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Dragi absolvenți  

ai Facultății de Construcții Aerospațiale / de Aeronave / de Inginerie Aerospațială 

a Institutului Politehnic / Universității Politehnica din București, 

(pe scurt FIA-UPB) 

 

Un grup de inițiativă compus din: 

Octavian Thor PLETER, inginer 1986 Aeronave – direcția de aprofundare Instalații și Aparate de Bord, 

conferențiar universitar, prodecan 2012-2016, decan 2016-2020 al Facultății de Inginerie 

Aerospațială  

Sterian DĂNĂILĂ, inginer 1981 Aeronave – direcția de aprofundare Aeronave, profesor universitar, 

director de departament 2008-2020 al Departamentului de Științe Aerospațiale ”Elie Carafoli” al 

Facultății de Inginerie Aerospațială  

Marius Lucian STOIA-DJESKA, inginer 1985 Aeronave – direcția de aprofundare Aeronave, profesor 

universitar, prodecan 2008-2020 al Facultății de Inginerie Aerospațială  

Dragoș Daniel ISVORANU, inginer 1984 Aeronave – direcția de aprofundare Sisteme de Propulsie I 

(Turbomotoare), profesor universitar al Facultății de Inginerie Aerospațială 

Cristian Emil CONSTANTINESCU, inginer 1988 Aeronave – direcția de aprofundare Instalații și 

Aparate de Bord, șef de lucrări universitar, prodecan 2016-2020 al Facultății de Inginerie 

Aerospațială  

 

a înființat la 21 septembrie 2017 Asociația Alumni Politehnica Aerospace Engineering, asociație 

profesională, non-profit, a absolvenților facultății noastre. Cităm din Statutul Asociației: 

”Capitolul 2 – Scopul, obiectivele şi obiectul de activitate al Asociaţiei 

Art. 8. Membrii Asociaţiei doresc să se asocieze în scopul de a menţine şi dezvolta legăturile cu/între 

absolvenţii FIA-UPB, în vederea urmăririi traseului profesional, inserţiei acestora pe piaţa muncii, 

asigurării formării profesionale continue ce va contribui la creşterea aportului specialiştilor din 

domeniul aerospaţial în mediul socio-economic. 
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Art. 9. Asociaţia îşi propune următoarele obiective: 

 Recunoaşterea şi propagarea tradiţiilor şcolii româneşti de inginerie aeronautică şi 

astronautică, reprezentată în principal de FIA-UPB; 

 Constituirea unui pol de competenţă profesională românească în domeniul aeronautic şi 

spaţial; 

 Susţinerea aviaţiei şi astronauticii româneşti; 

 Susţinerea şi dezvoltarea învăţământului şi cercetării în domeniul aeronautic şi astronautic în 

FIA-UPB; 

 Încurajarea excelenţei în educaţie, motivarea cadrelor didactice şi a studenţilor cu rezultate 

deosebite din FIA-UPB, inclusiv prin burse de studii şi burse de cercetare; 

 Susţinerea prin acte caritabile a personalului didactic şi auxiliar al FIA-UPB, retras din 

activitate; 

 Comemorarea personalităţilor şi a membrilor dispăruţi ai comunităţii FIA-UPB; 

 Popularizarea realizărilor profesionale ale membrilor comunităţii academice FIA-UPB şi 

cultivarea unor personalităţi ca modele de urmat pentru studenţi; 

 Facilitarea schimbului de experienţă între diferitele generaţii de absolvenţi ai FIA-UPB; 

 Realizarea de programe destinate elevilor şi studenţilor, consilierea studenţilor privind 

dezvoltarea carierei şi sprijinirea integrării proaspeţilor absolvenţi în mediul socio-economic; 

 Apărarea intereselor profesionale ale membrilor săi; 

 Întărirea autorităţii profesionale şi ştiinţifice a membrilor săi şi creşterea prestigiului social al 

profesiunii; 

 Constituirea unui forum de dezbatere profesională şi ştiinţifice în ingineria aerospaţială; 

 Încurajarea cooperării internaţionale în ingineria aerospaţială. 

Art. 10. Pentru realizarea scopului declarat, Asociaţia îşi propune derularea următoarelor activităţi: 

a) menţinerea şi dezvoltarea tradiţiilor, cultivarea spiritului de apartenenţă la comunitatea 

inginerilor aerospaţiali; 

b) organizarea unor reuniuni şi întâlniri  periodice între absolvenţii din diverse promoţii la care vor fi 

invitaţi profesorii şi  studenţii facultăţii; 

c) crearea şi dezvoltarea unei baze de date cu informaţii despre absolvenţi în vederea urmăririi 

traseului profesional, inserţiei pe piaţa muncii, cunoaşterii preocupărilor acestora, asigurării 

sprijinului reciproc, a reprezentării intereselor comune în relaţiile cu diversele organisme tehnico-

ştiinţifice, asociaţii, instituţii guvernamentale şi neguvernamentale la nivel naţional sau 

internaţional; 

d) crearea şi dezvoltarea unei secţiuni pe web site-ul facultăţii care să faciliteze contactul între 

absolvenţi, crearea şi dezvoltarea de servicii  de informare online; 

e) organizarea de conferinţe, simpozioane, seminarii şi mese rotunde pentru realizarea obiectivelor 

Asociaţiei; 

f) informarea membrilor Asociaţiei cu aspecte, realizări deosebite, din viaţa şi activitatea 

absolvenţilor facultăţii, realizarea de newsletter-uri, buletine informative, reviste etc; 
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g) promovarea elementelor de progres tehnic şi ştiinţific în domeniul ingineriei aerospaţiale prin 

editarea şi difuzarea de materiale informative (cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, 

programe informatice, filme documentare), prin susţinerea de prelegeri, organizarea de manifestări 

ştiinţifice (work-shopuri, simpozioane, conferinţe), cu caracter naţional şi internaţional; 

h) creşterea vizibilităţii domeniului ingineriei aerospaţiale în societate prin realizarea unor programe 

destinate elevilor, studenţilor din ciclurile de licenţă, masterat şi doctorat, absolvenţilor facultăţii; 

i) organizarea de programe de formare continuă; 

j) sprijinirea membrilor Asociaţiei pentru dezvoltarea şi valorificarea competenţelor profesionale, 

ştiinţifice şi manageriale, promovarea de programe şi proiecte; 

k) sprijinirea studenţilor prin activităţi de mentorat,  prin asigurarea de stagii de practică, de 

documentare, prin organizarea de vizite şi excursii de studii, acordarea de consultanţă şi consiliere 

privind dezvoltarea carierei; 

l) încurajarea  excelenţei în educaţie  prin acordarea de premii, burse  sau altor forme de sprijin 

pentru studenţii, absolvenţii sau cadrele didactice ale facultăţii; 

m) dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu principalii angajatori, efectuarea unor studii de prognoză 

sau strategii privind direcţiile prioritare de dezvoltare şi de cercetare, orientarea învăţământului în 

domeniul aerospaţial, în acord cu cerinţele pieţei muncii; 

n) efectuarea de studii şi activităţi de consultanţă tehnico-ştiinţifică, expertize de specialitate; 

o) dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi 

străinătate; 

p) stimularea relaţiilor directe între întreprinderi şi instituţii cu preocupări similare, dar şi de 

colaborare interdisciplinară prin stabilirea unor legături cu asociaţii, societăţi sau instituţii din alte 

domenii; 

q) dezvoltarea relaţiilor cu asociaţii similare, stimularea cooperării  ştiinţifice şi tehnice 

internaţionale cu ingineri de profil electric prin toate mijloacele: mobilităţi, proiecte comune, 

participări la reuniuni şi manifestări ştiinţifice şi tehnice internaţionale (conferinţe, târguri, etc); 

r) organizarea unor evenimente vizând evocarea marilor personalităţi ale domeniului ingineriei 

aerospaţiale, aeronauticii şi astronauticii, momente aniversare, manifestări sportive, acţiuni  

culturale şi civice; 

s) realizarea, distribuirea şi comercializarea unor materiale promoţionale personalizate, dezvoltarea 

unor activităţi economice proprii în vederea autofinanţării; 

t) alte activităţi prevăzute de lege, potrivit scopului Asociaţiei. 

Art. 11. În activitatea sa Asociaţia va promova valorile civice, ale democraţiei, ale statului de drept, 

precum şi respectarea ordinii publice.” 
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Asociația Alumni Politehnica Aerospace Engineering are următoarele categorii de membri: 

Nr. Categorie de membru Drept 
de vot 

Condiție Obținerea calității 
de membru 

Cotizația 
anuală 

1 Membru fondator – 
Președinte 

Da Alumnus FIA-UPB actul constitutiv 1000 lei  

2 Membru fondator Da Alumnus FIA-UPB actul constitutiv 250 lei 

3 Membru onorific Nu Alumnus FIA-UPB invitație acceptată 
de titular prin 
exprimarea 
adeziunii 

voluntariat 

4 Membru senior cum laude Da Alumnus FIA-UPB solicitare aprobată 1000 lei 

5 Membru senior Da Alumnus FIA-UPB solicitare aprobată 250 lei  

6 Membru asociat Da Alumnus FIA-UPB exprimarea 
adeziunii 

50 lei 

7 Membru junior Nu Alumnus FIA-UPB 
absolvent în 
ultimii 5 ani 

solicitare aprobată voluntariat 

8 Observator (incl. persoane 
juridice) 

Nu - solicitare aprobată - 

 

Funcțiile de conducere ale asociației nu sunt retribuite, munca acestora este prestată ca voluntariat. 

Asociația se finanțează din cotizațiile membrilor și din sponsorizări acordate de membrii ei și de 

persoane juridice în principiu din domeniul aerospațial. 

Primul an de funcționare deplină a asociației a fost 2018. Cotizația pentru un an nu este divizibilă 

(este aceeași indiferent de luna din cursul anului în care este plătită). 

Asociația prezintă anual membrilor ei un Raport de Gestiune care include un Raport Financiar: toate 

veniturile asociației și toate cheltuielile. Raportul este scris și transmis electronic tuturor membrilor 

și observatorilor. 

Deoarece membrii asociației sunt răspândiți cel puțin în Europa și în America de Nord, Adunările 

Generale ale asociației se vor organiza inclusiv prin mijloace electronice, cu vot prin e-mail. 

În cazul în care doriți să vă înscrieți în Asociația Alumni Politehnica Aerospace Engineering aveți 

anexate formulare de solicitare a calității de membru senior cum laude, membru senior, membru 

junior sau observator, respectiv formulare de adeziune ca membru onorific sau membru asociat. 

Cotizațiile le puteți plăti on-line în următoarele conturi bancare deschise la: 

Intesa SanPaolo Bank 

Sucursala Cantemir 

Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2, sc. 2, sector 4, 

Tel: (+40)-21-405.36.02 

Fax: (+40)21-405.36.06 
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Valuta Cont IBAN Cotizația max. medie min. 

RON 
 

RO65WBAN00991V080815RO01 1000 250 50 

EUR 
 

RO22WBAN00991V080815EU01 200 50 10 

GBP 
 

RO08WBAN00991V080815GB01 174 44 9 

CAD 
 

RO91WBAN00991V080815CA01 300 75 15 

USD 
 

RO79WBAN00991V080815US01 228 57 12 

 

Echivalențele se bazează pe cursul valutar de cumpărare al BCR la data curentă (26 februarie 2019) și 

pe decizia de stabilire a unei echivalențe fixe EUR/RON 1:5 pentru a simplifica încasarea prin PayPal. 

Sumele primite eventual peste aceste niveluri vor fi înregistrate în mod distinct ca sponsorizări.  

 

Tezaurul facultății noastre este constituit din absolvenții ei. Avem nevoie de voi pentru a reconstitui 

și pune în valoare acest tezaur. 

 

Cu cele mai bune gânduri, 

 

 

Octavian Thor PLETER 

 

București, 26 februarie 2019 

 


