 

Azi e o zi istorică pentru comunitatea noastră academică de 1.200 de studenți, 100 de angajați și 

5.500 de Alumni. Prin acordul semnat astăzi, 9 iulie 2019, ne vedem visul întregii vieți că se 

îndeplinește. E atât de greu să-mi exprim emoția, cum e să ajungi să trăiești această zi, deopotrivă 

pentru cei tineri, dar și pentru cei tineri la suflet dintre noi. 

În numele comunității academice a Facultății de Inginerie Aerospațială, îmi exprim imensa 

gratitudine și sprijinul nostru entuziast pentru acest proiect. Tocmai ați pornit un cerc virtuos, care se 

va învârti și va crește, în beneficiul următoarelor generații de tineri studenți și ingineri aerospațiali 

români." 

 

 

Figura 2 – Informare publică a Băncii Europene de Investiții cu menționarea Facultății de Inginerie 

Aerospațială  

 

Prin grija Serviciul Tehnic al UPB, în 2019 s-au renovat clădirile corpurilor R și I, s-au făcut lucrări de 

pavaj pe aleea dintre corpurile F și E și alte lucrări de întreținere. S-au făcut lucrări de întreținere la 

laboratoare, săli de curs și de seminar. 
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S-a dotat secretariatul facultății cu 4 imprimante performante și imprimantele existente la 

secretariat au fost transferate departamentelor. 

Pe linia dotărilor, în cadrul Laboratorului CATIA realizat în cooperare cu Alten Delivery Center (GECI) 

s-a instalat pe stațiile de lucru software-ul Dassault 3D EXPERIENCE. 

S-a dotat facultatea cu 8 licențe software DAR Corporation (4 de Flight Stream și 4 de Advanced 

Aicraft Analysis) în componența Laboratorului de Încercări în Zbor și Modele Experimentale. 

De asemenea software-ul Free Flyer de proiectare de misiuni spațiale a fost acordat ca licență 

educațională.  

În Laboratorul de Structuri Aeronautice din corpul F subsol au fost aduse componte de aeronave 

Boeing 737: roți tren de aterizare, subansamble de aripă, componente fuselaj. Piesele au fost donate 

de ROMAERO SA București.  

Modele experimentale aeroelastice, senzori, accelerometre și pilot automat au intrat în dotarea 

Laboratorului de Aerodinamică și Mecanica Fluidelor. 

STRAERO (INCAS) a donat facultății un avion țintă cu motor cu piston. 

Laboratorul de Încercări în Zbor și Modele Experimentale din Centrul de Cercetări Campus s-a 

autodotat cu o masă de tăiere cu laser, care facilitează realizarea modelelor experimentale de 

aeronave. 

 

3. Promovarea Studenților 

În 2019 promovabilitatea a continuat să crească, determinând ca efect înființarea a două serii de 

predare la anul II.  Situația promovabilității la licență a fost după cum urmează: 

Promovabilitatea FIA la licență Anul I Anul II Anul III  Anul IV 

Număr de studenți promovați1 279 226 179 176 

Promovabilitatea (studenți promovați 
/ total) 

0 90% 81% 92% 

 

Regulile FIA-1 și FIA-2 de promovare a disciplinelor au fost abrogate de Consiliul Facultății pe 14 mai 

2019, după doi ani de aplicare. Reprezentanții studenților în SU și în CA au militat pentru această 

măsură. 

Motivul pentru care Consiliul a luat această decizie nu este acela că Regulile FIA-1 și FIA-2 ar fi fost 

greșite, ci din cauză că aplicarea lor nu era uniformă, creându-se discrepanțe în evaluarea studenților 

și provocând tensiuni în comunitatea academică. Un alt aspect care trebuie analizat în introducerea 

acestor reguli în septembrie 2017 este că regulile au fost analizate în detaliu de un singur 

                                                           
1
 Buget plus taxă, studenți promovați din anul anterior sau prin admitere, din raportarea la 1 oct 2019 
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departament din cele trei (DISAMA), înainte să fie propuse Consiliului Facultății, comunitatea 

adacemică neavând timpul necesar de analiză a tuturor consecințelor aplicării acestor reguli. Nu a 

existat un consens în Biroul Executiv al Facultății de acceptare a acestor reguli. Acest fapt este 

semnificativ în pledoaria ca deciziile importante în facultate să se ia numai prin consens în Biroul 

Executiv. 

 

4. Promovarea Cadrelor Didactice 

Departamentul de Științe Aerospațiale a ocupat prin concurs un post de șef de lucrări (S.l. dr. ing. 

Irina Beatrice ȘTEFĂNESCU). Departamentului de Grafică Inginerească și Design Industrial și-a ocupat 

prin concurs trei posturi de asistent (As. ing. Ana Maria Mihaela RUGESCU, As. ing. Nicoleta 

VOINEAGU și As. ing. Ioana Teodora COSTACHE). Departamentul de Ingineria Sistemelor Aeronautice 

și Management Aeronautic și-a ocupat prin concurs un post de asistent (As. ing. Cornel DINU). De 

asemenea, este în curs derularea unui concurs pentru ocuparea unui post de conferențiar la 

Departamentul de Științe Aerospațiale. 

În continuare, problema atragerii de tinere cadre didactice în facultate este una problematică.  

Managementul concursurilor pentru posturile scoase la concurs în cele trei departamente ale 

facultății a fost asigurat de Prodecan Prof. Marius Stoia-Djeska. 

 

5. Personalul Didactic Auxiliar și Nedidactic 

Situația severă a facultății în ceea ce privește personalul didactic auxiliar și nedidactic s-a ameliorat 

prin scoaterea la concurs și ocuparea unor posturi în Departamentul de Științe Aerospațiale. Pentru 

o perioadă de câteva luni, situația curățeniei în facultate a suferit prin plecarea în concediu medical a 

singurei femei de serviciu. Studenții și cadrele didactice au fost nevoiți să se organizeze pentru 

curățenie în spațiile de învățământ prin forțe proprii. 

Pentru al doilea an consecutiv, oferta UPB de posturi de inginer pentru șefii de promoție pe 

programe de studii a rămas fără rezultate în FIA. Oferta a fost promovată personal  de Decan către 

fiecare șef de promoție din anii 2018 și 2019. Până la urmă, fiecare dintre acești absolvenți avea un 

alt aranjament, fie de a studia un program de master la o facultate de prestigiu din Europa de Vest, 

fie de a lucra într-o companie mare. 

 

6. Relația cu Industria 

6.1. Fokker Academy și CATIA Lab 

Au continuat inițiativele Fokker Academy (în cadrul parteneriatului cu GKN Fokker Engineering 

România) și CATIA Lab (în cadrul parteneriatului cu Alten Delivery Center – GECI). Ambele au 

beneficiat de o organizare superioară din partea facultății. S-au programat aceste activități 
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extracurriculare în așa fel încât majoritatea studenților din anii superiori să aibă acces la ele fără să 

sacrifice din orele curriculare. 

Studenții facultății au răspuns în număr mare ofertelor acestor cursuri cu caracter practic și cei care 

au reușit să le și absolve au avut un câștig important în experiența lor practică. 

În cadrul CATIA Lab s-a introdus pentru prima oară un software revoluționar de la Dassault Systemes 

și anume 3D EXPERIENCE. Sub îndrumarea ing. Fernando Petre, studenții au lucrat inclusiv la 

proiectul IAR-80 (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3 – IAR 80 reproiectat în CATIA cu aportul studenților în cadrul CATIA Lab 

 

6.2. Parteneriatul cu Institutele Naționale de Cercetare 

În 2019 Facultatea de Inginerie Aerospațială și Institutul Național INCAS au fost parteneri într-o serie 

de acțiuni importante, cum ar fi Premiul național Nicolae Tipei, organizarea Tandem AeroDays 2019-

2020 și  colaborarea într-o serie de proiecte și contracte de cercetare în domeniul UAV și în domeniul 

spațial. 
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Relațiile Facultății de Inginerie Aerospațială cu Agenția Spațială Română ROSA și cu Institutul de 

Științe Spațiale au fost excelente și în 2019.  

La propunerea Facultății de Inginerie Aerospațială, pe 13 septembrie 2019 Senatul Universității 

Politehnica din București a acordat titlul de Doctor Honoris Causa Președintelui Agenției Spațiale 

Române, Dr. Marius Ioan Piso.  

 

6.3. Parteneriatul cu Școala Superioară de Aviație 

Cu aprobarea Senatului UPB, a continuat implicarea unor cadre didactice ale Facultății de Inginerie 

Aerospațială în asigurarea instruirii teoretice a piloților prevăzută în protocolul de colaborare semnat 

în 2016. În plus, a continuat în 2019 instruirea teoretică a controlorilor de trafic aerian ab initio. 

După modelul altor țări, unde facultățile de inginerie aerospațiale îndeplinesc și funcția de pregătire 

a piloților, respectiv a controlorilor de trafic, sau măcar colaborează strâns cu școlile de pilotaj, am 

reușit și în România o apropiere fără precedent între Facultatea de Inginerie Aerospațială și Școala 

Superioară de Aviație. Această apropiere s-a dovedit a fi în avantajul reciproc al celor două instituții. 

Cadrele didactice ale Facultății de Inginerie Aerospațială au avut posibilitatea de a-și adapta cursurile 

la practica pilotării aeronavelor și a controlului traficului aerian, crescând astfel relevanța practică a 

teoriei predate.  

 

6.4. Parteneriatul cu AEROSTAR Bacău 

Decanatul Facultății de Inginerie Aerospațială împreună cu Aerostar SA au organizat un eveniment 

Aerostar la Facultatea de Inginerie Aerospațială. S.C. Aerostar SA Bacău, grup industrial aeronautic 

care proiectează, construiește, repară şi modernizează aeronave civile şi militare a fost reprezentat 

de o delegație condusă de Directorul de Resurse Umane Dr. ing. Dan Paul Mălin Popa și a făcut 

cunoscută studenților intenţia de a angaja minimum 20 ingineri aerospațiali în principal pentru 

întreținerea (mentenanţa) aeronavelor civile şi militare.  

Facultatea de Inginerie Aerospațială apreciază că Aerostar S.A. este un lider al industriei aerospațiale 

românești și chiar un lider regional în Europa, cu perspective excelente de dezvoltare și de creștere. 

Tinerii noștri absolvenți au oportunități extraordinare de carieră. Aerostar este laureat al trofeului 

Best Aerospace Engineering Employer Award 2017. 

 

6.5. Parteneriatul cu EUROCONTROL 

Facultatea de Inginerie Aerospațială a UPB a fost invitată de EUROCONTROL Maastricht UAC la 

ROMATSA pe 11 iunie 2019 pentru o discuție despre posibilitățile concrete de colaborare. Au fost 

prezenți John Santurbano, Director Maastricht UAC, Peter Naets, Head Engineering și Razvan 

Margauan, Head ATM Systems / Engineering EUROCONTROL Maastricht UAC. 
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Pe 19 decembrie 2019 la EUROCONTROL Maastricht Upper Area Control Centre, Conf. dr. ing. 

Octavian Thor Pleter și S.l. dr. ing. Cristian Constantinescu au propus în cadrul Air Traffic 

Management Workshops următoarele teme de cercetare în cadrul parteneriatului cu 

EUROCONTROL: De-Conflicted 4D Trajectory Based Operations Optimization in ATM, Contrails 

simulation and impact study, minimization of negative impact by 4D Trajectory Optimization. CO2 

and NOx emissions simulation and minimization by 4D Trajectory Optimization; Aviation safety and 

security improvements by 4D Trajectory Optimization and by Big Data Al Algorithms. Subiectele au 

suscitat interes și au participat un număr important de profesioniști, inclusiv John Santurbano, 

Director Maastricht UAC și Razvan Margauan, Head ATM Systems / Engineering EUROCONTROL 

Maastricht UAC. 

 

6.6. Nou acord cu Swiss Space Center și cu Universitatea din Lausanne 

În urma evoluției remarcabile a echipei de studenți a Facultății de Inginerie Aerospațială condusă de 

ing. Cătălin Pascale și ing. Bogdan Rusu (cap. 13.3), Swiss Space Center și Universitatea din Lausanne 

au invitat din nou studenții UPB-FIA la Proiectul IGLUNA 2020. Astfel, UPB-FIA a semnat un nou 

acord cu Swiss Space Center și cu Universitatea din Lausanne pentru participarea unei echipe de 

studenți în cadrul proiectului ESA_Lab IGLUNA 2020.  

Echipa trebuie să proiecteze și să realizeze un robot capabil să se deplaseze și să navigheze într-un 

spațiu închis (peșteră), robot cu care se vor face demonstrații în Elveția în iunie 2020. Proiectul este 

sprijinit de INCAS. Studenții sunt coordonați de Prodecan S.l. Cristian Constantinescu. 

 

7. Practica studenților 

Facultatea de Inginerie Aerospațială și-a extins portofoliul de parteneri relevanți de practică, atât în 

țară, cât și în străinătate. S-au asigurat locuri de practică tuturor studenților de anul III, precum și 

masteranzilor.  

Pentru prima dată s-a organizat practica studenților din anul III și la Laboratorul de Încercări în Zbor 

și Modele Experimentale, condus de Conf. Dr. Ing. Petrișor Pârvu. Au fost înscriși în program 4 

studenți ai FIA și un student FILS, filiera franceză. Trei din cei 4 studenți FIA au fost admiși într-un 

program ERASMUS și au făcut un internship de 3luni, în vara 2019, la DAI-Labor Berlin, unde s-au 

prezentat corespunzător, activitatea și cunoștințele lor despre UAV-uri și Computer Vision fiind 

apreciate de partenerul german. Pentru anul 2020 se preconizează realizarea posibilității pentru 10 

studenți ai facultății să poată face practica în laboratorul LIZME din Centrul CAMPUS. În laborator s-

au făcut pregătiri pentru două competiții. 

Practica de zbor pentru studenții anului II a fost organizată în septembrie al treilea an la rând, cu 

sprijinul Aeroclubului României și cu sponsorizări din partea Ministerului Educației Naționale și a 

Asociației Alumni Politehnica Aerospace Engineering. Practica de zbor 2019 s-a desfășurat la 
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Aerodromul Strejnic pe planor și pe avion ultraușor. Fiecare student a acumulat realizat cel puțin un 

zbor cu instructor cu planorul și un zbor cu un avion ultraușor. 

Conform regulilor stabilite pentru Practica de zbor, studenții din anul II licență integraliști sau cu cel 

mult o restanță (cu minimum 116 PC) au fost invitați să se înscrie. Dintre cei 66 de studenți eligibili, 

s-au înscris 33 de studenți, care au desfășurat orele de zbor pe serii, în luna septembrie 2019. 

 

 

Figura 4 – Practica de zbor a studenților Facultății de Inginerie Aerospațială la planor 

 

Practica de domeniu din anul III 2019 s-a efectuat în locuri puse la dispoziție de facultate în proporție 

de 100% și anume: 

(în ordine alfabetică) 

AACR Autoritatea Aeronautică Civilă Română – București 

Aeroclubul României – București / Clinceni 

Aeroportul Internațional Craiova – Craiova 

Aerostar – Bacău 

Aerofina – București 

Airbus Helicopters Romania – Ghimbav, Brașov 

Assystem Romania – București 

Airbus – Toulouse 

Baza 90 Transport Aerian M. Ap. N.– Otopeni 

Blue Air – București 

CIAS Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile – București 

CN Aeroporturi București – Otopeni 

COMOTI Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Turbomotoare – București 

DAI-Labor – Berlin 

http://www.caa.ro/
http://www.aeroclubulromaniei.ro/
https://www.aeroportcraiova.ro/en/
http://www.aerostar.ro/
http://www.aerofina.ro/
https://www.airbushelicopters.ro/
http://www.assystem.com/en/the-company/Romania.html
https://www.airbus.com/
http://www.roaf.ro/?p=2336
https://www.blueairweb.com/
http://www.cias.gov.ro/index.php/ro/
http://www.bucharestairports.ro/cnab/ro/
http://www.comoti.ro/ro/index.html
https://www.dai-labor.de/en/
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Deep Blue – Roma 

DFS Deutsche Flugsicherung – Langen, Frankfurt 

DLR – München 

EASA – Köln 

EUROCONTROL – Bruxelles 

Fokker Engineering Romania – București 

GECI Engineering Services Romania – București 

GMV Romania – București 

HPS High Performance Space Structure Systems Romania – București 

HPS High Performance Space Structure Systems – Bremen 

EUROCONTROL Institute of Air Navigation Services – Luxembourg 

IAR – Brașov 

INCAS Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială Elie Carafoli – București 

Institutul de Științe Spațiale – Măgurele 

Laboratorul de Încercări în Zbor și Modele Experimentale UPB-FIA – București 

Lufthansa Technik – Otopeni 

Menzies Aviation – Otopeni 

Ministerul Transporturilor – București 

EUROCONTROL MUAC Maastricht Upper Area Control – Maastricht 

RAS Regional Air Services – Otopeni / Tuzla 

Reliance Travel and Consulting – București 

Romaero – București 

ROMATSA – București 

Școala Superioară de Aviație Civilă – București / Strejnic 

TAROM – Otopeni 

Think Research – Bournemouth, UK 

Toyo Aviation – București 

Turbomecanica – București 

Universal Alloy Corporation – Baia Mare 
 

De organizarea practicii s-au ocupat Prodecan Conf. Laurențiu Moraru împreună cu responsabilii pe 

programe de studii: Conf. Florin Frunzulică, Conf. Daniel Crunțeanu, S.l. Mihai Barbelian, As. Cornel 

Dinu și S.l. Irina Ștefănescu.  

 

8. Burse pentru studenți 

Facultatea de Inginerie Aerospațială a acordat în anul universitar 2019-2020: 

• 2 burse de performanță în valoare de 1200 lei/lună, 

• 34 de burse de merit gradul I în valoare de 900 lei/lună; 

• 119 de burse de merit gradul II în valoare de 700 lei/lună; 

• 104 de burse sociale în valoare de 580 lei/lună. 

Față de 2018, au existat următoarele variații la numărul de burse acordate în primul semestru: 

 

https://dblue.it/
https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/
https://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10002/
https://www.easa.europa.eu/
https://www.eurocontrol.int/
http://www.fokker.com/Aerostructures_Engineering_Romania
https://www.linkedin.com/company/altendeliverycenterbucharest/?fbclid=IwAR2wIUeTqHxU88Ea_U3RMDLybDxEau79e9KLbbdK3AJ7fCEulH7JFP_c9BQ
http://www.gmv.com/en/
http://www.hps-gmbh.com/en/
http://www.hps-gmbh.com/en/
https://www.eurocontrol.int/training
https://www.iar.ro/
http://www.incas.ro/
http://www2.spacescience.ro/
https://inginerie.aero/index.php/ro/2017/04/28/1531/
https://www.lufthansa-technik.com/
http://menziesaviation.com/
http://mt.gov.ro/
https://www.eurocontrol.int/muac
http://www.regional-air.ro/application/RO/ACASA
http://relianceconsulting.ro/contact.htm
http://www.romaero.com/
http://www.romatsa.ro/en
http://www.aviationacademy.ro/
http://www.tarom.ro/
http://www.think.aero/
http://www.toyoaviation.ro/
https://turbomecanica.ro/
http://www.universalalloy.com/UAC-Facilities.html
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Burse de performanță de merit I de merit II sociale 

Variația față de 
anul 2018 

−71% −8% +16% 0% 

 

Facultatea de Inginerie Aerospațială a obținut un fond de burse similar cu anul precedent. Procentul 

celor care au luat bursă de merit II din totalul celor care îndeplineau criteriul de medie a fost de 

31,7% aproximativ egal cu cel din 2018 (32,3%). S-au acordat mai puține burse de performanță și de 

merit I față de anul precedent, iar fondurile au suplimentat bursele de merit II. 

 

9. Mobilități ERASMUS 

În 2019 a crescut numărul mobilităților ERASMUS în ambele sensuri. 

Prodecan Prof. Marius Stoia-Djeska a asigurat managementul activităților ERASMUS+, participând la 

ședințele de organizare și raportările UPB. 

a) în luna martie 2019 am organizat procesul de selecție pentru anul 2019-2020 și pentru stagiile de 

plasament din vara anului 2019 și  

b) în luna octombrie 2019 am organizat procesul de selectie pentru calitatea de student ERASMUS 

pentru semestrul II al anului 2019-2020. 

Numărul mobilităților (selecții mai vechi)  a fost foarte bun: 2 studenți plecați în mobilități de studiu 

și 10 în mobilități de plasament pentru anul 2019-2020 și pentru 2019-2020. În plus, 5 studenți au 

plecat pentru mobilități de studiu în toamna anului 2019. De asemenea, avem 13 studenți calificați 

pentru mobilități de studiu și 18 pentru mobilități de plasament. 

Din păcate, numărul masteranzilor care doresc să facă mobilități de studiu și/sau plasament este în 

continuare mic. Numărul doctoranzilor este chiar zero, în ciuda unor oferte de mobilitate diverse și 

cu mare potențial de acces la laboratoare mai performante decât cele existente în facultate.  

Apreciem creșterea interesului studenților care studiază în limba română de a efectua stagii de 

studiu sau plasament în universități sau instituții din străinătate, marcând astfel o revenire dintr-o 

scădere inexplicabilă în ultimii doi ani anteriori. 

Deja ne-am acomodat cu un număr relativ mare de studenți ERASMUS+ veniți în facultate din 

universități din Spania și Franța, care studiază în limba engleză, în cadrul programelor NA și ITA. Am 

avut 8 studenți vizitatori în anul 2018-2019 sem. II și avem 7 vizitatori în 2019-2020, sem. I (din care 

4 la master ITA/ATE). 

Programul Dublă-Diplomă - În 2019-2020 Prof. M Stoia-Djeska a coordonat activitatea a doi studenți 

străini (din Franța) care sunt incluși în programul de dublă diplomă existent între UPB și rețeaua 

INSA, Franța, urmând cursurile în limba engleză (master ATE). 
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Datorită volumului mare de activitate cu studenții străini veniți prin diverse programe de colaborare 

internațională, este necesară angajarea în cadrul secretariatului facultății a unei persoane vorbitoare 

de limbă engleză. De asemenea, utilizarea bazei de date și comunicarea operativă cu studenții 

vizitatori trebuie reconsiderată. 

Considerăm că pentru a avea o mai bună ofertă pentru studenții străini și mai ales pentru a deschide 

colaborări cu universități din Marea Britanie este necesar să facem un acord cu INCAS, COMOTI și 

ROMAERO (eventual și una-două firme private). Acest acord ar trebui deschidă studenților vizitatori 

posibilitatea realizării unor stagii obligatorii de practică, la pachet cu stagiul de studii și eventual de 

realizare a unei lucrări de diploma/disertație. 

 

10. Finalizarea studiilor 

Examenele de diplomă în 2019 s-au remarcat printr-o calitate ridicată a proiectelor și printr-o 

revenire la disciplina aplicării contractului de lucru la proiect. Prodecanul Laurențiu Moraru s-a 

implicat în aplicarea procedurii operaționale de Elaborare și Îndrumare a Proiectelor de Diplomă 

EIPD PO-34-FIA-01. Gradul de satisfacție al absolvenților măsurat după examenul de diplomă 2019 a 

fost de peste 97% în medie, cu următoarele rezultate (punctaje între 1 și 5, 1 – minim, 5 – maxim) și 

comparativ cu anii precedenți: 

Tabelul 3 – Feedback-ul absolvenților după examenul de diplomă 

Întrebare din formularul de feedback EIPD media 
 2018 

media 
 2019 

variația  
în % 
față de 
max 
2017, 
2018 

Informarea despre EIPD 4.43 4.94 +2.2 

Respectarea EIPD 4.67 4.90 +5.1 

Îndrumătorul s-a achitat de sarcini 4.52 4.88 +5.8 

Îndrumătorul a oferit explicații și ajutor la depășirea dificultăților 4.43 4.83 +3.5 

Notele acordate de îndrumător au fost conform prestației mele 4.76 4.88 +2.5 

Examenul de diplomă a fost corect și obiectiv 4.33 4.77 +2.6 

Sunt de acord că meritam notele primite de la Comisia de examen 4.40 4.83 +2.7 

Nu am cunoștință de plagiat sau fraudă la alte proiecte 4.79 4.91 +2.6 

    

Media notelor la raspunsurile de mai sus 4.54 4.87 +3.4 
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Se cuvine menţionat că în pofida acestor aprecieri pozitive ale absolvenţilor s-a observat existenţa 

unei încărcări foarte mari a activităţii studenţlor anilor terminali în semestrul al doilea. La nivelul 

conducerii facultăţii s-a avut în vedere realocarea unor discipline, dar aceste măsuri nu pot fi 

implementate decăt odată cu finalizarea reformei curriculare. Un alt aspect care se cuvine 

îmbunătăţit este legat de încărcarea foarte mare a programului conducerii facultăţii şi 

departamentelor în primele saptămăni ale anului şcolar, ceea ce a dus la întarzieri în procesul de 

alocare a temelor de icenţă. Ca posibile soluţii se menţionează solicitarea cadrelor didactice de a 

prezenta propunerile de teme de licenţă până la sfârşitul sesiunii de restanţe de toamnă şi solicitarea 

studeţilor anului 3 de a depune cererile pentru temele autopropuse până cel târziu la data 

colocviului de practică, putând fi eventual preluate şi transmise mai departe de către cadrele 

didactice responsabili de practică. 

Referitor la absolvenți, putem remarca și faptul că Școala Doctorală a FIA a avut nu mai puțin de 3 

susțineri de teze în 2019, față de doar una în anul anterior. 

 

11. Angajabilitatea absolvenților 

Angajabilitatea absolvenților a fost măsurată printr-un chestionar pe care absolvenții care se înscriu 

la examenul de diplomă sunt obligați să-l completeze. Pentru doar două dintre facultățile din UPB, 

aceasta a fost de 100% în 2019: Facultatea de Inginerie Aerospațială și Facultatea de Inginerie 

Industrială și Robotică.  Dincolo de aspectul pozitiv, s-a constatat că studenții FIA se angajează prea 

de timpuriu și astfel își scad șansele de a studia în condiții bune și de a obține rezultate academice 

care să le permită o dezvoltare profesională optimă. 

S. C. ROMAERO S.A. a obținut în 2019 trofeul Best Aerospace Engineering Employer, demonstrând 

că a angajat mulți tineri absolvenți ai UPB-FIA în ultimii patru ani, pe unii dintre ei promovându-i 

chiar în funcții cu răspundere. Trofeul a fost acordat cu ocazia Deschiderii Anului Universitar 

absolventului nostru drd. ing. Albert Arnau Cubillo, care conduce Secția de Proiecte Avansate din 

cadrul ROMAERO. Arnau a venit în România din Barcelona, Spania, ca student ERASMUS, după care a 

decis să-și continue studiile la București. A absolvit programul de licență cu diploma de inginer, apoi 

masteratul și și-a susținut și teza de doctorat în cadrul Școlii Doctorale a FIA. Părerea lui Arnau 

Cubillo despre calitatea învățământului aerospațial românesc este una foarte bună și consideră că 

industria aerospațială din România oferă unui tânăr mai multe șanse de afirmare decât cea din 

Spania. 
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12. Cercetarea științifică 

Anul 2019 a marcat o premieră în viața științifică a facultății: la Conferința EASN de la Atena 3-6 

septembrie 2019 au participat 10 cadre didactice de la Facultatea de Inginerie Aerospațială, într-o 

secțiune de Lansatoare și Navigație Spațială condusă de Conf. dr. ing. Octavian Thor Pleter. 

Participarea importantă a fost obervată și apreciată. 

 

 

Figura 5 – Reprezentanți ai Facultății de Inginerie Aerospațială la Conferința EASN de la Atena 3-6 

septembrie 2019 

 

Majoritatea contractelor de cercetare s-au derulat prin Centrul de Cercetări pentru Aeronautică și 

Spațiu condus de Prof. dr. ing. Teodor Viorel Chelaru. În figura 6 sunt prezentate volumul și 

ponderea acestor contracte. 

Se observă că majoritatea contractelor de cercetare ale CCAS sunt finanțate de European Space 

Agency. 

De asemenea, contracte de cercetare se derulează și prin Laboratorul de Încercări în Zbor și Modele 

Experimentale condus de Conf. Petrișor Pârvu din cadrul Centrului de Cercetări CAMPUS (Figura 7). 
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Figura 6 – Volumul și ponderea contractelor de cercetare ale CCAS în derulare în 2019 (stânga) și 

sursa de finanțare (dreapta) 

 

 

Figura 7 – Volumul contractelor de cercetare derulate prin Centrul CAMPUS 

 

Valoarea totală a contractelor aflate în derulare prin cele două centre este de aproximativ 1,5 

milioane lei. 

Pe linia editării de publicații științifice, menționăm Revista Journal of Industrial Design and 

Engineering Graphics (JIDEG), ISSN (print version) – 1843-3766 (online version) – 2344-4681 indexată 

în bazele de date internationale:  DOAJ – Directory of Open Acces Journals, EBSCO – Publishing, 

ProQuest și IndexCopernicus. Revista este editată de Departamentul de Grafică Inginerească și 

Design Industrial și este apreciată în mediul academic din domeniu. Revista  are două apariții în 

fiecare an.  
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13. Premii obținute de studenți 

Anul 2019 a fost unul extraordinar prin premiile luate de studenții facultății la concursuri naționale și 

internaționale. Pentru prima dată avem doi bursieri Fulbright în același an de la UPB-FIA. 

Tabelul 4 – Premii internaționale obținute de studenți și cadre didactice ale UPB-FIA în 2019 

Nr. 
crt. 

Competiția, premiul Laureați Locul și data 

1 Fulbright Student Award Andreea Sfia București, 28 feb 2019 

2 Fulbright Student Award Mihai Golu București, 28 feb 2019 

3 ESA Lab Igluna 2019, Digging Robot 
with Navigation in Ice 

Cătălin Pascale, Bogdan Rusu 
(îndrumați de S.l. Cristian 
Constantinescu, Conf. 
Octavian Thor Pleter) 

Zermatt, Elveția, 29 iun 
2019 

4 Dassault Aviation Prize, Défi 
Aérospatial Etudiant 2019 

Ionuț Bunescu, Adrian Dina, 
Sarif Omar, Andra 
Manțighian, Alexandra 
Stăvărăscu (îndrumați de 
Prof. Sterian Dănăilă) 

Paris, Le Bourget, 6 iun 
2019 

 

13.1. Dassault Aviation Prize, Défi Aérospatial Etudiant 2019 

Pe 6 iunie 2019 la Muzeul Aerului și al Spațiului de la Paris Le Bourget, studenții Facultății de 

Inginerie Aerospațială din echipa ASAIA au câștigat prestigiosul Premiu Dassault Aviation, acordat de 

Clubul Astronautic European, cu susținerea Airbus, European Space Agency, Dassault Aviation, 

GIFAS, Airbus Safran Launchers și Thales. Echipa facultății noastre a fost compusă din Ionuț Bunescu, 

Adrian Dina, Sarif Omar, Andra Manțighian și Alexandra Stăvărăscu. Echipa a fost coordonată de 

Prof. dr. ing. Sterian Dănăilă, Directorul Departamentului de Științe Aerospațiale ”Elie Carafoli”. 

Echipa a fost condusă de bursierul de performanță Ionuț Bunescu, anul I Master PAPM. Adrian Dina 

și Sarif Omar sunt colegi de grupă. Andra Manțighian este bursier Merit 1 în anul IV, la Construcții 

Aerospațiale. Alexandra Stăvărăscu este masterand în anul II SAS, de asemenea bursieră de merit. 

La concurs au participat echipe de la universități de prestigiu, cum ar fi ISAE Supaero, University of 

London, Universidad Rey Juan Carlos Madrid, University of Warsaw, University of Liverpool, 

University of Patras și altele. Din România a mai participat Univ. Dunărea de Jos din Galați. 

Rectorul universității, dl. Mihnea Costoiu a transmis felicitări facultății pentru acest premiu și spus că 

”astfel de premii – obținute în competiție cu mari universități europene – ne arată că tradiția școlii 

românești de inginerie aerospațială este incontestabilă”. 

În competiția Student Aerospace Challenge s-au aflat studenți de inginerie aerospațială din mari 

centre universitare europene, din Spania, Franța, Marea Britanie, Polonia, Rusia și Grecia. Acest 

premiu răsplătește pasiunea și creativitatea studenților noștri, dar și performanța și tradiția școlii 

românești de inginerie aerospațială. În 2017, la prima participare, studenții noștri au luat de 

asemenea Premiul Airbus Safran Launchers.” 
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Figura 8 – Echipa UPB-FIA condusă de Prof. Sterian Dănăilă a câștigat premiul Dassault Aviation 2019 

și au fost invitați de onoare la Ambasada Franței la București 

 

13.2. Doi studenți ai Facultății de Inginerie Aerospațială au câștigat bursa Fulbright  

 

 

Figura 9 – Studenții UPB-FIA Andreea Sfia și Mihai Golu au câștigat fiecare prestigioasa bursă 

Fulbright în 2019 

Există bursieri Fulbright în istoria facultății, dar niciodată doi în același an. În 2019 atât Andreea Sfia, 

cât și Mihai Golu au realizat acest precedent spectaculos. Cu un an înainte au văzut articolul despre 

bursele Fulbright pe site-ul facultății și au decis să se înscrie la concurs. 
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Bursele Fulbright sunt o competiție pentru finantarea studiilor de master și de cercetare în Statele 

Unite. Candidații trebuie să fie absolvenți români – licența (studenti în an terminal), master sau 

doctorat, de la universități de stat sau private. Bursa oferă transport, taxe de scolarizare, cazare, 

mese, manuale, asigurare medicală, totul pentru un an în limita bugetului alocat.  

 

13.3. ESA Lab Igluna 2019, Digging Robot with Navigation in Ice 

În baza acordului cu Swiss Space Center și cu Universitatea din Lausanne pentru participarea unei 

echipe de studenți în cadrul proiectului ESA_Lab IGLUNA, studenții de la programul de masterat 

Sisteme Holistice Spațiale, la care s-au adăugat și unii studenți din anul IV au realizat un robot capabil 

să se deplaseze și să navigheze într-un habitat spațial de gheață.  

 

 

Figura 10 – Echipa de studenți a Facultății de Inginerie Aerospațială participantă la ESA_Lab IGLUNA 

pe ghețarul Zermatt, alături de Johann-Dietrich Wörner, Director General al Agenției Spațiale 

Europene (ESA) 
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La sfârșitul lunii iunie 2019 cu acest robot s-au făcut demonstrații pe un ghețar din Alpii elvețieni. 

Proiectul a fost sprijinit de INCAS. Studenții au fost coordonați de Prodecan S.l. Cristian 

Constantinescu. În cadrul proiectului au concurat câteva universități de prestigiu, ca ETH Zürich, 

Politecnica din Milano, Univ. din Aachen, University of Strathclyde Glasgow, Zurich University of 

Applied Sciences, Warsaw University of Technology, Tallinn University of Technology, Lucerne 

University of Applied Sciences, VU Amsterday, Earth Space Technical Ecosystem Enterprises, 

Switzerland.  

Echipa a fost condusă de ing. Cătălin Pascale, șef de promoție 2018 al programului Sisteme de 

Propulsie, masterand la programul Sisteme Holistice Spațiale și de ing. Bogdan Rusu, al doilea din 

promoția 2018 a programului Construcții Aerospațiale. 

Realizarea echipei românești a fost apreciată la superlativ de Johann-Dietrich Wörner, Directorul 

General al Agenției Spațiale Europene (ESA), precum și de directorul tehnic și științific al Swiss Space 

Center, Prof. Gilles Feusier de la Univ. din Lausanne. 

 

13.4. Concursul Național Studențesc de Matematică Traian Lalescu 

Faza națională (Cluj-Napoca): 

Locul I: Raluca Ioana CIOBOTIA, anul II 

Locul II: Ion MATEI, anul I seria B 

Îndrumător: Lect. dr. Cristina ȘERBĂNESCU 

Este al patrulea an la rând când premiul I la faza națională a Concursului de Matematică Traian 

Lalescu se acordă unui student al Facultății de Inginerie Aerospațială de la Universitatea Politehnica 

din București! La baza acestei performanțe stă munca asiduă cu studenții a d-nei Lect. dr. Cristina 

Șerbănescu de la Facultatea de Științe Aplicate. 

Bursiera de performanță a Facultății de Inginerie Aerospațială Raluca Ioana CIOBOTIA a luat pentru 

al doilea an la rând premiul I la Concursul Studențesc Național de Matematică Traian Lalescu. 

Merituoasa studentă a avut onoarea de a discuta cu Dr. Jaiwon Shin, directorul cercetării 

aeronautice a NASA, lângă care apare în fotografia din Figura 13 cu ocazia vizitei acestuia în 

facultate, pe 30 mai 2019. 

 

14. Prestigiul național și internațional 

S-a consolidat prezența facultății în comunitatea aviației românești și prestigiul facultății, prin 

invitarea unor cadre didactice, studenți și alumni la emisiuni despre aviație și ingineria aerospațială. 

Decanul a dat un interviu la DIGI24 cu ocazia aniversării a 50 de ani de la aselenizare în cadrul 

expoziției spațiale de la Romexpo pe 19 iulie 2019. De asemenea, s-a difuzat de mai mult ori filmul 

documentar Traian Vuia realizat de Televiziunea Română, realizat cu colaborarea Facultății de 

Inginerie Aerospațială a UPB. 
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Tabelul 5 – Evenimente internaționale organizate sau co-organizate de UPB-FIA în 2019 (și prima 

parte 2020) 

Nr. 
crt. 

Denumirea evenimentului Locul, Data Participanți (țări - alfabetic) 

1 Air Navigation Convention 
2019 

București, 28-29 mar 2019 Austria, Belgia, Elveția, 
Germania, Malta, Noua 
Zeelandă, Portugalia, Regatul 
Unit, Spania, Statele Unite, 
Țările de Jos 

2 AeroDAYS 2019 – European 
Aeronautics Science Network 
Meeting 

București, 29 mai 2019 Cehia, Franța, Grecia, 
Germania, Italia, Lituania, 
Polonia, Portugalia, Rusia, 
Spania, Suedia, Turcia  

3 Conference of NASA Head of 
Aeronautics Research Dr. 
Jaiwon Shin 

București, 30 mai 2019 SUA 

4 Conference of NASA Astronaut 
Dr. Anna Fisher 

București, 4 iul 2019 SUA 

5 Conference of Dr. Mioara 
Mandea, CNES 

București, 19-20 nov 2019 Franța 

6 Air Navigation Convention 
2020 (cu participarea 
directorului general al 
EUROCONTROL Maastricht  
UAC, John Santurbano) 

București, 19-20 mar 2020 Belgia, Franța, Elveția, 
Germania, Italia, Luxemburg, 
Portugalia, Regatul Unit, SUA, 
Țările de Jos 

 

Menționăm de asemenea candidatura UPB-FIA în organizarea European Space Agency - the 3rd 

Symposium on Space Educational Activities 2019, în care am pierdut onorabil în favoarea Regatului 

Unit. 

 

14.1. AeroDAYS 2019 – European Aeronautics Science Network Meeting 

Pe 27-30 mai 2019 s-au desfășurat la Palatul Parlamentului din București lucrările celei de-a 8-a 

conferințe europene AeroDays. Lansată în 1991, conferința Zilele Aeronauticii Europene (AeroDays) 

reprezintă evenimentul de vârf în cercetarea științifică și inovarea tehnologică, o platformă de 

diseminare și de analiză a celor mai recente dezvoltări în aviație și în transportul aerian în Uniunea 

Europeană. Această ediție a fost însă una globală, prin participări la cel mai înalt nivel din Statele 

Unite, China și Federația Rusă, ceea ce demonstrează competitivitatea Uniunii Europene în 

cercetarea și dezvoltarea aerospațială. Pentru prima oară în Europa Centrală și de Est, AeroDays a 

inaugurat la această a 8-a ediție un concept inovativ, TandemAEROdays19.20, compus din două 

evenimente integrate organizate în România în 2019 și în Germania în 2020. 
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Principalii organizatori ai acestui eveniment în tandem sunt Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare Aerospațială INCAS și Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR, cu sprijinul 

Comisiei Europene și în cadrul Președinției României a Consiliului UE. Personalitățile care au creeat 

acest concept sunt Dr. Cătălin Nae, președinte INCAS și EREA (Alumnus UPB FIA) și Prof. Rolf Henke, 

membru al consiliului de administrație pentru aeronautică al DLR, șef al ACARE. 
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De asemenea, universitatea a mai avut un generos stand în spațiul expozițional, la care a fost expus 

un avion fără pilot cu propulsie electrică (Volta), realizat de absolvenți ai facultății în cadrul unui 

contract al UPB. De asemenea, au fost expuse bannere cu aeronave proiectate și fabricate de 

profesori sau de absolvenți de prestigiu ai Secției de Aviație a UPB, cum sunt Prof. Elie Carafoli, Prof. 

Ion Grosu și Ing. Iosif Șilimon. 

 

 

Figura 11 – Standul UPB organizat de FIA la AeroDays 2019, 27-30 mai 2019, Palatul Parlamentului 

din București 

 

La panelul de Competitivitate Industrială, Serge Durand, Director General, Airbus Helicopters 

Romania a menționat că în fiecare aeronavă Airbus care zboară astăzi, găsim cel puțin două 

componente majore fabricate în România. Această afirmație este o recunoaștere importantă a 

competitivității industriei aerospațiale românești. Puetm adăuga că inginerii români nu contribuie 

doar la fabricație, dar și la proiectarea unor componente ale aeronavelor Airbus, prin subcontractare 

către filiale românești cum ar fi GKN Fokker Engineering Romania, ALTEN Delivery Center, AKKA 

Technologies, Assystem etc. În secțiunea științifică, o echipă a UPB-FIA a prezentat Machine Learning 

Aplicat la Optimizări de Siguranță și de Securitate Aeronautică. 

În cea de-a treia zi AeroDays, UPB-FIA a avut plăcerea de a găzdui o foarte importantă reuniune a 

European Aeronautics Science Network (EASN). Prof. Spiros Pantelakis de la Univ. din Patras, 
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Președintele EASN, a urat bun venit UPB-FIA ca nou membru al prestigioasei organizații. Persoane 

care funcționează ca Puncte Naționale de Contact EASN din 18 țări au participat la întâlnire. 

Cu ocazia AeroDays, prestigioasa organizație Fraunhofer a inclus Universitatea Politehnica din 

București, Facultatea de Inginerie Aerospațială într-un catalog al partenerilor de cercetare din 

domeniul aerospațial. 

 

14.2. Vizita Dr. Jaiwon Shin, responsabilul cercetării aeronautice a NASA 

Dr. Jaiwon Shin, administrator asociat al NASA Directoratul Misiunii de Cercetare Aeronautică 

(ARMD) a vizitat Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Inginerie Aerospațială și a 

susținut o conferință pentru studenți și pentru personalul didactic și de cercetare pe 30 mai 2019, în 

Marele Amfiteatru F024 V. N. Constantinescu (Polizu). Prestigiul profesional de care se bucură Dr. 

Jaiwon Shin face din această vizită una istorică pentru comunitatea academică a facultății noastre, 

precum și a universității. 

 

  

Figura 12 – Dr. Jaiwon Shin este primul responsabil al cercetării de la NASA care vizitează Facultatea 

de Inginerie Aerospațială și Universitatea Politehnica din București 

 

NASA aeronautics a contribuit timp de decenii la dezvoltarea aviației. Fiecare aeronavă comercială și 

fiecare centru de control de trafic din Statele Unite se bazează pe tehnologia NASA de eficiență a 

zborului și de menținere a siguranței aeronautice. Cercetarea condusă de ARMD are un impact 

benefic direct asupra sistemului de transport aerian, asupra industriei aeronautice, asupra 

pasagerilor și afacerilor care utilizează aviația în fiecare zi. Cercetătorii, inginerii, programatorii, 

piloții de încercare, managerii și strategii care compun ARMD proiectează, construiesc și testează 

tehnologii avansate și fac aviația mult mai prietenoasă cu mediul, mențin siguranța într-un cer din ce 

în ce mai aglomerat și în ultimă instanță transformă felul în care zburăm. 

Cercetarea aeronautică a NASA se desfășoară în principal în patru centre: Ames Research Center și 

Armstrong Flight Research Center în California, Glenn Research Center în Ohio și Langley Research 

Center în Virginia. 
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Figura 13 – Împreună cu Dr. Jaiwon Shin cu ocazia vizitei la Facultatea de Inginerie Aerospațială 

 

14.3. Vizita Astronautei NASA Dr. Anna Fisher 

De ziua Independenței Statelor Unite, pe 4 iulie 2019, în Marele Amfiteatru F024 V. N. 

Constantinescu comunitatea academică a Facultății de Inginerie Aerospațială a avut o întâlnire 

excepțională cu un remarcabil astronaut american, Dr. Anna Fisher. Cu această ocazie, Dr. Fisher a 

vorbit despre viitorul explorărilor spațiale. Facultatea de Inginerie Aerospațială a aniversat în acest 

mod și cei 50 de ani de la Aselenizare. Acest mare pas pentru omenire s-a întâmplat pe 20 iulie 1969 

și a dat un sens vieții multora dintre noi, care și-au ales o carieră în domeniul aerospațial. 

Dr. Anna Fisher a fost selectată de către NASA în ianuarie 1978 ca una dintre primele șase femei 

astronaut.  Dr. Fisher este chimist și medic specializat în medicina de urgență. A fost căsătorită cu 

astronautul Bill Fisher, care i-a fost coleg și cu care a avut doi copii, astfel că în 1984 a devenit prima 

mamă care a călătorit în spațiu.  De-a lungul carierei ei la NASA, ea a fost implicată în Programul 

Navetelor Spațiale, Stația Spațială Internațională și capsula Orion care este realizată pentru viitorul 

Sistem de lansare în Spațiu al NASA. 

De la misiunea STS-5 până la STS-7, Dr. Fisher a fost desemnată ca reprezentant al echipajului pentru 

a contribui la testarea integrată a navetei spațiale și a sarcinii utile la Centrul Spațial Kennedy al 

NASA. În 1984 Dr. Fisher a fost specialist al misiunii pe STS-51A Discovery.  În timpul misiunii, 

echipajul a lansat doi sateliți și a fost prima misiune de salvare în spațiu, reușind recuperarea a doi 

sateliți pentru a se întoarce pe Pământ.  După terminarea primului ei zbor, Fisher a înregistrat 192 de 

ore în spațiu. Imaginile următoare sunt din timpul misiunii STS-51A. 
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Figura 14 – Astronaut NASA Dr. Anna Fisher 

 

 

Dr. Fisher a fost desemnată ca specialist al misiunii pe STS-61H înainte de accidentul Challenger, iar 

apoi a lucrat ca adjunct al diviziei de Dezvoltare a Misiunii din cadrul Biroului Astronautilor, în timpul 

pauzei de la Programul Navetelor Spațiale. 

Între 1989 și 1995 a fost absentă de la Biroul Astronauților, în concediu de creștere a copiilor.  Din 

1996 și până în 2002, în timpul fazei inițiale de construcție a Stației Spațiale Internaționale, Dr. Fisher 

a fost la conducerea diviziei Stației Spațiale.  Din ianuarie 2011 și până în august 2013 ea a fost 

Comunicator din Capsulă pe Stația Spațială Internațională și a lucrat în Centrul de Control a Misiunii 

(CAPCOM).  Actualmente, Dr. Fisher este astronaut de management și lucrează la dezvoltarea 

afișajului pentru Orion – Vehiculul Multifuncțional al Echipajului (MPCV) și sprijină sarcinile utile 

europene pentru divizia de integrare a Stației Spațiale Internaționale. 

În ambele vizite ale oficalilor NASA (Dr. Jaiwon Shin și Dr. Anna Fisher), organizarea a aparținut 

Ambasadei Americane la București. Noul sediu al ambasadei este amplasat pe Bulevardul Liviu 

Librescu, profesorul erou de la Virginia Tech. Faptul că Profesorul Librescu este absolvent al 

Facultății de Inginerie Aerospațială a fost recepționat cu interes și admirație de invitați, dar și de 

oficiali ai ambasadei. 
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Figura 15 – Astronaut Dr. Anna Fisher împreună cu Prof. dr. ing. Sterian Dănăilă și cu Cosmonaut Dr. 

ing. Dumitru Dorin Prunariu la sufleria din Polizu, cu ocazia vizitei la Facultatea de Inginerie 

Aerospațială din 4 iulie 2019 

  

14.4. Inaugurarea plăcii aniversare a 50 de ani de la aselenizare în UPB 

La evenimentul organizat pe 18 iulie 2019 de Ambasada SUA, Agenția Spațială Română ROSA, 

Institutul de Științe Spațiale și Universitatea Politehnica din București au fost invitați de onoare G-ral 

(r) Florin Zăgănescu, Cosmonaut Dr. ing. Dumitru Dorin Prunariu și Prof. dr. ing. Ion Stroe. Cu această 

ocazie s-au rostit alocuțiuni. Facultatea de Inginerie Aerospațială a fost reprezentată de Decan, Conf. 

dr. ing. Octavian Thor Pleter. 
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Figura 16 – Aniversarea a 50 de ani de la aselenizare a fost marcată în comun de UPB, Agenția 

Spațială Română ROSA, Institutul de Științe Spațiale și Ambasada SUA, cu implicarea activă a 

Facultății de Inginerie Aerospațială (18 iulie 2019) 

 

14.5. Dr. Mioara Mandea (CNES) în vizită la Facultatea de Inginerie Aerospațială 
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Pe 19 noiembrie 2019, Institutul Francez din București a organizat proiecția filmului 16 levers de 

soleil, după care a avut loc o masă rotundă cu doamna Mioara Mandea de la Centrul Naţional pentru 

Studii Spaţiale (CNES). A doua zi, pe 20 noiembrie 2019 a avut loc în Polizu conferinţa D-nei Mioara 

MANDEA (CNES) adresata studenților Facultăţii de Inginerie Aerospațială a UPB. 

Mioara Mandea este manager de program pentru Solid Earth Observation la Centre National 

d'Etudes Spatiales. A câștigat medalia Petrus Peregrinus a Uniunii Europene a Geoștiințelor din 2018, 

a publicat o carte aclamată critic, iar din 2015 activează ca membră a Academiei Europene. 

Evenimentele au fost organizate de Prof. Sterian Dănăilă. 

 

15. Manifestări Științifice și Profesionale 

15.1. Air Navigation Convention 10th Edition 

Pe 28-29 martie 2019 a avut loc a 10-a Ediție (aniversară) a Conferinței Internaționale Air Navigation 

Convention 2019 a Facultății de Inginerie Aerospațială, Universitatea Politehnica din București. 

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul studenților UPB-FIA în amfiteatrul AN010 Radu Voinea. Au 

participat studenții programelor de studii Air Navigation și Air Transport Engineering, alumni, 

precum și experți și manageri ai unor organizații internaționale și naționale: EUROCONTROL, 

Maastricht Upper Area Control, Austro Control, RAS, Fullbright Scholar Program, Frequentis, Blue 

Air, University of Malta, MATS, ENAIRE, UK NATS, ITV Consult, FAA (Statele Unite), NAV – Portugal, 

Think Research (UK), IATA – Europe, Aeropath (Noua Zeelandă). 

Air Navigation Convention este un eveniment important organizat de studenții programelor de 

Navigație Aeriană, conectând anual studenții cu actualitatea aviației, aducând împreună 

profesioniști, profesori, dar în primul rând studenți. 
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În organizarea convenției, studenții se bucură de sprijinul consistent al unor Alumni remarcabili ai 

facultății: ing. Antonio Licu, ing. Radu Cioponea. Radu Cioponea este fondatorul organizației Euroavia 

București în 1991. 

 

15.2. Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 

Facultatea de Inginerie Aerospațială a organizat trei secțiuni de Comunicări Științifice Studențești pe 

10-11 mai 2019. S-au acordat la fiecare secțiune un premiu I (400 lei), un premiu II (300 lei), un 

premiu III (200 lei) și o mențiune (100 lei). 

Secțiunea 09-01 Aeronave, Sisteme de Propulsie și Navigație Aeriană 

Premiul I: Vehicul suborbital-concept preliminar şi optimizare. 

Studenţi: Ionuț BUNESCU – anul I PAPM, Adrian DINA anul I PAPM, Andra MANȚIGHIAN anul IV CA, 

Alexandra STĂVĂRESCU anul II SAS, Şarif OMAR – anul I PAPM, Facultatea de Inginerie Aerospațialǎ 

Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Sterian DĂNAILĂ, Departamentul de Științe Aerospațiale “Elie 

Carafoli”. 

Premiul II: Comparison of Methods Used for Brachistrochrome Flight Trajectory Optimization 

Studenţi: Petru Bogdan COJOCARU, Adina Mihaela STRUŢ, anul IV NA, Facultatea de Inginerie 

Aerospațialǎ 

Conducători ştiinţifici: Conf.dr.ing . Octavian Thor PLETER, As.dr.ing. Irina Beatrice Ştefănescu, 

Departamentul de Științe Aerospațiale “Elie Carafoli”,  Ş.l.dr.ing. Cristian CONSTANTINESCU, 

Departamentul de Ingineria Sistemelor Aeronautice şi Management Aeronautic „Nicolae Tipei” 

Premiul III: Sistem de urmărire in timp real a obiectelor din secvențe video captate de drone 

Student: Marian BĂNICĂ, anul IV, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia 

Informației 

Conducători ştiinţifici : Ş.l. dr.ing. Anamaria RĂDOI (ETTI), Conf.dr.ing. Petrişor – Valentin PÂRVU, 

Departamentul de Științe Aerospațiale “Elie Carafoli” 

Menţiune: A Communication System Alternative to CPDLC 

Student: Andrei FLOREA, anul IV NA, Facultatea de Inginerie Aerospațialǎ 

Conducători ştiinţifici: Conf.dr.ing .Octavian Thor PLETER, Departamentul de Științe Aerospațiale 

“Elie Carafoli”, Ing. Răzvan MĂRGĂUAN, EUROCONTROL 

Secțiunea 09-02 Echipamente și Instalații de Aviație, Inginerie și Management Aeronautic 

Premiul I: Ecuaţiile cinematice a mişcării utilizând parametrii Rodrigues. 
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Maria-Marina-Luminiţa ALEXE, Delia-Dumitria VITALARU, Ştefan-Marian VATAFU, Alina OPREA, anul 

III, Facultatea de Inginerie Aerospaţială; 

Conducător ştiinţific: Prof. dr. ing. Teodor Viorel CHELARU, Departamentul de Ingineria Sistemelor 

Aeronautice şi Management Aeronautic „Nicolae Tipei”. 

Premiul II: Implementarea unui algoritm de procesare a imaginii pentru determinarea atitudinii unui 

obiect 

Student: Maria Beatrice BĂLĂCEANU, anul IV, Facultatea de Inginerie Aerospaţială; 

Conducător ştiinţific: ş.l. dr. ing. Cristian CONSTANTINESCU, Departamentul de Ingineria Sistemelor 

Aeronautice şi Management Aeronautic „Nicolae Tipei”. 

Premiul III: Procesarea datelor de la aeroport-companie aeriană şi schimbul electronic de date 

Student: Andrei DOROBANȚU, anul IV, IMA, Facultatea de Inginerie Aerospaţială; 

Conducător ştiinţific: ş.l. dr. ing. Casandra Venera PIETREANU, Departamentul de Ingineria 

Sistemelor Aeronautice şi Management Aeronautic „Nicolae Tipei”. 

Mențiune: Stabilizator pentru camera video 

Studenţii: Mihai-Paul FIRTALA, Sebastian OLTEANU, anul III, Facultatea de Inginerie Aerospaţială. 

Conducător ştiinţific: ş.l. dr. ing. Cristian CONSTANTINESCU, Departamentul de Ingineria Sistemelor 

Aeronautice şi Management Aeronautic „Nicolae Tipei”. 

Secțiunea 09-03 Grafică Inginerească și Design Industrial 

Premiul I: Studiu de design si imbunatatiri ergonomice referitoare la cabina unui excavator 

Student: Filimon GRIGORE, anul I Master,  grupa 951, Facultatea de Inginerie Aerospatiala 

Conducător ştiinţific: Conf.dr.ing. Mioara DUCA, Departamentul de Grafică Inginerească şi Design 

Industrial 

Premiul II: Studii privind reclama animata, conceptia unei reclame animate 

Student: Marcela DINU, anul I Master,  grupa 951, Facultatea de Inginerie Aerospatiala 

Conducători ştiinţifici: Conf.dr.ing. Nicoleta Elisabeta PASCU, Departamentul de Grafică Inginerească 

şi Design Industrial 

Premiul III: Studii privind pozitia corpului in reprezentarea emotiilor unui personaj animat  

Student: Simona IURCO, anul I Master,  grupa 951, Facultatea de Inginerie Aerospatiala 

Conducători ştiinţifici: SL.dr.ing. Catalina ENACHE, Departamentul de Grafică Inginerească şi Design 

Industrial 

Mențiune: Dezvoltarea jocurilor video folosind programul Game Maker Studio 
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Student: Adrian Cosmin ANIN, anul I,  grupa 613 CC, Facultatea de Inginerie Industriala si Robotica 

(IMST) 

Conducător ştiinţific: ŞL.dr.ing. Catalina ENACHE, Departamentul de Grafică Inginerească şi Design 

Industrial 

De asemenea, studenții Facultății de Inginerie Aerospațială au luat premii la sesiunile și concursurile 

altor facultăți. 

 

15.3. Aero Consult 2019 

 

AEROCONSULT este un târg de cariere care a început în 2006 cu scopul a facilita accesul studenților 

pe piața muncii prin integrarea timpurie în sfera aerospațială și dobândirea experienței în acest 

domeniu, conducând spre creșterea șansei de a găsi un loc de muncă după, dar și în timpul studiilor 

din cadrul facultății. 

În 2019 evenimentul a fost organizat cu sprijinul asociației studenților Euroavia București în 

amfiteatrul AN010 Radu Voinea în zilele de 25-26 martie 2019. Au participat:  GKN Fokker 

Engineering Romania, Turbomecanica, Universal Alloy Corporation, GMV, IAR, Airbus Helicopters, 

Dedalus, Aerotech, Romaero. Mulțumim studenților din Euroavia București, care au făcut eforturi 

deosebite pentru reușita evenimentului. 

 

15.4. POLIFEST și POLI Jobs 

Facultatea de Inginerie Aerospațială a fost prezentă la manifestarea UPB POLIFEST 11-13 aprilie 2019 

cu machete de aeronave, rachete, UAV-uri, premii și distincții obținute. Studenții facultății s-au 

organizat foarte bine pentru asigurarea permanenței la standul facultății din holul AN și au organizat 

o serie de demonstrații pentru vizitatori, în majoritate elevi de liceu.  

De asemenea, UPB a organizat în 2019 târgul POLI Jobs unde au participat angajatori de vârf din 

domeniul aerospațial, cum ar fi INCAS și COMOTI. 
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16. Școala Doctorală de Inginerie Aerospațială 

Școala doctorală de Inginerie Aerospațială a întocmit rapoartul de autoevaluare în vederea 

acreditării. Ea cuprinde 11 conducători de doctorat dintre care 6 titulari UPB sau profesori emeriți 

UPB.  

În 2019 au fost susținute trei teze de doctorat. 

În 2019 au fost admiși 14 studenți la doctorat (în urma unei suplimentări cu 2 locuri). 

 

17. Eficacitatea și Eficiența Managerială 

Anul universitar 2019-2020 a fost primul din mandatul 2016-2020 în care Facultatea de Inginerie 

Aerospațială nu s-a încadrat exact în indicatorul de cost de 29 de ore pe student, stabilit de Senatul 

Universității Politehnica din București, reușind totuși 29,09. Acest an universitar a fost mai deosebit 

deoarece pentru prima oară a intrat seria programului de studii Design Aeronautic în anul IV, deci cu 

3 semestre de predare separată față de celelalte programe. În anul anterior existase doar seria DA 

de anul III, deci doar un semestru divergent. Cu toate eforturile de încadrare,  Facultatea de Inginerie 

Aerospațială a revenit la două serii de predare în anul II, normalizând astfel calitatea predării 

cursurilor. 

S-a respectat regula autoimpusă în 2016 de elaborare și publicare a unui orar funcțional înainte de 

începerea cursurilor în fiecare semestru. 

S-au perfecținat procedurile de lucru cu șefii de grupă prin e-mail, prin întâlniri directe și printr-un 

grup WhatsApp. Șefii de grupă au contribuit semnificativ la încheierea primului ciclu anual complet 

de Feedback Studenți. 

Cererile studenților și ale absolvenților au fost primite atât în sistemul clasic (prin înregistrare la 

secretariat), cât și on-line, prin e-mail. Toate cererile au fost soluționate într-un timp tipic de 4 zile și  

maximum de 2 săptămâni. Aprobările date nu au fost punctuale, ci s-au încadrat într-un pachet de 

aprobări analizat și decis în Biroul Executiv al Facultății. Astfel, rolul Decanului a scăzut și a crescut în 

schimb rolul Biroului Executiv, cu avantajul obiectivității mai mari și al uniformității de tratare a 

cazurilor asemănătoare. Deși a existat un procent considerabil de cereri respinse, mult mai puțini 

studenți au atacat decizia la Rector sau la Biroul Senatului, în comparație cu anii anteriori. Fiecare 

respingere a fost motivată și s-a păstrat un dialog cu studenții, inclusiv pe forumul de discuții al 

Grupului FIA pe facebook. Considerăm că uniformitatea aplicării regulilor a s-a menținut în 2019 față 

de anul anterior. 

Facultatea și-a restrâns cheltuielile la minimum necesar. Pentru multe acțiuni s-au utilizat 

sponsorizări directe, în special prin Asociația Alumni Politehnica Aerospace Engineering: mobilarea 

sălii I013 Elie Carafoli, practica de zbor a studenților, unele materiale de birotică, realizarea unor roll-

up, software pentru site-ul facultății, calendare cu sigla facultății pentru anul 2019. 
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18. Relația cu Alumni 

Asociația Alumni Politehnica Aerospace Engineering a început să funcționeze din septembrie 2017, 

cu scopul de a reuni diferitele generații de aboslvenți și de a mobiliza bunăvoința lor pentru investiții 

profesionale, materiale și morale în tânăra generație de studenți și ingineri ai facultății. În 2019 

asociația a sponsorizat Facultatea de Inginerie Aerospațială cu aproximativ €7.600, din care s-au 

plătit orele de zbor aferente practicii de zbor, s-au achitat facturile pentru calendarele facultății, 

anumite completări la mobilierul din I013 achiziționat cu un an înainte. 

 

19. Comunicare 

19.1. Site-ul facultății 

Site-ul facultății a câștigat audiență în 2019, ajungând la un record de aproape 8.000 de vizitatori 

unici într-o singură zi (23 iulie 2019). La începutul anului universitar se înregsitrau aproximativ 4.000 

de vizitatori unici într-o zi. 

 

 

 

Dintre articolele publicate pe site, cea mai mare audiență internațională a înregistrat-o articolul 

Lessons from the Boeing 737 MAX Crisis, care a fost distribuit prin rețeaua profesională LinkedIn. 

Articolul a înregistrat 1723 de reacții, 112 comentarii și 220 de redistribuiri  ale multor profesioniști 

din multe țări și companii, inclusiv Boeing, Airbus, FAA și EASA. 
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Figura 17 – Audiența celui mai citit articol de pe site-ul Facultății de Inginerie Aerospațială 
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19.2. Broșura facultății 

Broșura facultății 2019 (80 de pagini) a fost tipărită, dar distribuția s-a făcut preponderent on-line. 

Broșura are avantajul unui format care este comun pe hârtie, pe calculator, pe tabletă sau pe 

telefonul mobil, fiind lizibil în toate formatele și dimensiunile de ecran. În 2019 s-a editat și o broșură 

în limba engleză.  

 

 

19.3. Facultatea pe rețelele sociale 

Pe facebook, Facultatea de Inginerie Aerospațială administrează un grup închis care la data de 20 

februarie 2020 avea 2.552 membri, cu +4.6% mai mulți decât acum un an. De asemenea, pagina de 

facebook Facultatea de Inginerie Aerospațială a intrat din vara 2019 în administrarea 

managementului facultății, cu avantajul că multe mesaje private trimise către această pagină au 

început să primească răspunsuri competente. Elevii de liceu care își caută viitoarea facultate put 

adesea întrebări pe astfel de canale. A continuat să adune postări ale studenților și pagina oficială de 

Instagram a FIA. 

 

20. Asigurarea Calității și Respectarea Eticii Universitare 

Conducerea FIA în mandatul 2016-2020 și-a ales ca obiectiv strategic integritatea, considerând-o în 

premieră o resursă cheie a organizației, chiar mai importantă decât resursa materială sau financiară. 

Studenții sunt la vârsta maximei vulnerabilități față de nedreptăți, față de discriminări. Studenții 

nedreptățiți, sau expuși unor comportamente neetice din partea corpului didactic sau din partea 
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personalului facultății, vor ține minte toată viața aceste necazuri. Posibilitatea de  a promova 

examene prin fraudă înseamnă pe de-o parte o mare nedreptate față de studenții care încearcă să 

promoveze corect și în același timp o tentație pentru unii studenți, care se vor obișnui cu ideea că nu 

merită să fii drept într-o lume strâmbă. Misiunea noastră este să educăm specialiști buni, nu oameni 

care învață încă din facultate că pot răzbi în viață altfel decât pe merit. În aviație și în astronautică (în 

special) este foarte periculoasă promovarea unor oameni incompetenți. Această cultură a 

meritocrației, a responsabilității profesionale și a integrității trebuie să fie spiritul în care se formează 

viitorii ingineri aerospațiali încă din facultate. 

Prin activitatea asiduă a Prodecanului Laurențiu Moraru, anul 2019 a fost unul reprezentativ pentru 

asigurarea calității și respectarea eticii universitare. S-a continuat procesul Feedback Student, pentru 

colectarea opiniei studenților despre prestația cadrelor didactice.  

Din plângerile formulate de studenți în 2019, atât în scris la secretariat, cât și prin e-mail pe adresa 

inginerie.aerospatiala@upb.ro, cât și în grupul închis facebook Facultatea de Inginerie Aerospatiala, 

am reținut câteva nemulțumiri față de atitudinea secretariatului și a unor cadre didactice. Toate au 

fost rezolvate operativ, prin discuții. Nu s-a mai ajuns la nivelul Rectorului.  

Referitor la plagiat, aplicarea procedurii operaționale EIPD a Facultății de Inginerie Aerospațială a 

redus considerabil riscul de plagiat la proiectele de diplomă, explicând amănunțit consecințele și 

introducând un mecanism de verificare progresivă a lucrării prin cele 4 termene de control. Comerțul 

on-line cu proiecte de diplomă și de an în cazul Facultății de Inginerie Aerospațială a fost inexistent  

în 2019, ca și în 2018. A existat o postare a unui student de la Universitatea din Craiova, secția de 

Inginerie Aerospațială care solicita un proiect de diplomă de specialitatea Echipamente și Instalații 

de Aviație, ceea ce arată că pe plan național încă există fenomenul de plagiat.  

Un fenomen negativ care se dovedește greu de combătut îl reprezintă copiatul la examene. Tot mai 

mulți studenți ne-au semnalat că sunt examene unde se copiază, inclusiv folosind tehnologie de 

ultimă oră, cum sunt implanturi și microdispozitive de transmitere la distanță. Având în vedere 

interdicția de a folosi echipamente de bruiaj în spațiile de învățământ (pentru a se permite apelarea 

oricând și de oriunde a serviciului de urgență), comunitatea academică a facultății trebuie să 

găsească alte mijloace de a combate acest fenomen. 

Soluția recomandată de Prof. Sterian Dănăilă și de Conf. Octavian Thor Pleter ar fi aceea de a 

schimba paradigma de examinare. Examenul este fie scris, constând din probleme cu subiect 

individual pentru fiecare student, fie examen de teorie oral, în care studentul discută față în față cu 

profesorul. Examenul de teorie scris prezintă riscuri din ce în ce mai mari de a fi fraudat, mai ales 

având în vedere noile tehnologii.  

 


