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Introducere 

Mandatul 2016-2020 a început în iunie 2016, conducerea fiind preluată de la Decanul Prof. Virgil 

Stanciu, care și-a încheiat cele două mandate (2008-2016). În exercitarea funcției de Decan m-am 

bazat pe Legea Educației Naționale 1/2011, pe Carta Universității Politehnica din București, pe 

Regulamentele UPB și pe Programul Managerial cu care am câștigat concursul de Decan 2016. 

Facultatea de Inginerie Aerospațială din 2016 a făcut pași importanți pe noua linie strategică definită 

în Planul Managerial al Decanului 2016-2020 și anume cea axată pe valorile: performanță, exigență, 

responsabilitate profesională, integritate, cultivând valorile naționale și în special valoroasa tradiție 

românească în aeronautică și astronautică. Totodată s-au făcut primii pași pe linia deschiderii 

internaționale a facultății. Dacă până în 2016 facultatea a fost într-o perioadă de expansiune (număr 

de studenți, număr de programe de studii), din 2016 a început o perioadă de salt calitativ. În mod 

paradoxal, acest salt calitativ a atras și mai mulți studenți la admitere, în ciuda creșterii dificultății 

criteriilor de admitere, de promovare și de examen de diplomă. 

Indicatorii de performanță ai facultății s-au îmbunătățit la toate capitolele în mandatul 2016-2020.  

Acest raport cuprinde munca unei echipe manageriale conduse de Decan. Mulțumesc din inimă 

colegilor mei din această echipă pentru implicarea în eforturile echipei: 

 Prof. dr. ing. Marius STOIA-DJESKA – Prodecan Învățământ-Cercetare, Resurse Umane 

 Conf. dr. ing. Petrișor PÂRVU – Prodecan Probleme Studențești, Resurse Financiare, Investiții 

 S.l. dr. ing. Cristian CONSTANTINESCU – Prodecan Resurse Materiale și Informaționale, 

Marketing 

 Conf. dr. ing. Laurențiu MORARU – Prodecan Resurse de Integritate, Asigurarea Calității 

 Prof. dr. ing. Adrian Mihail STOICA – Directorul Școlii Doctorale, Directorul Departamentului 

de Ingineria Sistemelor Aeronautice și Management Aeronautic "Nicolae Tipei" 

 Prof. dr. ing. Sterian DĂNĂILĂ – Directorul Departamentului de Științe Aerospațiale "Elie 

Carafoli" 

 Prof. dr. ing. Ionel SIMION – Directorul Departamentului de Grafică Inginerească și Design 

Industrial 

 Prof. dr. ing. Teodor Viorel CHELARU – Directorul Centrului de Cercetări pentru Aeronautică 

și Spațiu CCAS, responsabil al Comisiei pentru Cercetări Spațiale a Consiliului Facultății 

 Florica BICĂ – Secretar Șef  

 ing. Sorin POPESCU – Administrator 
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1. Strategia reintegrării Facultății de Inginerie Aerospațială în aviația reală 

Definiția facultății dată de Legea 1/2011 (Art. 132) este unitatea funcțională de învățământ superior 

care corespunde unuia sau mai multor domenii ale științelor. În mandatul de Decan am dorit 

afirmarea identității Facultății de Inginerie Aerospațială în domeniul inginerie aerospațială (aviație, 

astronautică), păstrarea independenței facultății, creșterea prestigiului facultății ca etalon național 

în acest domeniu al științelor. Pe această linie strategică, am acționat pentru apropierea facultății de 

aviație și de astronautică, de industria de construcții aerospațiale și respectiv de industria 

transportului aerian, păstrând și îmbogățind caracterul ei multidisciplinar.  

Studiind istoria Facultății de Inginerie Aerospațială începând cu primul Curs de Aerodinamică al Prof. 

Elie Carafoli (1928), am învățat două caracteristici definitorii care au făcut din această facultate o 

școală cu reputație internațională. Cum a dat această școală aproape 6.000 de absolvenți de-a lungul 

deceniilor, dintre care peste 200 absolut remarcabili la cel mai înalt nivel internațional? În decursul 

mandatului 2016-2020 am încercat să continui munca Prof. Virgil Stanciu de a studia istoria facultății 

și de a readuce școala în matricea ei originară, de a redescoperi și de a reveni la valorile ei 

caracteristice. Dintre acestea, două mi se par definitorii pentru ADN-ul acestei facultăți: 

 Integrarea școlii în industria aeronautică, caracterul practic al cursurilor, faptul că profesorii 

îmbinau predarea orelor cu munca la planșeta de proiectare, la operațiuni de zbor sau în 

fabrica de avioane; 

 Caracterul multidisciplinar al școlii, care a acoperit atât structurile aeronautice, cât și 

motoarele de aviație, instalațiile și aparatele de bord, navigația aeriană. 

În Anexa 1 am adăugat o scurtă istorie a facultății, care conține argumentele care susțin cele de mai 

sus, pe baza cărora mi-am stabilit strategia. Rezultatele aplicării acestei strategii de reintergrare a 

facultății în comunitatea aviației pe parcursul celor patru ani sunt următoarele: 

 Semnarea a 8 noi acorduri de parteneriat sau protocoluri de cooperare cu instituții relevante 

din industria construcțiilor aerospațiale, respectiv industria transportului aerian (Tabelul 1 – 

noile acorduri sunt marcate cu roșu); față de cele 4 acorduri semnate în mandatele 2000-

2016, acestea reprezintă o creștere importantă; în afară de parteneriatele semnate, 

menționăm și proiecte importante dar nefinalizate, din motive care nu pot fi imputabile 

facultății, ca de exemplu Acordul de Parteneriat cu CN Aeroporturi București; 

 Serviciul corect al celor 3 acorduri semnate anterior mandatului 2016-2020; 

 Întărirea legăturilor tradiționale de colaborare cu Aeroclubul României, prin oficializarea 

unui schimb de servicii: utilizarea sălilor facultății de către Aeroclubul României pentru 

pregătirea tinerilor piloți, respectiv efectuarea Practicii de Zbor de către studenții anului II ai 

FIA la Aeroculubul României;  

 Întărirea legăturilor tradiționale de colaborare cu INCAS prin participarea Decanului ca 

membru în Consiliul Științific al INCAS, prin încurajarea participării cadrelor didactice ale FIA 

la conferințele INCAS, la Premiul Național Nicolae Tipei, prin promovarea unor proiecte de 

cercetare comune, prin sprijinul dat INCAS în organizarea AeroDays 2019-2020 în 27-30 mai 

2019, prin organizarea în cadrul AeroDays a reuniunii EASN (European Aernautics Space 

Network), prin integrarea UPB în EASN și funcționarea Decanului ca National Contact Point în 
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EASN; UPB-FIA a sprijinit inițiativa INCAS și ROSA de crearea unui pol național de cercetare, 

dezvoltare și producție pentru lansatoare; 

 Întărirea legăturilor tradiționale de colaborare cu COMOTI prin sprijinul dat de UPB-FIA la 

organizarea conferinței internaționale CEAS 2016, dar și prin colaborări pe programe de 

cercetare; 

 Întărirea legăturilor tradiționale de colaborare cu Agenția Spațială Română ROSA și cu 

Institutul de Științe Spațiale prin participarea la evenimentele și la proiectele de cercetare 

ale acestora; UPB-FIA a sprijinit inițiativa INCAS și ROSA de crearea unui pol național de 

cercetare, dezvoltare și producție pentru lansatoare; 

 Implicarea cadrelor didactice ale UPB-FIA cu acordul Senatului în predarea de ore pentru 

piloți și pentru controlori de trafic în cadrul parteneriatului cu Școala Superioară de Aviație; 

 Organizarea unor evenimente internaționale și naționale cu caracter de aviație, astronautică, 

construcții aerospațiale, transport aerian (Tabelul 2); 

 Organizarea în facultate a unor evenimente și a unor acțiuni cerute de angajatori ca 

AEROSTAR Bacău, Airbus Helicopters, GMV România, Deimos România, Fokker Engineering 

Open Doors, Alten Delivery Center Open Doors și a unor târguri de job-uri ca AeroCONSULT 

(cu sprijinul Euroavia București); participarea la târgurile organizate de UPB (POLIFEST și POLI 

Jobs); 

 Constituirea unui trofeu național acordat anual celui mai bun angajator al absolvenților UPB-

FIA denumit Best Aerospace Engineering Employer; laureații trofeului sunt prezentați în 

Tabelul 3; 

 Prezența la show-uri aeronautice inclusiv participarea activă la organizare (prin studenții 

voluntari) la showurile aeronautice anuale BIAS în cooperare cu ROMAERO SA București, 

AeroMania în cooperare cu RAS, Clinceni Airshow în cooperare cu Aeroclubul României, 

evenimente de la Aerodromul Bănești în cooperare cu Iacării Acrobați,  

 Participarea la expozițiile BIAS - ROMAERO, Black Sea Defence and Aerospace, Aero Expo - 

AFASES Brașov, Conferința Lumea Geospațială Brașov, Astrofest; 

 Încurajarea inclusiv prin sprijin financiar a participării studenților la concursuri internaționale 

cum sunt ESA_Lab, AUVSI-SUAS, AIAA Design, Build, Fly, ESA REXUS, Airbus Fly Your Wings, 

Air Cargo Challenge, Student Aerospace Challenge (Défi Aérospatial Etudiant), bursa 

Fulbright, World Interuniversities Championship, Premiul Nicolae Tipei, bursele DAAD, 

Honeywell TEChallenge, NASA Space Apps Challenge; unele dintre aceste concursuri au fost 

câștigate de reprezentanți ai UPB-FIA; 

 Organizarea concursului Jeppesen RAS și a concursului pentru bursele PPL acordate de 

Școala Superioară de Aviație pentru studenții UPB-FIA; 

 Organizarea Fokker Academy și a CATIA Lab pentru studenții UPB-FIA; 

 Reintroducerea practicii de zbor anuale a studenților UPB-FIA din anul II după 25 de ani de 

întrerupere, cu sprijinul MEN și al Aeroclubului României. 
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Tabelul 1 – Parteneriate ale UPB-FIA cu parteneri industriali sau academici1 

Nr. 
crt. 

Partener (obiectivele colaborării) Data semnării – Durata 

1 ROMATSA (programe de studii, practică, angajări, Laboratorul 
de Navigație, cercetare aplicată) 

13 aug 2008 – 12 ani 

2 Autoritatea Aeronautică Civilă Română (Simulatorul ATC – 
Laboratorul de Navigație) 

31 dec 2009 – 1 an cu 
prelungire automată 

3 Aerostar Bacău (programe de Studii, practică, angajări) 29 mar 2016 – 5 ani  

4 Școala Superioară de Aviație (instruire comună piloți, 
controlori de trafic, tehnicieni de aviație, practică, simulatoare) 

13 sep 2016 – 8 ani 

5 EUROCONTROL (programe de studii, instrumente software, 
practică, cercetare) 

16 oct 2017 – nelimitată 
 

6 GKN Fokker Engineering Romania (Fokker Academy, dotări de 
laborator) 

3 mar 2017 – 5 ani 

7 Alten Delivery Center Bucharest prin GECI Engineering Services 
și Magic (Laboratorul CATIA) 

25 iun 2018 – nelimitată 

8 The University of Alabama in Huntsville (mobilități studenți și 
cadre didactice, cercetare)  

5 aug 2018 – nelimitată 

9 Ecole Polytechnique Federale de Lausanne / Swiss Space 
Center (Elveția) – (concursul ESA_Lab IGLUNA) 

6 aug 2018 – 1 an 

10 ICPE București (practică, cercetare) 14 nov 2018 – 3 ani 

11 Ecole Polytechnique Federale de Lausanne / Swiss Space 
Center (Elveția) – (concursul ESA_Lab IGLUNA 2020) 

4 feb 2020 – 1 an 

 

Prima vizită ca Decan în iulie 2016 am făcut-o la Fokker Engineering Romania, nu întâmplător. În 

2006 prezidasem Seminarul Olandezo-Român de cooperare în domeniul aerospațial. Directorul Bas 

van Hese și apoi succesorul lui, Tom Leene, mi-au furnizat un feedback obiectiv, foarte necesar. 

Fokker Engineering România lucra de la înființare cu absolvenți ai facultății la proiecte de inginerie 

aerospațială semnificative pe plan internațional, deci foloseau produsul facultății într-o competiție 

internațională de cel mai înalt nivel. De aceea, părerile lor despre facultate erau pentru mine un 

indicator cheie. În plus, ei nu erau absolvenții noștri, deci nu erau legați subiectiv de noi, iar stilul 

olandez sincer, direct, fără menajamente, nu interpunea o barieră a politeței în calea obiectivității.  

Tabelul 2 – Evenimente internaționale organizate sau co-organizate de UPB-FIA în perioada 2016-

2020 

Nr. 
crt. 

Denumirea evenimentului Locul, Data Participanți (țări - alfabetic) 

1 Doctor Honoris Causa Călin 
Rovinescu, president of Air 
Canada 

București, 11 nov 2016 Canada 

2 Making SES Work for Romania 
– Think Research 

București, 25 ian 2017 Regatul Unit 

3 Building a Succesful Dutch-
Romanian Tech Cooperation – 
Fokker, Philips, Ortec 

București, 3 mar 2017 Țările de Jos 

                                                           
1
 Nu au fost incluse aici acordurile ERASMUS și nici acordurile de practică 
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4 Air Navigation Convention 
2017 

București, 23-24 mar 
2017 

Belgia, Franța, Germania, Italia, 
Portugalia, Regatul Unit, SUA, 
Țările de Jos 

5 Aerospace Europe CEAS 2017  București, 16-20 oct 
2017 

Austria, Bulgaria, Canada, Cehia, 
Croația, Franța, Germania, Grecia, 
Italia, Serbia, Spania, SUA, Țările 
de Jos  

6 3-rd European Space 
Generation Workshop (SGAC) 

București, 9-10 mar 
2018 

Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, 
Croația, Germania, Italia, Regatul 
Unit, Serbia, Slovacia, Spania, 
Suedia, Țările de Jos, Ucraina, 
Ungaria  

7 Air Navigation Convention 
2018 

București, 15-16 mar 
2018 

Austria, Belgia, Canada, 
Germania, Portugalia, Regatul 
Unit, Spania, Țările de Jos 

8 Global Navigation Satellite 
System Workshop – Royal 
Institute of Navigation 

Bușteni, 25-26 apr 2018 Regatul Unit 

9 Air Navigation Convention 
2019 

București, 28-29 mar 
2019 

Austria, Belgia, Elveția, Germania, 
N. Zeelandă, Portugalia, Regatul 
Unit, Spania, Țările de Jos 

10 AeroDAYS 2019 – European 
Aeronautics Science Network 
Meeting 

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

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

București, 30 mai 2019 SUA 

12 Conference of NASA Astronaut 
Dr. Anna Fisher 

București, 4 iul 2019 SUA 

13 Conference of Dr. Mioara 
Mandea, CNES 

București, 19-20 nov 
2019 

Franța 

14 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 

15 Safran Group Conference București, 5 mai 2020 Franța 
Notă: 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. 

 

Tabelul 3 – Laureații trofeului Best Aerospace Engineering Employer 

Nr. 
crt. 

Best Aerospace Engineering Employer Anul 

1 Blue Air 2016 

2 Aerostar SA Bacău 2017 

3 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială INCAS 2018 

4 Romaero SA București 2019 



8 
 

2. Creșterea prestigiului Facultății de Inginerie Aerospațială 

Deschiderea internațională a facultății care a început în 2016 a însemnat o intensificare fără 

precedent a activităților și a prezențelor UPB-FIA pe plan internațional, o schimbare radicală de 

atitudine în favoarea mobilităților ERASMUS, o campanie de imagine a facultății condusă prin 

intermediul site-ului facultății și a broșurii facultății în limbile română și engleză. Nu sunt multe  

facultăți în UPB care au întreținut în perioada 2016-2020 un site bilingv (română – engleză). Site-ul 

UPB-FIA a urcat treptat în clasamentele motoarelor de căutare.  

 

 

Figura 1 – Noul site al Facultății de Inginerie Aerospațială bilingv (română-engleză) a devenit un instrument cheie de 

marketing dar și un instrument de management prin conținutul său util studenților, cadrelor didactice, dar și comunității de 

Alumni și pasionaților de aviație și astronautică 

 

Site-ul facultății www.aero.pub.ro (Figura 1) a câștigat treptat în audiență, ajungând la un record de 

aproape 8.000 de vizitatori unici într-o singură zi (23 iulie 2019). La începutul anului universitar 2019-

2020 se înregsitrau aproximativ 4.000 de vizitatori unici într-o zi. De pe site se poate descărca o 

broșură facultății în limba română sau în limba engleză de 80 de pagini, cu informații complete 

despre ce înseamnă ingineria, ce poți face ca inginer aerospațial, programele de studii, admitere și 

alte informații utile tinerilor interesați să studieze acest domeniu fascinant. Broșura (Figura 2) are o 

concepție specială, fiind adaptată pentru vizualizarea pe orice tip de ecran (inclusiv telefon), dar și 

pentru citirea ei sub formă tipărită. De asemenea, au fost tipărite și distribuite pliante și calendare 
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ale facultății, în licee dar și la show-urile și la expozițiile de aviație care îi atrag pe tinerii liceeni 

(Figura 3). 

 

Figura 2 – Ediția 2018 a broșurii Facultății de Inginerie Aerospațială, editată în fiecare an, în limbile română și engleză, cu un 

conținut vizual și informativ, în aproximativ 80 de pagini 

 

 

Figura 3 – Broșuri, pliante și calendare ale Facultății de Inginerie Aerospațială distribuite la BIAS 2018  
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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 (Figura 4). 

 

 

 

Figura 4 – Audiența celui mai citit articol de pe site-ul Facultății de Inginerie Aerospațială 
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În 2006 a fost prima mențiune despre Facultatea de Inginerie Aerospațială a UPB în prestigioasa 

revistă Flight International, cu ocazia înființării Fokker Engineering România (actualmente GKN 

Fokker). De aceea, ne-am bucurat foarte mult când Tom Leene, directorul acestei organizații, după 

13 ani de lucru cu absolvenții noștri, a declarat în februarie 2019 într-un interviu televizat: 

"Facultatea de Inginerie Aerospațială din UPB este una dintre cele mai bune din acest domeniu și 

noi suntem mândri și onorați să putem contribui la aceasta." 

 

 

Figura 5 - Pe 6 iunie 2018, Facultatea de Inginerie Aerospațială a fost invitată la inaugurarea noului sediu al GKN Fokker 

Engineering Romania (de la dreapta ES Stella Ronner-Grubačić, ambasadoarea Țărilor de Jos în România și în Republica 

Moldova, Tom Leene, Director General și Rienk Timmerman, director al GKN Fokker Aerostructures) 

 

Semnarea unor acorduri de parteneriat din Tabelul 1 reprezintă o rezultantă a acestei creșteri de 

prestigiu internațional, unii dintre parteneri (EUROCONTROL, Swiss Space Center) fiind deosebit de 

selectivi în alegerea partenerilor. 

 

2.1. Integrarea în rețelele academice și de cercetare aerospațială 

Facultatea de Inginerie Aerospațială a fost invitată să adere la cele mai prestigioase rețele academice 

și de cercetare aerospațială (Pegasus, EASN). Referitor la obiectivul asumat prin programul 

managerial al mandatului 2016-2020 de afiliere a UPB-FIA la asociația europeană a instituțiilor de 

învățământ superior cu profil de inginerie aerospațială Pegasus (Partnership of a European Group of 

Aeronautics and Space UniversitieS), demersurile noastre au dat rezultate, astfel că pe 12 oct 2018 la 

Bologna am primit invitația de afiliere de la Pegasus. La momentul respectiv, în Europa apăruse o 

alternativă la Pegasus și anume EASN (European Aeronautics Science Network). La inițiativa și cu 

recomandarea dr. Cătălin Nae, Director al prestigioasei Association of European Research 

Establishments in Aeronautics (EREA) și al Institutului de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială INCAS, în 
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2018 am intrat într-un proces de aderare la European Aeronautical Science Network (EASN) și eu am 

fost numit NCP (National Contact Point) al organizației pentru România. 

  

 

Figura 6 – Facultatea de Inginerie Aerospațială a fost invitată la aniversarea a 20 de ani a PEGASUS, pe 12 octombrie 2018  

 

Prin decizia Biroului Executiv al Facultății din 15 oct 2018, având de ales între cele două organizații, 

am decis că afilierea care aduce mai multe beneficii facultății ar fi la EASN.  

 

  

Figura 7 – European Aeronautical Science Network (EASN) https://www.easn.net/ 

 

https://www.easn.net/
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Pegasus reunește universități de inginerie aerospațială din 11 țări, iar EASN din 36 de țări (numărând 

și România după afiliere). Singurul punct la care oferta Pegasus ar fi fost superioară ofertei EASN îl 

reprezenta programul de acreditare curriculară europeană a instituțiilor de învățământ superior 

aerospațial Perseus, dar acolo Institutul Național INCAS era deja membru și prin INCAS și facultatea 

noastră putea beneficia deja de avantajele programului. Astfel, am decis continuarea demersurilor 

pentru asocierea la EASN, de la care am primit invitația de afiliere pe 29 mai 2019. Pe 11 dec 2019 

Consiliul de Administrație al UPB a aprobat afilierea UPB-FIA la EASN.  

Dintre parteneriatele UPB-FIA cu parteneri industriali sau academici (Tabelul 1), 4 din cele 8 

parteneriate semnate în perioada 2016-2020 sunt cu instituții internaționale de prestigiu și anume: 

EUROCONTROL, University of Alabama in Huntsville și Ecole Polytechnique Federale de Lausanne / 

Swiss Space Center (Elveția). De asemenea, 2 dintre parteneriatele rămase au fost semnate cu filiale 

ale unor corporații internaționale (GKN Fokker și Alten / GECI). 

 

2.2. Parteneriatul cu EUROCONTROL 

EUROCONTROL este o organizație interguvernamentală de 41 de state membre și 2 state asociate, 

unde lucrează 1900 de specialiști în domeniul Managementului Traficului Aerian. Sediul central este 

la Bruxelles, în Belgia. Din EUROCONTROL mai fac parte Centrul de Control de Trafic pentru Zona 

Superioară Maastricht (Țările de Jos), Centrul Experimental de la Bretigny (Franța) și Institutul de 

Servicii de Navigație Aeriană din Luxemburg. Acordul semnat cu UPB-FIA este până la data actuală 

singurul acord semnat de EUROCONTROL cu o universitate, ceea ce exprimă relația specială pe care 

membrii corpului academic și studenții UPB-FIA au construit-o cu EUROCONTROL. 

 

Figura 8 – Evenimentul semnării parteneriatului UPB-FIA cu EUROCONTROL pe 16 oct 2017, cu participarea Dr. ing. Frank 

Brenner, Director General și a Dr. ing. Aleodor Frâncu, reprezentant al României la EUROCONTROL 

 

Pe 16 octombrie 2017, o delegație a EUROCONTROL condusă de Directorul General Dr. ing. Frank 

Brenner a vizitat Universitatea Politehnica din București și împreună cu Rectorul Mihnea Costoiu am 
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semnat acordul de colaborare dintre EUROCONTROL și Universitatea Politehnica din București, 

Facultatea de Inginerie Aerospațială. Prin acord se exprimă interesul comun al Părților de a asigura 

instruirea de profesioniști la un înalt nivel pentru a susține dezvoltarea industriei europene de 

transport aerian și în particular a sectorului de management al traficului aerian. Părțile doresc 

colaborarea în cercetare și dezvoltare în sectorul transportului aerian, în interesul siguranței și al 

eficienței sectorului aviației civile. Se caută soluții pentru îmbunătățirea calității resurselor umane în 

ingineria aerospațială prin motivarea inginerilor, cât și a studenților și a viitorilor studenți în acest 

domeniu, prin concentrarea în mod special pe latura practică a Managementului Traficului Aerian 

(ATM), precum și creșterea vizibilității activităților EUROCONTROL de Cercetare & Dezvoltare, 

susținând în același timp aceste activități cu cunoașterea academică, țintind către încurajarea 

inovării în domeniul ATM. Pentru a atinge Scopul, părțile pot să acționeze împreună, în limitele 

competențelor lor respective, activități de colaborare care pot include următoarele: 

 schimbul de date pentru proiecte de interes comun; 

 explorarea de oportunități pentru studenții UPB-FIA de a participa în cadrul Programului de 

Instruire Practică al Agenției EUROCONTROL în acord cu Regulile Programului de Instruire 

Practică al Agenției EUROCONTROL și procedura de selecție aferentă; 

 obținerea accesului studenților și/sau al personalului didactic al UPB-FIA la instrumentele 

EUROCONTROL pentru a utiliza aceste instrumente în cadrul proiectelor de interes comun 

pentru Părți și/sau să identifice oportunități pentru îmbunătățirea unor astfel de 

instrumente; 

 identificarea de subiecte de interes pentru EUROCONTROL ca teme pentru studenții din anul 

IV licență și anul II masterat ai UPB-FIA, în vederea proiectelor de diplomă și a disertațiilor, 

cu îndrumare în co-tutelă împreună cu personalul EUROCONTROL; 

 identificarea de subiecte de cercetare de interes pentru EUROCONTROL în vederea 

dezvoltării lor de către personalul academic UPB-FIA, cu implicarea directă a studenților 

UPB-FIA; 

 punerea la dispoziția EUROCONTROL a rezultatelor proiectelor de cercetare dezvoltate de 

studenții și de personalul academic al UPB-FIA care se bazează pe datele și/sau 

instrumentele EUROCONTROL; 

 considerarea opiniei de expert a EUROCONTROL în discuțiile despre schimbări ale curriculei 

și ale syllabus-ului pentru ingineriea aerospațială la UPB-FIA; 

 identificarea de oportunități de finanțare pentru părți ca un consorțiu, incluzând fonduri 

europene, programe de cercetare, programe de infrastructură și programe de pregătire a 

personalului; 

 încurajarea participării studenților UPB-FIA în vizite de studii la EUROCONTROL și în 

conferințele organizate de EUROCONTROL (ICRAT, SIDs, ATM Seminar) și evenimente, în 

mod special pentru a disemina rezultatele lor în utilizarea datelor și a instrumentelor 

EUROCONTROL. 

Reamintim că Facultatea de Inginerie Aerospațială are un corp de alumni important la 

EUROCONTROL. Cu sprijinul lor și al ROMATSA, în anul 2009 am înființat un program de studii cu 

predare în limba engleză, Air Navigation, aliniat cu strategia ICAO pentru următoarea generație de 

profesioniști în aviație ICAO-NGAP și special adaptat nevoilor de ingineri în viitoare sisteme 

computerizate de management al traficului aerian. EUROCONTROL prin centrul de la Maastricht se 
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găsește în avangarda cercetării, dezvoltării și implementării noilor tehnologii. La Maastricht Upper 

Aerea Control (MUAC), pentru dirijarea a aprox. 1,5 milioane de zboruri pe an, lucrează 280 de 

controlori de trafic împreună cu 156 de ingineri, ceea ce ilustrează creșterea importanței inginerilor 

în viitoarele sisteme de control al traficului aerian. Ne bucurăm că inginerii români, pregătiți la 

Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Inginerie Aerospațială își aduc contribuția în 

acest domeniu de avangardă. Chiar și studenții noștri în practică la EUROCONTROL au realizări 

deosebite. Ca exemplu, în 2017, studentul bursier de merit din anul III Navigație Aeriană George 

Cristian Simion a făcut practica de 3 luni la MUAC, realizând o aplicație de management al traficului 

aerian pentru care a primit aprecieri entuziaste din partea specialiștilor de acolo. Ing. Peter 

HENDRICKX, Director ATS ENGINEERING / ATM Systems a transmis felicitări UPB-FIA, menționând 

"Ne vom aminti multă vreme de Cris Simion, pentru că estimez că instrumentul creat de el va fi folosit 

de experții noștri multă vreme de-acum încolo… Din punctul nostru de vedere, el și-a absolvit practica 

Cum Laude. Mulțumim încă odată pentru faptul că ne furnizați excelenții dvs. studenți."  

 

 

Figura 9 – Ing. Peter HENDRICKX, Director ATS ENGINEERING / ATM Systems al EUROCONTROL Maastricht Upper Area 

Control la Air Navigation Convention 2018 

 

Printre studenții noștri care au mai făcut practică la Maastricht în anii anteriori, menționăm pe ing. 

Georgiana Ursachi, MAEng (EUROCONTROL MUAC), ing. drd. Barna Istvan Jakab, MAEng (Aeroportul 

din Brașov), ing. Andrei Mihai Dobre MAEng, (Blue Air), ing. Bogdan Burtescu, MAEng 
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(EUROCONTROL MUAC), ing. Monica Popa (contractor la EUROCONTROL MUAC), ing. Bogdan Danciu 

(șef de promoție UPB-FIA 2017, masterand ETH Zürich), ing. Radu Alexa. Toți au contribuit la această 

impresie deosebită pe care școala românească de inginerie aerospațială a lăsat-o la EUROCONTROL 

și care are astăzi ca rezultat semnarea acestui acord istoric. Este o recunoaștere internațională a 

performanței școlii noastre, dată de una dintre cele mai respectate organizații din aviația mondială. 

Dintre activitățile cele mai recente în colaborare cu EUROCONTROL putem remarca următoarele: 

 A continuat practica studenților de anul III licență la EUROCONTROL timp de 3 luni, precum 

și oferirea unor stagii de internship de un an și chiar angajarea unor absolvenți ai facultății; 

 Studenții facultății au fost îndrumați în co-tutelă în elaborarea unor proiecte de diplomă, în 

efectuarea unor activități de cercetare precum și în elaborarea unor disertații pe teme 

propuse de EUROCONTROL; 

 În dec 2019 au demarat consultări privind un contract de cercetare între UPB-FIA și 

EUROCONTROL privind optimizarea traiectoriilor de zbor ținând cont de emisii, pentru 

minimizarea impactului asupra mediului. Contractul urmează a fi semnat în 2020; 

 Participarea EUROCONTROL la fiecare ediție a Air Navigation Convention; la Air Navigation 

Convention 2020 (19-20 mar 2020) a confirmat participarea dl. John Santurbano, director 

general al EUROCONTROL Maastricht Upper Area Control, invitat keynote, care va prezenta 

o temă actuală de aviație și mediu, pe noua linie de acțiune a Comisiei Europene în domeniul 

transportului.  

 

2.3. Parteneriatul cu Universitatea din Alabama în Huntsville 

University of Alabama in Hunstville are un Departament cu 330 de studenți la licență în inginerie 

aerospațială. Statul Alabama și orașul Huntsville se remarcă prin faptul că aici Werner von Braun a 

înființat primul centru NASA, US Space and Rocket Center, care funcționează și astăzi lângă 

universitate. Elicopterele de luptă pe care le va achiziționa România (Black Hawk și Apache) sunt 

proiectate în Hunstville. De asemenea, fabrica Airbus din SUA este în Mobile, Alabama. În statul 

Alabama există un cluster puternic de aerospace. După negocieri de un an, Universitatea din 

Alabama în Hunstville și Universitatea Politehnica din București – Facultatea de Inginerie 

Aerospațială au semnat un acord pe 8 mai 2018. Acordul prevede mobilitate reciprocă de studenți și 

cadre didactice, schimb de cercetători științifici și lectori pentru conferințe și simpozioane, activități 

de cercetare științifică în parteneriat. 

Pe 18 mai 2018 ne-au vizitat Prof. David Berkowitz, Decan University of Alabama in Huntsville și 

Conf. Yeqing Bao, Prodecan (în stânga imaginii) pentru semnarea acordului. Delegația americană a 

vizitat cu această ocazie Laboratorul de Încercări în Zbor și Modele Experimentale din Centrul de 

Cercetări UPB Campus, precum și standul facultății la expoziția Black Sea Defence and Aerospace 

BSDA 2018. 
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Figura 10 – Prof. David Berkowitz, Decan University of Alabama in Huntsville, Department of Aerospace Engineering și Conf. 

Yeqing Bao, Prodecan cu ocazia vizitei la Universitatea Politehnica din București, la Laboratorul de Încercări în Zbor și 

Modele Experimentale din CAMPUS 

 

2.4. Parteneriatul cu GKN Fokker Engineering Romania 

Semnarea protocolului s-a făcut în cadrul unui eveniment al Camerei de Comerț Olandezo-Române 

(NRCC) Building a Successful Dutch-Romanian Tech Cooperation, organizat pe 3 mar 2017 în Sala 

Senatului Universității Politehnica din București. Dl. Sebastiaan van Hese, Președinte al NRCC și 

Director al Fokker Engineering Romania, împreună cu dl. Mihnea Costoiu, Rectorul UPB au prezidat 

evenimentul la care s-a semnat Protocolului de Colaborare Fokker Engineering România cu UPB 

Facultatea de Inginerie Aerospațială. 

 

Figura 11 – ES Stella Ronner-Grubačić, ambasadoarea Țărilor de Jos în România și în Republica Moldova, Bas van Hese, 

Președinte al NRCC și Director al Fokker Engineering Romania semnând acordul cu Rectorul Mihnea Costoiu și Ion Sturza, 

Institutul Aspen România și președinte al Fribourg Capital 
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Companiile Philips, ORTEC și Fokker Engineering România au prezentat 3 studii de caz privind 

cooperarea cu Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Inginerie Medicală, Facultatea 

de Automatică și Calculatoare și respectiv Facultatea de Inginerie Aerospațială. Acest fapt este 

semnificativ pentru spiritul de cooperare între facultăți caracteristic mandatului 2016-2020. Rienk 

Timmerman, director al Fokker Aerostructures (Țările de Jos), o companie GKN Aerospace a semnat 

acordul prin care se pun bazele Fokker Academy (Figura 12). Prin acesta, studenții sunt instruiți de 

experți Fokker în ingineria practică a structurilor aeronautice. Cursurile s-au desfășurat în fiecare an, 

începând cu Semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017. 

 

 

Figura 12 – Cu Rienk Timmerman, director al GKN Fokker Aerostructures 

 

Parteneriatul cu Fokker Engineering Romania a deschis drumul unui experiment de îmbinare a 

teoriei cu practica în cadrul Fokker Academy. Studenții au putut studia și experimenta modul în care 

cunoștințele teoretice se aplică la proiectarea structurilor aeronautice. Facultatea a beneficiat și de 

un aport de echipamente donate de GKN Fokker Engineering Romania. Meritul bunei execuții a 

acordului a aparținut Prof. Sterian Dănăilă, Director al Departamentului de Științe Aerospațiale "Elie 

Carafoli", cu un important suport al Prodecanului Prof. Marius Stoia-Djeska. 

 

2.5. Parteneriatul cu Alten GECI  

În 2018 s-a semnat un acord cu Alten Delivery Center (GECI) și distribuitorul Magic al Dassault 

Systèmes pentru utilarea unui nou Laborator CATIA și pentru cursuri extracurriculare de CATIA, de 

care să beneficieze studenții facultății. Cursurile au început în octombrie 2018, când a și fost dat în 

folosință noul laborator, în Polizu-G2 (Figura 13).  
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Figura 13 – Noul Laborator CATIA din Polizu-G2 

 

Cele 12 stații cu care a fost dotat Laboratorul CATIA din sala G2 și cele 3 stații puse la dispoziția 

studenților din organizația Euroavia București aveau instalat software-ul Dassault Systèmes CATA v5, 

fiind identice cu stațiile de lucru folosite în proiectarea aeronavelor. Cursul CATIA Lab a început în 

octombrie 2018 și a fost susținut de ing. Fernando Petre, absolventul Facultății de Inginerie 

Aerospațială, unul din cei mai buni specialiști în CATIA, membru al CATIA Champions Program al 

companiei Dassault Systemès. Ing. Fernando Petre are peste 35 de ani de experiență în proiectarea 

aeronavelor.  

 

 

Figura 14 – Stație de lucru CATIA din cele 15 donate de Alten Delivery Center 

 

În 2019, Laboratorul CATIA a fost reechipat cu stații de lucru de ultimă generație și cu software-ul 

Dassault Systèmes 3D EXPERIENCE, care include CATIA v6. Sub îndrumarea ing. Fernando Petre, 

studenții au lucrat inclusiv la proiectul IAR-80 (Figura 15). 
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Figura 15 – IAR 80 reproiectat în CATIA cu aportul studenților în cadrul CATIA Lab 

 

Meritul relației cu Alten GECI și succesul programului CATIA Lab a aparținut Prof. Sterian Dănăilă, 

Director al Departamentului de Științe Aerospațiale "Elie Carafoli".  

 

2.6. Evenimente și premii internaționale  

Evenimentele internaționale organizate sau co-organizate de UPB-FIA în perioada 2016-2020 

(Tabelul 2) au sporit de asemenea vizibilitatea internațională și prestigiul internațional al facultății. 

Un efect și mai pronunțat l-au avut concursurile internaționale câștigate de studenți și de cadre 

didactice ale facultății (Tabelul 4). Am avut în mandatul 2016-2020 câteva premiere în viața 

facultății:  

 Organizarea unor evenimente internaționale și obținerea unor premii de astronautică; 

 Vizite la facultate ale unor reprezentanți ai NASA; 

 Premii internaționale ale unor echipe de studenți la Paris Le Bourget; 

 Obținerea unei medalii pentru cercetare științifică la Londra; 

 Implicarea activă a facultății în două evenimente internaționale majore de științe 

aerospațiale organizate în premieră la București: CEAS 2017 și Tandem AeroDays 2019-2020; 

 Doi absolvenți ai facultății care au câștigat bursa Fulbright în același an (2019).  
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Tabelul 4 – Premii internaționale obținute de studenți și cadre didactice ale UPB-FIA în perioada 

2016-20202 

Nr. 
crt. 

Competiția, premiul Laureați Locul și data 

1 Airbus Safran Launchers Prize, Défi 
Aérospatial Etudiant 2017 

Sebastian Milu-Vaidesegan, 
Mihnea Gall, Monica Manole, 
Sorin Păun, Adina Ungureanu 
(îndrumați de S.l. Grigore 
Cican și Conf. Alina Bogoi) 

Paris, Le Bourget, 8 iun 
2017 

2 Royal Institute of Navigation, 
Richey Medal 2017 for the Best 
Scientific Paper in the Journal of 
Navigation, Cambdrige University 
Press 

Conf. Octavian Thor Pleter, 
S.l. Cristian Constantinescu, 
Barna Istvan Jakab 

Londra, 18 iul 2017 (v. și 
Fig. 24) 

3 Premiul Galei Studenților Români 
în Străinătate, Studentul Român al 
Anului 2018, ERASMUS 

Daniela Andrioaie București, 8 ian 2019 

4 Fulbright Student Award Andreea Sfia București, 28 feb 2019 

5 Fulbright Student Award Mihai Golu București, 28 feb 2019 

6 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 

7 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 

 

 

 

Figura 16 – Împreună cu d-na Decan Adina Florea (FAC), Decanul UPB-FIA a participat din partea UPB la Global Engineering 

Deans Conference GEDC la București 20-22 mar 2019, un summit care a reunit 50 de Decani ale unor facultăți de inginerie 

din 16 țări de pe 4 continente; din partea industriei au participat manageri ai corporației Boeing 

                                                           
2
 din anul 2020 în listă se regăsesc doar concursurile la care s-au publicat câștigătorii până la data scrierii 

acestui raport și anume 20 feb 2020 
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Pe 8 iunie 2017 la Muzeul Aerului și al Spațiului de la Paris Le Bourget, studenții Facultății de 

Inginerie Aerospațială din echipa Space Piranhas au câștigat prestigiosul Premiu the Airbus Safran 

Launchers, 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 Sebastian Milu-Vaidesegan, Mihnea Gall, Monica Manole, Sorin Păun și Adina Ungureanu. Echipa 

a fost coordonată de S.l. dr. ing. Grigore Cican cu colaborarea Conf. dr. ing. mat. Alina Bogoi de la 

Departamentul de Științe Aerospațiale "Elie Carafoli". Acest premiu la prima participare a facultății 

într-o competiție europeană de anvergură reprezintă o recunoaștere deosebită a valorii școlii 

noastre pe plan internațional. De asemenea, premiul surprinde o latură în plină expansiune a 

cercetării științifice și dezvoltării tehnologice în care Facultatea de Inginerie Aerospațială este 

angrenată la maximum: astronautica. Câștigătorii premiului au fost sprijiniți financiar de facultate și 

au fost invitați la Televiziunea Română în direct înainte de știrile de seară să vorbească despre acest 

succes.  

 

 

Figura 17 – Echipa UPB-FIA la Paris Le Bourget cu ocazia câștigării Premiului Airbus Safran 2017 

 

Défi Aérospatial Etudiant se organizează din doi în doi ani, în anii impari, ca și Salonul Aeronautic 

Paris Le Bourget. La ambele ediții din cadrul mandatului 2016-2020, studenții Facultății de Inginerie 

Aerospațială au revenit în țară cu un premiu.  

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. 
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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.  

 

  

Figura 18 – 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 

 

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.  

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. dr. ing. 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.  
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În cadrul acestei colaborări, în noiembrie 2018 am primit vizita directorului tehnic și științific al Swiss 

Space Center, Prof. Gilles Feusier de la Univ. din Lausanne, pentru o întâlnire cu echipa de studenți a 

UPB-FIA din cadrul proiectului ESA_Lab IGLUNA. Cu aceeași ocazie, televiziunea Digi24 a făcut un 

reportaj care a fost difuzat pe canalul Digi World și la Jurnalul de Științe de pe canalul Digi24. Prof. 

Feusier a revenit și în martie 2019 la Facultatea de Inginerie Aerospațială și ca urmare a succesului 

participării studenților români, UPB-FIA a fost invitată și în competiția ESA_Lab IGLUNA 2020.  

 

 

Figura 19 – Prof. Gilles Feusier de la Univ. din Lausanne, director tehnic și științific al Centrului Spațial Elvețian, la UPB 

Centrul de Cercetări UPB-CAMPUS București (22 noiembrie 2018) 

  

 

Figura 20 – Proiectul Digging Robot with Navigation in ICE al echipei UPB-FIA conduse de masteranzii Cătălin Pascale și 

Bogdan Rusu de la Sisteme Holistice Spațiale  
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Figura 21 – 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) 

 

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. 

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. 

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.  

De asemenea, bursiera de performanță Daniela Andrioaie a obținut pe 8 ianuarie 2019 prestigiosul 

Premiu al Galei Studenților Români în Străinătate, Studentul Român al Anului 2018, ERASMUS. 
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Studenta efectuase un stagiu de studiu la una dintre cele mai bune facultăți de inginerie aerospațială 

din Europa, la ISAE Supaero, Toulouse, Franța printr-o bursă ERASMUS+. 

 

 

Figura 22 – Studenții UPB-FIA Andreea Sfia și Mihai Golu au câștigat fiecare prestigioasa bursă Fulbright în februarie 2019 

 

 

Figura 23 – Bursiera de performanță Daniela Andrioaie premiată la Gala Studențillor Români în Străinătate în ianuarie 2019 

ca studentul român al anului 2018 
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Medalia Richey a Institutului Regal de Navigație al Marii Britanii a fost acordată în 2017 unei echipe a 

Universității Politehnica din București, Facultatea de Inginerie Aerospațială. Medalia se acordă anual 

pentru cel mai bun articol științific publicat în anul anterior în Journal of Navigation, Cambridge 

University Press, pe baza votului cercetătorilor și al specialiștilor din domeniu.  

 

 

 

Figura 24 – Moment de recunoaștere internațională a valorii cercetării științifice românești în domeniul aerospațial, prin 

acordarea medaliei Richey 2017 a Royal Institute of Navigation unei echipe a UPB-FIA 
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Echipa românească a fost compusă din subsemnatul, S.l. dr. ing. Cristian Emil Constantinescu și drd. 

ing. Barna István Jakab. Alteța Sa Regală Prințul Philip, Duce de Edinburgh a acordat distincția în 

Adunarea Generală a Institutului Regal de Navigație, desfășurată la Londra pe 18 iulie 2017 la 

Societatea Regală de Geografie. Este o recunoaștere a școlii românești de inginerie aerospațială. În 

articol se calculează 38 de traiectorii cele mai probabile ale avionului dispărut MH370 din 34 de 

milioane de traiectorii posibile. 

Profesorul Sterian Dănăilă a fost invitat în 2018 să susțină în fața studenților de la Nanjing University 

of Aeronautics and Astronautics (NUAA) un curs intitulat Modern Hypersonic Aerodynamics. Nanjing 

University of Aeronautics and Astronautics este cea mai veche și cea mai prestigioasă universitate de 

inginerie aerospațială din China, având peste 20.000 de studenți în ingineria aerospațială și cca. 1400 

de cadre didactice. Acestă invitație reprezintă o recunoaștere a prestigiului școlii românești de 

aerodinamică fondate de Acad. Elie Carafoli și continuate de Acad. Virgiliu N. Constantinescu. 

Profesorul Dănăilă reprezintă cu cinste această tradiție de a aduce de-a lungul deceniilor contribuții 

pe plan internațional la progresul aerodinamicii. Actualmente, aerodinamica hipersonică este în zona 

de interes maxim pentru comunitatea științifică și de aceea, cursul susținut de Prof. Dănăilă s-a 

bucurat de interes și de apreciere. 

 

 

Figura 25 – Moment de recunoaștere internațională a valorii cercetării științifice românești în domeniul aerospațial, prin 

invitarea Prof. dr. ing. Sterian Dănăilă să predea un curs într-un domeniu de avangardă la Nanjing University of Aeronautics 

and Astronautics, cea mai veche și cea mai prestigioasă universitate de inginerie aerospațială din China 

 

Departamentul de Științe Aerospațiale "Elie Carafoli" condus de Prof. Sterian Dănăilă a fost de altfel 

primit în Aerospace Department Chair Association, o asociație a Departamentelor (Facultăților) de 

Inginerie Aerospațială care funcționează sub egida the American Institute of Aeronautics and 

Astronautics (AIAA) - https://info.aiaa.org/SC/ADCA/default.aspx 

În Figura 26 se observă că din 2017 numele Politehnicii din București apare într-o companie selectă 

de departamente de inginerie aerospațială, de la cele mai bune universități americane și canadiene. 

În SUA există universități specializate de inginerie aerospațială sau departamente de inginerie 

aerospațială la universități generaliste, mai puțin facultăți de inginerie aerospațială. 

https://info.aiaa.org/SC/ADCA/default.aspx
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Figura 26 – Din 2017, Universitatea Politechnica din București a intrat într-o asociație din care fac parte cele mai 

prestigioase universități din lume care au departamente de inginerie aerospațială (a 5-a din stânga) 

 

Pe 11 noiembrie 2016 în Sala Senatului Universității Politehnica din București, Președintele Air 

Canada, dl. Călin Rovinescu a primit titlul de Doctor Honoris Causa, acordat de Rectorul UPB, dl. 

Mihnea Costoiu, în prezența ES Kevin Hamilton, ambasadorul Canadei la București. 

 

 

Figura 27 – Legendarul lider al Air Canada, Călin Rovinescu, Doctor Honoris Causa al UPB la propunerea Facultății de 

Inginerie Aerospațială 

 

Redăm câteva fragmente din discursul d-lui Călin Rovinescu: "Haideți să privim puțin industria 

aeronautică și cea spațială. Gandiți-vă pentru câteva clipe câte s-au schimbat de la acel zbor de 12 

secunde al fraților Wright! Astăzi, aviația este mai rapidă, mai sigură, mai silențioasă, mai 
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prietenoasă cu mediul inconjurător și, din multe puncte de vedere, digitală. Boeing provoacă Airbus, 

Airbus provoacă Boeing, Bombardier provoacă Embraer și chinezii de-abia intră în joc. Operatorii 

low-cost i-au făcut pe cei legacy (cum sunt Air Canada, British Airways, Lufthansa sau Air France) să 

fie mai ageri, mai inovatori. Plecând de la acel zbor de 12 secunde, acum avioanele zboară non-stop 

14-15 ore, chiar și mai mult, spre orice colț al lumii folosind rețeaua stufoasă de rute la nivel 

mondial. Acum, aviația este mai competitivă ca oricând și trebuie să rămână așa! [...] Să 

recunoaștem deschis: mediocritatea nu mai este suficientă în zilele noastre în știință, tehnologie, 

proiectare, în afaceri sau în universități. În niciun caz într-un domeniu hipercompetitiv cum e aviația, 

unde asumarea riscurilor și viteza vor juca un rol mai important în definirea succesului. Realitatea 

este că ai nevoie de o doză mare de schimbare, de provocări și inovație pentru a reuși într-o lume 

globalizată. Pentru a avea succes ai nevoie de o agendă inovatoare, de chestii noi, nu doar sa repeți 

aceleași lucruri pe care le-ai făcut în mod constant până acum și să speri la alte rezultate. Din acest 

punct de vedere îmi place cum gândește Thomas Friedman, editorialist la The New York Times și 

autorul cărții “The world is flat”, care îl cita pe Președintele Obama cu o declarație din noiembrie 

2010: "Nu văd de ce China are căi ferate mai bune decât noi și Singapore aeroporturi mai bune. Am 

aflat că cel mai rapid supercomputer din lume se află în China. Noi obișnuiam să fim cei care se laudă 

cu asta." 

În 2017 s-a organizat pentru prima oară în România Conferința Aerospace Europe CEAS (6th CEAS 

Air & Space Conference AEROSPACE EUROPE 2017) la Palatul Parlamentului, 16-20 octombrie 2017. 

Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Inginerie Aerospațială a fost un partener activ 

al organizatorilor. Alegerea Bucureștiului pentru o conferință de inginerie aerospațială atât de 

prestigioasă a demonstrat afirmarea și dinamica pozitivă a ingineriei aerospațiale românești. 

 

 

Figura 28 – Facultatea de Inginerie Aerospațială a sprijinit Institutul Național de Turbomotoare COMOTI în organizare și a 

contribuit la succesul 6th CEAS Air & Space Conference AEROSPACE EUROPE 2017, București 17-20 octombrie 2017; cu 

aceeași ocazie a fost organizat și cel de-al 13-lea Workshop European în Aerospace Design EWADE 2017 
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Organizarea acestui eveniment marcant în țara noastră se datorează în principal Institutului Național 

de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare, d-lui Președinte Director General Dr. ing. Valentin Silivestru, 

alumnus al Facultății de Inginerie Aerospațială. De asemenea, menționăm și contribuția Asociației 

pentru Aeronautică și Astronautică a României condusă de Prof. Virgil Stanciu, Decan al FIA 2008-

2016. În afară de cele 3 invitații acordate unor cadre didactice ale FIA la CEAS, din fondurile facultății 

s-au finanțat alte 15 cadre didactice, care în acest mod au avut posibilitatea să participe la lucrări, 

dar și la sesiunile de networking. Participarea cu 18 cadre didactice la o manifestare științifică 

internațională a constituit o premieră fericită pentru facultate. 

Cu ocazia CEAS 2017 a avut loc și al 13-lea Workshop European în Aerospace Design EWADE 2017, 

în paralel cu un Workshop paralel Asiatic. Cele două manifestări de la București și respectiv Beijing 

au joncționat prin videoconferință. Alături de Universitatea din Hamburg, UPB-FIA a fost co-

organizator și a avut o lucrare invitată în plen: Education in Aerospace Engineering at the University 

Politehnica of Bucharest, elaborată împreună cu Prof. dr. ing. Sterian Dănăilă. Apreciem că 

vizibilitatea facultății noastre pe plan internațional a crescut cu această ocazie. 

Pe 9-10 martie 2018 la UPB am găzduit în premieră un eveniment internațional spațial al ONU în 

cooperare cu ESA, E-SGAC Space Generation Ediția a 3-a. Cu această ocazie, Prof. Dr. Kai-Uwe 

Schrogl, director de strategie la Agenția Spațială Europeană (ESA) s-a adresat tinerei comunități a 

generației spațiale la cel de-al 3-lea Seminar European an Consiliului Consultativ al Generației 

Spațiale (SGAC). Acest consiliu este un organism consultativ al Organizației Națiunilor Unite pentru 

spațiu și în mod perfect explicabil în ziua de azi, nu este un ”sfat al bătrânilor”, ci un ”sfat al 

tinerilor”. El s-a arătat receptiv la aspirațiile tinerilor în această etapă cu numele de cod Space 4.0 a 

explorării spațiului cosmic, care este una a participării internaționale, iar tinerii au un rol esențial în 

definirea priorităților și țintelor de atins în deceniile următoare. Printre acești tineri, ne bucură faptul 

că un număr semnificativ au fost studenți al Facultății de Inginerie Aerospațială, care a fost și gazda 

evenimentului. Agenția Spațială Română ROSA a avut amabilitatea de a sponsoriza tinerii români cu 

taxa de participare.  

 

 

Figura 29 – Facultatea de Inginerie Aerospațială a găzduit cel de-al 3-lea Seminar European an Consiliului Consultativ al 

Generației Spațiale (SGAC) pe 9-10 martie 2018; cu Dr. Marius Ioan Piso, Președintele ROSA, Christina Giannopapa, șefa 

relațiilor publice ESA, Cosmonaut Dr. ing. Dumitru Dorin Prunariu și Gabriela Melania Ciot, secretar de stat în Ministerul de 

Externe al României 
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Evenimentul a fost deschis de Dr. Marius Ioan Piso, președinte și director general al Agenției Spațiale 

Române – ROSA și de Gabriela Melania Ciot, secretar de stat în Ministerul de Externe al României. 

Dr. Marius Ioan Piso a explicat viziunea sa în dezvoltarea spațială a României, prin dezvoltarea unor 

centre de excelență pe diverse domenii. Această dezvoltare urmează unei dinamici foarte accelerate 

pentru România din istoria recentă, iar aceasta i se datorează d-lui Piso. Sunt pași uriași făcuți de 

România din anii 1990, culminând cu acceptarea țării noastre în 2011 ca al 19-lea membru plin al 

Agenției Spațiale Europene în 2014. Ne bucură că Facultatea de Inginerie Aerospațială a Universității 

Politehnica din București, dar și alte facultăți din școala noastră, precum și Centrul de Cercetări 

pentru Aeronautică și Spațiu ocupă un loc important în strategia ROSA. 

 

 

Figura 30 - Prof. Dr. Kai-Uwe Schrogl, director de strategie la Agenția Spațială Europeană (ESA) – stânga și absolvenții UPB-

FIA ing. Cristian Corneliu Chițu, director de spațiu al GMV România, împreună cu ing. Florin Mistrăpău - dreapta 

 

Am constatat cu bucurie că mulți dintre reprezentanții industriei spațiale prezenți la București erau 

absolvenții noștri. Ca exponent al elitei acestei comunități, Cosmonaut dr. ing. Dumitru Dorin 

Prunariu a avut o prezentare foarte aplaudată. Ne bucură mult aprecierea internațională de care se 

bucură un Alumnus de Onoare al Facultății de Inginerie Aerospațială. A fost menționat Hermann 

Oberth, unul dintre pionierii zborului spațiali. La eveniment au mai fost prezenți Patrick O’Keeffe, 

consultant juridic al NATO la Centrul COE CSW, Dr. Bleddyn E. Bowen, lector în relații internaționale 

la Universitatea din Leicester, Marino Crisconio, de la departamentul de zboruri spațiale cu echipaj 

uman al Agenției Spațiale Italiene ASI, Franco Fenoglio, director la zborurilor spațiale cu echipaj 

uman și al programelor de transport spațial al companiei Thales Alenia Space Italia, Jakub Knir, 

specialist CFD al companiei Foster and Partners, Christian Ohlendorff Knudsen, candidat Mars One, 

Andrea Pellacani, Manager de Proiect AIM al companiei GMV, Mansoor Shar de la Inmarsat și 

Jaroslaw Jaworski, director al departamentului de robotică de la PIAP Space. Andrea Pellacani, 

inginer aerospațial, a făcut o prezentare separată a companiei GMV. Ne-a bucurat în mod deosebit 

faptul că Andrea Pellacani a menționat că ”subsidiara GMV din România este una foarte activă, 

implicată deja în proiecte importante” și că ”vom vedea în viitor o dezvoltare majoră a subsidiarei 
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din România, cu și mai multe proiecte în care va juca un rol substanțial”. Subsidiara GMV România a 

angajat un număr considerabil de Alumni ai Facultății de Inginerie Aerospațială. În fotografia din 

Figura 33 dreapta i-am surprins pe ing. Cristian Corneliu Chițu, director de spațiu al GMV România, 

împreună cu ing. Florin Mistrăpău. Ambii sunt absolvenți ai Facultății de Inginerie Aerospațială. 

Cristian a absolvit în 2009 specializarea Construcții Aerospațiale, iar Florin specializarea Echipamente 

și Instalații de Aviație în 2015 și programul de masterat Avionică și Navigație Aerospațială în 2017. 

Directorul Cristian Chițu a menționat că GMV România are un plan pe termen mediu de angajare a 

încă 20 de ingineri aerospațiali. 

Institutul Regal de Navigație din Londra, împreună cu Facultatea de Inginerie Aerospațială, 

Universitatea Politehnica din București, au organizat seminarul Trusted Positioning, Navigation & 

Timing Latest Developments în perioada 25-26 aprilie 2018 la Hotel Alexandros, Bușteni. 

 

 

Figura 31 – Afișul evenimentului GNSS Workshop - Trusted Positioning, Navigation & Timing Latest Developments organizat 

de Institutul Regal de Navigație din Londra, împreună cu Facultatea de Inginerie Aerospațială, Universitatea Politehnica din 

București la Bușteni, pe 25-26 aprilie 2018 

 

Seminarul a fost condus de Directorul RIN, Dr. John Pottle și s-a bucurat de participarea experților în 

domeniul GNSS din România de la Deimos Romania, GMV Romania, Universitatea Politehnica din 

București, (Facultatea de Inginerie Aerospațială, Facultatea de Transporturi și Centrul de Cercetări 

CEO Space Tech), Universitatea Maritimă din Constanța, Institutul de Științe Spațiale, Agenția de 

Cercetări și Tehnologii Militare, Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești, Premium Aerotec Brașov, 

Regional Air Support, Universitatea Ovidius din Constanțași ROMATSA. Invitația a fost deschisă și 
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pentru studenții Facultății de Inginerie Aerospațială interesați de subiectul GNSS. Organizatorii au 

sponsorizat 18 studenți ai facultății care au fost interesați să participe. A fost primul eveniment 

organizat de RIN în România. 

 

  

 

 

Figura 32 – La Royal Institute of Navigation GNSS Workshop (25-26 aprilie 2018) au participat specialiști în sisteme de 

navigație prin satelit de la 13 organizații importante din România 

 

Un alt reper al creșterii prestigiului facultății a fost participarea UPB-FIA la Black Sea Defence and 

Aerospace BSDA 2018, organizată de Prodecan Conf. dr. ing. Petrișor Pârvu. Faptul că am avut un 

stand la această manifestare profesională majoră în domeniul militar Black Sea Defence and 

Aerospace a fost un succes. Credem că mulți tineri au fost inspirați să devină studenți la noi. 

Costurile standului au fost suportate de organizatorii BSDA, compania TNT, care au apreciat că 

prezența Facultății de Inginerie Aerospațială adaugă valoare acestei prestigioase manifestări.  

Simultan cu BSDA, la ROMAERO s-a desfășurat întâlnirea comunității academice a facultății cu Alan 

Shaffer, director al NATO Collaboration Support Office în cadrul manifestării We Are NATO, 

conferința TechSpring into the Future. Reuniunea We Are NATO de pe 17 mai 2018 în care Alan 

Shaffer, director al NATO Collaboration Support Office s-a adresat direct studenților cu propuneri 

interesante către o carieră în cercetare în domeniul militar. Facultatea noastră a avut cea mai 

pregnantă prezență la această manifestare. I-am oferit lui Alan Shaffer o broșură a facultății și l-am 

făcut conștient de faptul că facultatea noastră reprezintă un punct focal important în România în 

domeniul aerospațial.  
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Figura 33 – La Black Sea Defence and Aerospace BSDA 2018 

 

 

Figura 34 – Facultatea de Inginerie Aerospațială UPB a participat cu un număr mare de studenți la manifestarea We Are 

NATO, conferința TechSpring into the Future, 17 mai 2018 

 

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 

(echipa de studenți care a luat premiul Airbus Safran interviu în direct la TVR1, filmul documentar 

despre Traian Vuia la TVR, o serie de reportaje la DIGI24 Jurnalul de Științe, interviu în direct la 

Digi24 cu ocazia aniversării a 50 de ani de la aselenizare în cadrul expoziției spațiale de la Romexpo 

pe 19 iulie 2019).  

Pe 4 octombrie 2018 în Noua Aulă a Universității Politehnica din București s-a desfășurat un 

eveniment festiv cu ocazia aniversării a 200 de ani de la înființarea de către Gheorghe Lazăr a primei 

școli superioare tehnice din Țara Românească, ”Şcoala Academicească pentru Ştiinţele Filozofeşti şi 

Matematiceşti” de la Mânastirea Sfântul Sava din Bucureşti. Din aceasta e evoluat Universitatea 

Politehnica din București, care a aniversat în 2018 două secole de existență. Evenimentul s-a bucurat 

de prezența ES dl. Președinte Klaus Iohannis, a d-lui Ministru Sorin Câmpeanu, a d-lui Președinte al 



36 
 

Academiei Ioan Aurel Pop, precum și a majorității Rectorilor universităților din România întruniți în 

Consiliul Național al Rectorilor. Dl. Rector Mihnea Costoiu a deschis evenimentul cu un discurs 

vibrant, în care am regăsit valorile promovate de Politehnică în societatea românească. Ne-a onorat 

omagierea Academicianului Radu Voinea, profesorul de mecanică al multor generații de aeronaviști 

și de asemenea, menționarea cosmonautului Dumitru Dorin Prunariu printre cei mai remarcabili 

absolvenți ai Politehnicii în cei 200 de ani de existență. 

Dl. Președinte Klaus Iohannis a menționat performanța academică a Universității Politehnica din 

București și a încurajat  susținerea acesteia în contextul internațional, în care universitățile trebuie să 

devină tot mai competitive. După festivități, ES Președintele Klaus Iohannis a vizitat Centrul de 

Cercetări CAMPUS. Printre laboratoarele vizitate s-a numărat și Laboratorul de Încercări în Zbor și 

Modele Experimentale condus de Prodecan Conf. dr. ing. Petrișor Pârvu, de la care pe site-ul 

Președinției României au apărut imaginile din Figurile 35-36. Delegația acestei onorante vizite a fost 

însoțită de personalități ale Universității Politehnica din București: dl. Rector Mihnea Costoiu, d-na 

Ministru al Educației Naționale și Președinte al Senatului Ecaterina Andronescu, dl. Vicepreședinte al 

Senatului Corneliu Burileanu și dl. Prof. Bogdan Ionescu, coordonator al Centrului de cercetări 

CAMPUS. 

 

 

 
Figura 35 – Vizita ES Președintele Klaus Iohannis la Laboratorul de Încercări în Zbor și Modele Experimentare din Centrul de 

Cercetări UPB CAMPUS (4 octombrie 2018) 
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Figura 36 – ES Președintele Klaus Iohannis discutând cu studenții Facultății de Inginerie Aeropațială la Laboratorul de 

Încercări în Zbor și Modele Experimentare din Centrul de Cercetări UPB CAMPUS (4 octombrie 2018) 

 

 

Figura 37 – Cu ES Președintele Klaus Iohannis în Laboratorului de Încercări în Zbor și Modele Experimentare din Centrul de 

Cercetări UPB CAMPUS condus de Prodecan Conf. dr. ing. Petrișor Pârvu (4 octombrie 2018) 
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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 (științe aerospațiale) și în Germania în 2020 

(tehnologii aerospațiale). 

 

 

Figura 38 – Tandem AeroDays 2019-2020 București-Berlin a reprezentat cel mai mare eveniment de inginerie aerospațială 

găzduit de România vreodată, în cadrul președinției rotative a Consiliului Europei 

 

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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Figura 39 – Organizatorii Tandem AeroDays 2019-2020 București-Berlin, 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 

 

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 40 – Standul UPB organizat de FIA la AeroDays 2019, 27-30 mai 2019, Palatul Parlamentului din București 



40 
 

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, 

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. 

Invitat de onoare la AeroDays, 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 41 – 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, 
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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. 

 

Figura 42 – Împreună cu Dr. Jaiwon Shin cu ocazia vizitei la Facultatea de Inginerie Aerospațială 

 

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 altă întâlnire 

excepțională cu un reprezentant NASA, 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. 
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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. 

 

 

Figura 43 – 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 44 – 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 

  

Pe aceeași linie a afirmării prestigiului internațional al Facultății de Inginerie Aerospațială în 

domeniul spațial, putem remarca prezența la 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 mine ca Decan. La propunerea Facultății de Inginerie Aerospațială, Senatul 

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

Spațiale Române, Dr. Marius Ioan Piso pe 13 septembrie 2019.  

De asemenea, 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 Dr. Mioara Mandea de la Centrul 
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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.  

 

 

Figura 45 – 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); 

Președintele ROSA Dr. Marius Ioan Piso a primit titlul de Doctor Honoris Causa al UPB pe 13 septembrie 2019 

 

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 pe care am condus-o (Figura 46). Participarea 

importantă a fost observată și apreciată. 

Pe plan național, prestigiul facultății s-a consolidat prin premiile naționale obținute de studenții 

noștri la concursurile naționale de matematică, fizică, mecanică, rezistența materialelor, dar și la 

concursuri sportive. 

Premiul național Nicolae Tipei acordat de Institutului de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială INCAS și 

de Prof. Sever Tipei în memoria tatălui său, Prof. Nicolae Tipei, unul dintre fondatorii Catedrei de 
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Aviație a fost acordat în 2018 studentului Adrian DINA, pentru lucrarea Utilizarea algoritmilor 

genetici pentru optimizarea profilelor aerodinamice în regim incompresibil. Pe locul II s-a clasat 

studentul Ionuț BUNEA, pentru lucrarea Estimarea corecțiilor de tunel utilizând modele potențiale. 

Ambii studenți au fost îndrumați de Prof. dr. ing. Sterian Dănăilă. 

 

 

Figura 46 – Reprezentanți ai Facultății de Inginerie Aerospațială la Conferința EASN de la Atena 3-6 septembrie 2019 

 

La Concursul de Rezistența Materialelor C. C. Teodorescu, Facultatea de Inginerie Industrială și 

Robotică, Premiul I Faza locală și Premiul II Faza națională la Univ. din Pitești au fost obținute de 

studentul Tudor Gabriel FLOREA, îndrumat de Prof. dr. ing. Cristian PETRE. 

La Concursul de Mecanică Andrei Ioachimescu, Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice, 

Premiul I și Premiul Radu Voinea Faza națională Mecanică I la Univ. din Craiova 2018 au fost obținute 

de bursiera de performanță Andreea Denisa GRIGUȚĂ. Premiul I și Premiul ASTR Faza națională 

Mecanică II la Univ. din Craiova a fost obținut de bursierul de merit Andrei URSULEAN, iar bursierul 

de merit Iliuță Daniel DOGARU a obținut Mențiune la Faza națională Mecanică II la Univ. din Craiova. 

Îndrumătorii au fost Alumni ai UPB-FIA Prof. dr. ing. Ion STROE și Prof. dr. ing. Mihai PREDOI, de la 

Departamentul de Mecanică al FISB. 
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La Concursul de fizică generală pentru studenții în inginerie Ion I. Agârbiceanu organizat de 

Societatea Română de Fizică, Premiul II Faza națională 2018 a fost obținut de bursiera de 

performanță Andreea Denisa GRIGUȚĂ, care a luat premii și la mecanică. Premiul III la Faza națională 

a fost obținut de studenta Mara BUCUR. 

 

 

Figura 47 – În iunie 2018, Biroul Executiv al Facultății a premiat studenții care au reprezentat cu cinste facultatea la 

concursurile studențești naționale de-a lungul ultimilor ani; de la stânga la dreapta: Prof. Adrian Stoica, Directorul Școlii 

Doctorale și al Departamentului de Ingineria Sistemelor Aeronautice și Management Aeronautic "Nicolae Tipei", Prodecan 

Conf. Laurențiu Moraru, studenții premianți la Concursul Național de Matematică Traian Lalescu - bursierii de performanță 

Mihnea Gall, Delia Vițalaru, Raluca Ioana Ciobotia, împreună cu Prodecanii Prof. Marius Stoia-Djeska și S.l. Cristian 

Constantinescu 

 

La Concursul Național Studențesc de Matematică Traian Lalescu, Faza Națională 2018, Locul I a fost 

câștigat de bursiera de performanță Raluca Ioana CIOBOTIA, iar Maria Mira BOZDOG a obținut 

Mențiune. În 2019 la Faza națională (Cluj-Napoca) din nou Locul I a fost adjudecat de Raluca Ioana 

CIOBOTIA, iar Locul II de Ion MATEI, anul I seria B. 

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

Lalescu s-a acordat 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 Conf. dr. Cristina 

Șerbănescu de la Facultatea de Științe Aplicate. Bursiera de performanță a Facultății de Inginerie 
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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 

42 cu ocazia vizitei acestuia în facultate, pe 30 mai 2019. 

 

2.7. Manifestări organizate de studenți 

Pe 23-24 martie 2017 a avut loc a 8-a Ediție a Conferinței Internaționale Air Navigation Convention 

2017 a Facultății de Inginerie Aerospațială, Universitatea Politehnica din București. Evenimentul a 

fost organizat cu sprijinul studenților UPB-FIA în amfiteatrul AN010 Radu Voinea. Cuvântul de 

deschidere l-a adresat dl. Prorerctor Prof. dr. ing. Tudor Prisecaru și subsemnatul. Au participat 

studenții programelor de studii Air Navigation și Air Transport Engineering, alumni, precum și experți 

și manageri ai unor organizații internaționale (ICAO, Eurocontrol) și companii din Marea Britanie, 

Statele Unite, Belgia, Portugalia, Germania, Italia, Elveția și Austria. Ediția a 8-a a avut ca invitați de 

onoare piloții comandanți Andreea Lițescu, Dan Ștefănescu, Cătălin Prunariu și Valer Novac. Ing. 

Peter Stastny (ATM Consultants) și ing. Răzvan Mărgăuan (EUROCONTROL) au fost premiați cu Air 

Navigation Award 2017. 

 

  

Figura 48 – Afișul și participarea studenților în amfiteatrul AN010 Radu Voinea la Air Navigation Convention 2017 

Participanții la Air Navigation Convention 2017 au primit cu interes o listă cu locurile de muncă ale 

absolvenților primelor promoții de ingineri de Navigație Aeriană și Ingineria Transportului Aerian. 

Mulți dintre ei au făcut efortul de a participa, chiar dacă lucrează în străinătate: ing. Mihai Lulea 

(NATS, Marea Britanie), ing. Yvonne Zanoun (Snowflake, Marea Britanie), ing. Francesca Popescu 

(Aeroconseil, Franța), ing. Eliza Pal (Airbus Helicopters Deutschland, Germania), ing. Mihai Ogică și 

ing. Gabriela Bîrsan (Think Research, Marea Britanie) ș.a. Dintre absolvenții care lucrează în țară, s-

au remarcat ing. Andrei Dobre, director adjunct de siguranță la Blue Air, ing. Georgiana Ursachi, 

ROMATSA, ing. Alexandru Ignat, ing. Robert Ivașcu, ing. Andrei Pascu, RAS Group, ing. Andreea 

Nicula, Blue Air, ing. Bogdan Burtescu, JLG, ing. Vlad Stancu, Oracle România, ing. Alexandru 

Diaconescu, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, ing. Răzvan Popescu, ICPE. 
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Pe 15-16 martie 2018 a avut loc a 9-a Ediție a Conferinței Internaționale Air Navigation Convention 

2018 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, ICAO, DFS, AustroControl, Snowflake Software, Avitech, NAV Portugal, NATS, ITV Consult, 

Enaire Spain, Frequentis, ROMATSA, Blue Air, Regional Air Services, JLG Consulting, IATA, Dedalus, 

Think Research, Mclick Aero Berlin, AACR. 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. 

 

 

 

  

 

Figura 49 – Afișul și participarea studenților în amfiteatrul AN010 Radu Voinea la Air Navigation Convention 2018 
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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. 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. 

 

 

Figura 50 – Afișul celei de-a 10-a ediții aniversare Air Navigation Convention 2019 

 

 

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. 

Compania britanică Think Research împreună cu Universitatea Politehnica din București, Facultatea 

de Inginerie Aerospațială au organizat pe 25 ianuarie 2017 seminarul ”Making SES Work for 

Romania”. Din partea Think Research au participat Conor Mullan, director executiv și Paul Ravenhill, 

director, precum și tânărul inginer Mihai Ogică, absolvent al UPB-FIA, care lucra de aproape doi ani la 

Think Research. Compania britanică Think Research este unul dintre furnizorii cheie ai NATS (spre 

exemplu a implementat Time Based Separation și Remote Tower la Aeroportul Heathrow din 

Londra) și totodată unul dintre angajatorii de perspectivă ai absolvenților UPB-FIA. Au participat 
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specialiști din Autoritatea Aeronautică Civilă Română, ROMATSA, CN Aeroporturi București, 

Ministerul Transporturilor, Regional Air Services, CIAS, Universitatea Româno-Americană, precum și 

profesori și studenți ai UPB-FIA. 

O altă manifestare anuală organizată de organizația Euroavia București a studenților Facultății de 

Inginerie Aerospațială a fost AeroConsult. 

AeroConsult este o convenție anuală a angajatorilor din domeniul aerospațial cu comunitatea 

academică a Facultății de Inginerie Aerospațială. Scopul este de a le oferi studenților o orientare 

profesională, de a-i pune în legătură directă cu companiile pentru angajare sau pentru stagii de 

practică. Angajatorii au oportunitatea de a-și prezenta proiectele și de a-și crește vizibilitatea. Alumni 

facultății care reprezintă companiile se bucură cu această ocazie de a reconecta cu Alma Mater, 

apărând oportunități de networking între diferite generații de absolvenți și viitorii absolvenți. 

AeroConsult extinde evenimentul Polifest al Universității Politehnica din București în zona 

aerospațială. AeroConsult a fost fondat de Prof. dr. ing. Sterian Dănăilă în 2006, când a fost și 

organizat prima oară. În 2017 evenimentul a fost organizat cu sprijinul asociației studenților Euroavia 

București în zilele de 27-28 aprilie 2017. A fost primul an în care AeroConsult s-a mutat din Polizu în 

în amfiteatrul AN010 Radu Voinea. Au participat:  FOKKER ENGINEERING ROMÂNIA, Aeroteh, 

AIRBUS HELICOPTERS ROMÂNIA, Assystem, Blue Air, Consaro, GECI, GMV, INCAS, Tarom, Aeroclubul 

României, COMOTI, Romaero. Studenții din Euroavia București au făcut eforturi deosebite pentru 

reușita evenimentului. 

 

 

Figura 51 – Deschiderea AeroConsult 2017 în Amfiteatrul AN010 Radu Voinea 
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Și în 2018, AeroConsult a fost organizat cu sprijinul asociației studenților Euroavia București în 

amfiteatrul AN010 Radu Voinea în zilele de 23-24 aprilie 2018. Au participat:  Turbomecanica, 

Universal Alloy Corporation, GKN Fokker Engineering Romania, GMV, Airbus, Deimos, Blue Air, 

Ramaero, Assystem.  

 

  

 

Figura 52 – Afișul evenimentului AeroConsult 2018 organizat de Euroavia București 

 

 

Figura 53 – Afișul evenimentului AeroConsult 2019 organizat de Euroavia București 

 

În 2019 evenimentul a fost organizat ca de obicei cu sprijinul asociației studenților Euroavia 

București în amfiteatrul AN010 Radu Voinea în zilele de 25-26 martie 2019. Au participat:  GKN 
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Fokker Engineering Romania, Turbomecanica, Universal Alloy Corporation, GMV, IAR, Airbus 

Helicopters, Dedalus, Aerotech, Romaero. Studenții Facultății de Inginerie Aerospațială s-au implicat 

de asemenea la organizarea participării facultății anual la evenimentele UPB POLIFEST (Figura 54), la 

BIAS (Figura 3), la AeroMania Tuzla etc. Organizarea de către studenți a unor evenimente de 

anvergură reprezintă o școală în sine, dezvoltarea unor abilități de organizare și dobândirea unei 

experiențe extrem de utile pentru studenții care se implică. 

 

 

Figura 54 – Facultatea de Inginerie Aerospațială a fost prezentă la manifestarea UPB POLIFEST 29-31 martie 2018 cu 

machete de aeronave, rachete, UAV-uri, premii și distincții obținute 

 

3. Performanțe academice, educație, admitere, promovabilitate, finalizarea studiilor 

Programul managerial al mandatului 2016-2020 a avut ca obiectiv strategic de management 

academic al facultății pe cel preluat din planul managerial al Rectorului și anume "menținerea și 

dezvoltarea ofertei educaționale pe ciclurile de licență, masterat și doctorat, astfel încât acestea să 

devină atractive și competitive, nu doar la nivel regional și național, ci și în context european". 

Anterior, facultatea dezvoltase mai multe programe noi de studii, care s-au dovedit atractive și 

competitive, inclusiv pe plan internațional. Aceste programe noi au constituit motorul unei creșteri 

fără precedent a numărului de studenți. Astfel, la admiterea 2019 au fost admiși în total 278 de 

studenți l licență și 179 de studenți la masterat, în total 457 de noi studenți. În plus față de  aceste 

cifre se găsesc studenții ERASMUS incoming din țări ca Franța, Spania și Austria, al căror număr a 

crescut semnficativ începând cu 2016.  



53 
 

Anul 2019 a reprezentat 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 5. 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). 

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 6, cea mai bună din istoria recentă a 

facultății. 

 

Tabelul 5 – 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% 

 

Admiterea la master a evoluat și ea bine, în special în 2019, când pentru prima dată 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. 
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Tabelul 6 – Gradul de acoperire a locurilor la admitere cu candidați admiși și înmatriculați în 2019 

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) 

 

 

Figura 55 – Dinamica admiterii în Facultatea de Inginerie Aerospațială (număr de studenți admiși și înmatriculați la licență L 

și master M) 

 

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 bine. Școala Doctorală a FIA și-a completat toate locurile și 

obținut chiar locuri suplimentare. 
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În mandatul 2016-2020 facultatea a făcut față acestei creșteri cantitative fără să cedeze deloc pe 

aliniamentul calitativ. Dimpotrivă, managementul facultății a încercat să crească nivelul calitativ al 

învățământului (începând cu cel al admiterii) prin introducerea unor măsuri de exigență 

suplimentară, ca măsuri anticiclice, dar și ca măsuri necesare unui domeniu special cum este 

ingineria aerospațială: 

 Numărul de Puncte Credit minim pentru promovarea unui an universitar a crescut de la 25 

inclusiv materiile facultative la 35 doar la materiile obligatorii și opționale (din 2016); 

 S-a renunțat la aprobarea de către BEF (Biroul Executiv al Facultății) a unor cereri de schimb 

al unor discipline pentru a evita exigența anumitor cadre didactice (din 2016); 

 S-a renunțat la predări paralele ale unor discipline al căror titular era temut pentru exigența 

sa (din 2016); 

 S-a renunțat la mecanismul de audiențe, prin care studenții în esență solicitau decanului 

derogări de la pragurile regulamentare (din 2016); 

 S-a introdus o discriminare pozitivă a integraliștilor, de exemplu prin acceptarea în programe 

extracurriculare cum ar fi practica de zbor (din 2016);  

 S-au respins contestațiile în grup la examene și alte metode de presiune împotriva unor 

cadre didactice mai exigente (din 2016); 

 S-a renunțat la sistemul în care studenții restanțieri își plăteau refacerea disciplinei abia când 

reușeau să promoveze (din 2016); 

 S-a renunțat la sesiunile de reexaminare (din 2017); 

 S-a introdus Fizica disciplină obligatorie la concursul de admitere (din 2017). 

 

În esență, echipa managerială a facultății a dat studenților un semnal foarte clar: trebuie să învețe, 

alte variante nu mai există. Studenții au răspuns pozitiv acestui semnal și ca urmare 

promovabilitatea în facultate a crescut considerabil. Acesta poate fi un alt aspect al aparentului 

paradox menționat anterior.   

 

Figura 56 – Ultima medie la admitere în Facultatea de Inginerie Aerospațială (licență) 
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Paradoxul aparent al mandatului 2016-2020 

Creșterea calitativă și creșterea cantitativă 
(admiterea, promovabilitatea) s-au produs simultan 
și nu una în detrimentul celeilalte  

Explicație: creșterea cantitativă a fost răspunsul 
sistemului la semnalele date de saltul calitativ impus  

 

 

Ca ilustrare a ideii, graficul din Figura 56 indică o creștere continuă a ultimei medii de concurs de 

admitere licență buget, de la 5,00 în 2015, la 6,64 în 2019, în condițiile în care dificultatea 

concursului de admitere a crescut prin adoptarea Fizicii ca disciplină obligatorie. În anul 2019 

facultatea a trecut pentru prima oară din grupul facultăților care acceptă candidați prin redistribuire 

în grupul facultăților care furnizează candidați la redistribuire.  

 

 

Figura 57 – În mandatul 2016-2020 au fost admiși cu 25% mai mulți studenți decât în mandatul 2012-2016 în pofida unei 

exigențe mai mari a concursului de admitere; numărul absolvenților a crescut cu 42% ca rezultat al promovabilității 

crescute, ceea ce ilustrează aparentul paradox al mandatului 2016-2020 

 

Acest aparent paradox se explică prin marketingul de repoziționare strategică a facultății printre 

facultățile de elită ale Politehnicii, care a dat semnale pozitive către elevii de liceu prospecți, către 

părinți lor și către celelalte persoane care îi influențează. 
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În Figurile 57-60 se observă schimbarea produsă între mandatul precedent 2012-2016 și mandatul 

2016-2020 în privința admiterii și absolvirii la studiile de licență. Figura 57 ilustrează foarte bine 

paradoxul aparent al mandatului 2016-2020. Se constată o creștere cu 42% a numărului de 

absolvenți, dar dat fiind ecartul de minimum 4 ani dintre admitere și absolvire, la această creștere nu 

contribuie creșeterea de 25% la admitere. Creșterea de 42% a fost obținută în condițiile înăspririi 

criteriilor de promovare, prin cele 9 măsuri enumerate la pag. 55. Dintre acestea, 7 au fost aplicate 

chiar din 2016, doar ultimele două fiind introduse un an mai târziu. 

 

 

Figura 58 – Situația pe programe de studii în mandatul 2016-2020 față de mandatul anterior 

 

Figura 58 compară numărul de absolvenți pe programe de studii. Cea mai mică creștere o are 

programul Navigație Aeriană (doar +23%) și cea mai mare o are programul Inginerie și Management 

Aeronautic (+95%). Acest lucru demonstrează faptul că în mandatul 2016-2020 ne-am concentrat 

eforturile către programele care aveau mai multă nevoie. Decanul nu și-a utilizat funcția pentru a-și 

proteja și promova programul de studii pe care l-a creat și l-a gestionat începând cu anul 2008, ci 

dimpotrivă, s-a mobilizat către programele în limba română, la care situația cerea mai multă atenție 

și acest lucru pleca chiar din admitere, așa cum reiese foarte limpede din Tabelul 5. Am urmat astfel 

exemplul Acad. Virgiliu N. Constantinescu, care în 1990 când a devenit Rector al Universității 

Politehnica din București, ne-a comunicat că "s-a terminat cu epoca în care Rectorul își favorizează 

propria facultate. Rectorul este al universității, echidistant față de toate facultățile". La o altă scară, 

am încercat să resuscitez această idee și am încercat să fiu echidistant față de toate departamentele 

și față de toate programele de studii. De altfel, echidistanța reiese și din faptele evidențiate în 

Capitolele 1 și 2, cu o orientare predilectă către componenta astronautică a ingineriei aerospațiale și 

către industria de construcții aerospațiale și cu o distribuție echilibrată, direcționată către toate 

programele de studii. 
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Figura 59 – Absolvenții programelor de licență în mandatul 2016-2020 comparativ cu mandatul 2012-2016; se observă 

îmbunătățiri la toate programele de studii cu excepția CA și NA 

 

 

 

Figura 60 – Promovabilitatea pe ani de absolvire, care corelează numărul de absolvenți cu numărul de studenți admiși în 

anul I cu 4 ani înainte; anul 2018 a fost mai slab în absolvenți ca urmare a unei admiteri foarte slabe în 2014 (așa zisul 

"Potențial" din 2018), ceea ce atestă importanța admiterii pentru perfomanța facultății  
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Figura 61 – Admiterea la master în mandatul 2016-2020 comparativ cu mandatul 2012-2016; se observă îmbunătățiri 

persistente la toate programele cu excepția unor instabilități la SHS, ANA și SAS, cauzate de limitările impuse 

 

 

 

Figura 62 – Admiterea la master în ultimii 8 ani (în perioada 2012-2019) pe programe de studii 
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Figura 63 – Distribuția pe programe a admiterii la master pe 4 ani în mandatul 2016-2020 

 

 

Figura 64 – Absolvirea la master în ultimii 8 ani (în perioada 2012-2019) pe programe de studii 
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Figura 65 – Promovabilitatea la master în ultimii 6 ani (în perioada 2014-2019) pe programe de studii (raportul dintre 

numărul de absolvenți și numărul de admiși cu 2 ani în urmă) 

 

Managementul academic reprezintă administrarea serviciilor de învățământ superior, structurate pe 

programe de studii. La studiile de licență, am considerat că toate programele fac parte din același 

domeniu de licență, pe când la master, chiar dacă există un domeniu de masterat, programele de 

studii au fost considerate adevărate "specializări". În modul de organizare în vigoare, programele de 

studii sunt oferite și gestionate de departamente, sub directa responsabilitate a câte unui 

responsabil de program de studii. Această funcție este neoficială, dar foarte importantă pentru 

reușita managementului academic. Responsabilul unui program de studii se găsește în subordinea 

Directorului de Departament și nu a Decanului, deși oferta de studii ar trebui să fie a facultății, ca 

unitate care gestionează învățământul și cercetarea dintr-un anumit domeniu al științelor. În 

contextul acestei suprapuneri de responsabilități, Decanul trebuie să asigure anumite echilibre între 

departamente, între programele de studii și să asigure o interfață uniformă cu comunitatea 

academică. 

În bunul mers al activității didactice, un instrument esențial l-a căpătat din 2016 site-ul facultății. 

Acesta a publicat în timp util conținutul necesar, de exemplu orarul, oferta de programe la admitere, 

programarea sesiunilor de examene, deciziile luate etc. Site-ul nu este numai un instrument de 

marketing, ci chiar cel mai  important instrument managerial, unde atât profesorii, studenții, cât și 

celelalte persoane interesate (elevii de liceu, părinții studenților, Alumni, membrii Senatului 

Universității, ai Consiliului de Administrație, personalul din secretariat, partenerii din industrie, 

partenerii academici etc) găsesc conținutul informațional care îi interesează. Această metodă de 

gestiune prin site oferă transparență și credibilitate, precum și o sursă unitară și oficială de 

informații. 

Managementul academic s-a bazat pe 8 principii și pe mecanismele menționate mai sus și poate fi 

caracterizat de următoarele: 
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 Corectitudine în luarea deciziilor și perseverență în aplicarea lor; 

 Respectarea fără excepții și fără derogări a regulamentelor, descurajarea audiențelor ca 

mecanism tradițional prin care diferiți studenți pretindeau diferite astfel de derogări; 

 Transparență prin publicarea deciziilor și comunicarea în comunitatea academică; 

 Utilizarea site-ului facultății ca instrument esențial de lucru și de comunicare în toate 

problemele care interesează studenții, cadrele didactice și personalul didactic auxiliar și 

nedidactic, precum și toți ceilalți stakeholders; 

 Încadrarea în plafonul impus pentru indicatorul de cost la întocmirea Notelor de Comandă și 

promovarea unor măsuri de raționalizare a cheltuielilor universității; 

 Publicarea orarului și a componenței grupelor din prima zi a semestrului, asigurarea 

concordanței dintre formațiile de studii și capacitatea spațiilor de învățământ; 

 Colectarea sistematică, prelucrarea și comunicarea feedback-ului studenților despre 

perfomanța fiecărui cadru didactic; 

 Dezvoltarea unui brand puternic al facultății în cadrul brand-ului Universității Politehnica din 

București, axat pe constuirea încrederii în facultate, pe valorile ingineriei aeronautice și 

astronautice, care să atragă candidați la admitere; 

 Încercarea de a rezolva cât mai multe dintre solicitările studenților și ale personalului la 

nivelul facultății, pentru a nu transfera la nivelul ierarhic superior decât problemele 

deosebite sau cu implicații semnificative. 

Ca opțiuni la nivelul didactic și pedagogic, am promovat în procesul didactic: 

 Învățământul centrat pe student așa cum este definit în Legea 1/2011, precum și de Carta 

Universității; 

 Încurajarea studenților să-și îndeplinească principala misiune de a studia, de a-și dezvolta 

mintea ca intelectuali și ingineri capabili; 

 Echitatea între studenți, egalitatea de șanse, corectitudinea; 

 Învățământul prin cooperare în detrimentului învățământului tradițional, competitiv; 

 Stimularea unui învățământ axat pe multidisciplinaritate și pe înțelegerea conexiunilor dintre 

discipline; 

 Încurajarea laturii aplicative a învâțământului, atât la ore, cât și prin antrenarea studenților 

în activitatea de cercetare; 

 Încurajarea orientării cadrelor didactice către teorii ale învățării din zona constructivistă 

(Millwood, von Glaserfeld), care au o aplicabilitate mai bine adaptată ingineriei aerospațiale; 

 Dezvoltarea simțului răspunderii specific ingineriei aerospațiale, în care erorile au adeseori 

consecințe periculoase pentru viața oamenilor; 

 Stimularea gândirii critice, a capacității de analiză și a creativității tehnice, a capacității de a 

rezolva probleme tehnice complexe; 

 Stimularea spiritului antreprenorial al studenților; 

 Dezvoltarea unor soft skills, de comunicare, de prezentare a ideilor, de lucru în echipă, de 

leadership; 

 Accentul pus pe practica studenților, îmbunătățirea condițiilor profesionale de practică prin 

parteneriatul cu angajatori relevanți pe plan național și chiar internațional din industriile 

aerospațială și a transportului aerian; 
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 Îmbunătățirea calității proiectelor de diplomă și a disertațiilor prin proceduralizarea 

proceselor de elaborare, îndrumare și evaluare, verificări antiplagiat, managementul relației 

dintre student și îndrumător prin intermediul unui contract (Convenția de Lucru), în baza 

unei Proceduri Operaționale EIPD; 

 Apărarea principiilor etice, asigurarea și garantarea de către echipa managerială a 

obiectivității concursurilor, examenelor și a colocviilor, precum și combaterea plagiatului; 

 Încurajarea implicării studenților în programe de mobilități de tip ERASMUS, în concursuri 

studențești (de exemplu Bursa Fulbright); 

 Încurajarea implicării studenților în activități extracurriculare, în special în practica de zbor și 

în organizarea unor conferințe științifice sau vizite profesionale, cu condiția ca acest tip de 

implicare să nu se facă în dauna studiului; 

 Aplicarea consecventă a strategiei NGAP (Next Generation of Aviation Professionals) a 

Organizației Aviației Civile Internaționale (ICAO); 

 Combaterea neo-empirismului, în care proiectarea unor aeronave se face prin încercări 

succesive (trial and error), neaplicând și necunoscând teoria; apărarea valorilor școlii de 

inginerie clasice, bazate pe modelarea matematică sau algoritmică. 

De asemenea, am încercat să modernizăm concepția despre programele de studii, să desființăm 

diferențele de nivel de predare ale aceleiași materii între așa-zișii "specialiști" și "nespecialiști". Pe 

vremea când existau specializări și nu programe de studii au apărut aceste diferențe, însă din 

momentul când toți absolvenții studiilor de licență sunt ingineri aerospațiali, având un singur 

domeniu de licență ca specializare, programele de studii trebuie tratate nu ca specializări ci ca 

selecții de discipline. Facultatea oferă un număr de discipline și studenții își aleg ce doresc să 

studieze din această ofertă globală. Această selecție nu se face atât disciplină cu disciplină, ci pentru 

a da coerență selecției, se alege în bloc o familie de discipline care formează de fapt programul de 

studii. Mai mult, conform regulamentului, studenții au posibilitatea să-și aleagă și discipline 

individuale, să substituie o disciplină cu altă disciplină în contractul de studii, în limita a 15 PC pe an. 

(Această libertate fusese utilizată de studenți pentru a evita examenele cu profesorii mai severi, 

substituind materiile acestora cu materii ușoare – această practică am stopat-o din 2016, când nu 

am mai aprobat cereri de schimb de discipline la licență dacă disciplina înlocuită era predată de un 

profesor foarte exigent). 

Prin urmare nu mai există "specialiști" și "nespecialiști", există studenți care studiază mai multe 

discipline pe o anumită direcție, spre exemplu Dinamica zborului și alții care studiază mai puține 

discipline, dar o anumită disciplină, să spunem chiar Dinamica zborului, trebuie predată la fel și cu 

aceeași exigență tuturor studenților. De fapt, din rațiuni de control al costurilor, ar trebui să se facă 

predare comună tuturor studenților cu aceeași disciplină. 

Diploma oricărui absolvent este de inginer aerospațial pentru că diploma certifică domeniul de 

licență. Faptul că el a studiat un program de studii, de exemplu Construcții Aerospațiale, reiese din 

anexa la diplomă, unde se vede ce discipline a studiat și ce note a luat. Dacă se aplică această 

concepție învechită de predare diferențiată între "specialiști" și "nespecialiști", se creează confuzii 

păguboase în anexa la diplomă. De exemplu, un angajator este interesat să recruteze ingineri 

aerospațiali foarte buni (pasionați) de Dinamica zborului. El va căuta în anexele la diplome cine a luat 

note mai mari la această materie. Dacă un absolvent al programului Navigație Aeriană are nota 10 la 

Dinamica zborului și unul de la Construcții aerospațiale are nota 7, el îl va prefera pe primul. În 
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concepția învechită cu care ne-am luptat, cel de la Construcții Aerospațiale, fiind "specialist", a 

studiat o disciplină Dinamica zborului diferită de ce a studiat un "nespecialist", mult mai 

aprofundată, cu un grad ridicat de dificultate. "Nespecialistul" a făcut aparent aceeași materie, dar o 

variantă superficială, unde era foarte ușor să iei nota 10. 

Din păcate, eforturile noastre de schimbare a acestei concepții învechite nu au dat rezultate, 

anumite cadre didactice continuând să predea diferențiat, să împartă în mod artificial cursanții între 

"specialiști" și "nespecialiști", celor din urmă predându-le o formă ultralight a aceleiași materii. O 

viitoare reformă curriculară va trebui să rezolve această anomalie, raționalizând în același timp și 

notele de comandă, asigurând cât mai multe predări comune între programele de studii. 

Examenele de diplomă începând cu 2017 s-au remarcat printr-o calitate mai bună a proiectelor și 

printr-o implicare mai mare a studenților în lucrul la proiectul de diplomă. Angajamentul studenților 

la proiectul de diplomă a devenit pentru prima oară contractual în anul universitar 2016-2017, în 

virtutea aplicării noii proceduri de Elaborare și Îndrumare a Proiectelor de Diplomă EIPD, aprobată ca 

Procedura Operațională PO-34-FIA-01. Prodecanul Conf. dr. ing. Laurențiu Moraru s-a implicat în 

asigurarea implementării procedurii. 

La sfârșit de mandat, 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. Gradul de 

satisfacție al absolvenților măsurat după examenul de diplomă 2019 a fost de peste 97% în medie, cu 

următoarele rezultate și comparativ cu anii precedenți: 

 

Tabelul 7 – Feedback-ul absolvenților după examenul de diplomă în 2019 comparativ cu anii 

precedenți (punctaje între 1 și 5, 1 – minim, 5 – maxim) 

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 

 

Ca problemă nerezolvată în mandatul 2016-2020 remarcăm încărcarea excesivă a studenților din 

anul IV, în special în semestrul al II-lea la programele în limba română, fapt cu impact negativ asupra 
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timpului de lucru la proiectul de diplomă și asupra calității proiectelor. E nevoie de o reformă 

curriculară propriu-zisă pentru a remedia acest neajuns. În mandatul 2016-2020 s-au făcut modificări 

în planurile de învățământ, dar ele au avut un caracter de urgență în 2016 pentru că se impuneau și 

evident că nu au beneficiat de mult timp de pregătire.  

 

 

Figura 66 – Diagrama Gantt a elaborării proiectelor de diplomă în anul universitar 2019-2020 

 

 

Figura 67 – Festivitatea de absolvire din iulie 2018 organizată de Universitatea Politehnica din București la Romexpo   
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Referitor la angajabilitatea absolvenților, aceasta a progresat treptat. În 2017 facultatea a avut o 

angajabilitate foarte bună a absolvenților în domeniul aerospațial, între 65% și 90%, în funcție de 

programul de studii. În 2019 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. 

Cei mai importanți angajatori au fost laureații premiului Best Aerospace Engineering Employer 

Award (Tabelul 3, pag. 7): Aerostar SA Bacău, Blue Air, Institutul Național de Cercetetare-

Dezvoltare Aerospațială INCAS București și Romaero SA București. Alți angajatori importanți (în 

ordine alfabetică) au fost: 

AACR Autoritatea Aeronautică Civilă Română – București, Aeroclubul României – București, CN 

Aeroporturi București, ABC Aviation – București, Airbus Helicopters Romania – Ghimbav, Brașov, 

Alitalia Maintenance Systems - Otopeni, Alten Delivery Center, București, Assystem Romania – 

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

Köln, Germania, EUROCONTROL – Bruxelles, EUROCONTROL MUAC Maastricht Upper Area Control 

– Maastricht, GKN Fokker Engineering Romania, București, GMV Romania – București, HPS High 

Performance Space Structure Systems Romania – București, IAR – Brașov, Indra Sistemas – 

Whiteley, Marea Britanie, Institutul de Științe Spațiale – Măgurele, Institutul Național de 

Turbomotoare COMOTI București, Irish Aviation Authority (IAA) – Dublin, Irlanda, JLG Consulting – 

București, Lufthansa Technik – Otopeni, Menzies Aviation - Otopeni, Premium Aerotec – Ghimbav, 

Brașov, RAS Regional Air Services – Otopeni, ROMATSA – București, Școala Superioară de Aviație – 

București, CN TAROM – Otopeni, Think Research - Bournemouth Marea Britanie, Turbomecanica – 

București. 

Principalul impediment în mărirea angajabilității nu îl mai constituie lipsa ofertelor de lucru, ca până 

acum. Dinamica domeniului aerospațial în ultimii ani a fost una de creșetere accelerată (cca. 20% pe 

an) în România, iar ofertele din Uniunea Europeană au fost de asemenea în creștere. Principalul 

impediment la angajabilitate astăzi îl constituie următorii doi factori: 

 salariul oferit pentru inginerii stagiari, pe care absolvenții îl consideră prea mic  

 orașul unde se defășoară activitatea 

În afară de București și Otopeni, locurile de muncă din alte orașe (de ex. Ghimbav – Brașov, Bacău, 

Baia Mare) îi atrag mai puțin pe tinerii ingineri de astăzi. 

Atitudinea tinerilor absolvenți ai Facultății de Inginerie Aerospațială este una pe care facultatea 

trebuie să încerce să o corecteze. Percepția tinerilor că după examenul de diplomă ei sunt ingineri 

aerospațiali și trebuie să câștige așa cum arată statisticile internaționale pentru astfel de specialiști 

este deformată. În realitate, obținerea diplomei trebuie urmată de 3 ani de stagiatură, în care 

inginerul stagiar nu are prerogativele și răspunderea unui adevărat inginer și în care angajatorul are 

cheltuieli serioase cu acest stagiu de pregătire. Așa cum medicii trebuie să facă un stagiu de 

rezidențiat și să obțină dreptul de practică printr-un examen la sfârșitul stagiului, inginerii 

aerospațiali nu pot fi puși direct în funcțiune după absolvirea facultății. Răspunderea în domeniul 
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aerospațial este atât de ridicată, încât ea se poate acorda doar unui inginer cu minimum 3 ani de 

experiență. De aceea, salariile debutanților sunt atât de mici. De fapt, beneficiul inginerilor stagiari 

este mare, pentru că li se oferă șansa câștigării acestei experiențe, șansa pregătirii practice absolut 

necesare exercitării dreptului de a semna ca inginer pentru zborul unei aeronave. 

 

4. Cercetarea științifică 

În mandatul 2016-2020 cadrele didactice ale Facultății de Inginerie Aerospațială au raportat 

publicarea a 20 articole ISI în jurnalele științifice internaționale, dintre care 3 de impact maxim (ISI 

roșu), 27 de articole în ISI Proceedings, 1 articol în IEEE Proceedings, 4 brevete de invenție. La 

acestea se adaugă numeroase articole publicate în reviste indexate, naționale și internaționale, 

comunicări științifice naționale și internaționale și un număr de 14 noi cărți publicate. Unul dintre 

cele trei articole de impact maxim (ISI roșu) a obținut o medalie la Londra pentru cea mai bună 

lucrare științifică a anului 2016 (Figura 24). Mai multe cadre didactice ale facultății au fost invitate să 

conducă secțiuni la conferințe internaționale sau să fie keynote speakers.  

Cadrele didactice ale Facultății de Inginerie Aerospațială au fost încurajate să participe la conferințe 

internaționale de vârf (inclusiv în Statele Unite și Federația Rusă) și s-au găsit mai multe soluții 

pentru finanțarea acestor deplasări, atât din fondurile facultății, ale universității, din contactele de 

cercetare, cât și din sponsorizări private. Mobilitatea cadrelor didactice a fost una foarte bună în 

mandatul 2016-2020, comparativ cu perioadele anterioare. 

Menționăm și recordul de participare la Conferința EASN de la Atena 3-6 septembrie 2019, la care 10 

cadre didactice de la Facultatea de Inginerie Aerospațială au prezentat lucrări, într-o secțiune de 

Lansatoare și Navigație Spațială condusă de subsemnatul (Firgura 46).  

 

Contractele de cercetare în care a fost implicat personalul facultății s-au derulat în principal prin 

Centrul de Cercetări pentru Aeronautică și Spațiu (CCAS) condus de Prof. dr. ing. Teodor Viorel 

Chelaru. În premieră, am reușit să extindem participarea la activitatea centrelor de cercetare cu 

mutarea Laboratorului de Încercări în Zbor și Modele Experimentale condus de Prodecan Conf. dr. 

ing. Petrișor Pârvu în Centrul de Cercetări CAMPUS, condus de Prof. dr. ing. Bogdan Ionescu (Figurile 

67-68). Centrul de Cercetări CEO Space Tech condus de Prof. dr. ing. Mihai Datcu, având o activitate 

relevantă în domeniul spațial, a început să funcționeze din 2018 într-un spațiu care a fost retrocedat 

de Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Ingineria Informației către Facultatea de Inginerie 

Aerospațială. Sunt perspective optime pentru a derula contracte și prin acest centru. De asemenea, a 

fost înființat în colaborare cu Facultatea de Transporturi un Centru de Cercetări pentru Vehicule Fără 

Pilot, de la care se așteaptă de asemenea rezultate. 

Perioada 2016-2020 nu a fost una prea bună pentru cercetare, din cauza finanțării foarte proaste a 

cercetării pe plan național, o scădere fără precedent a procentului alocat cercetării (0,15% din PIB). 

Dintre țările Uniunii Europene, România s-a clasat constant pe ultimul loc în privința finanțării 

cercetării. În ciuda acestor premise regretabile, cercetarea în Facultatea de Inginerie Aerospațială a 

continuat și în perioada mandatului 2016-2020, cu următoarele rezultate: 
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Tabelul 8 – Contracte de cercetare derulate prin CCAS și CAMPUS (echivalent € - valori necumulative) 

Anul CCAS Campus Total 
valoare 
totală 

nr. de 
contracte 

valoare 
totală 

nr. de 
contracte 

 

2017 205.000 10 100.000 1 305.000 

2018 259.000 9 147.300 2 406.300 

2019 231.400 9 73.500 2 304.900 

 

Dintre contractele derulate menționăm: Software for thermal and flow fields analysis in the 

supersonic/hypersonic boundary layers. Verifications and uncertainty qualification (cu European 

Space Agency – Prof. S. Dănăilă), Design Study of a Cryogenic Stopping Cell for the ELI-NP IGISOL 

Beam Line- CSCDEMO, Sistem aerian multi agent cu staţie de sol mobilă pentru managementul 

informaţiilor - MASIM (PN-II-PT-PCCA), Stratospheric microsystems platform for aerospace 

observation, testing and research - STRATOTEST, Platforme UAV (vehicule aeriene fără pilot uman) 

cu capabilităţi dedicate şi infrastructură suport, pentru aplicaţii în misiuni de securitate naţională 

(PN-III-P2-2.1-SOL – Conf. P. Pârvu), Sistem hibrid de energie regenerabila bazat pe turbina eoliana 

cu ax vertical cu panouri fotovoltaice integrate si suspensie magnetica -WIPHRES (PN2), 

Optimizarea structurilor fonoabsorbante pentru imbunatatirea confortului acustic in cabina 

pasagerilor elicopterelor-HeliAc (PN III), Studii și cercetării privind reducerea  zgomotului jeturilor 

motoarelor de aviație cu ajutorul chevroanelor, (UPB GEX), Sistem de energie regenerabilă pentru 

aeroporturi (SERA), PROBA-3  Non-cooperative RV Experiment Phases C/D/E1 (Deimos Engenharia 

SA – Conf. O. T. Pleter), Sistem de testare suborbitală, dezvoltare infrastructura de lansare, teste in 

zbor - STS (Prof. T. V. Chelaru), Dezvoltare sistem suborbital de lansare – experimentări in zbor SLD 

(Prof. T. V. Chelaru), Sistem integrat pentru ghidarea, navigatia, controlul si managementul unui 

lansator suborbital (C.-E. Constantinescu), Neural Networks for Visual Navigation NNVisNav 

(European Space Agency - Prof. O. Grigore-Müller), Advanced Control Techniques for Launchers 

Flight Control Systems- ACLF (Prof. A. Stoica), Sistem aerian multi agent cu staţie de sol portabilă 

pentru managementul informaţiilor-MASIM (Prof. A. Stoica), Tenologii emergente pentru 

contracararea efectelor indude de curgerile turbulente ale mediilor fluide  - P1 Detectia 

turbulentelor in aer clar utilizand tehnologii lidar de inalta rezolutie spectrala - P2 Strategii 

emergente anti-turbulente: teste in tunel aerodinamic (87PCCDI/2018-CONTUR – Prof. M. Stoia-

Djeska), MIcro LAuncher based on DEtonation Engine (MILADEE – Conf. D. Crunțeanu). 

În 2018 am aniversat 10 ani de mandat al Prof. dr. ing. Teodor Viorel Chelaru la conducerea CCAS. 

Prof. Chelaru are merite excepționale, recunoscute de întreaga noastră comunitate academică, în 

conducerea Centrului de Cercetări pentru Aeronautică și Spațiu în ultimii 10 ani. De asemenea, Prof. 

Chelaru conduce Comisia pentru Cercetare Spațială a Consiliului Facultății. Din veniturile centrului au 

fost finanțate numeroase participări la conferințe de top ale cadrelor didactice și au fost 

achiziționate echipamente utile pentru cercetare. Prin eforturile CCAS, Facultatea de Inginerie 

Aerospațială este membră a International Astroanutical Federation (IAF), care organizează anual 

prestigiosul International Astronautical Congress (IAC).  
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Structura finanțării pe domenii de cercetare în cei 10 ani prezentată în Figura 68 arată profilul 

multidisciplinar al activităților de cercetare desfășurate de CCAS, specific Facultății de Inginerie 

Aerospațială. 

 

 

Figura 68 – Stuctura finanțării pe domenii de cercetare prin Centrul de Cercetări pentru Aeronautică și Spațiu (CCAS) în 10 

ani de activitate (2008-2018) 

 

 

Figura 69 – Valoarea totală a contractelor derulate prin Centrul de Cercetări pentru Aeronautică și Spațiu (CCAS) în 10 ani 

de activitate (2008-2018) 
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Valoarea contractelor derulate prin CCAS în cei 10 ani arată o revenire graduală la nivelul de vârf 

atins înainte de criza financiară din 2009, dar această revenire s-a datorat implicării centrului în din 

ce în ce mai multe proiecte finanțate de Agenția Spațială Europeană (ESA), ca soluție la problema 

scăderii finanțării cercetării pe plan național. 

Situația mai recentă (din anul 2019) este prezentată în Figurile 70 și 71. Se observă că majoritatea 

contractelor de cercetare ale CCAS au ajuns să fie finanțate de European Space Agency (ESA). În 

Figura 71 au fost reprezentate contractele de cercetare derulate prin Laboratorul de Încercări în Zbor 

și Modele Experimentale condus de Conf. Petrișor Pârvu din cadrul Centrului de Cercetări CAMPUS. 

 

 

Figura 70 – Volumul și ponderea contractelor de cercetare ale CCAS în derulare în 2019 (stânga) și sursa de finanțare 

(dreapta) 

 

 

Figura 71 – Volumul contractelor de cercetare derulate prin Centrul CAMPUS 

 

Din 2017, Laboratorul de Încercări în Zbor și Modele Experimentale condus de Prodecan Conf. dr. 

ing. Petrișor Pârvu a început să funcționeze în cadrul în Centrului de Cercetări CAMPUS. 
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Actualmente, acest laborator este complet integrat între laboratoarele de elită ale UPB din Centrul 

CAMPUS. 

 

 

 

 

Figura 72 – Noul Laborator de Încercări în Zbor și Modele Experimentale din Centrul de Cercetări CAMPUS al UPB 

 

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 (Figura 74). Revista este editată de Departamentul de Grafică 
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Inginerească și Design Industrial și este apreciată în mediul academic din domeniu. Meritul acestei 

publicații revine Prof. dr. ing. Ionel Simion. 

 

 

Figura 73 – Conf. dr. ing. Petrișor Pârvu experimentând UAV-uri proiectate și construite în Laboratorul de Încercări în Zbor 

și Modele Experimentale 

 

 

Figura 74 – Revista Journal of Industrial Design and Engineering Graphics (JIDEG) editată de Departamentul de Grafică 

Inginerească și Design Industrial 
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5. Resursele umane 

Resursele umane pentru o instituție de învățământ superior reprezintă în primul rând o investiție pe 

termen lung. Școala formează resursa umană a întregii societăți, prin urmare ar fi normal să-și 

asigure și sieși resursa umană de care are nevoie, la o calitatea optimă. În realitate, nu e ușoară 

atragerea celor mai straluciți tineri pentru a rămâne în facultate să predea și să formeze noi 

generații, din cauza salariilor mult mai mici decât în industria aerospațială. De aceea, am încercat să 

activăm principalul motor motivațional și anume cel profesional, al vocației de dascăl, dar și al 

vocației pasiunii pentru aviație și spațiu, care însuflețește mulți tineri în România. 

Principalele realizări ale mandatului 2016-2020 privind resursele umane au fost următoarele: 

 Transformarea comunicării organizaționale; 

 Normalizarea relației dintre Decan și celelalte cadre didactice, reducerea stresului indus 

artificial personalului, detensionarea unor focare de tensiune; 

 Motivarea personalului pe latura profesională prin creșterea prestigiului facultății și prin 

creșterea numărului de studenți concomitent cu selectivitatea. 

Programul managerial al Rectorului 2020-2024 definește universitatea ca o comunitate a elitelor, 

care ar trebui să lucreze în armonie. În Facultatea de Inginerie Aerospațială elitele sunt din păcate în 

conflict. Ca organizație, facultatea este mai degrabă fragmentată sau divizată, lipsește acel esprit de 

corps absolut necesar pentru a reveni acolo unde merită să revină. Lipsa de coeziune 

organizațională, competitivitatea asumată individualist, ineficiențe încrucișate între cadrele 

didactice și stresul indus pe aceste baze a constituit provocarea mandatului 2016-2020. Reușitele pe 

acest front au fost puține, deci provocarea se menține pentru următoarele mandatele. În mandatul 

2016-2020 am avut o confirmare exemplară că rezistența la schimbare a unei organizații se 

manifestă indiferent dacă vectorii de schimbare sunt într-o direcție bună sau rea, benefică sau 

detrimentală pentru organizație. Schimbările în cultura organizațională iau mult timp și 

perseverență, de aceea ar fi oportună continuarea acestei munci de patru ani pe aceeași linie.  

În mandatul 2016-2020 am încercat stabilirea unui climat de stabilitate și de corectitudine, de 

respect reciproc și de echilibru între cadrele didactice și între departamente. Principala realizare a 

constituit-o eliminarea inechităților în modul cum decanatul s-a raportat la personal, acestea fiind 

principala sursă de stres identificată în analiza pe care am realizat-o în 2016. Orice decizie luată de 

conducerea universității sau de conducerea facultății se poate transforma într-o sursă de frustrări și 

de stres, dacă aplicarea ei se face diferențiat, într-un climat de inechitate, în care relațiile personale 

ale Decanului cu anumiți angajați conduc la diferențieri chiar neînsemnate. Prin urmare este 

important pentru Decan să continue să păstreze echidistanța și focalizarea pe disciplina academică și 

pe aplicarea întocmai a regulamentelor de către toți în mod egal.  

Criza cronică de spații de învățământ sau de spații de birouri prin care trece facultatea, condițiile 

tehnice uneori precare ale spațiilor existente în Polizu, au reprezentat un factor important de 

descurajare și de nemulțumire a personalului.   

În programul managerial al mandatului 2016-2020 identificasem faptul că personalul are parte de 

mult stres la serviciu, adeseori inutil și care ar putea fi evitat. De aceea, în acest mandat am încercat 
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să eliminăm sau să diminuăm cât mai mulți factori de stres, dintre care doi au fost deja menționați 

(criza de spații și comportamentul subiectiv al decanului). Alți factor de stres identificați au fost: 

 Modul de comunicare pe toate palierele este inadecvat, insuficient și generează și 

alimentează neînțelegeri care pot fi evitate; 

 Descurajarea profesională în fața unor generații de studenți care vin în facultate cu lacune în 

înțelegerea unor noțiuni elementare de matematică și fizică. 

 

5.1. Transformarea comunicării organizaționale 

În ceea ce privește comunicarea organizațională, am aplicat o nouă paradigmă bazată pe 

comunicarea scrisă (electronică) și pe transparență deplină, în timp ce ședințele au fost limitate la 

strictul necesar. Site-ul facultății a fost utilizat cu succes ca instrument de comunicare instituțională. 

Comunicarea scrisă are avantajul trasabilității, a obiectivității, a acurateței cronologice, precum și 

avantajul filtrării unor atitudini subiective. Transparența deplină aplicată atât pe relația dintre 

conducerea universității și facultate, precum și în interiorul facultății, cu toate neajunsurile ei, s-a 

dovedit a fi cea mai puțin rea tactică de comunicare. Personalul de conducere a facultății a fost 

angrenat direct la dezbaterile și la deciziile luate. Desigur că această transparență a anulat un palier 

operațional (tactic) al Decanului, care și-a diminuat astfel influența personală în stabilirea și aplicarea 

unor decizii, transformându-se mai degrabă într-o curea de transmisie în ambele sensuri între 

conducerea universității și comunitatea academică a facultății. În fapt, chiar acesta este rolul unui 

Decan în prevederile Legii 1/2011. 

 Modul de comunicare pe toate palierele a fost adus la un standard profesionist, trecându-se 

de la comunicarea organizațională tradițională, preponderent orală, în ședințe sau discuții 

(care nu soldau cu memo-uri scrise), sau bazată pe hârtii oficiale tipărite (în care nu se putea 

căuta) la o comunicare procedurală, scrisă, în format electronic;  

 Toată informația necesară funcționării cadrelor didactice, secretariatului și studenților a fost 

postată pe site-ul facultății, având o coerență informațională; 

 Formularele de completat, capetele de tabel etc. au fost pregătite pentru a fi completate 

doar cu informația net utilă, evitându-se paralelismele de a completa hârtii; 

 Ședințele au fost limitate la maximum 2 ore (normă chiar respectată cu maximum o excepție 

într-un an), doar în slot-uri prevăzute în orar special, pentru a nu deranja activitatea la ore; 

 Procesele-Verbale ale ședințelor au conținut in extenso ce s-a discutat și ce decizii s-au luat, 

cu responsabili și termene clare; 

 Deciziile Consiliului Facultății și ale Biroului Executiv al Facultății au fost publicate pe site în 

timp util; 

 Prodecanii, Directorii de Departament, Directorul Școlii Doctorale, Directorul Centrului de 

Cercetări CCAS, Secretara Șefă și Administratorul Facultății au fost informați în scris, prompt 

și complet cu privire la deciziile luate de Consiliul de Administrație al UPB și referitor la toate 

ordinele primite de la Rectorat. 
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5.2. Normalizarea relațiilor dintre cadrele didactice 

 Consolidarea climatului de stabilitate și de corectitudine, de respect pentru disciplina 

academică, aplicarea întocmai a regulamentelor; 

 Rolul decizional al decanului a fost diminuat mult în favoarea rolului Consiliului Facultății și al 

Biroului Executiv al Facultății, în conformitate cu Legea Educației Naționale 1/2011 și cu 

Carta UPB; 

 Toți Prodecanii au fost împuterniciți cu același drept de semnătură ca al Decanului, cu 

excepția actelor financiare și de investiții, unde singura semnătură recunoscută a fost cea a 

Prodecanului de resort; 

 S-a redus stresul indus artificial personalului, s-au detensionat anumite focare tradiționale 

de tensiune; 

 Anumite decizii importante au fost luate doar prin consens între membrii BEF; 

 A încetat presiunea Decanatului asupra cadrelor didactice excesiv de exigente, încercând în 

același timp analizarea cu seriozitate a tuturor plângerilor studenților în cadrul unor anchete 

desfășurate cu neutralitatea profesională și cu obiectivitate percepută de toate părțile 

implicate; exigența a fost încurajată în mandatul 2016-2020, cu rezultatul paradoxal al 

creșterii promovabilității; cadrele didactice excesiv de exigente au răspuns și le corect noii 

atitudini neutre a Decanatului; 

 A încetat competiția de autoritate între Decan și Directorii de Departament, dintre Decan și 

Directorul Școlii Doctorale, respectiv dintre Decan și Directorul Centrului de Cercetări; 

Decanul și-a declinat competența referitor la aceste entități și și-a asumat doar 

responsabilitățile funcției sale, prevăzute de Legea Educației și de Carta Universității. 

Acest ultim punct evidențiază problema demarcației sarcinilor de management al resurselor umane 

între Decanat și Departament. În principiu, dacă Decanul respectă autonomia Directorului de 

Departament într-o responsabilitate pe care o are acesta din urmă, Decanului îi rămân doar mijloace 

indirecte de acțiune, cum ar fi cele prezentate la Subcap. 5.1, 5.2 și 5.3. 

 

5.3. Motivarea personalului pe latura profesională 

Dacă în perioada 2016-2020 s-au produs creșteri semnificative de salarii ale personalului didactic și 

nedidactic, precum și acordarea unor drepturi cum au fost tichetele de vacanță, acestea au fost 

rezultatul binevenit al unor eforturi la nivelul Rectorului. La nivelul Decanului am observat și am 

acționat pe linia de motivare profesională. Rezultatele factuale prezentate în Capitolele 1, 2 și 3 au 

avut și un efect motivațional asupra cadrelor didactice, asupra secretarelor și asupra studenților. 

Motivarea profesională a cadrelor didactice pleacă de la atitudinea studenților, de la dorința 

studenților de a învăța, dar ajunge și la capacitatea studenților de a studia. Aceasta din urmă 

depinde de selecția operată la admiterea la licență, iar această creștere calitativă a fost una dintre 

realizările cheie, prezentată în Capitolul 3. 

În 2016 în comunitatea academică exista o stare de confuzie în dilema exigenței sau a 

promovabilității (studenți cât mai mulți pentru finanțare – studenți mai puțini, dar care muncesc, 

pentru a merita o diplomă de inginer într-un domeniu tehnologic de vârf). În mandatul 2016-2020 

am aplicat o comandă fermă către exigență și sistemul a răspuns surprinzător, neașteptat de bine, cu 
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o creștere de promovabilitate. Chiar dacă nu răspundea în acest mod, eram hotărâți să restrângem 

facultatea la acea comunitate de studenți cu care se poate lucra. Din fericire însă nu a mai fost 

nevoie de acest sacrificiu.   

 

5.4. Reformarea modelului de dascăl 

Prin programul managerial mi-am propus să schimb modelul de dascăl. Modelul clasic e drept că a 

format generații cu o valoare profesională excepțională în trecut; totuși, astăzi el se dovedește din ce 

în ce mai neadecvat. Modelul de dascăl către care am judecat în 2016 că trebuie să tindem este 

acela în care profesorul își vede și își tratează studenții ca pe copiii lui. Acest lucru nu înseamnă 

dizolvarea exigenței, o prietenie în dauna exigenței, ci un just echilibru: profesorul își dorește 

succesul profesional al copiilor lui, deci va rămâne exigent, chiar va deveni și mai exigent, în orice 

caz, mai implicat. Profesorul Liviu Librescu, eroul de la Virginia Tech a constituit pentru mine acest 

ideal către care să tindem. Am popularizat acest model și am încercat să-l aplic.  

De asemenea, am considerat că spiritul concurențial natural între cadrele didactice trebuie să facă 

loc unui spirit de cooperare, pentru că soarta tuturor depinde de anumiți facori la care trebuie un 

efort de echipă. Suntem o facultate mică, cu un volum disproporționat de mare de muncă, într-un 

domeniu tehnic de vârf. 

Până la data scrierii acestui raport, nu am reușit să obțin date care să confirme sau să infirme că s-ar 

fi făcut anumiți pași pe aceste direcții. Consider că o astfel de reformă ar fi necesitat timpul a două 

mandate, o perioadă de patru ani este insuficientă pentru a vedea rezultate. 

 

5.5. Posturi didactice ocupate prin concurs 

În mandatul 2016-2020 s-au scos la concurs în cele trei departamente ale Facultății de Inginerie 

Aerospațială un număr record de 22 de posturi didactice:  

 2 de profesor 

 2 de conferențiar 

 5 de șef de lucrări 

 13 de asistent 

Posturile au fost ocupate prin concurs, cu respectarea legislației și a regulamentelor, în termenele 

caledaristice prevăzute.  

Procentele semnificative ale Departamentelor (grad de ocupare posturi didactice cu titulari, procent 

Prof+Conf) au fost menținute în parametri normali, sustenabili. 

De asemenea, un număr de 4 posturi de personal nedidactic au fost ocupate prin concurs. 
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5.6. Pensionarea cadrelor didactice 

În mandatul 2016-2020 au ieșit la pensie Prof. dr. ing. Virgil Stanciu, Decan 2008-2016, Conf. dr. ing. 

Vasile Nicolae Constantinescu, Prodecan 2000-2012 și S.l. dr. ing. Ștefan Popescu.  

Cariera Prof. Virgil Stanciu se identifică practic cu Facultatea de Inginerie Aerospațială de la 

înființarea acesteia, în 1971.  

Decanul Stanciu are meritul de a fi redresat facultatea, care în anii 2000 intrase într-o spirală 

vicioasă, pe fondul dispariției interesului tinerilor pentru inginerie. În 2008 a reintrodus examenul de 

admitere și prin acest lucru a recredibilizat facultatea. În 2009 și respectiv în 2016 a introdus două 

noi programe de studii de licență (NA și DA), însumând 85 de studenți pe serie. Astfel, facultatea a 

ajuns în 2016 la o dimensiune fără precedent, de 260 de studenți pe serie (dintre care 220 fără taxă). 

Decanul Stanciu a pus ordine în Secretariatul facultății, cu prețul propriei sănătăți și al unor eforturi 

greu de imaginat. De asemenea, are meritul de a fi stabilit o relație apropiată cu studenții, fiind un 

model de dascăl cu vocație și dedicat acestei nobile profesii. Dacă acum cunoaștem istoria facultății, 

acest lucru i se datorează în mare măsură. A scris numeroase cărți valoroase de istorie a facultății și 

mai ales Cartea de Aur a Facultății de Inginerie Aerospațială, care va rămâne modalitatea esențială 

de a relaționa cu Alumni. Pentru meritele deosebite, Decanul Virgil Stanciu a primit titlul de Profesor 

Emerit. 

 

Figura 75 – Prof. dr. ing. Virgil Stanciu la Air Navigation Convention, Prima ediție, 2010 
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Conf. dr. ing. Vasile Nicolae Constantinescu este de asemenea o figură legendară a facultății. Pentru 

că avea aceleași inițiale ale prenumelui cu cele ale Academicianului Virgiliu Nicolae Constantinescu, 

comunitatea academică, pusă în fața dilemei cine ar putea fi V. N. Constantinescu, a optat pentru 

numele de Bebe Constantinescu. 

A acoperit o diversitate incredibilă de ore, de la motoare cu piston, lucrări de mecanica fluidelor,  

lucrări de geometrie descriptivă și desen tehnic, până la infrastructură aeroportuară și navigație 

aeriană. A asigurat funcționarea facultății ca Prodecan, într-o perioadă critică pentru facultate. 

Le mulțumim din toată inima pentru ce au făcut pentru această facultate. Cred că nu am reușit să le 

arătăm recunoștința pe care o merită și că, în general, comunitatea academică a Facultății de 

Inginerie Aerospațială ar putea să arate mai multă recunoștință celor care au construit această 

școală. Am adăugat în Anexa 2 un breviar istoric, pentru a face un pic de dreptate acestor înaintași. 

 

6. Studenții 

Învățământul superior modern este centrat pe student. Acest lucru este reflectat de un principiu 

decizional esențial al Decanului, respectat în mandatul 2016-2020:  

Principiul decizional: deciziile luate în managementul facultății trebuie luate în interesul pe termen 

lung al studenților (văzuți ca viitori absolvenți), sacrificându-se interesul imediat al studenților (de 

exemplu de a se renunța la exigență) și totodată sacrificându-se interesul cadrelor didactice, dacă 

acesta contravine interesului pe termen lung al studenților. 

 

 

Figura 76 – Deschiderea anului universitar 2017-2018 la Facultatea de Inginerie Aerospațială 
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Principalele realizări ale decanatului în mandatul 2016-2020 referitoare la relațiile cu studenții sunt: 

 Aplicarea regulamentelor în mod echitabil, fără derogări obținute prin tradiționalele 

audiențe; 

 Dialogul permanent cu studenții, o mai bună comunicare (un site complet și informativ al 

facultății, pagini de facebook, Instagram, răspunsuri instant la unele mesaje și comentarii); 

 Informarea studenților privind grupele și orarul din prima zi a fiecărui semestru; 

 Înființarea unei adrese oficiale de e-mail a facultății la care toate mesajele, întrebările, 

cererile, plângerile sunt luate în considerare și primesc răspuns, inclusiv în zilele libere; 

 Numirea de tutori pentru fiecare serie de studenți și înființarea unui centru de consiliere; 

 Răspunsul în maximum 7 zile la orice solicitare transmisă de studenți electronic sau pe 

hârtie; 

 Colaborarea cu organizațiile studențești pentru organizarea unor activități extracurriculare, 

conferințe etc; 

 Practica de zbor reintrodusă din 2016 ca activitate extracurriculară în anul II; 

 Implementarea procesului feedback studenți prin care se colectează feedback-ul fiecărui 

student prezent la ore despre performanțele fiecărui cadru didactic;   

 Încurajarea activă a mobilităților ERASMUS+, inclusiv pentru practica studenților în 

străinătate; 

 Încurajarea activă a participării studenților la concursuri naționale și internaționale, inclusiv 

cu susținerea cheltuielilor de participare; 

 Gestiunea activă a riscurilor privind securitatea studenților și protejarea lor cât mai 

completă, un management al situațiilor critice, măsuri etice proactive; 

 Semnarea și implementarea unor parteneriate cu importante companii din industrie (GKN 

Fokker, Alten GECI, EUROCONTROL) și implicarea inginerilor acestor companii în activități 

extracurriculare de training în facultate, cum ar fi Fokker Academy și CATIA Lab; 

 Atragerea de burse acordate studenților cum au fost bursele PPL acordate prin concurs de 

Școala Superioară de Aviație, bursele cu ore de pilotaj acordate prin concurs de Boeing-

Jeppesen prin Regional Air Services (RAS); 

 Susținerea activităților sportive ale studenților, de la numărul relativ mare de ore în notele 

de comandă, la concursurile sportive la cât mai multe discipline.   

 

Am intensificat trimiterea studenților în stagii de practică de 3 luni în organizații din domeniul 

aeronautic și al tehnologiilor spațiale din Uniunea Europeană: Marea Britanie, Irlanda, Spania, 

Austria, Germania, Belgia, Țările de Jos, Franța. Acest experiment început în 2012 a fost consolidat 

prin atragerea de fonduri de mobilități ERASMUS+. Studenții noștri au avut realizări semnificative în 

stagiile lor de practică, ceea ce a ajutat la mărirea prestigiului internațional al UPB. 

În 2016 când am preluat mandatul de Decan de la Prof. dr. ing. Virgil Stanciu, s-a produs o schimbare 

de paradigmă în viața studenților. Decanul Stanciu a fost foarte iubit de studenți, atât pentru 

calitățile sale de dascăl, dar și pentru bunăvoința părintească arătată studenților și pentru asimetria 

de comportament în favoarea studenților și în detrimentul cadrelor didactice. Studenții simțeau că 

au în Decanul Stanciu un apărător, inclusiv în situația când un cadru didactic era mai exigent cu ei. 
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Erau legendare cozile formate de studenți în ziua de audiențe a Decanului, care le aproba diferite 

cereri sau le soluționa diferite plângeri. 

Din cauza stilului de conducere diferit și ca urmare a respectării programului meu managerial, am 

schimbat această politică față de studenți și am desființat toate înlesnirile acordate studenților, fie 

pentru a promova fără necesarul de puncte credit, fie pentru a putea da o restanță de mai multe ori 

într-o sesiune (așa-zisele sesiuni de reexaminare), fie pentru a utiliza mecanismul schimbului de 

discipline pentru a evita anumite cadre didactice mai severe. Consider că a fost o decizie corectă și 

chiar dacă studenții s-au speriat și s-au supărat, cel puțin au început să opereze exact aceleași reguli 

scrise pentru toți, s-a respectat un principiu de tratament egal. Toate cererile sau audiențele 

studenților prin care se solicitau derogări de la regulamente sau de la deciziile luate de Consiliul 

Facultății sau de BEF au fost respinse cu motivarea că Decanul trebuie să fie un garant al respectării 

regulamentelor și nu un generator de precedente unice, de derogări și de excepții. Drept urmare, 

după primul an au și dispărut cererile de audiență. Consider că am făcut un bine studenților, cu toate 

reacțiile lor negative, exprimate pe Facebook, prin mesaje pe e-mail sau direct. Conținutul factual al 

Capitolului 3 demonstrează că această nouă paradigmă a lucrat de fapt în interesul studenților, iar 

promovabilitatea în facultate a crescut îmbucurător. 

Premiile luate de studenții facultății în mandatul 2016-2020 prezentate în Capitolul 2 indică faptul că 

aceștia s-au simțit încurajați să participe la concursuri, chiar la concursuri internaționale. La 

festivitatea de absolvire din iulie 2018 cu șefii de promoții pe Politehnică, Rectorul i-a invitat pe 

absolvenți să-și exprime gândurile despre cei patru ani petrecuți la studii în UPB. Un șef de promoție 

a criticat conducerea facultății lui pentru faptul că nu a simțit niciun sprijin din partea Decanului sau 

a Prodecanilor pe parcursul studiilor și pus sălii întrebarea dacă vreun absolvent de acolo a fost 

ajutat de Decanul lui cu ceva, dacă a simțit grija sau preocuparea conducerii facultății pentru el. 

Dintre puținele mâini ridicate în amfiteatrul AN010 au fost două de la Facultatea de Inginerie 

Aerospațială, șefii de promoție Mihnea Gall de la SP și Ioana Neagu de la NA. Acest lucru a 

impresionat prin contrastul puternic cu celelalte facultăți.  

În 2019 am făcut un studiu de marketing asupra studenților de anul I licență (278 de studenți), 

pentru a înțelege ce este important pentru ei din ceea ce poate să ofere o facultate. Așteptările lor s-

au clasificat cum se vede în Tabelul 9. 

Acest studiu ne poate ajuta să construim acele valori pe care studenții le așteaptă de la noi, dar și să 

înțelegem unde greșim în relația cu studenții de astăzi.  În primul rând, trebuie să creem încredere și 

stabilitate. Unde greșim? Cu schimbări în regulamente, în curriculă etc. Studenții percep schimbările 

ca pe niște experimente pe care le facem pe ei. Un regulament bun nu trebuie schimbat des și nici o 

curriculă bună. Schimbările provoacă teamă. Mai greșim cu lipsa de coeziune organizațională (Cap. 

5): cadre didactice critică alte cadre didactice sau conducerea facultății în fața studenților, uneori 

ajungând chiar să îi utilizeze pe studenți ca instrumente în aceste dispute. Persistă o atmosferă de 

tensiune. Uneori frustrările conduc la nervozitate în sălile de clasă sau în secretariat, o atmosferă 

tensionată. În mod surprinzător oarecum, studenții ar prefera un profesor nu atât de bine pregătit 

profesional, dar calm și înțelegător.  

 

 



81 
 

Tabelul 9 – Care sunt valorile pe care studenții de anul I le așteaptă de la o facultate 

Nr. 
crt.  

Valoare percepută Ponderea 
factorului 

1 Încrederea în instituție: siguranță, stabilitate, previzibilitate, profesionalism, 
corectitudine 

17% 

2 Relevanța practică: cât mai multe activități practice și cât mai puțină teorie 15% 

3 Profesori competenți, dar calmi și indulgenți 13% 

4 Procurarea sau facilitarea obținerii unui loc de muncă bun în industrie (de către 
facultate) 

11% 

5 Dotări tehnice, laboratoare 11% 

6 Spații de învățământ moderne, confortabile, curate 10% 

7 Studenții să se simtă apreciați, ascultați cu calm, înțeleși (de profesori, de 
secretare) 

9% 

8 Cât mai puține materii care nu au relevanță practică pentru domeniul ales 5% 

9 Felurite altele (sub 3% fiecare) 9% 

 

 

 

 

 

Figura 77 – Studenții Facultății de Inginerie Aerospațială preferă activitățile practice în care pun mâna pe aeronave în 

detrimentul studiului teoretic  
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Figura 78 – Practica de zbor a studenților în anul II reluată din 2016 cu sprijinul MEN (finanțarea activităților 

extracurriculare), a Aeroclubului României și a Asociației Alumni Politehnica Aerospace Engineering 

 

Referitor la conținutul învățământului, este șocant să constatăm că mulți studenți de anul I ar vedea 

studiile ideale ca 100% practică și 0% teorie. Un obiectiv specific și concret în Facultatea de Inginerie 

Aerospațială l-a reprezentat managementul așteptărilor studenților, în special pentru studenții din 

anii mici, care au o viziune deformată despre formarea ca inginer aerospațial. În opinia majorității 

lor, singurele activități care contează sunt cele practice, în care studenții pun mâna pe aeronave sau 

pe componente (v. Figura 77). Aeronavele ar putea fi proiectate prin trial and error, fără a recurge la 

teorie, la modelarea matematică sau algortimică. Pe YouTube de exemplu fac trafic astfel de 

influenceri care se laudă cu realizările lor zburătoare. Acest curent neo-empirist descurajează tinerii 

să investească timp și efort în studiul materiilor teoretice. Decanatul trebuie să conștientizeze 

problema și să găsească împreună cu partenerii din industrie acele metode de a convinge tinerii de 

valoarea utilizării modelelor matematice, de importanța teoriei, a dezvoltării gândirii abstracte. 

Acest demers presupune desigur și modernizarea unor metode de predare, utilizarea exemplelor 

practice din domeniul ingineriei aerospațiale, precum și adoptarea unor metode pedagogice 

constructiviste, unde se ajunge chiar empiric la necesitatea modelării matematice.  

Referitor la dotări și la spații de învățământ (moderne, confortabile, curate) probabil că ne abatem  

cel mai mult de la așteptările studenților. De aceea, pentru Facultatea de Inginerie Aerospațială, un 

nou sediu în Noul Local reprezintă obiectivul crucial pentru mandatul 2020-2024. 

Interesant este faptul că niciunul dintre studenții de anul I nu așteaptă de la facultate ceva care se va 

dovedi cel mai valoros lucru în viață: dezvoltarea mentală a individului, dezvoltarea gândirii 

abstracte. Foarte multe dintre așteptările studenților sunt legate de confort (fizic, psihic). Aparent a 

scăzut acceptabilitatea lor pentru excursiile în afara zonei de confort, pe care profesorii din 
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Facultatea de Inginerie Aerospațială le-au exersat atât de bine cu studenții de-a lungul deceniilor. 

Fără aceste "șocuri", dezvoltarea mentală nu se mai ridică la nivelul cu care facultatea ne-a obișnuit. 

Fără studiul teoretic intens nu se poate dezvolta gândirea abstractă. 

Feedback-ul studenților este important și ar trebui să continue procesul de colectare sistematică, 

prelucrare și raportare a acestei informații. Pe de altă parte, mai mult credit ar trebui acordat 

feedback-ului absolvenților, care sunt mai maturi și mai realiști, mai în măsură să judece dacă 

experiența lor în facultate a fost una care le-a deschis mintea și i-a ajutat sau nu. 

 

6. 1. Practica studenților 

 

Figura 79 – Practica de zbor a studenților în anul II la Aeroclubul României (planor) 

 

În mandatul 2016-2020 am acordat o atenție specială practicii studenților. Am introdus practica pe 

timpul vacanței de vară structurată astfel: 

 Anul I – Voluntariat, extracurricular, facultativ, prin acord direct între student și angajator  

 Anul II – Practica de zbor, extracurriculară, opțională pentru studenții integraliști sau cvasi-

integraliști (în limita a 116 PC) 

 Anul III – Practica de domeniu3, curriculară, obligatorie, 6 PC, 12 săptămâni, se încheie cu 

colocviu 

 Anul IV – Practica de specialitate pentru pregătirea Proiectului de Diplomă, curriculară, 

obligatorie, 4 PC, minimum 98 ore 

                                                           
3
 Până în 2016 la unele programe de studii practica de anul III era de domeniu, la altele era de specialitate; am 

uniformizat planurile de învățământ, toți studenții au o practică în domeniul ingineriei aerospațiale 
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Practica de domeniu din anul III s-a efectuat în locuri puse la dispoziție de facultate în proporție de 

100% la următorii angajatori: 

Locuri de practică 2016-2020 
(în ordine alfabetică) 
 
AACR Autoritatea Aeronautică Civilă Română – București 
Aeroclubul României – București / Clinceni 
Aeroportul Internațional Cluj Avram Iancu – Cluj Napoca 
Aeroportul Internațional Craiova – Craiova 
Aerostar – Bacău 
Aerofina – București 
Air Bucharest – București 
Airbus – Toulouse 
Airbus Helicopters Romania – Ghimbav, Brașov 
Assystem Romania – București 
Austro Control – Viena 
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 
Deep Blue – Roma 
DFS Deutsche Flugsicherung – Langen, Frankfurt 
DLR – München 
EASA – Köln 
EUROCONTROL – Bruxelles 
eXcent Romania – București 
Fokker Engineering Romania – București 
GECI Engineering Services Romania – București 
Gelvalco Industrial – Brănești 
GMV Romania – București 
HPS High Performance Space Structure Systems – Bremen 
HPS High Performance Space Structure Systems Romania – București 
EUROCONTROL Institute of Air Navigation Services – Luxembourg 
IAR – Brașov 
ICPE Institutul de Cercetări Electrotehnice – București 
ID center – Donauwörth, Augsburg 
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 
Safran Group – Toulouse 
Școala Superioară de Aviație Civilă – București / Strejnic 
TAROM – Otopeni 
Think Research – Bournemouth, UK 
Toyo Aviation – București 
Turbomecanica – București 
Universal Alloy Corp. – Baia Mare 

http://www.caa.ro/
http://www.aeroclubulromaniei.ro/
http://airportcluj.ro/
https://www.aeroportcraiova.ro/en/
http://www.aerostar.ro/
http://www.aerofina.ro/
http://www.airbucharest.ro/nou/index.php
https://www.airbus.com/
https://www.airbushelicopters.ro/
http://www.assystem.com/en/the-company/Romania.html
https://www.austrocontrol.at/
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/
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.excent.fr/en/
http://www.fokker.com/Aerostructures_Engineering_Romania
https://www.linkedin.com/company-beta/210873/
http://www.gevalco.ro/
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.icpe.ro/ro
http://id.center/
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
https://www.safran-group.com/
http://www.aviationacademy.ro/
http://www.tarom.ro/
http://www.think.aero/
http://www.toyoaviation.ro/
https://turbomecanica.ro/
http://www.universalalloy.com/
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De organizarea practicii s-au ocupat cu succes Prodecan Conf. dr. ing. Laurențiu Moraru împreună cu 

responsabilii pe programe de studii: Conf. dr. ing. Florin Frunzulică, Conf. dr. ing. Daniel Crunțeanu, 

S.l. dr. ing. Mihai Barbelian, As. ing. Cornel Dinu și S.l. dr. ing. Irina Ștefănescu.  

 

6.2. Burse pentru studenți 

Tabelul 10 sintetizează bursele acordate de Facultatea de Inginerie Aerospațială în mandatul 2016-

2020 până la data scrierii acestui material. Comisia de atribuire a burselor a fost condusă de 

Prodecan Conf. dr. ing. Petrișor Pârvu și din ea au făcut parte unul sau doi reprezentanți ai 

studenților. Din mandatul 2016-2020 au început să se acorde sistematic burse masteranzilor, atât în 

anul I cât și II. Regulile de atribuire a burselor pe programe de studii decise în 2013 și care 

defavorizează studenții programului de studii Navigație Aeriană au funcționat și pe durata 

mandatului 2016-2020, ca probă a echidistanței Decanului față de programele de studii menționată 

la pag. 56. 

Cuantumul burselor în 2017 s-a dublat față de 2016 și în plus bursa socială s-a putut cumula pentru 

prima oară cu bursa de merit. De asemenea, criteriile pentru bursele sociale s-au diversificat, așa că 

a crescut vertiginos numărul de burse sociale acordate, pe o curbă de învățare, pe măsură ce 

studenții eligibili erau instruiți de Secretariat cum să-și întocmească dosarul. Dacă în mandatul 2012-

2016, se acordau în medie sub 30 de burse sociale, numărul acestora s-a stabilizat la o valoare de 

peste 100 în mandatul 2016-2020. Efectul creșterilor în număr și în cuantum ale burselor nu este 

numai unul pozitiv. A crescut și rivalitatea necolegială între studenți, efortul unor studenți de 

negociere neprincipială a notei cu profesorii, energia investită în contestarea notelor. Efortul 

managerial a devenit mai mare și spiritul de echipă al studenților a suferit un recul. 

 

Tabelul 10 – Burse acordate studenților UPB-FIA 

Anul univ. 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Semestrul I4 II I II I II I 

Burse de 
performanță 
1200 lei/lună 

6 2 5 5 7 1 2 

Burse de 
merit I 900 
lei/lună 

25 28 31 38 37 44 34 

Burse de 
merit II 700 
lei/lună 

135 159 150 131 103 104 119 

Burse sociale 
580 lei/lună 

22 44 63 77 103 104 104 

 

 

                                                           
4
 În sem. I 2016-2017 cuantumul burselor era la jumătate, adică 600 lei/lună bursa de performanță, 450 

lei/lună bursa de merit I, 350 lei pe lună bursa de merit II și 250 lei/lună bursa socială 
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7. Alumni 

 

Figura 80 – Câțiva dintre cel mai remarcabili Alumni ai Facultății de Inginerie Aerospațială din galeria al cărei curator este 

Asociația Alumni Politehnica Aerospace Engineering 

 

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 2018 

asociația a sponsorizat Facultatea de Inginerie Aerospațială cu aproape €10.000, din care s-a 

achiziționat mobilierul din I013, s-au plătit orele de zbor aferente practicii de zbor, s-au achitat 

facturile pentru calendarele facultății și o parte din tirajul broșurii 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. De asemenea, sponsorii Air Navigation 

Convention sponsorizează evenimentul prin intermediul asociației, pentru că, spre deosebire de 

Asociația Studenților Euroavia București care organizează AeroConsult, studenții care organizează Air 

Navigation Convention nu au constituită o asociație proprie. 
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Figura 81 – Pagina de prezentare a Asociației Alumni Politehnica Aerospace Engineering 

 

Pornind de la Cartea de Aur a Prof. Virgil Stanciu, asociația a continuat să actualizaze baza de date cu 

toți absolvenții facultății, popularizând valorile profesionale remarcabile pe care facultatea le-a dat 

de-a lungul timpului industriei aerospațiale românești, dar și celei americane, canadiene, britanice, 

franceze sau germane. Acest tezaur trebuie cunoscut, valorificat, pentru virtuțile lui motivaționale. 

Asociația încearcă să facă cunoscute poveștile celor mai remarcabili absolvenți ai facultății și 

acționează ca un curator al acestui tezaur, pentru a-i inspira pe tinerii care se ridică pe umerii unor 

giganți.  

Asociația Alumni Politehnica Aerospace Engineering folosește toate finanțările din cotizații și donații 

exclusiv pentru proiecte concrete în sprijinul studenților și al comunității academice. Nu se plătesc 

salarii în asociație, munca făcându-se pe bază de voluntariat. Asociația transmite tuturor membrilor 

rapoarte financiare anuale detaliate, în mod transparent. Cotizațiile și donațiile se pot plăti prin 

PayPal. Paginile de internet ale asociației au fost găzduite pe site-ul facultății, atât baza de date de 

absolvenți, cât și interacțiunea cu absolvenții. 
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Figura 82 – Transpunerea online și aducerea la zi a Cărții de Aur a Facultății de Inginerie Aerospațială de Prof. dr. ing. Virgil 

Stanciu, Decan 2008-2016 a Asociației Alumni Politehnica Aerospace Engineering 

 

8. Guvernanța, asigurarea calității și respectarea eticii universitare 

Guvernanța facultății a avut ca obiectiv respectarea principiilor pe care se bazează învățământul 

superior național (Legea 1/2011) și a principiilor enunțate în programul managerial al Decanului.  

Referitor la principiul autonomiei universitare, toate deciziile referitoare la facultate s-au luat prin 

dezbateri, în ședințele CF și BEF și nu individual de Decan sau în alte cercuri. 

S-a respectat principiul libertății academice. 

Principiul răspunderii publice a fost respectat printr-un management corect și responsabil al 

resurselor financiare și materiale, prin implementarea riguroasă a Controlului managerial intern și 

audit intern (Ordin 400/2015 intrat în vigoare în aprilie 2016 pentru aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităţilor publice). 

Referitor la principiul asigurării calității, Facultatea de Inginerie Aerospațială a implementat 

Sistemul de Management al Calităţii în baza Legii 87/2006, bazat pe următoarele: 

 Întărirea construcției organizaționale a facultății bazate pe integritate; 

 Înlocuirea pe cât posibil a birocrației bazate pe hârtie cu servicii on-line, pentru a reduce cozile la 

care studenții sunt uneori obligați să stea; 
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 Crearea și impunerea unor politici manageriale active, preventive dar și punitive, de eliminare a 

plagiatului; 

 Politici manageriale active de asigurare a corectitudinii la examene. 

Decanul are un rol important în asigurarea calității prin forța exemplului și prin construcția 

organizațională. Noul tip de organizație de succes a secolului XXI este structurat în jurul unui pilon de 

rezistență de integritate. Mediul organizațional modern se caracterizează prin transparență 

informațională împinsă uneori la extrem. În astfel de condiții, reușesc organizațiile în care prevalează 

integritatea, în care sunt respectate normele de etică în cele mai mici detalii, în care iradiază un spirit 

de integritate, cinste și corectitudine de la lider către adepți și de la manager către subalterni. Înainte 

de a-și convinge clienții prin marketing, o organizație modernă trebuie să-și convingă mai întâi pe 

deplin proprii angajați. Clienții sunt influențați de alți clienți, dar și de diferiți angajați într-o măsură 

mult mai mare decât în trecut, prin vectorii informaționali de tipul rețelelor sociale. Socializarea 

virtuală este într-o foarte mare măsură emoțională și intruzivă în secretele organizațiilor. 

Transparența și corectitudinea sunt condiții sine qua non ale unei organizații și cu atât mai mult ale 

unei instituții de învățământ superior. În perioada de formare a unui tânăr, experiențele acestuia 

într-un mediu academic cu vicii de etică îl pot traumatiza pe viață, sau îl pot forma într-un fel 

dezastruos pentru societate. Decanul trebuie să fie un exemplu de atitudine etică, de integritate, de 

probitate. Acțiunile lui trebuie să asigure transparența, trebuie să inspire încredere, trebuie să fie 

neechivoce. În relația sa cu mediul extern, facultatea ar trebui să apară ca o entitate unită, nu ca una 

măcinată de conflicte, dintre care marea majoritate artificiale sau care ar putea fi aplanate ușor. 

Încrederea se câștigă greu și se pierde brusc.   

Prin activitatea asiduă a Prodecanului Conf. dr. ing. Laurențiu Moraru, facultatea a făcut un real 

progres în asigurarea calității și respectarea eticii universitare. S-a reînceput procesul Feedback 

Student, pentru colectarea opiniei studenților despre prestația cadrelor didactice.  

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 nu a mai fost 

depistat din 2018, spre deosebire de 2017 când s-au depistat 3 tentative de vânzare a unor lucrări. 

Frecvența cuvintelor cheie "inginerie aerospatiala" pe site-urile de căutare a "referatelor" a scăzut 

mult din 2018, ceea ce interpretăm ca fiind un semnal pozitiv. Va fi important să menținem acest 

rezultat. 

Din 2017 a existat un orar complet și funcțional din prima zi de școală a fiecărui semestru, ceea ce a 

constituit o premieră în istoria recentă a facultății. Publicarea pe site a grupelor și a orarului a 

constituit de asemenea un pas înainte în evitarea unor ineficiențe și disfuncționalități la începutul de 

semestru. 

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 
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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 crescut semnificativ din 

2016. 

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. 

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 subsemnatul  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. 

Principiul echității a fost aplicat în toate deciziile luate, atât în legătură cu studenții, cât și cu cadrele 

didactice, cu departamentele, cu programele de studii. 

Referitor la principiul eficienței manageriale și financiare, în toți anii universitari ai mandatului, 

Facultatea de Inginerie Aerospațială s-a încadrat  în indicatorul de cost de 29 de ore pe student5, 

stabilit de Senatul Universității Politehnica din București. Încadrarea în acest indicator s-a făcut fără 

sacrificarea condițiilor de predare pe formații de studii supradimensionate (cu excepția condiților 

impuse prin regulamente și anume ca predarea orelor de proiect să se facă cu grupa și nu cu 

subgrupa). S-au respectat limitele de formații de studii impuse de Consiliul Facultății. Managementul 

financiar în mandatul 2016-2020 are următoarele realizări: 

 Încadrarea în indicatorul de cost prin notele de comandă anuale; 

 Reducerea costurilor prin utilizarea rațională a spațiilor și prin alte măsuri de eficientizare; 

 Atragerea de sponsorizări și de sprijin financiar și material din industrie și de la Alumni prin 

Asociația Alumni Politehnica Aerospace Engineering; 

 Atragerea de studenți străini și de studenți cu taxă; 

 Colectarea taxelor de studii, a taxelor de refaceri etc. cu maximum de acuratețe; 

 Îmbunătățirea criteriilor de finațare a învățământului superior bazată de performanță prin 

efortul fiecărui cadru didactic. 

În virtutea principiilor răspunderii publice și al transparenței prevăzute de Legea Educației Naționale 

1/2011 Art. 118 lit. (c) și (g) am publicat pe site-ul facultății www.aero.pub.ro breviare ale tuturor 

deciziilor Consiliului Facultății și respectiv ale Biroului Executiv al Facultății pe întreaga durată a 

mandatului. Am transmis tuturor membrilor Biroului Executiv al Facultății și Directorilor de 

                                                           
5
 cu o depășire infimă în 2019-2020: 29,09 

file:///C:/Users/Pleter/Google%20Drive/Decanat/RaportulAnual/Final/www.aero.pub.ro
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Departament informări scrise despre toate deciziile luate în Consiliul de Administrație sau în orice 

altă ședință care privea facultatea. 

Am aplicat consecvent principiul respectării drepturilor și libertăților studenților și ale personalului 

academic, principiul independenței de ideologii, religii și doctrine politice, principiul libertății de 

mobilitate națională și internațională a studenților, a cadrelor didactice și a cercetătorilor,  

principiul consultării partenerilor sociali în luarea deciziilor și principiul centrării educației pe 

student. 

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 

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. 

*** 

În esență, problema spațiilor de învățământ este pe departe cea mai mare provocare a facultății. 

Prin urmare, prioritatea strategică zero a comunității academice a Facultății de Inginerie 

Aerospațială o reprezintă investiția într-un nou local al facultății, conform programului managerial al 

Rectorului. Începând cu promoțiile de acum 30 de ani, fiecare Decan a prezentat planuri cu noua 

clădire a facultății, care inițial trebuia să fie în zona aeroportului internațional București Aurel Vlaicu. 

Este momentul istoric de a face în sfârșit acest pas atât de dificil și de costisitor. Investiția va avea și 

valența unei motivări excepționale a comunității academice. 

Facultatea de Inginerie Aerospațială a introdus în ultimii 14 ani mai multe noi programe de studii și a 

crescut în mod susținut numărul de studenți, dar în același timp și exigența și calitatea. Resursele 

materiale au rămas însă în urma acestor dezvoltări și se impune o analiză atentă a adecvării 

resurselor materiale, în special spații de învățământ, laboratoare și dotări. 

Există nemulțumiri semnificative ale comunității academice cu privire la spațiile de învățământ și la 

dotări, dar și la condițiile de confort (căldură), securitate și de igienă. În mandatul 2016-2020 am 

renovat majoritatea spațiilor de învățământ din Polizu, le-am mărit capacitatea (prin mobilare / 

remobilare) și le-am ameliorat funcționalitatea (s-au instalat proiectoare și ecrane funcționale în 

toate sălile). Am implementat un mecanism de management al problemelor cu spațiile de 

învățământ, cu reacție promptă la plângerile care au apărut. Media duratei de rezovare a 

problemelor tehnice cu spațiile a fost de aproximativ 7 zile. 
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Programul managerial al Decanului 2016-2020 s-a bazat pe un principiu care include printre 

resursele organizației și o nouă resursă, cea etică sau de integritate. Este o abordare inovatoare, 

adoptată de unele organizații care văd astfel o nouă ordine socioeconomică. Decanul a menținut un 

dialog deschis și sincer cu societatea și a promovat dialogul cu mediul economic. 

În mandatul 2016-2020 am încercat: 

 Să apăr onoarea profesională și prestigiul profesional în domeniul aerospațial; 

 Să acționez pentru repoziționarea facultății ca lider de autoritate profesională în domeniu, 

pentru afirmarea și consolidarea facultății ca autoritate profesională supremă pe plan 

național în domeniul ingineriei aerospațiale; 

 Să acționez pentru unificarea facultății și eliminarea barierelor între generațiile de 

absolvenți, exploatând oportunitățile rețelelor sociale virtuale; 

 Să valorific capitalul de încredere și de prestigiu profesional al multor generații de 

absolvenți, prin cultivarea unor legături mai strânse ale comunității de Alumni, integrarea 

Alumni în comunitatea academică; 

 Să ridic parteneriatul cu industria la un nou nivel; 

 Să schimb politica față de celelalte facultăți dintr-una concurențială într-una de cooperare. 

Referitor la acest ultim aspect, UPB-FIA a avut din 2016 o deschidere pentru colaborarea cu celelalte 

facultăți ale UPB și a încercat să dezghețe aceste relații, marcate uneori de un spirit excesiv de 

concurență.  

În cadrul evenimentului Building a Successful Dutch-Romanian Tech Cooperation organizat de UPB-

FIA pe 3 mar 2017, companiile Philips, ORTEC și Fokker Engineering România au prezentat 3 studii de 

caz privind cooperarea cu Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Inginerie Medicală, 

Facultatea de Automatică și Calculatoare și respectiv Facultatea de Inginerie Aerospațială (v. 2.4).  

Pe aceeași linie s-a înscris și invitarea Facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor în 

contractul ESA_Lab IGLUNA cu cu Swiss Space Center și cu Univ. din Lausanne, precum și cooperarea 

cu Centrele de Cercetări ale Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației CEO 

SpaceTech și respectiv Campus. 

Cu Facultatea de Transporturi am înființat un Centru de Cercetări pentru vehicule fără pilot. 

Am purtat tratative de peste un an cu Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia 

Informației pentru înființarea unui program de master comun de Sisteme și Tehnologii Spațiale, 

acreditat de Agenția Spațială Română (ROSA). Din păcate aceste tratative nu au avut succes. 

Am colaborat cu Facultatea de Mecanică și Mecatronică pentru mobilitățile ERASMUS. Deoarece 

anterior anului 2016 a existat o rezistență față de aceste mobilități, UPB-FIA avea puține acorduri 

semnate, în contrast cu UPB-FIMM, care avea multe acorduri. Din 2016 am utilizat intens acordurile 

încheiate de UPB-FIMM în beneficiul studenților noștri și în beneficiul ambelor facultăți. 

Laboratorul de Încercări în Zbor și Modele Experimentale înființat în 2016 în cadrul Centrului de 

cercetări CAMPUS a derulat o activitate intensă de prezentări, fiind pentru prima dată când un 

laborator de inginerie aerospațială intră în circuitul oficial al vizitelor în UPB a delegațiilor străine și 



93 
 

naționale. Laboratorul derulează activități cu studenții din Facultatea de Electronică, Telecomunicații 

și Tehnologia Informației, precum și cu studenți ai Facultății de Inginerie Industrială și Robotică. 

Din 2016 la contractele de cercetări ale UPB-FIA/CCAS au început să fie invitați să lucreze și studenți 

ai altor facultăți și anume ai Facultății de Automatică și Calculatoare. 

Premiile câștigate de studenții noștri în cadrul concursurilor naționale studențești de rezistența 

materialelor, mecanică, matematică, fizică, limbi străine și sport ne-au sporit prestigiul și relevanța în 

cooperarea cu Facultățile de Inginerie Industrială și Robotică, de Ingineria Sistemelor Biotehnice și de 

Științe Aplicate, de Inginerie în Limbi Străine și de Inginerie Medicală.  

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

Materialelor precum și Facultatea de Inginerie Medicală) am format o alianță pentru a rezolva 

problemele spinoase ale funcționării în spațiile din Polizu. Astfel, am obținut investiții suplimentare 

în Polizu, renovări, marcarea aleilor, instalarea camerelor de supraveghere, reabilitarea parcurilor și 

a spațiilor verzi, a fântânii din P, dobândirea de spații de la facultățile care deși părăsiseră Polizu, încă 

mai ocupau încăperi etc.  

Cea mai importantă activitate a acestei alianțe a reprezentat-o auditul Băncii Europene de Investiții 

pentru aprobarea creditului din Planul Junckers 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. 

 

 

Figura 83 – 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 în procesul de audit 
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În concluzie, în mandatul 2016-2020 s-a schimbat politica față de celelalte facultăți dintr-una 

concurențială într-una de cooperare. 

 

9. Concluzii și recomandări pentru viitor 

Brand-ul Facultății de Inginerie Aerospațială construit începând cu anul 2008 s-a axat pe valorile 

clasice ale acestei facultăți speciale a Universității Politehnica din București.  

Facultatea de Inginerie Aerospațială a Universității Politehnica din București a reprezentat o școală 

cu un prestigiu excepțional, recunoscută pe plan internațional pentru absolvenții săi. După 1994 

totuși, declinul industriei aeronautice a României a însemnat și declinul școlii. Orele de zbor pe care 

fiecare student le făcea cu instructor în practica din anul II au fost primele costuri sacrificate. Apoi, 

mulți profesori sau cercetători eminenți au emigrat sau au ieșit din sistem, cum ar fi Liviu Librescu, 

un adevărat model de dascăl, care și-a apărat studenții cu prețul vieții. 

Facultatea de Inginerie Aerospațială este astăzi în ascensiune și pe cale de a-și redobândi pe plan 

internațional o poziție privilegiată, mai aproape de cea pe care a avut-o în anii 1971-1994, urmând 

opțiunea strategică a deschiderii internaționale luată în mandatul 2016-2020.  

Domeniul aeronautic și spațial este unul la frontiera cunoașterii, multidisciplinar, de mare 

complexitate și de avangardă tehnologică. Școala din acest domeniu formează o elită profesională. 

Strategia adecvată este prin urmare cea de diferențiere și una de excelență, de performanță bazată 

pe exigență. Această strategie adoptată în 2016 și-a dovedit deja virtuțiile prin creșterea calitativă 

dar și cantitativă pe care facultatea a cunoscut-o (v. Capitolele 2 și 3). 

Strategia facultății trebuie ancorată în noile realități ale finanțării universităților din România, bazate 

pe performanță. 

Cercetarea științifică în domeniul ingineriei aerospațiale ar trebui orientată către cercetare direct 

aplicabilă, proiecte de anvergură mai mică, dar cu ciclu scurt de valorificare, la care să fie angrenați 

studenții. Facultatea a demonstrat că poate derula proiecte de cercetare de succes, cu costuri 

reduse.  

Datorită specificului de vârf tehnologic, o componentă importantă care trebuie încurajată este 

inovarea tehnologică, cu încurajarea spiritului antreprenorial al studenților. Aceștia trebuie antrenați 

în activități creative tehnologic, în mici proiecte de cercetare aplicată, cu realizare practică a unor 

prototipuri, creare de software inovativ, construcția unor aparate de zbor cu sau fără pilot. 

În domeniul ingineriei aerospațiale, un inginer care nu a pilotat niciodată o aeronavă, fie măcar o 

parapantă, nu poate fi pe deplin credibil. Un obiectiv strategic al facultății ar trebui să fie menținerea 

practicii de zbor în anul II, reluată după o pauză de decenii, în 2016. Fiecare student integralist are 

astfel oportunitatea de a pilota un avion sau un planor, cu un instructor. De asemenea, studenții 

trebuie încurajați să participe la activitățile de zbor din lumea virtuală, adică să obțină licențe de pilot 

virtual respectiv de controlor de trafic virtual.     

Valorificarea tezaurului de alumni (aproape 6.000 de profesioniști cu activitate prestigioasă pe toate 

meridianele) a constituit o prioritate în mandatul 2016-2020 și ar trebui să rămână o prioritate și în 
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continuare. Un rol important în creșterea rețelei profesionale și a comunicării între generații l-a avut 

Asociația Alumni Politehnica Aerospace Engineering prin creșterea vizibilității absolvenților valoroși, 

prin cultivarea unui sentiment de apartenență la o elită profesională. De asemenea, facultatea a 

lucrat bine și cu organizația de Alumni a UPB. 

Reforma curiculară a facultății trebuie continuată pentru asigurarea reducerii numărului de 

ore/săptămână la programele de licență cu o oră și pentru asigurarea viabilității unor programe de 

studii de master de inginerie aerospațială cu mai multe opțiuni. 

Echivalarea de către Autoritatea Aeronautică Română a unor discipline studiate pentru a fi 

recunoscute ca pregătire de bază a personalului tehnic de întreținere, conform EASA Part-66 și 

convergența programelor de studii cu programa analitică EASA Part-66 este un ajutor pentru 

absolvenții care activează în întreținerea materialului volant. 

Motorul motivațional al facultății funcționează bine în România de peste un secol: pasiunea pentru 

aviație și astronautică. Acest motor trebuie întreținut și angrenat la susținerea efortului uneori 

descurajant pe care tinerii trebuie să-l facă pentru învinge dificultățile și pentru a intra în elita 

internațională a inginerilor aerospațiali.  

Tinerii care au absolvit Facultatea de Inginerie Aerospațială reușesc să se angajeze în companii de 

aviație din Europa, iar salariile ajung să fie semnicative. Este o facultate grea, dar merită. Dacă vom 

comunica mai bine aceste adevăruri ușor de verificat tinerilor liceeni, dacă vom adopta o strategie 

de marketing corectă, Facultatea de Inginerie Aerospațială a Universității Politehnica din București 

va redeveni acea nișă de excelență profesională românească, care a făcut ca limba română să fie a 

doua limbă vorbită în unele orgnizații de aviație (Bombardier, Eurocontrol).  

Programul managerial al Rectorului 2020-2024 oferă soluția radicală pentru toate problemele pe 

care le are facultatea cu baza materială: realizarea investiției în noul sediu al facultăților din Polizu, 

în Localul Nou. După mutarea în noul sediu, va fi prioritară dotarea laboratoarelor. În special, prin 

mutarea în noul sediu, se va pierde Tunelul Aerodinamic care funcționează în Polizu din 1931. O 

nouă suflerie va trebui construită în Localul Nou. 

Facultatea de Inginerie Aerospațială are nevoie de mai multe laboratoare multifuncționale dotate 

cu computere performante. Acestea ar putea servi mai multor discipline, pe modelul laboratorului 

A146-F114, prin software-ul instalat. Această investiție ar avea și avantajul raționalizării spațiilor de 

învățământ, fiind cunoscut că gradul de utilizare a unei săli de laborator tradițional este foarte redus 

(8-12 ore/săptămână). 
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Anexa 1 – Breviar al Legilor, al Cartei și al Regulamentelor relevante 

 

Legea Educației Naționale 1/2011  

Art. 132. — (1) Facultatea este unitatea funcțională care elaborează și gestionează programele de 

studii. Facultatea corespunde unuia sau mai multor domenii ale științelor, artelor sau sportului. 

*** 

Art. 118. — (1) Sistemul național de învățământ superior se bazează pe următoarele principii: 

a) principiul autonomiei universitare; 

b) principiul libertății academice; 

c) principiul răspunderii publice; 

d) principiul asigurării calității; 

e) principiul echității; 

f) principiul eficienței manageriale și financiare; 

g) principiul transparenței; 

h) principiul respectării drepturilor și libertăților studenților și ale personalului academic; 

i) principiul independenței de ideologii, religii și doctrine politice; 

j) principiul libertății de mobilitate națională și internațională a studenților, a cadrelor didactice și a 

cercetătorilor; 

k) principiul consultării partenerilor sociali în luarea deciziilor; 

l) principiul centrării educației pe student. 

 

Legea Educației Naționale 1/2011 prevede pentru Decani următoarele atribuții: 

Art. 211 (6) Consiliul de administrație al universităților de stat este format din rector, prorectorii, 

decanii, directorul general administrativ și un reprezentant al studenților. 

Art. 213 (9) Decanul reprezintă facultatea și răspunde de managementul și conducerea facultății. 

Decanul prezintă anual un raport consiliului facultății despre starea facultății. Decanul conduce 

ședințele consiliului facultății și aplică hotărârile rectorului, consiliului de administrație și ale 

senatului universitar. 

Art. 213 (12) Selecția, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea și încetarea relațiilor 

contractuale de muncă ale personalului sunt de răspunderea directorului de departament, a 

conducătorului școlii doctorale sau a decanului, conform prevederilor Cartei universitare. 
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Legea Educației Naționale 1/2011 

Art. 142. — (3) Condițiile de admitere, inclusiv cifrele de școlarizare trebuie făcute publice în fiecare 

an, de către universitate, cu cel puțin 6 luni înainte de susținerea concursului de admitere. 

*** 

Art. 303. — (1) Rezultatele și performanțele activităților didactice și de cercetare ale personalului 

didactic și de cercetare dintr-o universitate sunt evaluate periodic, la intervale de maximum 5 ani. 

Această evaluare se face în conformitate cu o metodologie aprobată și aplicată de către senatul 

universitar.  

(2) Evaluarea de către studenți a prestației cadrelor didactice este obligatorie. Rezultatele evaluărilor 

sunt informații publice. 

(3) Salarizarea personalului didactic și de cercetare se face și în funcție de rezultatele și 

performanțele acestuia, conform legii. 

 

Carta Universității Politehnica din București din 2011 în vigoare și în perioada 2016-2020 are 

următoarele prevederi referitoare la Decani: 

Art. 32 (1) Decanul reprezintă facultatea în relația cu terții și răspunde de managementul acesteia. 

Art. 32 (2). Decanul are în principal următoarele atribuții: 

a. conduce ședințele CF; 

b. aplică hotărârile SU, ale CA și ale CF; 

c. numește prodecanii și stabilește atribuțiile acestora; 

d. răspunde de selecția, evaluarea periodică, formarea și motivarea personalului din facultate, 

conform Legii; 

e. răspunde pentru buna desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de 

cercetare, cu respectarea normelor de calitate, de etică universitară și a legislației în vigoare; 

f. avizează fișa individuală a postului personalului didactic auxiliar și a celui nedidactic din 

facultate, conform legii; 

g. propune și pune în aplicare sancțiunile disciplinare, stabilite de către CF sau de Comisia de Etică 

și deontologie universitară, conform legii; 

h. decide anularea rezultatului unei evaluări, dacă aceasta a fost obținută prin încălcarea 

prevederilor Codului de etică și deontologie universitară; 

i. prezintă anual CF, în luna februarie, un raport privind starea facultății; 

j. prezintă anual și ori de câte ori este nevoie rapoarte CA; 
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k. solicită directorilor de departamente ale facultății prezentarea în CF a rapoartelor anuale, după 

ce acestea au fost dezbătute de membrii departamentului; 

l. face publice propriile decizii și pe cele ale CF; 

m. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către CF, CA și SU. 

 

Carta Universității Politehnica din București 2011-2012 

Art 18 

(5) Fiecare facultate din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti are propria sa pagină web. 

Adresele paginilor web ale facultăţilor sunt listate pe pagina principală a universităţii. În cuprinsul 

acestora sunt prezentate departamentele din facultăţi, cu toate datele relevante (personal 

academic, incluzând CV – ul fiecăruia, dotarea cu aparatură de cercetare, principalele preocupări 

ştiinţifico-tehnice, inclusiv lista de lucrări ştiinţifice, brevete, cărţi, etc), orarele, materialele scrise 

(broşuri, leaflet-uri) destinate informării viitorilor candidaţi. 

(6) Un loc important îl ocupă prezentarea fişelor de disciplină ale disciplinelor corespunzătoare 

fiecărei specializări, astfel încît studenţii să cunoască în detaliu conţinutul procesului de învăţare, 

orarele la zi, ca şi cursurile scrise în format electronic, redactate de către cadrele didactice din 

respectiva facultate, precum şi broşuri, leaflet-uri, etc., destinate difuzării în licee pentru informarea 

viitorilor candidaţi. 

*** 

Art.35 Principiile de conducere 

Stilul de conducere practicat şi asumat de Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti se bazează pe 

promovarea consecventă a principiilor: 

a) libertatea şi autonomia academică; 

b) „uşi deschise”; 

c) asigurarea cadrului de conducere participativă; 

d) disponibilitatea de a rezolva probleme; 

e) încredere în oameni; 

f) asumarea răspunderii pentru demersul managerial. 
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Anexa 2 – Istoricul învățământului superior în domeniul aeronautic și spațial 

Învățământul superior aerospațial a dat aviației și astronauticii românești și mondiale o galerie impresionantă 

de profesioniști, de-a lungul celui aproape un secol de existență. Această galerie se deschide cu Alexandru 

”Dudu” Frim, din promoția 1930 (foto).  

El a funcționat ca inginer pilot de încercare la IAR Brașov. 

Deși nu era pilot militar, are o victorie aeriană împotriva 

unui bombardier B-17 în cadrul operațiunii Tidal Wave. A 

fost polisportiv, câştigând în 1934 Campionatul Mondial de 

Bob pentru două persoane, organizat la Engelberg, în 

Elveţia, avându-l coechipier pe Vasile Dumitrescu. Pe 19 

iulie 1939 a câştigat Cupa Aeroclubului Braşov, 

impunându-se şi în Marele Premiu al Aviaţiei ca pilot de 

acrobație aeriană [1]. 

Învățământul superior de aviație a început în 1928 cu Cursul de Aerodinamică al Prof. Elie Carafoli (Conferințe 

de Aerodinamică) la Școala Politehnică din București. În 1930, Carafoli a fondat Catedra de Aerodinamică și 

Mecanica Fluidelor a Facultății de Mecanică și Electricitate, pe care a condus-o până în 1971. În 1931 este 

inaugurat un tunel aerodinamic performant, de concepție originală, construit de Ion Stroescu. La inaugurarea 

tunelului aerodinamic, V. Vasilescu Karpen, rectorul Politehnicii recunoaște importanța învățământului de 

aviație și intenția de a-l include în portofoliul Politehnicii încă din 1920, dar nu fără cadre didactice bine 

pregătite, laboratoare și baza industrială unde inginerii să facă practică [2], [4]. 

La Secția de Aviație a lucrat și Prof. Ion Grosu (1901-1970). El a absolvit Facultatea de Matematică din 

București în 1926, apoi Școala Politehnică, devenind inginer aeronautic în 1931, angajat la IAR, unde a ocupat 

mai multe funcții, de la inginer, șef de birou de proiectare, la director al Fabricii de Celule și Director General. 

Din 1948 devine lector și din 1968 profesor de Calculul și Construcția Avionului [6]. Aceeași disciplină a predat-

o și ing. Grigore Zamfirescu. Absolvent al Școlii de Poduri și Șosele București 1920, a urmat 2 ani la Școala de 

Construcții Aeronautice și de Automobile din Paris. În 1924 își deschide propria afacere, compania SET 

București, unde s-au construit până în 1943 sute de aeronave. În paralel, Grigore Zamfirescu urmează o carieră 

didactică, având în 1943 gradul de conferențiar. În timp ce le arăta studenților tehnica de aviație pe 

Aerodromul Băneasa, Zamfirescu moare strivit la escamotarea din greșeală a trenului unui avion german de 

pasageri [5].  

O personalitate marcantă este cea a Acad. Nicolae Tipei (1913-1999). Profesor de mecanica avionului la 

Catedra de Aviaţie din Politehnică și şef al Laboratorului de Lubrificaţie al Institutului de Mecanică Aplicată al 

Academiei Române, profesorul Tipei este creator de școală, punând bazele bazele lubrificaţiei cu gaze, 

împreună cu principalul său colaborator, Acad. Virgiliu Nicolae Constantinescu (1931-2009) [5].  
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Dintre profesorii Secției de Aviație din perioada interbelică îi mai menționăm pe Ioan Linteş (aparate de bord, 

aerodinamică), Vasile Marcu (navigație aeriană), Alexandru Stratilescu, Adrian Stambuleanu, Niculae Popp 

(motoare de aviație), Mihail Popescu,  Ion Cârstoiu [2].  

Școala de inginerie aerospațială a Politehnicii a fost de la început legată strâns de industria aeronautică 

românească. În 1929-1930 IAR Brașov produce primul avion de concepție românească IAR C.V. 11. El este 

proiectat de Elie Carafoli în colaborare cu Lucien Virmaux, reprezentantul Blériot-Spad în România. Testele se 

fac în tunelul aerodianmic din Polizu. Este unul dintre primele monolplane cu aripa joasă din lume, în acord cu 

viziunea lui Elie Carafoli despre potențialul acestei soluții constructive. Înainte de 1929 există foarte puține 

exemple de monoplane cu aripa joasă, dar la câțiva ani după IAR C.V. 11, toată aviația mondială începe să fie fi 

dominată de această soluție. Viziunea lui Elie Carafoli de a furniza avionului un supliment de portanță prin 

efectul de sol a fost una corectă, înlocuind concepția anterioară, conform căreia stabilitatea superioară dată de 

aripa sus reprezintă criteriul decisiv. Dimpotrivă, maniabilitatea superioară a avioanelor cu aripa joasă a contat 

foarte mult în luptă și aceasta s-a obținut tocmai prin sacrificarea stabilității. În afară de IAR C.V. 11, Elie 

Carafoli a conceput, proiectat, construit și încercat avioanele de tip IAR-13, IAR-14, IAR-15 și IAR-16 cu 

performanțe remarcabile pentru acea vreme și comparabile cu cele mai bune realizări pe plan mondial. Unul 

dintre aceste avioane a fost considerat ca făcând parte dintre cele mai bune șase avioane din Europa la un 

concurs care a avut loc în București, în 1931 [1], [3], [6]. În paralel cu munca la IAR, Carafoli desfășoară 

importanta sa activitate didactică în Școala Politehnică din București, fiind conducătorul de doctorat al 

viitoarelor generații de profesori de elită ai școlii: Acad. Virgiliu Nicolae Constantinescu, Prof. Adriana Năstase 

(aerodinamica vitezelor mari, Univ. Aachen), Prof. Corneliu Berbente, Prof. Stelian Găletușe, Conf. Șerban 

Tomescu (aerodinamică experimentală, sisteme hidraulice). 

În 1946 Secția de Aviație trece la Facultatea de Electromecanică a Institutului Politehnic din București, iar în 

1948 la Facultatea de Mecanică. După cel de-al Doilea Război Mondial, învățământul superior militar se separă 

de cel civil. În 1949 se înființează la Academia Tehnică Militară, Facultatea de Aviație, cu secții de avioane și 

motoare, instalații și aparate de bord, armament de bord și radio de bord. Decanii Facultății de Aviație au fost 

col. ing. Ion Bucurescu, și respectiv col. ing. Mihai Călinescu. Din 1955, decanul col. ing. Ștefan Giurgiuțiu 

înființează Facultatea de Mecanică, în cadrul căreia continuă să funcționeze o Catedră de Aviație, condusă de 

Prof. Paul Ioanid. Deși separate instituțional, cele două facultăți sau secții (civilă și militară) au beneficiat în 

comun de anumiți profesori (spre exemplu Prof. Ioan Aron, aparate de bord, Prof. Ioan Manole, calculul și 

construcția motoarelor aeroreactoare, Prof. Ștefan Ispas, motoare de aviație, Prof. Florentin Moraru, dinamica 

zborului), iar alții s-au transferat de la o instituție la alta (spre exemplu Prof. Victor Pimsner, termodinamică și 

motoare aeroreactoare, Prof. Mihai M. Niță, mecanica avionului și a rachetei) [2]. 

În 1971 se înființează Facultatea de Contrucții Aerospațiale la Institutul Politehnic din București, avându-l ca 

decan pe Prof. Victor Pimsner, fost pilot de vănătoare, specialist în termodinamică și în motoare 

aeroreactoare. Dacă Secția de Aviație avea în medie 25 de absolvenți pe an, noua facultate începe să 

pregătească contingente de ingineri de patru ori mai numeroase. Această expansiune era în acord cu noua 
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politică a statului român, decisă în 1968, de a relansa industria, cercetarea și învățământul superior 

aerospațial, de a transforma România într-un important producător de material volant, atât civil, cât și militar. 

Catedra de Aeronave și Instalații de Bord este condusă între 1971-1985 și 1989-1996 de Prof. dr. doc. Augustin 

Petre (aeroelasticitate, calculul și construcția aeronavelor). Prof. Augustin Petre împreună cu Prof. Holt Ashley 

de la Universitatea Stanford, California au avut un rol important în studiul aeroelasticității, prin includerea 

efectului rezistenţei aerodinamice. Prof. Augustin a fost pilot de avion şi planor şi expert în investigarea 

accidentelor de aviaţie. 

Din 1974 denumirea facultății se schimbă în Facultatea de Aeronave, iar specilizările se diversifică: aeronave 

(construcții aerospațiale), sisteme de propulsie și instalații și aparate de bord. Între 1980-1988 și 2000-2004, 

facultatea este condusă de Prof. dr. ing. Corneliu Berbente (dinamica gazelor și aerotermochimie și metode 

numerice de calcul). Sub îndrumarea Prof. Elie Carafoli, Prof. Berbente a publicat în 1970 o teză de  doctorat în 

domeniul vitezelor mari, supersonice și hipersonice. În același an el obține o bursă la Stanford University, 

lucrând cu Prof. Milton van Dyke. În 1976 a lucrat trei luni la Virginia Polytechnic Institute, Blacksburg, lucrând 

cu Prof. Joseph Schetz în domeniul combustiei supersonice. Prof. Corneliu Berbente a fost și prorector al 

Universității Politehnica din București (2002-2008) [4], [5]. 

Între 1985-1989 și 1996-1998, Catedra de Aeronave și Instalații de Bord este condusă de Prof. Mihai M. Niță. În 

1996, numele acesteia se schimbă în Catedra de Științe Aerospațiale ”Elie Carafoli”, fiind condusă de Prof. 

Virgil Stanciu (motoare aeroreactoare, 1998-2004), Prof. Corneliu Berbente (2004-2008) și Prof. Sterian Dănăilă 

(aerodinamică, din 2008). Prof. Dănăilă este un prestigios continuator al tradiției începute de Prof. Carafoli în 

predarea cursului de aerodinamică, susţinător al multor doctoranzi în inginerie aerospațială. Predă de 

asemenea aerodinamica intrării în atmosferă, introducere în modelarea turbulenței, strat limită, metode 

numerice în dinamica fluidelor, transfer de căldură și masă și elemente finite în ingineria aerospațială. Este 

laureat al Premiului Henri Coandă al Academiei Române și al Premiului Herman Oberth al Academiei 

Oamenilor de Știință [4], [5].  

Din 2006 se înființează și Catedra de Ingineria Sistemelor Aeronautice ”Nicolae Tipei”, condusă de Prof. Adrian 

Stoica (teoria sistemelor dinamice, prelucrarea digitală a semnalelor, stabililitatea și controlul aeronavelor, 

comandă automată a zborului, comanda automată a vehiculelor spațiale). Prof. Stoica este continuatorul 

tradiției predării cursului de comandă automată a zborului, introdus de Prof. Nicolae Racoveanu în 1945 [4]. 

Noi specializări se vor adăuga pe parcurs în portofoliul facultății: rachete (1980-1994), navigație aeriană (1981-

1986 și din 2012) și inginerie și management aeronautic (din 2008). Specializarea instalații și aparate de bord 

se extinde și asupra echipamentelor de la sol, devenind echipamente și instalații de aviație. În 1990 se 

înființează o secție a specializării construcții aerospațiale și la Facultatea de Inginerie Tehnologică şi 

Management Industrial a Universității Transilvania din Brașov. În 1992, Facultatea de Inginerie Electrică a 

Universității din Craiova  inaugurează un program de studii de echipamente și instalații de aviație. Ambele 

inițiative aparțin unor absolvenți ai școlii din București (Prof. Adrian Postelnicu, Facultatea de Aeronave și 

respectiv Prof. Romulus Lungu, Academia Tehnică Militară) [4], [5]. 
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Din 1992, denumirea facultății se schimbă în Facultatea de Inginerie Aerospațială a Universității Politehnica din 

București. Decanii care urmează la conducerea facultății sunt Prof. Mihai M. Niță (1988-1996), Prof. Stelian 

Găletușe (1996-2000 și 2004-2008, aerodinamică, lubrificație cu gaze, laureat al premiului Traian Vuia al 

Academiei Române 1983, prorector al UPB 1996-2000), Prof. Virgil Stanciu (2008-2016, motoare 

aeroreactoare, propulsie aerospațială, doctor Honoris Causa al Univ. din Oradea) și Conf. Octavian Thor Pleter 

(din 2016, navigație aeriană și avionică digitală, laureat al Medaliei Richey 2017 a Institutului Regal de 

Navigație din Londra) [4]. 

Dintre absolvenții prestigioși ai Facultății de Inginerie Aerospațială, se remarcă în primul rând: 

 doi președinți ai Academiei Române, care au ocupat pe rând și funcția de rector al Institutului 

Politehnic din București: Acad. Radu Voinea (1923-2010, președinte 1984-1990, rector 1972-1981, 

doctor Honoris Causa al nouă universități) și Acad. Virgiliu Nicolae Constantinescu (1931-2009, 

președinte 1994-1998, rector 1990-1992, Premiul Aurel Vlaicu al Academiei Romane, 1957, Premiul 

de Stat 1964, Ofiter al Ordinului Legiunii de Onoare, Franta, 1995, Medalia de Aur pentru Tribologie, 

Anglia, 1996); 

 primul și singurul cosmonaut român, dr. ing. Dumitru Dorin Prunariu, decorat cu titluri de Erou al 

României, Erou al URSS, Steaua de Aur, medaliat cu Medalia Iuri Gagarin a Federației Aeronautice 

Internaționale, cu Medalia de aur Hermann Oberth a Societății germane de rachete "Hermann 

Oberth - Wernher von Braun", membru fondator al Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic (ASE), 

decorat cu Ordinul Național "Steaua României" în grad de Mare Ofițer și cu Ordinul Virtutea Militară 

în grad de Cavaler. 

Facultatea de Aeronave, respectiv Facultatea de Inginerie Aerospațială s-au structurat în spiritul viziunii lui Elie 

Carafoli și anume de fuziune între știința înaltă și practica inginerească, proiectarea și fabricația de aeronave. 

Spre deosebire de alte școli din lume, unde se predau doar aerodinamica și construcția aeronavelor, școala 

românească a fost multidisciplinară, incluzând sistemele de propulsie (motoare cu piston de aviație, motoare 

aeroreactoare, motoare rachetă), instalațiile și echipamentele de bord și de sol, avionica, navigația aeriană, 

managementul traficului aerian și managementul aeronautic. La această școală s-au format inginerii de 

aeronautică și astronautică renumiți din România, cum sunt Radu Manicatide, Iosif Șilimon, Radu Mărdărescu, 

Ovidiu Cionca, Gheorghe Zotta,Traian Tomescu, Pavel Liszka și Andrei Lorincz de la IAR Brașov,  precum și 

piloții de încercare Alexandru Frim, Constantin Rădoi, Radu Patraulea. Tot absolvenți ai acestei școli sunt 

inventatori ca Gabriel Marinescu (inginer șef la General Electric), Călin Gologan (pionier al aviației electrice în 

Germania), Cătălin Bungetzianu (inventator în Germania), Bogdan Marcu (expert în propulsia spațială în 

programele Space  Shuttle și SpaceX). Printre absolvenții de marcă se numără și Traian Costăchescu (expert 

investigații accidente aeronautice), George Firican (director adjunct al ICAO Paris, Regiunea Europa și Atlanticul 

de Nord), Sorin Onițiu (Jeppesen Boeing, GCAA), Antonio Licu, Răzvan Mărgăuan, Răzvan Bucuroiu 

(EUROCONTROL), Radu Berceanu (ministru, constructor de aeronave), Aura Boiangiu (Pratt&Whitney Canada), 

Valentin Cimpuieru (director ROMATSA), Victor Dobrin (șef producție Ford), Grigore Filip (director AEROSTAR), 
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Dan Frătean (director operațional al aeroportului din Montréal), Ciprian Alexandru Gătej (manager Airbus 

Helicopters), Constantin Ionescu (ministru, consilier prezidențial), Simona Maierean (prima femeie pilot de 

supersonic din România), Marian Jean Marinescu (Parlamentar European, expert în Single European Sky), 

Mihai Ioan Necula (COO la Airbus Helicopters Romania, special advisor at Airbus Helicopters Industries), Cornel 

Olendraru (Director industrial și logistic al regiunii Eurasia Dacia Renault), Sergiu Oprescu (Președinte Alpha 

Bank), Mihai Popescu (director Porsche România), Eduard Poroșnicu (Manager de proiect EUROCONTROL în 

informare aeronautică, inventatorul standardului de informare aeronautică AIXM), Colette Pullig (Consultant 

Spacecraft Ops Engineer at VEGA), Tudorel Roman (Director adjunct AACR, Director Navigabilitate), Dan 

Ștefănescu (Pilot de elită Tarom, Iacării Acrobați), Ilie Stiharu (FBW Senior Engineering Specialist, Bombardier 

Aerospace), Rodica Țiganu (Senior Stress Engineer Airbus Hamburg), Vasile Țocu (Director al ROMATSA DSNA 

București), Mihai Toncea (Președinte AEROSTAR / OPIAR), Gabriela Trofin (Consiliul Europei), Ovidiu Trăichioiu 

(Director AACR Aeroporturi) [3], [4], [5], [6].  

Facultatea de Inginerie Aerospațială a format și o serie remarcabilă de profesori universitari (alfabetic, în afară 

de cei deja menționați): Emil Dumitrescu, Cristian Petre, Iosif Tempea (profesori UPB rezistența materialelor), 

Aurel Alecu, Alexandru Codoban, Andrei Crăifăleanu, Nicolae Enescu, Mihai Predoi, Ştefan Staicu, Ion Stroe, 

(profesori UPB mecanică), Nicolae Buzbuchi (prodecan Facultatea de Electromecanică Navală, Univ. Maritimă 

din Constanța). Dintre profesorii de la UPB-FIA absolvenți ai facultății amintim pe Mircea Buruiană (motoare, 

lector la SSAv), Alina Câțu (dinamica gazelor), Teodor Viorel Chelaru (prodecan 2012-2016, directorul Centrului 

de Cercetări pentru Aeronautică și Spațiu, dianmica zborului aeronavei și al rachetei), Cristian Constantinescu 

(prodecan 2016-2020, avionică, calculatoare de bord), Vasile Constantinescu (prodecan 2004-2008, motoare 

cu piston de aviație), Florin Frunzulică (calculul și construcția aeronavelor), Octavian Grigore-Müler (instalații 

electrice și energetice de bord), Dragoș Isvoranu (dinamica fluidelor computațională, turbomotoare), Laurențiu 

Moraru (prodecan 2016-2020, mecanica fluidelor, lubrificație), Petrișor Pârvu (dinamica zborului, conduce 

Laboratorul de Încercări în Zbor și Modele Experimentale din UPB-CAMPUS), Ion Predoiu (calculul și 

construcția aeronavelor, aeroelasticitate), Radu Rugescu (rachete), Sergiu Sidon (motoare cu piston, în paralel 

cu activitatea didactică a fost campion național de planorism), Marius Stoia-Djeska (prodecan 2008-2020, 

aerodinamică, mecanica fluidelor, aeroelasticitate), Sorin Eugen Zaharia (management aeroportuar), Silviu 

Zancu (transfer de căldură și masă) [2], [4]. 

Dintre profesorii care s-au realizat profesional în diaspora, cel mai remarcabil a fost Liviu Librescu. El a devenit 

un erou al Universității Virginia Tech, după ce s-a sacrificat pentru a-și salva studenții în timpul unui asalt 

armat, în 2007. A predat structuri aerospațiale din materiale compozite. Alumni academici remarcabili din 

diaspora sunt: Mihai Arghir (Université de Poitiers), Ruxandra Botez (École de Technologie Supérieure, 

Montréal), Paul Cizmaș (University of Texas), Ionuț Dănăilă (Université de Rouen), Luminița Dănăilă (Université 

de Rouen), Dragoș Ștefan Dăncilă (University of Texas at Arlington - Georgia Institute of Technology), Răzvan 

Florea (Duke University), Horia Hangan (University of Western Ontario), Adrian Ilinca (Université du Québec à 

Rimouski), Cristinel Mareș (Brunel University London), Sorin Mitran (University of North Carolina), Adriana 

Năstase (University of Aachen, specialist de vârf în domeniul aerodinamicii la viteze hipersonice), Ion 
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Paraschivoiu (aerodinamică, turbine eoliene, École Polytechnique, Montréal), Răzvan Rusovici (Florida Tech, 

director de departament Aerospace Engineering), Cornel Sultan (Virginia Tech, controlul și stabilitatea 

vehiculelor), Roxana Vasilescu (Nanyang Technological Univ. Singapore).  

O altă serie de absolvenți remarcabili s-au afirmat în cercetarea științifică. Principalele institute naționale de 

cercetare-dezvoltare aerospațială, INCAS și COMOTI sunt conduse de absolvenții dr. ing. Cătălin Nae și 

respectiv dr. ing. Valentin Silivestru. Dintr-o lungă serie, se disting cercetători ca Gheorghe Fetea (director 

științific COMOTI), Mihai Neamțu, Cornel Oprișiu, Dan Pantazopol (INCAS)  Florin Păun (AKKA Technologies, ex. 

ONERA), Claudiu Drăgășanu (Institutul de Științe Spațiale), Viorel Manciu (Agenția Spațială Română). 
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