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Deciziile Biroului Executiv al Facultății de Inginerie Aerospațială BEF 2016-2020 

 

Data Ordinea de zi Documente adoptate 

11 iul 2016 Adm. M / D / L 2016 / Autoevaluarea Școlilor Doctorale / 
Problema cunoștințelor de fizică ale studenților / Taxe 
refacere discipline  

Informare Master 2016 

27 iul 2016 Validarea în panel a rezultatelor evaluării granturilor interne Clasament 

31 aug 2016 Regulament de promovare (taxe, cataloage, imobilizarea 
componenței grupelor la începutul AU) / Admitere M 2016 / 
Procedura de elaborare și îndrumare a proiectelor de 
diplomă EIPD / Măsuri de ameliorare a condițiilor de studii în 
anul IV semestrul II / Oportunități de colaborare cu Fokker 
România, SSAv ș.a. / Informare noi condiții CNADTCU  

Comisia de Adm. M / 
Tehnologia de concurs  

16 sep 2016 Admitere M I – repartizarea candidaților reușiți / M II – 
locuri vacante / Decizie privind IC la NA / Alocarea 
studenților din anul III pe PS 

Rezultate concurs adm. 
M / Locuri vacante M 

26 sep 2016 Finalizarea concursului de adm. M / L / Modificări ale PLINV / 
Transfer studenți taxă-buget / NC și IC  / Cazarea studenților 
/ Audit intern de management / Comisia de asigurarea 
calității a facultății 

Rezultate concurs adm. 
M / Modificări PLINV 
2016 / Rezoluții cereri / 
NC / Măsuri de reducere 
a IC  

29 sep 2016 NC cu reducerea în continuare a IC în urma respingerii NC în 
CA  

NC versiune actualizată 

7 oct 2016 Aprobări cereri de schimburi de discipline / Aprobări cereri 
de schimburi de grupe / Aprobare cerere de transfer de la 
buget la taxă / Probleme de săli (spații de învățământ) / 
Programare ședințe BEF 

Rezoluții cereri / Plan de 
măsuri spații de 
învățământ 

18 oct 2016 Aprobări cereri de schimburi de discipline / Problema taxelor 
de refacere / Cererile de prelungire a termenului de 
înmatriculare / Organizarea unei întâlniri între Poliție și 
studenții de anul I / Admiterea 2017 – propunerile FIA 
pentru CA și SU / Posturi scoase la concurs / Problema 
cursului de Cultură Aerospațială / Probleme de săli 
(completare) / Programul ERASMUS+ 

Rezoluții cereri / 
Propuneri Admitere 2017 
/ Propuneri posturi 
concurs / Plan de măsuri 
spații de învățământ 
(actualizat) 

2 nov 2016 Admiterea 2017 – propunerile FIA pentru CA și SU / 
Aniversarea facultății de 45 de ani / Dezbatere publică 
norme ARACIS științe inginerești – IA / Sistem de control 

Propuneri Admitere 2017 
/ Observații ARACIS-FIA / 
Obiective / Indicatori de 
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Data Ordinea de zi Documente adoptate 

intern / managerial / Raportarea numărului de studenți / 
Protecția muncii / Doctor Honoris Causa Călin Rovinescu / 
Problema achizițiilor / Măsuri în secretariat 

Performanță / Registrul 
de Riscuri / Laudatio 
Călin Rovinescu 

8 nov 2016 Plan de ameliorare a funcționalității spațiilor de învățământ / 
Strategia privind spațiile facultății / Situația financiară a 
facultății / Probleme privind achizițiile / Măsuri de motivare 
a angajatorilor absolvenților FIA / Doctor Honoris Causa 
Călin Rovinescu / Acțiunea BAC+2 cerută de Airbus 
Helicopters 

Plan de măsuri spații de 
învățământ (actualizat) 

10 nov 2016 Șefi de grupă, șefi de an și îndrumători de an / Sistem de 
control intern / managerial / Comisia de Cercetări Spațiale / 
Ore descoperite / Raportări defectuoase ale numărului de 
studenți / Exmatriculări / Studenți la taxă care ar fi trebuit să 
fie la buget / Probleme la cazarea în cămin a studenților  

Decizie cu îndrumătorii 
de an / Componența și 
agenda Comisiei de 
Cercetări Spațiale / 
Obiective / Indicatori de 
Performanță / Registrul 
de Riscuri (actualizate) 

23 nov 2016 Burse (comisie, metodologie) / Problema Euroavia / Burse 
speciale 

Numirea Comisiei de 
Acordare a Burselor / 
Lista studenților bursieri 
/ Scrisoare Euroavia 

14 dec 2016 Burse (actualizări) / Proiect de cercetare aplicată pe UAV / 
Implicarea FIA în proiectul MBT Roboscan Aeria DV / 
Răspunderea Decanului pe linie ISU – Control – Concluzii / 
Procedura EIPD, gradul de implementare / Strategia 
programelor de master FIA din 2017 / Activități 
extracurriculare / Problema Euroavia / Evaluarea cadrelor 
didactice de către studenți / Fundația Alumni Aerospace 
Engineering 

Adresă către Președințele 
Comisiei pentru Situații 
de Urgență a UPB / 
Activități 
extracurriculare: 
Participare Aero Cargo 
Challenge, Air Navigation 
Convention, Participare 
AUVSI-SUAS, Practică de 
zbor, Sesiunea de 
Comunicări Științifice 
Studențești 

10 ian 2017 Măsuri organizatorice la suspendarea cursurilor 9-10 ian / 
Asociația Alumni Politehnica Aerospace Engineering 

Măsuri de recuperare a 
orelor / Statut asociație 
APAE 

17 ian 2017 Planul de investiții și achiziții 2017 / Predarea unor cursuri la 
SSAv / Bursa pentru Bucur Mara Miruna / Problema 
susținerii raportului de cercetare prin Skype / 
Noul site al facultății / Procedura operațională EIPD / Experți 
evaluări granturi interne / Accesul studenților cu mașina în 
curte / CEAS 2017 Europe / Participarea UPB în consorțiul 
UAV cu INCAS / Informare despre noile norme CNADTCU 

Plan achiziții 2017 / 
Procedura operațională 
PO-34-FIA-01 

3 feb 2017 Rezultate alarmante la seria de anul I NA / Predarea unor 
cursuri la SSAv / Dificultăți Admitere 2017 /Centrul de 
cercetări pentru UAV în Campus / Noul site al facultății / 
Orarul sem. II / Pregătirea raportului despre starea facultății 
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/ Problema publicării de cărți 

13 feb 2017 Fokker România / Aeroconsult 2017 / Alte evenimente 
extracurriculare în Semestrul 2 / Centrul de cercetări pentru 
UAV în Campus / Orarul sem. II / Pregătirea raportului 
despre starea facultății / Intrarea FIA în EATEO 

Protocol (Partnership 
Agreement) între UPB-
FIA și Fokker Engineering 
Romania 

22 feb 2017 Pregătirea raportului despre starea facultății / Programul de 
master SHS / Evenimentul și Protocolul Fokker România / 
Noul site al facultății 

Raportul despre starea 
facultății propus CF 

1 mar 2017 Raportare studenți ANS / Raportare Adresa 2832 / Fișele de 
autoevaluare / Codurile COR pentru programele de studii / 
Evenimentul și Protocolul Fokker România / Pregătirea 
ședinței CF de joi 2 martie 

Raportări CCAS / Codurile 
COR / Agenda 
evenimentului Fokker / 
Protocolul UPB-FIA 
Fokker / Rapoartele 
concursurilor 

8 mar 2017 Broșura și pliantul FIA / Admitere L/M/D 2017 / Problemele 
medicale ale unor profesori / Cursuri Fokker academy / 
Diverse: Aeroconsult 2017 / Polifest 2017 / Eurocontrol UAV 
Conference 6-7 apr 2017 

 

22 mar 2017 Moțiunea din 16 mar 2017 respinsă / Admitere L/M/D 2017 
/ Broșura și pliantul FIA / Probleme de raportare studenți / 
ERASMUS+ / Cursuri Fokker academy / Air Navigation 
Convention / Centrul de cercetări pentru vehicule fără pilot / 
Colaborare ICPE / Best Aerospace Engineering Employer 
Award / Politica de PR / Cereri de abilitare / Aprobarea SU 
pentru cursuri ținute la SSAv 

Locurile repartizate pe 
programele de master 
2017 / Regulament Best 
Aerospace Engineering 
Employer Award 

29 mar 2017 Burse acordate pe semestrul II / Organizarea Polifest / 
Pliantul, Broșura, Noua siglă, Slogan / Promovarea facultății / 
Predarea la SSAv 

Algoritm de repartizare a 
burselor / Pliant FIA 2017 
/ Broșura FIA 2017 / Sigla 
FIA 

12 apr 2017 Broșura facultății / Validare Burse 2017 Sem. II / Finanțarea 
activităților extracurriculare / Validarea concursului 
ERASMUS+ / Diverse 

Broșura Facultății 2017 / 
Liste Burse 2017 Sem. II 

26 apr 2017 Probleme ale Examenul de Diplomă / Probleme ale Școlii 
Doctorale / Noul site al Facultății / Parteneriat cu CN 
Aeroporturi București / Îndrumător de an SP M. Brebenel / 
Participarea UPB-FIA la Aero Expo Brașov 26-28 mai 2017 

Noul site al FIA / Draft 
Acord CN Aeroporturi 
București 

31 mai 2017 Mustrare scrisă și refacerea verificării RAL (studentul Alexan 
Octav) / Practica studenților / Implementarea procedurii 
EIPD – Proiecte de Diplomă / Comisiile Diplomă – ședință cu 
secretarii de comisii / Noile cerințe pentru acordarea 
burselor cu premii la sesiunile și concursurile studențești / 
Cerințe ale Blue Air de amendare a Convenției Tripartite de 
Practică / Participarea studenților FIA la evaluarea TOWES 

Mustrare scrisă / 
Răspuns către Blue Air 

7 iun 2017 Examene de Diplomă și de Disertație 2017 / Implementarea 
procedurii EIPD – Proiecte / Examene / Comisii de Diplomă / 
Ședință cu secretarii de comisii de diplomă și de disertație / 

Componența CEDD, când 
și unde se susțin 
examenele pentru fiecare 
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Data Ordinea de zi Documente adoptate 

Admitere 2017 program de studii / 
Componența comisiilor 
de Admitere L/M/D 

13 iun 2017 Corelarea notelor la cunoștințe de la Examenul de Diplomă 
cu mediile anilor de studii (Conform Art. 15 alin. (3) din 
Regulamentul de Finalizare a programelor de studii) / Planul 
noului local al FIA / Reacție față de închiderea corpului L, 
pierderea sălilor L117 și L119 

Nota de evaluare a  
cunoștințelor dată de 
fiecare membru al 
Comisiei de Examen de 
Diplomă va putea diferi 
cu max. 2,00 puncte față 
de media pe 4 ani (în plus 
sau în minus) 

27 iul 2017 Problemele admiterii L+M+D sesiunea a doua / Permanența 
la Decanat - Secretariat / Plan de reparații - lucrări / Protocol 
de colaborare EUROCONTROL - UPB-FIA / Call-uri din 
perioada următoare / Fokker Academy și colaborarea cu FER 
/ Practica de zbor 2017 / Achiziții software pe UPB 

Rezultate concurs Adm. 
Iulie 2017 

13 sep 2017 Admitere L/M/D sesiunea a doua, fixarea locurilor la M și 
stabilirea programelor M care se organizează cu repartizarea 
celor admiși la programele care nu se organizează / 
Analiza rezultatelor sesiunii de refaceri și impactul asupra 
notelor de comandă (promovabilitate, formații de studii) 
Analiza contestațiilor și a reclamațiilor privind refacerile 
Repartizarea studenților de anul III pe programe de studii 
Reintroducerea Practicii de Zbor în Planul de Învățământ 
anul II ca disciplină facultativă / Protocol multipartit cu 
organizațiile din aviația civilă / Amendarea Regulamentului 
Best Aerospace Engineering Employer Award / chestionar 
companii partenere / Protocol cu EUROCONTROL / Plan de 
investiții și reparații echipamente 2018 / Colaborare cu AKKA 
Technologies 

Rezultate concurs Adm. 
2017 L+M / Promovare / 
Aprobarea cererilor de 
transfer T→B / Formații 
de studii L+M / 
Regulament activitate 
extracurriculară Practică 
de Zbor pentru studenții 
de anul II cu min. 116 PC-
OO / Regulament Best 
Aerospace Engineering 
Employer Award / 
Comasarea predării unor 
discipline M – inversiuni 
de semestre la unele 
discipline SHS  

18 sep 2017 Număr de studenți FIA / Formații de studii L M / Modificare 
minoră în Pl. Înv. NA / Cerere transfer T→B 

Aprobarea cererii de 
transfer T→B / Formații 
de studii L+M / Plan de 
înv. modificat 

25 oct 2017 Atribuirea temelor proiectelor de diplomă CA luni 30 oct 
2017 ora 14:00 sala L117 SP joi 2 nov 2017 ora 14:00 sala 
I013 NA marți 31oct 2017 ora 9:00 sala I013 EIA luni 30 oct 
2017 ora 16:00 sala E013 IMA – nu s-a făcut o programare / 
Procesul Student Feedback - prima fază în sem. I la toate 
disciplinele de anul I licență prin asociațiile studențești 
Euroavia, ASFIA și AESO și prin șefii de grupă / Analiza 
participării la CEAS - Participarea FIA un succes cu 18 cadre 
didactice titulare, 65 de doctoranzi invitați cu postere, 24 de 
studenți invitați (șefii de grupă L anii II-IV și M anul I), 20 

Strategia FIA pe 5 ani - 
Proiecții de număr de 
studenți, necesarul de 
spații de învățământ 
pentru un nou local al 
facultății / Broșura 2018 
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studenți participanți prin Euroavia, 16 studenți voluntari prin 
COMOTI / Probleme ale spațiilor de învățământ: Table noi 
F024, cuiere; Investiții și reparații 2018: mobilier nou I013, 
reparații biroul I014, zugrăvit P206 și R016, proiectoare 
pentru toate sălile / Strategia FIA pe 5 ani - Proiecții de 
număr de studenți, necesarul de spații de învățământ pentru 
un nou local al facultății / Promovare în licee Vizite la 3 licee 
din Bacău împreună cu Aerostar -  Broșura 2018 / Legitimații 
de serviciu / Ecusoane acces auto  

11 oct 2017 Protocol colaborare cu EUROCONTROL / Cereri de 
repetenție / Cereri de schimbare a specializării / Cereri de 
schimbare de disciplină / Modificări în raportarea numărului 
de studenți FIA (inclusiv Adm. D) /Participarea la CEAS 2017 / 
Consorțiul Facultăților de Inginerie Mecanică și Industrială / 
Gradație de merit / Echivalarea unei discipline 

Protocolul de colaborare 
cu EUROCONTROL / 
Tabelul finanțării taxei de 
participare la CEAS 2017 
a 15 cadre didactice 

1 nov 2017 Atribuirea burselor Sem. I 2017-2018; Aprobate:  
5 burse de performanță în valoare de 1200 lei/lună, 
30 de burse de merit gradul I în valoare de 900 lei/lună; 
150 de burse de merit gradul II în valoare de 700 lei/lună; 
63 de burse sociale în valoare de 580 lei/lună. / 
Admiterea studenților străini; Comisia Permanentă a CF de 
Admitere a Studenților Străini a CF a decis respingerea 
cererii candidatului Anil Ucar 

Numirea Comisiei de 
Atribuire a Burselor FIA / 
Validarea Listelor 
Studenților Bursieri 

8 nov 2017 Analiza contestațiilor la acordarea burselor Sem. I 2017-2018 
/ S-au soluționat contestațiile formulate fără să se modifice 
lista studenților bursieri / Aprobarea cererilor de finanțare 
pentru activități extracurriculare ale studenților 2018 / 
Situația financiară a FIA / Plan de Investiții 2018 / Situația 
proiectelor de diplomă / Situația concursurilor / Demisii din 
CF: Gubernat și Comșa 

Cereri de finanțare act. 
extracurriculare ale 
studenților Air Navigation 
Convention 2018, 
Practica de Zbor 2018 

22 nov 2017 MOU cu University of Alabama in Hunstville / Urmărirea 
proiectelor de diplomă / Exmatriculări (80 studenți) / Teme 
de cercetare master / Plan de investiții și reparații 2018 / 
Comemorare Prof. Mihai M. Niță 90 ani (7 ianuarie 2018) / 
Colaborare cu MBDA Missile Systems / Lista de burse pentru 
activități facultative și de voluntariat (20 studenți) / Alegeri 
pentru cele 4 locuri vacante în CF / Obiective generale și 
specifice 2018 

Lista studenților 
exmatriculați / Burse 
pentru activități 
extracurriculare și 
activități de voluntariat / 
Obiective 2018 

6 dec 2017 Raportarea din partea facultății a indicatorilor de 
performanță didactică și științifică preluați de la 
departamente / Investiția în retehnologizarea Laboratorului 
de Navigație Aeriană / Baza de date de alumni și activitatea 
Asociației Alumni Politehnica Aerospace Engineering (APAE) 
/ Broșura 2018 / Evenimente internaționale ale FIA 2018 / 
Acreditarea domeniilor de master și a școlilor doctorale 2018 
/ Reprezentantul studenților FIA în SU / Rescrierea 

Evenimentele științifice 
internaționale ale FIA 
2018 / Obiective 
2017/2018 rescrise 
conform machetei UPB 
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Data Ordinea de zi Documente adoptate 

obiectivelor generale și specifice 2017/2018 

17 ian 2018 Problema aplicării noului regulament al CF FIA la disciplina 
EBNA anul III / Probleme privind desfășurarea cursului Medii 
de Calcul / Concurs pentru ocuparea postului vacant din 
secretariat / Broșura 2018 / Romanian Navigation Workshop 
/ Programul de master Sisteme și Tehnologii Spațiale (STS) / 
Alegeri studenți FIA în CF și SU / Raportare CMI / Raportarea 
INS / Regulă de scutire de taxe de refaceri: Refacerile 
disciplinelor din semestrul în care studenții au fost plecați 
prin ERASMUS nu se plătesc, în limita a două discipline   

Broșura Facultății 2018 / 
Rapoarte CMI / Raport 
INS / Regulă de scutire 
taxe de refaceri 

24 ian 2018 Contestațiile la EBNA / Aplicarea corectă a regulamentului în 
privința evaluărilor și a refacerilor / Student Feedback / 
Alegeri studențești SU și CF / Programul de master Sisteme și 
Tehnologii Spațiale, comitet de elaborare a curriculei STS 
condus de Prof. T. V. Chelaru / Strategia de cercetare în 
domeniul spațial a UPB și implicarea FIA / Protocol de 
colaborare cu MBDA și University of Alabama / Sistemul de 
operare în laboratoarele de calcul ale facultății 

Recomandări și clarificări 
privind aplicarea corectă 
a Regulamentului / 
Comitet de elaborare a 
curriculei STS 

8 feb 2018 Pregătirea Raportului Anual despre Starea Facultății / 
Rectificarea planului de învățământ în baza de date / 
Manifestările științifice internaționale FIA 2018 / Numirea 
responsabilului domeniului de Master Inginerie Aerospațială 
/ Raportul anual AQ / Pregătirea raportării numărului de 
studenți la 1 ian 2018 

Lista manifestărilor 
științifice FIA 2018 / 
Decizia de numire a 
responsabilului 
domeniului de master IA 
/ Raportul anual AQ 

21 feb 2018 Raportul 2018 despre starea facultății / Măsuri pentru 
realizarea planului de investiții al facultății / Materiale 
Publicitare ale Facultății / Student Feedback / Alegeri de 
reprezenanți ai studenților în CF și SU 

Draft Raport 2018 / 
Decizie de numire a 
responsabililor cu 
documentația de 
investiții 

7 mar 2018 Reclamația Consilierului B. Drugă privind ședința CF 21 sep 
2017 - netemeinică și tardivă / Participarea FIA la POLIFEST 
martie 2018 Răspund Prodecan C. Constantinescu și P. Pârvu 
/ Inițierea unui parteneriat ERASMUS+ cu Univ. Leeds UK / 
Raportarea ANS în martie / Inițializarea platformei de cursuri 
pe sem. II / Pregătirea burselor pe sem. II - Studenții 
Consilieri își vor alege reprezentantul în Comisia de Acordare 
a Burselor, aceasta va fi condusă de Prodecan P. Pârvu / 
Rediscutarea Regulilor FIA1 și FIA2 în CF imediat după ce noii 
reprezentanți ai studenților vor fi aleși în CF / Manifestările 
la care participă facultatea în Sem. II 2017-2018 / Concursul 
ERASMUS, calendar, comisia ERASMUS: Prod. M. Stoia-
Djeska Președinte, Prod. C. Constantinescu, Prod. L. Moraru, 
stud. A. Sfia (membri) / Burse PPL acordate de SSAvC, se 
reconfirmă criteriul impus de studenți integraliști sau 
restanțieri cu cel mult 5 PC-OO lipsă 

Comisia de Acrodare a 
Burselor / Comisia 
ERASMUS / Calendar 
concurs ERASMUS 

21 mar 2018 Aprobarea burselor Sem. II Validarea rezultatelor Comisiei Validarea deciziei 
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de acordare a burselor / S-a respins o plângere formulată de 
Nicoară Răzvan Edmond privind neacordarea de burse merit 
II la masteranzii PAPM anul I / Raport despre Air Navigation 
Convention Ediția a 9-a, 15-16 martie 2018, O. T. Pleter / 
Raportare privind concursurile pentru posturi didactice / 
Reclamația lui Vasile Teodora Mihaela privind neacordarea 
bursei sociale - neîntemeiată, bursa socială nu s-a acordat 
din motive de depășire a venitului net pe membru de familie 
și nu din motive de procedură / Raport privind Space 
Generation Advisory Council Europe 9-10 martie 2018, 
invitația acceptată de Kai-Uwe Schrogl, director de strategie 
ESA, de a ține o conferință la UPB-FIA - O. T. Pleter / 
Proiectele franco-române în domeniul spațial la Institutul 
Francez: 1. Pregătirea unei lansări CANSAT în colaborare cu 
SupAero Toulouse 2. O serie de prelegeri susținute de 
Cosmonaut Dumitru Dorin Prunariu și o astronaută din 
Franța, în colaborare cu Centrul Spațial Francez – Prof. S. 
Dănăilă / Colaborare cu Centrul Spațial Elvețian – O. T. 
Pleter / Colaborarea cu GMV, Deimos și HPS Se vor solicita 
acestor companii propunerile lor privind curricula unui 
master de sisteme și tehnologii spațiale – responsabil. Prof. 
T. V. Chelaru / Pregătirea Royal Institute of Navigation 
Workshop on GNSS 25-26 aprilie 2018 - Organizarea din 
partea română – O. T. Pleter, C. Constantinescu / 
AeroConsult 2018 -Rectificarea datei (23-24 apr). Planul de 
organizare 

Comisiei de acordare a 
burselor sem II  

28 mar 2018 Acțiunea lui Bogdan Drugă împotriva CF FIA în anularea 
ședinței din 21 sep 2017 / Plângerea studentului Chiriac 
Toma la MEN împotriva secretarei șefe Florica Bică / Apariția 
la FIMM a unui program de studii de masterat de design de 
produs / Posibilitatea de a adapta Planul de Învățământ al 
programului de studii DA pentru a păstra principiul 
trunchiului comun de 5 semestre / Cum și când vor avea loc 
prezentările programelor de studii studenților de anul II? / 
La care programe de master facem dosarele de acreditare a 
domeniului? / Investițiile – cerință de reducere a 
cheltuielilor cu 20% / Problema accesului auto / Problema 
finanțării activităților extracurriculare 

Analiza Memoriului 
depus de Consilierul 
Facultății Bogdan Drugă 
la Rector sub nr. 
3800/5.3.18 / Propunere 
de modificare Plan de 
Învățământ L-DA / 
Decizia privind 
întocmirea dosarelor de 
acreditare pentru toate 
programelor de studii de 
masterat 

11 apr 2018 Acțiunea lui Bogdan Drugă împotriva CF FIA în anularea 
ședinței din 21 sep 2017 -  Plângerea referitoare la depășirea 
termenului de 30 de zile de la depunerea la rectorat a 
acesteia / Plângerea studentului Chiriac Toma la MEN 
împotriva secretarei șefe Florica Bică – aprobarea raportului 
anchetei administrative 

Răspuns la memoriul lui 
B. Drugă / Raportul 
anchetei administrative 
în cazul Chiriac 

16 mai 2018 Acreditarea domeniului de master IA / Reorganizarea 
programelor de studii de masterat 
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23 mai 2018 Participarea FIA la BSDA 2018 / Vizita delegației Univ. of 
Alabama in Huntsville / Renovarea spațiilor facultății / 
Vizita Băncii Europene de Investiții / Propuneri Comisia de 
Etică UPB / Reuniunea RDECOM US Army / Participarea la 
proiectul ESA Lab al Swiss Space Center 

Acordul cu Univ. of 
Alabama in Huntsville 

30 mai 2018 Premierea studenților care au luat premii la Concursuri 
Naționale – Masă rotundă cu premianții la Concursul 
Național de Matematică Traian Lalescu: Mihnea Gall (2015 
premiul III), Matei Toma (2016 premiul I), Delia Dumitrița 
Vițalaru (2017 premiul I), Ioana Raluca Ciobotia (2018 
premiul I) / Practica studenților / Refaceri cercetare și 
disertație / Examene de diplomă 

 

6 iun 2018 Premierea a 12 studenți care au luat premii la Concursuri 
Naționale și Locale cu premii între 200 și 800 lei / Practica 
studenților / Tentativă de substituire a persoanei la examen 
– sancționarea studenților cu Mustrare Scrisă / Accidentarea 
unei studente în fața corpului I – cauze, analiza modului de 
acțiune, măsuri / Obligativitatea completării chestionarului 
de absolvenți  / Analiza posibilităților de a eliberara 
semestrul II din anul IV / Măsuri referitoare la locurile 
vacante din CF și de reprezentant al studenților în SU 

Decizia de premiere a 
studenților / Mustrare 
scrisă IANOȘ Maria Luiza 
și FLOREA Mihai / 
Centralizarea situației cu 
practica studenților  

13 iun 2018 Analiza posibilităților de a elibera semestrul II din anul IV 
prin schimb de discipline între semestre sau ani pentru 
aducerea unor discipline mai ușoare în sem. 8 / Reformă 
curriculară Master IA cu trunchi comun și Admitere comună 
- Schimbări PLINV cu aprobarea CF și SU pentru 1 semestru și 
jumătate trunchi comun la programele M IA / Admitere 
comună pe domeniul IA / Evaluarea personalului didactic / 
Analiza contestației la examenul de Sisteme Energetice 
Spațiale M ANA Prof. O. Grigore-Muller / Politica BEF privind 
cererile de schimburi de discipline - s-au reafirmat principiile 
decise de BEF pe 11 oct 2017 

Comisie de analiză a 
contestației la examenul 
SES M ANA 

18 iun 2018 Analiza cererilor de reexaminare a 14 studenți L EIA anul IV 
Prof. O. Grigore-Muller la Sisteme electroenergetice de bord 
și Acționări și instalații electrice de bord au fost respinse 
pentru sesiunea iunie / iulie; s-au formulat recomandări 
titularului disciplinei pentru sesiunea septembrie și pentru 
viitor / Analiza contestațiilor M SHS anul I față de predarea 
disciplinei și de examenul Designul sistemelor spațiale cu 
Prof. V. Stanciu; s-a decis anchetarea cazului de Prof. S. 
Dănăilă (ca DD pe componenta curriculară) și Conf. O. T. 
Pleter (ca Decan pe componenta situației școlare a 
studenților) / Concluzii privind contestația unei studente M 
ANA anul II față de examenul la Sist. Energetice Spațiale 
Prof. O. Grigore / Comisia de admitere L+M / Master Adm. 
comună M IA toate programele / Contracte GECI Aprobarea 

Decizia privind notele la 
disciplina SES M ANA 
anul II din sesiunea iunie 
2018 / Decizia privind 
componența Comisiei 
Locale de Admitere L+M 
iulie + septembrie 2018 / 
Contracte GECI - UPB-FIA 
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contractelor GECI-UPB-FIA prin care facultatea primește ca 
donație licențe software CATIA și stații grafice / Raportări pt. 
controlul managerial intern / Apelul Comisiei de 
Astronautică și Aeronautică a Academiei Române G-ral Prof. 
dr. ing. Nicolae Florin Zăgănescu de promovare a unor 
candidați din UPB-FIA la IAA / Situația studenților ERASMUS 
incoming din Spania și Franța 

28 iun 2018 Contestațiile studenților SHS la disciplina Designul 
Structurilor Spațiale - Comisie de examinare pentru sesiunea 
septembrie / Îmbolnăvirea unei studente de TBC - Măsuri 
imediate: dezinfecția spațiilor de învățământ și cazare, 
anchetă epidemiologică 

Decizia comisiei de 
examinare M SHS 

13 iul 2018 Modificări ale Planului de Învățământ licență DA - a fost 
adaptat trunchiului comun de 5 semestre, adică disciplinele 
din Sem I anul III au fost modificate pentru a coincide cu cele 
ale programelor IA.RO / Modificări ale Planurilor de 
Învățământ master- au fost adaptate cerințelor de a include 
disciplina Etică și modelului general pe UPB cu patru 
discipline pe semestru / Analiza opțiunilor stud. L2 pentru 
programe de studii - Toate programele inclusiv DA pot fi 
organizate în condiții bune, având un număr consistent de 
opțiuni 

Planuri de Învățământ 
modificate L DA / M 

28 aug 2018 Candidatura la organizarea conferinței Space Activities ESA 
2019 - Se aprobă candidatura, se ridică problema la nivelul 
Rectoratului / Cereri de trecere de la taxă la buget / 
Aprobare pentru STROIA Vlad Daniel integralist cu media 
9,09 911NA să treacă în anul univ. 2018/2019 de la taxă la 
buget pe locul vacantat prin retragerea studentei VOINEA 
Maria Cristina / Cerere de transfer de la Bristol Aerospace 
Engineering la UPB-FIA Se aprobă cererea studentei 
IORDACHE Georgiana Maria integralistă la Bristol Aerospace 
Engineering de a se transfera la UPB-FIA (mobilitate) în baza 
Regulamentului CRID și a Ordinului Ministrului Ed. 
651/19.11.2014 / Acreditarea domeniului de master IA S-au 
analizat noile cerințe pentru dosarul de acreditare, după 
ședința de joi 30 august se vor repartiza sarcini pe oameni, 
Resp. Prodecan M. Stoia-Djeska / Controlul la ore - Din anul 
univ. 2018-2019 va începe un control sistematic la ore făcut 
de conducerea facultății, respectiv de conducerea 
departamentului / Eliminarea cererilor de măriri de notă - 
Mărirea de notă este un drept al studentului prevăzut în 
Regulamentul studiilor de licență / master și prin urmare nu 
poate fi restricționat prin aprobarea unei cereri. Se elimină 
necesitatea depunerii unor cereri de către studenți, care se 
pot prezenta direct la examen în sesiunea de refaceri. 
Excepție fac studenții ale căror discipline pentru mărire de 
notă nu apar în program (nu există restanțieri). Pentru 

Rezoluții / Decizia de 
eliminare a cererilor 
pentru măriri de notă 
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aceste discipline, studenții trebuie să depună o cerere 
prealabilă sesiunii de refaceri, pentru ca examenul respectiv 
să poată fi adăugat în programare. 

4 sep 2018 Modificări ale PL INV ale programelor M – forma finală cu 4-
6 discipline și 16 ore pe semestru (în cazul a 6 discipline 
două au câte o singură oră de curs) / Datele examenelor de 
diplomă și disertație septembrie 2018: Examenele de 
diplomă pe 11 sep 2018 / Disertațiile pe 12 sep 2018 / 
Programele M IA care se organizează în 2018/2019: Analiza 
datelor privind Adm. M. prin prisma limitelor de min. 20 de 
studenți pe seria de master (min. 15 pentru finanțare 
fracționată) și media de 25 pe facultate / Programele care se 
vor organiza se vor decide pe 12 sep 2018 / Practica de zbor 
2018 / Modul de desfășurare a practicii de zbor 2018 la 
Aeroclubul României la Aerodromul Clinceni / Acord dat 
Aeroclubului României de a utiliza sălile facultății în week-
end 

PL INV M pentru 
aprobarea în CF și SU / 
Solicitare / Acord către 
Aeroclubul României 

12 sep 2018 Analiza contestației depuse de Prof. V. Stanciu: nu există 
încălcări ale metodologiei SU pe partea de procedură / 
Suplimentarea locurilor IAen.X NA cu taxă de la 16 la 17 
pentru a elimina o situație contestabilă privind ocuparea 
ultimului loc / Decizia privind formațiile de studii (serii, 
grupe) inclusiv repartizarea studenților pe programe de 
studii în anul III - S-a decis formarea unei singure serii în anul 
II (6 grupe), două serii în anul I, în anul III două grupe NA și 
două grupe de CA, la M GID două grupe / Decizia care ore se 
fac cu grupa și care cu subgrupa / Punerea în aplicare a 
deciziei CF privind care programe de master vor fi 
organizate: IMAS, MA, GID, NA (20 locuri și peste), precum și 
PAPM cu finanțare parțială (minimum 15 locuri). Nu se 
organizează în 2018-2019 programele SAS, SHS și ANA / 
Răspuns la invitația PEGASUS - Acceptarea invitației 
PEGASUS la Bologna, mandatarea Decanului, răspunsul la 
invitație 

Rezoluție contestație 
Prof. V. Stanciu / NC 
tentative / Răspuns la 
invitația PEGASUS 

18 sep 2018 Încadrarea în indicatorul de cost cu Notele de Comandă ale 
Facultății - Măsuri de avarie în urma respingerii NC de 
Rector, pentru încadrarea în indicatorul de cost de 29,00 
ore/student bugetat: organizarea unei singure grupe L Anul 
III CA cu 3 subgrupe (35B+4T), predare comună la Sist. 
Transp. Aerian IMAS+MA, reorganizare laborator Turbine 
Engines și Electronic Flight Instrument Systems; Refacerea 
NC / Organizarea unei singure grupe de CA - Pentru 
programul CA s-au depus 46 de cereri cu opțiuni (44B+2T) 
ale studenților din anul II IA.RO. Din cauza dificultăților de 
finanțare nu se pot organiza două grupe de CA. S-a luat 
decizia de a se organiza o singură grupă cu numărul maxim 
admisibil de 35 de studenți la buget + 4 la taxă. Grupa va 

NC finale / Repartizarea 
finală a studenților IA.RO 
L care trec în anul III pe 
programe de studii 
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avea 3 subgrupe. Studenții la buget care au optat pentru CA 
dar au cele mai puține PC-OO (sub 114) vor merge pe 
opțiunea a doua. Studenții la taxă pot alege orice program, 
ei nu influențează indicatorul de cost 

21 sep 2018 Pregătirea anului universitar / Grupe, Șefi de grupă, Orar, 
Analiza unor cereri / plângeri / Deschiderea anului 
universitar / Acordarea Best Aerospace Engineering 
Employer Award 2018 Institutului Național de Cercetări 
Aerospațiale INCAS / Situația renovării sălilor din corpul I și a 
scării din R / Măsuri de răspuns la întârzierea lucrărilor și la 
propunerilor de mobilier inacceptabile pentru I013, 
organizarea unei ședințe cu constructorul, achiziția de 
mobilier prin Asociația Alumni Politehnica Aerospace 
Engineering / Situația promovării unui student la SHS pentru 
care nu se mai organizează programul de studii în anul I / 
Analiza a două contestații la cazare soluționate amiabil 

 

15 oct 2018 Problema taxelor TD1, TD2, TD3 datorate de studenții cu 
taxă / Clarificarea interpretării regulamentului în sensul că 
studenții care repetă un an datorează TD3 indiferent dacă 
sunt la B sau la T / Cereri de reînmatriculare ale unor foști 
masteranzi STS și MA /  Formatul nou al planurilor de 
învățământ / Cereri de retrageri-transferuri / Cerere de 
schimbare a programului de studii / Stadiul dosarului de 
acreditare master IA / Informare cu privire la reuniunea 
Pegasus de la Bologna / Planul de marketing strategic al 
facultății, broșura 2019, site / Relația dintre Facultate și 
Euroavia / Relația dintre Facultate și Asociația Alumni 
Politehnica Aerospace Engineering - Analiza Raportului APAE 
2018 / Planul de acțiune pentru anul univ. 2018-2019 / 
Student Feedback 2019 / Broșura 2019 / Air Navigation 
Convention 2019 / Practica de Zbor 2019 / AeroCONSULT 
2019 / oportunitatea aderării la PEGASUS / PERSEUS 
Burse speciale studenți 6 studenți participanți la proiectul 
ESA_Lab IGLUNA și la Conferința de Rezistența Materialelor 
Sinaia 2019 / Cerere de substituire discipline respinsă / Ore 
care nu se țin - Analiza absențelor unor CD la ore / Propuneri 
de acord ERASMUS Vilnius Gedeminas Technical University și 
tentativă de resemnare a unui acord cu TU Delft  / Taxa de 
cămin – orfan de unul sau ambii părinți / copii de cadre 
didactice - Informare despre cazuri speciale la cazare, 
Prodecan P. Pârvu – se va solicita în SU un Regulament de 
Cazare actualizat / Solicitare către Cancelaria Senatului 
Revenire despre situația locurilor vacante în CF, SU aferente 
studenților FIA  

Notă privitoare la taxe 
către Secrtariat / Plan de 
activități 2018-2019 / 
Plan de marketing 2018-
2019 

1 nov 2018 Pregătirea revizuirii curriculare 2018/2019 - Prodecan M. 
Stoia - va stabili Setul de principii și referința / Aprobarea PL 
INV în noul format / Dezbaterea soluțiilor pentru admiterea 

PL INV 
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la masterat 2019 / Se va sonda opinia studenților de anul IV/ 
Aprobarea burselor Sem I 2018/2019 - Prodecan P. Pârvu -
termen amânat al dosarelor pe 9 nov / Relația cu Euroavia - 
acțiuni comune cu facultatea: AeroCONSULT și RoWo (în 
România Franța) / Probleme de săli – dotări, Plan de 
remediere defecțiuni: lămpile din F024, cablul HDMI din 
I013, copiator secretariat, papetărie / Marketing-ul facultății: 
echipa de redacție site, broșură, comanda de calendare / 
Rezolvarea problemei de vizibilitate a site-ului; Recrutarea 
de studenți în redacția site-broșură / Acreditarea domeniului 
de master IA - Prodecan M. Stoia / Lista angajatorilor de 
practică 2018 - Prod. L. Moraru / Cargo Challenge 2 echipe / 
Acordarea unor burse speciale pentru 8 studenți 

14 nov 2018 Burse Sem I - Acordarea burselor sociale și de merit – 
Prodecan P. Pârvu / Contestație / Răspuns la contestația 
studentului B. Mîndrescu – Prodecan L. Moraru / 
Obiective și Riscuri 2018 – Decan / Acord de Colaborare ICPE 
SA 

Validarea deciziei 
Comisiei de acordare a 
burselor sem I / Plan 
Obiective 2018, Registrul 
de Riscuri 2018, Planul de 
Măsuri 2018 / Acord de 
Colaborare ICPE SA 

22 nov 2018 Colaborare cu Univ. Zagreb Aerosp. Eng. / Colaborare cu 
Antanas Gustaitis Aviation Institute - Vilnius Gediminas 
Technical University Lithuania / Colaborare cu Manchester 
Salford Univ. - Declanșarea procedurii pentru acord 
ERASMUS+ între universități – de semnat un acord cu INCAS 
pentru studii + internship / Proiectul IGLUNA Habitat in Ice 
cu Swiss Space Center / Vizita Directorului de Știință și 
Tehnologie de la Swiss Space Center în cadrul proiectului 
studențesc ESA-Lab IGLUNA / Caz de daună  computer din 
Lab. de Calcul - Calculatorul va fi reparat pe cheltuiala 
studentului care i-a spart ecranul / Ingineria prin ochii celor 
200 - Adoptarea proiectului Avion Electric pe baza BN-2 
Islander – supraveghetor Prodecan P. Pârvu / Reforma 
curriculară a programelor de studii L și M - Convocarea CF și 
planificarea procesului în anul univ. 2018-2019 / Propunerea 
facultății pentru Comisia de Etică / Acreditarea Școlii 
Doctorale - Probleme specifice ale Școlii Doctorale FIA – 
procent 50% titulari din totalul Cond. D, procent 50% din 
totalul Cond. D activi pe plan științific / Aplicarea Regulilor 
FIA1 și FIA2 - Propunerea în CF a unei completări la Regulile 
FIA1 și FIA2 prin care în cazul în care verificarea finală are o 
pondere mică, pentru a menține relevanța statistică, 
lucrarea va consta dintr-un număr suficient de subiecte care 
să acopere toată materia predată 

Acorduri ERASMUS+ 

12 dec 2018 Deciziile CA din 10 dec 2018 și pregătirea ședinței SU din 13 
dec 2018 - Armonizarea poziției BEF referitoare la proiectele 
de Regulament al Studiilor D, M, L, Regulamentul alegerii 
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reprezentanților studenților, Regulamentul alegerii șefilor de 
cămin – Prodecan M. Stoia / Planul de investiții 2019 - Lista 
pozițiilor de investiții FIA a fost transmisă Dep. Achiziții – 
Prodecan P. Pârvu / Best Aerospace Engineering Employer 
Award - Modificare de regulament în acord cu Regulamentul 
GDPR – Acordarea trofeului 2018 angajatorului INCAS / 
Raportul anual AQ al facultății – Prodecan L. Moraru 

17 ian 2019 Concurs As. DGIDI / Acreditarea Sc. D / RADIAN și Aerodays / 
Participare la Conferința de Inginerie Civilă – mai 2019 / 
Participare la Conferința Internațională EASN on Innovation 
in Aviation and Space de la Atena – sep 2019 / Master de 
Sisteme și Tehnologii Spațiale 

 

31 ian 2019 Proiectul CRESCDI, implementare și impact - Facultatea va 
participa activ și va contribui la realizarea proiectului 
CRESCDI, vor fi numiți coordonatori pe facultate și pe 
departamente / 3 Cereri de transfer între programe de studii 
aprobate în mod excepțional / Cerere de întrerupere de 
studii aprobată M anul II, fiind un caz medical excepțional / 
Cerere de schimb de discipline aprobată M anul I deoarece 
în acest an univ. nu se organizează programul de studii 
respectiv / Participarea studenților la o competiție din 
domeniul automotive - Studenții FIA sunt încurajați să 
participe la competiții de IA din partea FIA și de asemenea la 
competiții din oricare alt domeniu, dar prin intermediul 
facultăților de resort. Domeniul automotive aparține FT, care 
are o echipă în competiția respectivă din partea UPB, tradiție 
de participare și sponsori importanți din automotive. FIA nu 
trebuie să încalce domeniile altor facultăți, iar sponsorii 
tradiționali din domeniul aerospațial nu trebuie deturnați 
către alte domenii 

Rezoluții 

4 feb 2019 Dezbatere privind îmbunătățirea calității procesului didactic 
la anii I și II L / Orarul Sem. II – Fokker Academy respectiv 
CATIA Lab incluse în orar / Practica 2019 / Sesiunea de 
Comunicări Științifice Studențești 10-11 mai 2019 / 
Participarea la EASN, aprobarea candidaturii FIA pentru 
organizarea unui workshop EASN la Aero Days 29-30 mai 
2019 

 

20 feb 2019 Raportul anual despre Starea Facultății / Revizuirea 
curriculară / Revizuirea Regulamentelor de studii / Master 
2019 / Oferta de programe de studii  / Pregătirea vizitei 
experților ARACIS pentru acreditarea domeniului de 
masterat / Propunere master UAV / Propunere master 
trunchi comun IA /Analiza contestațiilor la examenele din 
sesiunea ian 2019 / Aniversarea lui Herman Oberth 

 

27 feb 2019 Master 2019 / Oferta de programe de studii  M / Propunere 
soluții master / Pregătirea ședinței CF 28 feb 2019 

Raportul Anual 2019 
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4 mar 2019 Cu VP Prof. C. Burileanu și PR Prof. V. Năvrăpescu: Punctul 
de vedere al FIA – Regulamente / FIA a prezenat propuneri 
grupate în 19 capitole / Opțiuni FIA – Modificări ale 
programelor de studii / Schimbarea denumirii programului 
M din Structuri Aeronautice și Spațiale în Inginerie 
Aerospațială - va trebui să treacă prin CA și prin SU 

Propuneri FIA privind 
Regulamentele de studii / 
Propuneri FIA privind 
progamele de studii 

6 mar 2019 Cu Euroavia: Definirea statutului AeroCONSULT și 
organizarea AeroCONSULT 2019 / AeroCONSULT este un 
eveniment al FIA în organizarea exclusivă a Euroavia 
București; deciziile majore se iau în comun cu BEF, invitațiile 
sunt din partea FIA și Euroavia / Promovarea și organizarea 
Alegerilor studențești / Evenimentul destinat prezentării 
specializărilor 17 mai 2019 în Marele Amfiteatru F024 – 
orele 10-12 (DD), urmat de acțiunea antidrog de la 12-14 
(Prodecan P. Pârvu) / Simulare Admitere / Standul POLIFest 
FIA  11-13 apr 2019 / Probleme logistice și de comunicare / 
BIAS 2019 / Feedback Student / Ingineria Prin Ochii Celor 
200 Prodecan P. Pârvu 

 

13 mar 2019 Decizii privind AeroCONSULT 2019 și în anii următori / 
AEROConsult 2019 rămâne pe datele deja stabilite de 
Euroavia (25-26 martie) / Decanatul contactează profesorii, îi 
informează despre AeroCONSULT și le recomandă să facă 
orele și dacă există soluții să nu perturbe procesul de 
învățământ, să aplice acele soluții prin înțelegere cu 
studenții / Se abrogă decizia BEF din 1 nov 2018 privind rolul 
facultății în AeroCONSULT – evenimentul 2019 rămâne un 
eveniment exclusiv Euroavia / Având în vedere caracterul 
manifestării AeroCONSULT de târg de joburi, plasament în 
practică și expoziție, din 2020 solicităm Euroavia ca durata 
evenimentului să fie de o zi și nu de două și această zi să fie 
aleasă pentru o minimă perturbare a procesului de 
învățământ și pentru o maximă probabilitate de implicare a 
studenților / Referitor la data propusă pentru AeroCONSULT 
din 2020 încolo, recomandăm ca această să fie după Air 
Navigation Convention, pentru motive tehnice legate de 
repartizarea locurilor de practică la angajatorii din România. 
Propunem ca angajatorii din străinătate și studenții care au 
obținut burse ERASMUS+ de plasament în străinătate să fie 
invitați la Air Navigation Convention începând cu ediția 2020 
/ Exmatricularea studenților care s-au retras sau care nu am 
mai semnat contracte de studii- au fost exmatriculați 125 de 
studenți care au avut contracte în anul univ. 2016-2017 și 
162 de studenți care au avut contracte în anul univ. 2017-
2018 

Lista studenților 
exmatriculați 

20 mar 2019 Admiterea 2019 Locuri licență 180B+28T IA 40B+12T IAen 
(NA) / Decizia privind schimbarea denumirii programului M 
SAS în IA / Măsuri pentru introducerea pe ordinea de zi a SU 

Validarea deciziei 
Comisiei de acordare a 
burselor sem II / Decizie 
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28 mar 2019 / Bursele Sem 2: 1 bursă de performanță în 
valoare de 1200 lei/lună, 44 de burse de merit gradul I în 
valoare de 900 lei/lună; 104 de burse de merit gradul II în 
valoare de 700 lei/lună; 104 de burse sociale în valoare de 
580 lei/lună (din cele 109 cerute); Solicitările absolventului 
de doctorat Maruan Isper; Facultatea va răspunde autorității 
competente în măsura în care poate identifica datele cerute 
/ Acreditarea domeniului M IA Pregătirea vizitei ARACIS 

de schimbare a denumirii 
prog. M din SAS în IA  / 
Rezoluții 

1 apr 2019 Referendum UPB / Convocarea șed. CF cu aprobarea 
componenței Biroului Electoral al Secției 2 compus din 5 
membri dintre care un student: Conf. O. T. Pleter, Conf. L. 
Moraru, S.l. V. Pană, Conf. N. Pascu, I. A. Pricop / Data 
dezbaterii publice vineri 12 apr 2019 ora 14 în F024 / Eroare 
de înregistrare a unei note în catalog - Ca urmare a netrecerii 
unei note de 10 în catalog deși era trecută în carnet, un 
student din anul III SP nu a mai luat bursă de merit – 
rezolvarea acestei situații / Reprezentanți CRESCDI - 
Numirea câte unui reprezentant din fiecare departament și 
pe facultate pentru actualizarea bazei de date de cercetare 
în cadrul programului CRESCDI: Conf. O. T. Pleter, Prof. S. 
Dănăilă, S.l. C. V. Pietreanu, Prof. I. Simion 

Validarea modificării 
deciziei Comisiei de 
acordare a burselor sem 
II / Decizie de numire a 
reprezentanților CRESCDI 

3 apr 2019 Contestațiile studenților față de alegerile studențești pentru 
SU și CF Rezultatul alegerilor studențești nu a fost comunicat 
oficial, așteptăm rezultatul contestațiilor / Anunțurile 
Rectorului referitoare la planurile UPB cu simulatorul de 
zbor și pregătirea piloților / BEFex va solicita o audiență 
Rectorului pentru lămuriri / Revizuirea curriculară / Fokker 
Academy - Insuficiența orelor de desen tehnic în pregătirea 
inginerilor / Problema înțelegerii între studenți și Fokker 
Engineering Romania despre curricula Fokker Academy 
Data prezentării programelor de studii de către Directorii de 
Departament - Miercuri 8 mai sala ora 10:00 F024 / 
Programele de studii de M din oferta facultății 2019 În cazul 
publicării noii denumiri în HG a programului M IA se va 
proceda la o revizuire curriculară pentru un program M cu 
trunchi comun și specializări către SAS, PAPM și ANA / Dacă 
apar doar vechile denumiri, vom proceda ca anul trecut. 
Validarea în CF a noilor consilieri studenți / Decanul va 
solicita un mod de acțiune d-lui Cancelar I. Ripoșan / 
Alegerile de Șef de Cămin / BEF va aviza candidaturile 
studenților la funcția de Șef de Cămin pe baza următoarelor 
criterii: student căminist al FIA care a demonstrat integritate 
și care nu ocupă în același timp alte funcții; Secretariatul va 
afișa lista candidaților care au primit avizul BEF pentru o 
corectă informare a studenților căminiști 

 

10 apr 2019 Pregătirea vizitei ARACIS pentru acreditarea domeniului de 
M IA / Participarea FIA la AeroDays Organizarea standului 
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FIA / Aprobarea listei cadrelor didactice a căror participare 
va fi acoperită din fondurile facultății / Organizarea unor 
activități extracurriculare POLIFEST / vizita studenților la 
Baza Aeriană Borcea / Concurs studențesc FIA de biliard, 
bowling și tenis de masă /Rezultatele unor sondaje de 
angajabilitate, valorile percepute de studenți / Verificarea 
rezultatelor sondajului de angajabilitate care a poziționat FIA 
pe locul 2 în UPB cu 99,2% / Răspunsul FIA la îngrijorarea CA 
privind angajabilitatea prea mare a unor absolvenți înainte 
de a susține examenul de diplomă / Valorile facultății 
percepute de studenții de anul I / Referendum și rezultatele 
alegerilor studențești - Comunicarea oficială a rezultatelor - 
organizarea dezbaterii publice cu noii reprezentanți ai 
studenților în CF și SU pe 12 apr 2019 / Feedback studenți 
Prezentarea unor rezultate preliminare / Colaborarea cu 
secția de la Craiova 

16 mai 2019 Prelungirea sesiunii de refaceri pentru anii terminali -
Solicitarea aprobării în CF pentru prelungirea sesiunii de 
refaceri cu o săptămână din cauza numărului mare de 
restanțieri / Rezultatele acțiunii Feedback studenți -
Comunicarea rezultatelor acțiunii din semestrul I către CD 
prin DD; Comentariile din întrebările deschise să ajungă 
numai la CD vizat și la DD – Decanatul le transmite DD / 
Susținerea rapoartelor de cercetare M - Susținerea se va 
face în sesiunea de examene deoarece presesiunea este 
supraaglomerată – nu este necesară aprobarea în CF 
deoarece niciun regulament nu impune susținerea 
rapoartelor de cercetare în presesiune, fiind doar o cutumă 

 

22 mai 2019 Vizita Dr. Jaiwon Shin șeful cercetării aeronautice NASA la 
FIA pe 30 mai 2019, în Marele Amfiteatru F024 de la 10 la 
11, interviul la ProTV găzduit în Laboratorul de Echipamente 
de Bord și Navigație E013 / Sesiunea de examene - Măsuri 
de prevenire a problemelor în sesiune / Clarificarea modului 
de aplicare a deciziei CF din 14 mai 2019 / Practica 2019 -
organizarea / Mutarea serverului internet al FIA / Stand 
UPB-FIA la AeroDays/ Participarea la NMAS 2019 org. Prof. 
M. Stoia-Djeska / Transmiterea către toarte Departamentele 
a regulilor privind evaluarea - Regulile FIA-1 și FIA-2 când s-
au introdus ar fi trebuit comunicate departamentelor / Se 
vor transmite departamentelor reguli de notare după 
adoptarea noilor Regulamente ale Studiilor UPB / Premierea 
studenților care au luat premii la sesiunea de comunicări sau 
la concursurile studențești / Licențele NASTRAN-PATRAN 
MSC Software / Licențele INTERGRAPH Luciad / Licențele 3D 
Experience - Dassaul 

Decizii privind premierea 
studenților 

27 mai 2019 Cererile studenților referitoare la discipline predate de Prof. 
O. Grigore-Muler - Regulamentul trebuie respectat, iar dacă 

Aprobare a priori, de 
principiu pentru cererile 
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suportă două interpretări, prevalează cea favorabilă 
studenților / S-au aprobat în bloc și de principiu cererile 
studenților de a reface activități pe parcurs 

studenților de a reface 
activități pe parcurs 

30 mai 3019 Examen de diplomă / disertație pentru studenții ERASMUS 
incoming concomitent cu examenul de disertație din 25 
iunie 2019 / Reuniune cu experții BM / UPB antreprenoriat / 
Recomandare pentru Lect. C. Șerbănescu la superlativ 
pentru rezultatele muncii didactice / Lufthansa Technik 
Solicitare publicare anunțuri de angajare: ingineri sau 
tehnicieni? /  Tabere studențești 2019 - Validarea deciziei 
comisiei pentru tabere studențești 2019 și publicarea ei / 
Solicitare absolvent Moiceanu / Probleme cu aplicarea 
procedurii EIPD la seriile vechi / Studenții din seriile 
anterioare trebuie să aibă convenție de lucru semnată / 
Studenții care și-au schimbat tema sau îndrumătorul trebuie 
să aibă contract de studii pe anul în curs și convenție de 
lucru – notele obținute anii trecuți la disciplinele PP1 și PP2 
sunt șterse – trebuie achitată taxa pentru aceste discipline 
/Comisia Locală de Admitere L+M / Comisia de verificare 
dosare pentru examenul de diplomă / disertație Persoanele 
desemnate membrii în comisiile de verificare a dosarelor de 
înscriere pentru Licență/Dizertație / Cererile studenților 
referitoare la Sist. Energetice - Regulamentul trebuie 
respectat, iar dacă suportă două interpretări, prevalează cea 
favorabilă studenților / S-au aprobat în bloc și de principiu 
cererile studenților de a reface activități pe parcurs  

Decizie examen de 
diplomă studenți 
ERASMUS incoming / 
Recomandare Lect. C. 
Șerbănescu / Decizie 
Comisia Locală de Adm. / 
Decizie Comisia de Verif. 
a Dosarelor de Înscriere 
la Examenul de Dipl. 
Disert. 

4 iun 2019 Examene de diplomă / disertație comisii, date, ore, săli / 
Cereri ale studenților din anii terminali - aprobate examinări 
în săpt. 10-14 iun / Critici ale procesului Feedback Studenți 
venite din partea CD ale DSA - analiza criticilor și acțiuni de 
răspuns sau corective în iterația a doua a procesului / 
Strategia facultății supusă aprobării CF - moțiunea despre 
strategie 

Decizii privind Examenele 
de diplomă / disertație 
sesiunea Iulie 2019 

5 iun 2019 Repartiția locurilor Adm. L B pe domenii / Locurile L B 
atribuite FIA au fost repartizate 180 IA + 40 IAen total 220 

Decizie locuri Adm. L pe 
domenii 

12 iun 2019 Reuniunea MUAC-ROMATSA cu participarea FIA Informare 
despre participarea UPB-FIA la reuniunea Maastricht Upper 
Area Control MUAC cu ROMATSA din 11 iun 2019 / Invitarea 
Dir. Gen MUAC John Santurbano la UPB-FIA / Admitere 2019 
Repartizarea locurilor B rezervate absolvenților LR (BLR): 5 
BLR la IA și 1 BLR la IAen / Adm. M discuția amânată până la 
publ. HG / Premierea studenților care au câștigat premiul 
Dassault Aviation - Echipa UPB-FIA Ionuț Bunescu, Adrian 
Dina, Sarif Omar, Andra Manțighian și Alexandra Stăvărăscu 
coordonată de Prof. Sterian Dănăilă a câștigat prestigiosul 
Premiu Dassault Aviation 2019 la Paris Le Bourget pe 6 iun 

Repartizarea locurile la 
Adm. / Rezoluții pe 
cererile stud. / Conținutul 
noii broșuri UPB-FIA 2019 
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2019 / Reforma curriculară - Pegătirea ședinței 
extraordinare a BEFex din 8 iulie 2019 ora 10 când se vor 
adopta noile PL INV care vor fi supuse aprobării CF / 
Strategia FIA - S-au evaluat 6 strategii posibile: C 
(Cooperare), N (Neutralitate), X (Expansiune), K 
(Conservatorism), I (Incluziune) și H (Hibridă); În al treilea an 
al mandatului 2016-2020 BEFex consideră că este prea târziu 
pentru adoptarea unei schimbări de strategie, deci vom 
continua strategia tradițională (K), urmând ca în 2020 noua 
echipă managerială să ia decizia în timp util / Contestația 
stud. Șt. Patriche la Termotehnică - Prodecan M. Stoia va 
conduce o anchetă și va raporta rezultatul către BEFex / 
Prelucrarea cererilor studenților 25 de cereri aprobate de 
reprogramarea unor examene în sesiunea de refaceri 
prelungită, dar aprobarea nu implică obligația ca un cadru 
didactic să repete un examen cu un student care deja a picat 
în aceeași sesiune / Cererile de măriri de notă sunt aprobate 
a priori și nu sunt necesare / Schimbarea IND la Proiectul de 
Diplomă nu este posibilă în această etapă dar conform 
Procedurii Operaționale EIPD dar absolventul se poate 
prezenta în fața comisiei chiar dacă IND nu face referatul sau 
dacă face un referat negativ / Renunțarea la modulul de 
Pedagogie se poate face doar la începutul anului univ. prin 
contractul de studii / A fost aprobat conținutul noii broșuri 
2019 - motivul publicării tardive ține de întârzierea cu care s-
au primit locurile la Adm. 

19 iun 2018 Se decide schimbarea îndrumătorului la poriectul de diplomă 
al studentei Cocoș Andreea de la grupa 943SP. Prof. Emerit 
V. Stanciu va fi înlocuit de Conf. D. Crunțeanu în calitate de 
îndrumător al lucrării, cu acordul ambelor cadre didactice și 
al DD Prof. S. Dănăilă   

Decizie de schimbare a 
îndrumătorului 

26 iun 2019 Vizita astronautului NASA Dr. Anna Fisher pe 4 iulie 2019 la 
FIA / Președinții Comisiilor de Examen de Diplomă din data 
de 4 iulie 2019 vor putea suspenda pentru 90 de minute 
examenul pe perioada vizitei astronautului american (între 
orele 10-11:30) dacă decid că este în interesul comunității 
academice prezente la examen să participe la conferință 

Decizie privind 
posibilitatea Președinților 
Comisiilor de Examen de 
Diplomă  de a întrerupe 
desfășurarea examenelor 
de diplomă 

28 iun 2019 Examenul de Diplomă 2019 - Rectificarea Deciziei BEF de pe 
4 iunie asupra Examenului de Diplomă la EIA prin extinderea 
examenului cu o zi – în loc de 3 iulie examenul va avea loc pe 
3 și 4 iulie 2019 datorită numărului mare de absolvenți 
înscriși la examen (33) / Admitere 2018 – Problema testului 
de competență lingvistică IAen - Propunerile FIA de 
modificare a calendarului de Adm. și a mesajului către 
candidați în sensul că FILS organizează testul de competențe 
lingvistice de limba engleză nu doar pentru candidații FILS ci 
și pentru ai FIA / Propunere participare a unei echipe de 

Solicitarea extinderii 
Examenului de Diplomă 
EIA cu o zi / 
Amendamente FIA 
asupra documentelor 
aprobate în CA privind 
Adm. 2019 / Mandat de 
negociere cu FILS privind 
testul de competențe 
lingvistice în limba 
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studenți a FIA la competiția CubeSAT din partea Prof. T. V. 
Chelaru / Informare despre IGLUNA 2019 - Echipele UPB-FIA 
și UPB-FCASM la proiectul IGLUNA în Elveția au avut o 
participare de succes / Probele cu robotul spațial pe ghețarul 
Zermatt au reușit și studenții au fost felicitați de Directorul 
General ESA Prof. Johann Dietrich Wörner și de Directorul 
Științific al Swiss Space Center Prof. Gilles Feusier 

engleză  

8 iul 2019 Reforma curriculară - Obiective: 1. Îmbunătățirea calitativă a 
curriculei cu/și îndeplinirea standardelor ARACIS; 2. 
Adaptarea conținutului disciplinelor (syllabus) la realitățile și 
nevoile actuale; 3. Diminuarea numărului de ore la 27 
ore/săpt. adică 3024 ore în total (nivel sustenabil financiar); 
4. Adaptarea PL INV ca studenții din anul IV să poată folosi 
timpul și competențele dobândite pentru pregătirea cu 
succes a proiectului de diplomă; Principii: 1. Mărirea nr. ore 
de aplicații; 2. Comasarea materiilor cu același conținut și 
excluderea predărilor la niveluri separate la ”specialiști” vs. 
”nespecialiști”; 3. Reducerea orelor complementare; 4. 
Înlănțuirea logică a materiilor; 5. Materiile generaliste 
mutate în semestre inferioare; 6. Degrevarea semestrului 8 
(obiectivul 4); 7. Denumiri concise și consacrate ale 
disciplinelor / Programul M IA - Propunere PL INV M IA, 
dosar de încadrare în domeniu la ARACIS termen 10 zile - 
Prodecan M. Stoia / Admitere M Iulie 2019 Comisii de 
interviu, organizarea Adm. M / Locurile Adm. 2019 - În 
platforma admitere.upb s-a reversat decizia CA din 19 iun 
2019 că locurile LR intră în numărul alocat și ca urmare 
modificăm in extremis site-ul și broșura facultății: în loc de IA 
175B + 5BLR  IAen 39B + 1BLR va fi IA 180B + 5BLR IAen 40B 
+ 1BLR / Supraveghere Adm. 2019 - Personalul de 
supraveghere la Adm. / Testul de competențe lingvistice - 
organizarea testului din 19 iulie în BN304 

Propunere PL INV L 2019-
2023 / Propunere PL INV 
M 2019-2021 / Personal 
supraveghere Adm. / 
Comisii de interviu Adm. 
M 

10 iul 2019 Reforma curriculară - Definitivarea propunerii de PL INV M 
IA pentru aprobare în CF / Continuarea lucrului la 
propunerea de PL INV L / Alegeri UPB 2019 - Aprobarea listei 
de reprezentanți ai FIA în Comisiile Electorale ale Alegerilor 
UPB 2019 

Propunere revizuită PL 
INV M 2019-2021 / Lista 
Reprezentanților FIA în 
Comisiile Electorale ale 
Alegerilor UPB 2019 

15 iul 2019 Contestație concurs de Adm. M Drăgan Sergiu Gabriel / 
Comisia de Analiză a Contestației Prodecan C. 
Constantinescu, Prodecan L. Moraru / Contestația a fost 
admisă 

Numire Comisie de 
Analiză a Contestației / 
Decizia Comisiei 

26 iul 2019 Alocarea celor 10 locuri L transformate T în B conform 
Deciziei CA 26 iulie 2019: 8 locuri la IA.X și 2 locuri la IAen.X 
în ordinea descrescătoare a mediilor, pentru a fi 
transformate din T în B  

Decizia de alocare a 
locurilor transformate   

28 aug 2019 Contestații Buzatu Mihai Bogdan și Hîrleșteanu Florin Gabriel Numire DD Prof. A. Stoica 
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la EBNA pentru analiza 
contestațiilor 

9 sep 2019 Informare privind European Aeronautic Science Network / 
Site-ul facultății în domeniul aero / Pagină Facebook a FIA / 
Contestațiile la EBNA / Problema studentei Stroe Larisa în 
ERASMUS la Bremen Hochschule / Adm. M și Programele 
care pot fi organizate – pregătirea șed. CF / Decizia ca 
subiectele de examen să fie semnate de DD / NC 

Decizia privind 
contestațiile la EBNA / 
Rezoluție la contestația 
Hîrleșteanu la Rector / 
NC 

14 sep 2019 Analiza contestațiilor depuse la Cabinet Rector: Hîrleșteanu 
și Secăreanu / Comisia de cazare: Prodecan P. Pârvu, G. 
Ignat, stud. V. Mereuță, B. Drugă 

Rezoluții Hîrleșteanu / 
Secăreanu 

15 sep 2019 Modificarea PL INV decisă în CF 11 sep 2019 cu efect doar 
pentru seria 2019-2023 și ulterioarele 

PL INV ediția sep 2019 

17 sep 2019 Măsuri de reducere a indicatorului de cost în urma 
respingerii NC / Moțiune de organizare a doar patru prog. de 
studii L  

 

19 sep 2019 Dezbaterea moțiunii de organizare a doar patru prog. de 
studii L – respinsă / Adoptarea a 31 de modificări și derogări 
pentru încadrarea în indicatorul de cost / Actualizarea 
formațiilor de studii / Cereri repetare / Transfer de la Univ. 
Craiova – Ing. Aerosp. Pascaru Marius / Respingerea 
contestației Martin Robert la Din. Solidului 

NC versiunea 19 sep / 
Rezoluții 

20 sep 2019 Cerere sch. discipline L. Stroe M-SAS / Cereri de sch. grupe / 
Cereri de repetare a anului sau reînmatriculări (aprobate) / 
Grupe / Șefi de grupă / Orar 

Rezoluții / Grupe / Șefi de 
grupă / Orar 

26 sep 2019 Sustenabilitatea și Perspectivele Facultății de Inginerie 
Aerospațială / Contracte de studii / Cereri de repetare a 
anului / Cereri de reînmatriculare / Cazarea 

 

10 oct 2019 Situația respectrării PL INV / NC / Orar la MDF / Furtul 
scaunelor din I013 / Gestionar Constantin Lazăr va prelua de 
la gestionarul Dan Moldovan (concediu medical) / Cerere de 
prelungire As. B. Suatean (respinsă) / IND trebuie să aibă 
doctoratul în specialitatea disciplinei predate / Nereguli 
privind trecerea notelor în catalog. S.l. S. Berbente / PL INV 
la GID trebuie corectat și trebuie refăcute contractele de 
studii / Propunerea scoaterii la concurs a unor posturi de 
ingineri / tehnicieni 

Scrisoare către Conf. A. 
Bogoi / Decizie numire 
gestionar 

17 oct 2019 Cererei de sch. de grupă (aprobate) / Procesul Feedback 
Studenți 2019-2020 – formulare / Problema siguranței în 
Polizu / Propuneri de subiecte de cercetare EASN / 
Evenimente Institutul Cultural Francez - Prof. Dănăilă / 
Airbus 50 ani / Trecerea de la T la B - Plângerea studentului 
Gliga Vlad, Cazul Stroia, Cazurile Cartianu și Calapod -  
anunț cu singura metodă Adm. sesiunea iulie / Adeverințe 
de absolvire a modulului de Pedagogie / Ședința CF din 23 
oct cu participarea candidatului la funcția de Rector 2020-

Rezoluții / Răspuns Gliga 
Vlad 
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2024 - Nu are nevoie de cvorum / Vizitele elevilor în 
laboratoare – alternativă la LIZME în Localul Nou 

22 oct 2019 Respingerea motivată a cererii studenților de la 931CA 
pentru suplimentarea  MDF(L) cu 2 ore/săpt.   

Rezoluție 

24 oct 2019 Admitere L 2020 - FIA rămâne cu 2 probe scrise de concurs: 
Algebră și Analiză Matematică + Fizică (obligatoriu) / 
CF cu vot electronic Prodecan C. Constantinescu – pentru 
validarea celor 3 concursuri / Concursuri studențești: Reguli 
afișate pe site / participarea studenților în prog. Athens / 
workshop-urile ESA / finanțarea participării stud. D. Vițalaru 
în cadrul echipei UPB la competiția ESA REBEX / competiția 
ESA cube sat Prof. A. Stoica – stud. R. Bișag / Problema 
eliberării situației școlare în engleză cu ștampila universității 
- propunem o procedură în CA / Mesajul US Embassy – FIA 
este interesată de colaborarea cu Embry-Riddle Aeronautical 
University 

Răspuns CCA / Informare 
privind participarea 
studenților la concursuri 
în numele UPB-FIA 

31 oct 2019 Burse - Numirea Comisiei de Atribuire a Burselor / 
Aprobarea Cererilor pentru Bursele de Performanță și 
Sociale / Lista bursierilor sem. I / DHC Dumitru Dorin 
Prunariu - Propunerea în SU a acordării titlului DHC pentru 
Dumitru Dorin Prunariu, Propunerea de Comisie / Cereri ale 
studenților - Aprobări / Situația Laboratorului CATIA -
Relocarea unei stații CATIA din CAMPUS / Rezolvarea unor 
probleme tehnice / Raportul de deplasare la Cargo Challenge 
- Închiderea decontului deplasării studenților Euroavia la 
Cargo Challenge Stuttgart / Criza de personal de curățenie - 
soluții alternative 

Decizia de numire a 
Comisiei de Atribuire a 
Burselor / Decizia de 
numire a Comisiei de 
Analiză DHC pentru G-ral 
(r) Dr. ing. Dumitru Dorin 
Prunariu / Rezoluții 

7 nov 2019 Nr. de membri ai CF 2020-2024: 29; Nr. de consilieri CD și 
studenți 21 și 8; Consilieri CD din Departamentele proprii și 
din Departamentele altor facultăți: 18 și 3; Câte locuri în CF 
va avea fiecare dintre Departamentele proprii? 8 DSA, 6 
DISAMA, 4 DGIDI; Căror Departamente ale altor facultăți le 
vom solicita membri în CF: 1. Dep. de Metode și Modele 
Matematice, 2. Dep. Rezistența Materialelor, 3. Dep. 
Mecanică; Nr. Rep. SU pentru fiecare Departament: 2 DSA, 1 
DISAMA, 1 DGIDI; Nr. de Prodecani propus pentru 2020-
2024: 4; Nr. de recomandări solicitate de la fiecare 
Departament pentru conducerea facultății 2020-2024 
(Decan, Prodecani): 2 DSA, 2 DISAMA, 2 DGIDI; Nr. de 
recomandări solicitate de la fiecare Departament pentru 
conducerea universității 2020-2024 (Prorector, 
Vicepreședinte SU etc. - maxim 2): 1 DSA, 1 DISAMA, 1 
DGIDI; Câte dintre recomandări le vom promova mai 
departe către Rector în ședința CF din 15 nov 2019? 0, 1 sau 
2? 1 / Contestații Burse - Respingerea a 3 contestații scrise și 
a 5 contestații verbale, confirmarea corectitudinii atribuirii 

Decizii privind 
conducerea universității / 
facultății în mandatul 
2020-2024 / Comuncări 
către Departamente / 
Rezoluții / Lista cu burse 
speciale 
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burselor de către Comisia de resort / 
Acțiuni cu l’Institut Français – Bucarest: Evenimente 19 nov 
2019 film cu astronautul Thomas Pesquet ora 19:00 sala 
Elvira Popescu, 20 nov 2019, ora 10:00 Conferința d-nei 
Mioara Mandea, șefa Centre National d'Etudes Spatiales 
(CNES) la Facultatea de Inginerie Aerospațială, Sala I013 Elie 
Carafoli / Acordare Burse Speciale: aprobarea listei cu 11 
bursieri 

14 nov 2019 Sesizare Toma Matei Ionuț - Prodecan P. Pârvu va formula 
un răspuns din partea Comisiei de Atribuire a Burselor / 
Activități comune cu EUROAVIA București - Organizația 
profesională EUROAVIA extinsă la un rol de reprezentare a 
studenților / Planul de Activitate anul universitar 2019-2020: 
Debate X; Activități cu Institutul Francez din București; 
AeroCONSULT 26-27 martie 2020 joi vineri; RoWo 8-10 mai 
2020; Miniclub de rachetomodelism și UAV; GMV lectures 
Cristi Chițu; raport al concursului Stuttgart 

Plan de activități cu 
Euroavia 

18 nov 2019 Decizii tactice privind procesul de Alegeri 2020 - Candidații la 
funcția de Decan în mandatul 2020-2024 pe care îi vom 
susține 

 

21 nov 2019 Aprobarea deciziei Comisiei de Atribuire a Burselor: studenta 
Sîrbu Simona Ana a făcut cerere de renunțare la bursă și în 
locul ei au primit bursă doi studenți cu aceeași medie, Toma 
Matei Ionuț și Neacșu Andrada Mihaela / Probleme la 
inventarierea activelor FIA - Inadvertențe în listele de 
inventar, casări ale unor mijloace fixe vechi, propunerea 
angajării unui gestionar propriu la DISAMA – Adm. S. 
Popescu / Memoriile studenților din Grupele 921 NA și 922 
NA - Prodecan L. Moraru va supune atenției DD S. Dănăilă 
situația la disciplina Differential Equations, prin extindere a 
rezoluției BEFex din 22 oct 2019 / Repararea ușii metalice de 
la F subsol - Serviciul Tehnic - Prodecan C. Constantinescu / 
Listă renovări de săli - Prodecanii C. Constantinescu și P. 
Pârvu / Teme de cercetare pentru programul ITA / 
Aprobarea documentelor de control managerial intern 
(obiective, riscuri, activități procedurabile etc.) elaborate de 
Prodecan L. Moraru / Programul cu studenții al 
Secretariatului a fost extins la 5 zile/săpt. (inclusiv vineri) la 
cererea studenților din CF 

Referat de suplimentare 
a fondului de burse / 
Documente de control 
managerial intern / 
Decizie privind programul 
cu studenții al 
Secretariatului 

28 nov 2019 Raportul de AQ L. Moraru termen 6 dec 2019  / Problema 
lipsei căldurii în Polizu - Evaluarea soluțiilor posibile la lipsa 
agentului termic RADET: investiția în centrala proprie, 
capacitatea instalației electrice; suspendarea cursurilor în 
sălile care au temperatura sub 18°C – orele vor fi recuperate 
după revenirea căldurii / Încurajarea membrilor corpului 
academic să candideze ca experți ARACIS pe domeniul IA / 

Decizie privind 
suspendarea cursurilor în 
sălile care nu au 
temperatura de cel puțin 
18°C / Decizie privind 
data convocării CF pentru 
validarea candidaților la 
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Concurs Decan 2020-2024 - Convocarea ședinței CF 16 ian 
2020 – evitarea avizului negativ – întâlniri ale candidaților cu 
studenții organizate de Euroavia dar și de facultate / Decizia 
Comisiei de Atribuire a Burselor Decizia de atribuire a două 
burse de merit II a fost validată în unanimitate / Posturi 
vacante de personal didactic auxiliar și nedidactic 1 Femeie 
de Serviciu, 1 Administrator financiar DSA, 1 tehnician 
DISAMA – pensionarea anul viitor a lui M. Nica – DD / Lista 
de investiții 2020 – se reiau pozițiile din 2019 care nu au fost 
rezolvate, dintre care prioritatea este pentru un osciloscop – 
P. Pârvu / Petreceri repetate în cămin care deranjează 
studenții / Programul cu studenții al Secretariatului a fost 
extins la 5 zile/săpt. inclusiv vineri 10-12 

funcția de Decan 2020-
2024 / Decizie privind 
scoaterea la concurs a 
unor posturi pentru 
personalul didactic 
auxiliar și nedidactic 

12 dec 2019 Domeniul IA / IAen / Programul M IT în aviație / Probleme în 
relația cu angajatorii - vizita la Aerostar / vizite în licee, în 
special în Bacău / Planul ca PoliJobs să prea funcția 
AeroCONSULT / Sc D concurentă la ATM / Strategia de 
cercetare a facultății și CRESCDI  / Susținerea rapoartelor de 
cercetare în sesiune sau în presesiune – se aplică Decizia BEF 
din 16 mai 2019 ca susținerea să fie în sesiune / Practica 
2019 raport final / Raport AQ 2019 / Inventarierea activelor 
donate facultății sau în custodia facultății: unele aeronave, 
simulatoare, motoare de avion, piese, calculatoare, mobilier 
etc. donate sau în custodie, acordate de partenerii industriali 
sau de Asociația Alumni Politehnica Aerospace Engineering 
nu se regăsesc în actele contabile ale UPB și situația trebuie 
reglementată urgent / Rezolvarea punctuală, caz cu caz, în 
perioada următoare / UPB membru universitate în EASN  
aprobată în CA din 11 dec 2019 / Documente de control 
managerial intern aprobate următoarelor documente de 
control managerial intern:  

Raport AQ 2019 / 
Chestionar, Indicatori de 
Performanță, Raport de 
Monitorizare și Situații 
Generatoare de 
Întreruperi FIA  

9 ian 2020 Modificarea Learning Agreements a studenților ERASMUS /  
Noua colaborare cu Swiss Space Center / Universitatea din 
Lausanne / Se aprobă semnarea unui nou protocol / 
Ședința CF de avizare a candidaților la funcția de decan din 
16 ian 2020 va fi condusă de Prodecan M. Stoia-Djeska 

Learning agreements / 
Decizia de conducere a 
ședinței CF 

16 ian 2020 Organizarea ședinței CF de avizări ale candidaților Decan -
Prodecan M. Stoia va asigura conducerea ședinței / Control 
managerial intern / Incidentul din 8 ian 2020 la pornirea 
motorului turboreactor E016 - Raportul de investigație 
întocmit de Prodecan L. Moraru. Recomandări: evitarea 
contaminării cu gaze de ardere la orice tentativă de pornire 
a motorului astfel: 1. ușile spre curte trebuie să stea larg 
deschise 2. ușa laboratorului E016 către casa scării trebuie să 
fie închisă 3. ușa de intrare în casa scării din E trebuie să fie 
închisă 4. autoturismele parcate în fața laboratorului trebuie 
îndepărtate (eventual 2 locuri de parcare vor fi rezervate din 

Raportul de 
Monitorizare, Indicatorii 
de performanță,  
Chestionarul de 
autoevaluare / Raport de 
investigație incident E016 
din 8 ian 2020 
 



24 
 

Data Ordinea de zi Documente adoptate 

dimineața respectivă) 5. revizie a motorului 6. montarea 
unui sistem de închidere a ușii E016 către casa scării cu arc și 
amortizor / Acord de Practică la ROSA pe Free Flyer – 
Prodecan M. Stoia, acord de practică; există deja SDK și KSP 
(Kerbal Space Program) / Problema studenților străini care 
au probleme de comunicare sau de pregătire de bază - Toți 
studenții trebuie să îndeplinească aceleași criterii minime de 
promovare a disciplinelor, indiferent de modul de finanțare; 
Dep. Studenți Internaționali va fi notificat despre situația 
unor studenții străini din anul I care nu se descurcă după 
prima sesiune de examene, pentru a găsi soluții / Asigurarea 
cazării unor elevi din provincie pe perioada meditațiilor 
gratuite Prodecan P. Pârvu – putem obține aprobarea Dir. 
Gen pentru 4-5 locuri pentru aceste situație, pe baza unei 
cereri din partea elevilor 

23 ian 2020 Problema numării voturilor la ședința CF din 16 ian va fi 
menționată în prima ședință de CF, rezultatul dat rămâne cel 
dat iar concursul de decan se va derula între timp în situația 
de jure / Cereri de schimb de grupă - Situația unor schimburi 
efectuate la începutul anului univ. fără actualizarea listelor 
publicate pe site / Nu se acceptă noi cereri de schimb de 
grupă la jumătatea anului univ. / Concurs Young Aviation 
Network va fi convocat pentru anii I-III L, cunoștințe foarte 
bune de engleză, se publică 23 ian – termen 27 ian 2020, 
contează media și un eseu, cei de pe o listă scurtă fiind 
chemați la o discuție în limba engleză – comisia de concurs: 
O. T. Pleter, S. Dănăilă, M. Stoia-Djeska, C. Constantinescu / 
Orar - O. T. Pleter și C. Constantinescu vor întocmi orarul 
sem. II 

Rezoluții / Decizie 
comisie de concurs 

30 ian 2020 Concurs YAN - Popescu-Boboc Maria declarată câștigătoarea 
concursului de reprezentantă a României la YAN / Adoptarea 
Raportului privind Desfășurarea Procesului de Gestionare a 
Riscurilor FIA 2019 

Raportul Riscuri 

19 feb 2020 Cereri de transfer de grupă / Raportul anual FIA 2020 / 
Comisia de evaluare a rezultatelor obținute de studenții 
ERASMUS Președinte: Prof. M. Stoia, membri: Conf. L. 
Moraru, S.l. C. Constantinescu / Propunerea de concurs de 
Concurrent Engineering de la ESA - Prof. M. Stoia 
îndrumătorul echipei / Procedura de transfer către noua 
echipă managerială - în etape; începând cu luna martie se 
vor organiza ședințe BEFex comune cu biroul existent și noul 
birou / Participarea la AeroDays 2020 Berlin - Decanul va 
reprezenta UPB-FIA la AeroDays 2020 Berlin pentru activități 
în cadrul EASN / Participarea la IGLUNA 2020 – noul contract 
cu Swiss Space Center – Univ. Lausanne / Participare la 
POLIFEST - Organizarea standului FIA la Polifest pe 26-28 
martie 2020 în sarcina Prodecanului P. Pârvu cu colaborarea 

Raportul anual despre 
Starea Facultății 2020 / 
Decizie Comisia Ev. Rez. 
ERASMUS / Rezoluții 
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EUROAVIA / Propunere colaborare Școală de operatori de 
UAV / Informare Euroavia Success Talk 18 feb 2020 
Prodecan C. Constantinescu / Participarea FIA la ASRO  

28 feb 2020 Rezultatele Alegerilor în Departamente și Pregătirea Ședinței 
CF de pe 5 martie - Prodecan M. Stoia – depunerea 
dosarelor candidaților pentru postul de DD la Rector; PV ale 
ședințelor de alegeri pentru a fi validate de CF /  Programul 
de studii postuniversitare în colaborare cu ALTEN GECI - 
Prodecan M. Stoia / Laboratorul CATIA - Contract de 
sponsorizare / curstodie pentru cele 12+3=15 noi stații de 
lucru din Laboratorul CATIA și licențele aferente de  3D 
EXPERIENCE – Prodecan P. Pârvu / Raportul final al 
Decanului 2016-2020 / Contribuția FIA la Raportul Rectorului 
2016-2020 / Plan de predare a atribuțiilor între Decani / 
Prodecani în perioada martie-mai 2020 / Contribuțiile FIA – 
Prodecan C. Constantinescu / Organizarea unui eveniment 
Safran Group la UPB-FIA AN010 în 5 mai 2020 – Decan / 
Noile Regulamente ale studiilor L/M - Senatorii FIA – să 
solicite Noile Regulamente aprobate de SU pe 5 feb 2020; 
când intră în vigoare? Rolul resp. prog. de studii M / L / 
Finalizarea procesului de Aderare UPB la EASN și plata 
cotizației – Prodecan C. Constantinescu / Reuniuni Alumni 
promoția 1980 FIA în F024 5 iun 2020, Promoția 1980 FETTI  
F024 20 iun 2020 – Decan / Nominalizare 4 CD pentru 
workshop-uri de perfecționare– Prodecan L. Moraru 

Adresă de înaintare 
dosare de alegeri în 
departamente / Plan de 
predare Decan/ 
Prodecani (draft) / 
Solicitare AN010 5 mai 
2020  

6 mar 2020 Analiza situației create în Consiliul Facultății de protestul 
Prof. L. Seiciu - BEF a analizat acuzațiile Prof. L. Seiciu și le 
consideră incorecte; Decanul nu a acționat de unul singur, 
deciziile sunt asumate în BEF și în CF, se bazează pe cel mai 
relevant criteriu obiectiv al implicării unui departament în 
facultate și anume numărul de ore comandate de facultate 
acelui departament; DMMM 1582 ore, DRM 938 ore, DMec 
875 ore – abia pe locul 11 se află D. Org. Mas. cu 630 ore    
- dacă Prof. L. Seiciu membru în CF și participant la ședința 
CF din 15 nov 2019 când s-a luat decizia ar fi ridicat 
problema atunci, puteam discuta, dar decizia s-a luat în 
unanimitate și a fost comunicată și în scris pe 17 nov 2019 
personal fiecărui membru CF, inclusiv d-lui Prof. Seiciu, care 
nici atunci nu a semnalat că ar avea vreo problemă – ne 
surprinde reacția de acum în contrast cu reacția de la 
momentul luării acestei decizii / Alegerea unor reprezentanți 
ai altor facultăți în CF: Conf. dr. ing. Cristina Șerbănescu – 
FSA – DMMM / Conf. dr. ing. Florin Baciu de la FIIR – DRM / 
Prof. dr. ing. Mihai Predoi de la FISB – DMec / 
Predarea managementului către noua echipă Decan / 
Prodecani - Planul de predare a fost transmis Decanului 
2020-2024 D. Crunțeanu și vom începe predarea după 

Comunicat referitor la 
decizia asupra 
componenței CF 2020-
2024 / Nominalizarea 
studentei Tudor Ștefania 
Roxana pentru bursa 
ISTAT 2020 / Lista CD 
nominalizate pentru 
workshop-uri de 
perfecționare 
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aprobarea lui; trebuie stabilit cine trebuie să preia fiecare 
din sarcini; urgența o reprezintă procesul de selecție 
ERASMUS+ /  Cererea studenților reprezentanți în CF de a 
avea o pagină pe site-ul FIA - publicarea semestrială a unor 
rapoarte ale reprezentanților studenților – la sfârșitul 
semestrului II (septembrie 2020) / Contribuția FIA la 
Raportul Rectorului 2016-2020 Prodecan C. Constantinescu / 
Criza generată de COVID-19 și impactul asupra facultății -
Anularea Air Navigation Convention 2020, amânarea 
POLIFEST / Aderarea UPB la EASN - Finalizarea procesului de 
aderare și plata cotizației – Prodecan C. Constantinescu / 
Nominalizare 4 CD pentru workshop-uri de perfecționare – 
Prodecan L. Moraru / Cererea studentei Tudor Ștefania 
Roxana de nominalizare la bursa ISTAT Foundation / 
Urgență medicală cu o studentă, fără nicio legătură cu viroza 
respiratorie - și-a revenit în spital 

9 mar 2020 Criza generată de COVID-19 – măsuri urgente / Transmiterea 
instrucțiunilor decise de Comitetul pentru Situații de 
Urgență al UPB pe 9 martie 2020 / Discutarea cazurilor unor 
studenți întorși din țările cu risc epidemic semnificativ sau 
contact / Măsuri de prevenție 

comunicare prin șefii de 
grupă 

10 mar 2020 Obligația CD de a utiliza platforma de cursuri / Refacerea 
laboratoarelor - Pregătim platforma pentru toate disciplinele 
- răspunde G. Ignat responsabil al FIA sub coordonarea 
Prodecan P. Pârvu / Testarea tehnologiei de videoconferință 
pe 12 martie 2020 ora 12-14 (curs la anul III deschis pentru 
membrii BEFex) / Laboratoarele pierdute ca urmare a 
mutării cursurilor online vor fi reprogramate după reluarea 
orelor față în față / Predarea mandatului de Decan / 
Prodecani are cel mai devreme termen în mai 2020 și nu 
reprezintă o urgență în condițiile de acum - Începerea 
procesului de predare a mandatului se amână / 
Dezinfectarea spațiilor facultății / departamentelor - 
Substanțe dezinfectante virucid concentrat distribuite 
personalului de curățenie / instrucțiuni de utilizare, modul 
de dezinfecție / Aplanarea conflictului cu Prof. L. Seiciu - 
Rezultatele negocierii dintre Decanii FIA și FIMM - Votarea în 
noul CF a locului de invitat / Problema evenimentului 
AeroConsult - Prof. S. Dănăilă va negocia cu Euroavia 
București pentru amânarea evenimentului programat 2-3 
apr 2020 unde sunt așteptați peste 100 de participanți / 
Procesul ERASMUS - Se suspendă mobilitățile, măsuri pentru 
studenți și cadre didactice / Motivarea absențelor 
studenților bolnavi care s-au autoizolat - Un regim 
extraordinar de motivare a absențelor bazat doar pe 
raportul șefului de grupă, pentru a nu penaliza studenții care 
în perioada de până la 11 martie 2020 s-au autoizolat, fie și 

Plan de predare Decan / 
Prodecani / Decizie de 
motivare a absențelor 
studenților în autoizolare 
sau cu simptome de gripă 
normală - după 14 feb 
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din cauza unei viroze normale - Aprobată (cu un vot 
împotriva) / Suspendarea cursurilor pe 10 mar 2020 la grupa 
912AN, reluarea pe 11 mar constatând că alarma a fost falsă 
/  Ședințele BEFex se vor desfășura numai prin 
videoconferință sau prin e-mail începând cu data de 9 mar 
2020 până la 31 mar 2020 (cu posibilitatea de prelungire) 

13 mar 2020 Securizarea Localului Polizu - Regimul de interdicție al 
vizitatorilor / trebuie să avem la noi și să prezentăm 
legitimațiile de serviciu / vom colabora cu FCASM și FIM 
pentru aceste măsuri restrictive în interesul securității 
sanitare / Igienizarea și dezinfectarea spațiilor de învățământ 
și ale celorlalte spații ale facultății - Instrucțiuni de 
dezinfecție a spațiilor și de utilizare a substanței virucide 
concentrate care a fost pusă la dispoziția personalului 
nedidactic / didactic auxiliar al facultății; decizia de a 
achiziționa substanțe dezinfectante comună cu facultățile 
din Polizu / Bază de date cu adresele studenților pe grupe - 
Prodecan C. Constantinescu va genera liste cu adrese de e-
mail ale tuturor studenților pe grupe pentru facilitarea 
invitării la sesiunile de videoconferință – vor fi puse la 
dispoziția DD și CD / Baza de date cu șefii de grupă - Baza de 
date va fi actualizată și retransmisă DD și prin aceștia către 
CD / Decizia Rectorului 142/12 martie 2020 - Regimul 
postărilor pe site-ul facultății și al comunicărilor fb și 
Instagram / Instrumentele de videoconferință distribuite 
gratuit - Testele realizate cu Cisco Webex pentru 
videoconferință cu până la 100 de utilizatori au fost reușite și 
recomandăm această platformă pentru partea de predare a 
cursurilor / Utilizarea platformei Moodle de CD - Nu este 
opțională, este obligatorie conform Deciziei CA 14/ 
11.03.2020 Art. 2; CD care au oferit materiale prin e-mail vor 
replica și pe Moodle și vor încuraja studenții să acceseze 
platforma / Activitatea pe Moodle va fi baza recunoașterii 
efectuării orelor și va fi raportată de Decan / DD / Instructaj 
organizat despre înrolarea cohortelor de studenți  de către 
fiecare CD / Regimul reprogramărilor de ore – ca și la orele 
în clasă, dacă nu se suprapun peste o altă activitate din orar 
/ Plata cu ora depinde de utilizarea Moodle în slot-urile 
respective / Cine este responsabilul Moodle al FIA: George 
Ignat și nu Petrișor Pârvu cum apare în documentul oficial de 
pe platformă / Problema studenților ERASMUS Studenții 
ERASMUS incoming veniți înainte de Decizia CA 14/ 
11.03.2020 Art. 8 care suspendă mobilitățile trebuie 
monitorizați individual, Prodecan M. Stoia ține legătura 
electronic cu ei; cei 3 francezi care urmau să vină vor fi 
informați despre suspendarea mobilităților / Situația se 
centralizează de biroul ERASMUS UPB inclusiv problemele de 

Notă de fundamentare 
achiziții substanțe și 
instrumente de 
dezinfecție 



28 
 

Data Ordinea de zi Documente adoptate 

cămin (dintre studenții care ne vizitează doar unul locuiește 
în cămin) / Regimul ședințelor BEFex / Sistemul de 
videoconferință pentru ședințele BEFex este acceptabil și 
este adoptat pentru toate ședințele din perioada cu restricții 
epidemiologice / Ne vom reuni electronic săptămânal vineri 
10-12 și de oricâte ori este nevoie 

20 mar 2020 Bursele studenților – Comisia - Depășirea fondului de burse 
sociale, Cerere de suplimentare burse sociale – respinsă, se 
poate acorda o suplimentare doar pentru rotunjirea sumei 
totale la un număr întreg de burse / Comisia va acorda 
bursele sociale studenților care îndeplinesc condițiile (111 
cereri) în ordinea crescătoare a veniturilor pe membru de 
familie L+M (indiferent) - Delegarea aprobării dosarelor și 
listelor bursierilor către Comisie pentru a transmite cât mai 
repede listele la Rectorat / Problemele învățământului 
online - Cum s-au desfășurat orele online pe Moodle, 
Microsoft Teams și Cisco Webex. Se recomandă evitarea 
utilizării Chat pe Moodle! Raportul jurnal Moodle și 
înregistrarea video pe Wbex sunt prea detaliate și prea 
voluminoase. Plata cu Ora se va face pe baza unei Declarații 
pe Proprie Răspundere a CD la care se păstrează mijloace de 
probă rezonabile. DD vor prezenta un tabel către Decanat cu 
orele care se țin online și cu orele care se vor reprograma. / 
Planul de Predare - Urgențe - Cap. 7. Învățământ (inclusiv 
Selecția ERASMUS) - Numirea Comisiei de Selecție a 
Bursierilor ERASMUS 2020-2021: 1. Prof. M. Stoia; 2. Conf. F. 
Frunzulică; 3. Conf. P. Pârvu; 4. Student Negru Sorin; 
Predarea Cap. 7 în ședința BEFex din 27 mar 2020. / Planul 
de Predare - Urgențe - Cap. 18. Echivalarea Part 66 - 
expirarea în luna mai a condițiilor de echivalare EASA Part-
66 a cursurilor UPB-FIA. Prodecan L. Moraru pregătește 
predarea urgentă a acestui capitol la data de 27 mar 2020 - 
Procesele încep în martie 2020 dar au efecte și trebuie 
conduse și derulate în principal în mandatul 2020-2024 / 
Managementul facultății și al departamentelor - Luăm act de 
modificarea structurii Biroului Executiv al Facultății și 
începând cu această ședință îl vom invita pe dl. Prof. Teodor 
Viorel Chelaru în calitate de nou DD al DISAMA din 14 mar 
2020. Noii DD au fost confirmați de SU pe 12 mar 2020. În 
privința Consiliului Facultății, regulamentul prevede că 
mandatele consilierilor trebuie să aibă durata de 4 ani. Din 
acest motiv, prima ședință CF cu noua componență poate fi 
convocată în luna mai / Invitație adresată Rectorului de 
National Aviation University din Kiev - Profesional e o 
invitație la un eveniment important, al unei universități de 
aviație recunoscute pe plan internațional, dar restricțiile de 
deplasare s-ar putea să se prelungească până în septembrie, 

Comisia de Atribuire a 
Burselor / Cerere de 
suplimentare a fondului 
de burse sociale / 
Modalitate de lucru 
pentru aprobarea plății 
cu ora / Comisia de 
Selecție a Bursierilor 
ERASMUS 2020-2021 / 
Componența Biroului 
Executiv al Facultății din 
20 mar 2020 / Decizia de 
Exmatriculare a 163 
studenți L+M 
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făcând această participare una riscantă / Exmatricularea a 
163 de studenți  

25 mar 2020 Omisiunea de a trece anumite note în catalog - se aprobă 
cererea cadrului didactic S.l. V. Pană de a trece în mod 
excepțional 5 note din Sem. 1 în catalog printr-o metodă 
electronică, pentru a nu afecta bursele studenților care au 
promovat disciplina respectivă / În cazul unui masterand SHS 
2015 se va organiza comisie de examinare la cercetare / 
Bursele studenților - aprobarea rezultatelor activității 
Comisiei de Atribuire a Burselor pe sem. 2 - se recomandă 
acordarea unor burse speciale pentru 6 studenți care nu au 
primit bursa socială solicitată / Problemele învățământului 
online - Probleme raportate referitor la ținerea orelor / 
Rezoluție privind modalitatea de verificare / monitorizare a 
ținerii orelor / Solicitare studii de masterat INSA - se cer 
clarificări privind solicitarea de double degree în baza 
acordului INSA/ARUT / Procesul de Predare-Primire a 
Mandatului de Decan / Prodecani -  în etape conform unui 
plan din 27 martie 2020 până în ziua intrării în funcție a 
Decanului 2020-2024 / Acord de predare-primire semnat de 
ambii Decani 

Decizia de corectare a 2 
cataloage la disciplina 
Practică Proiect de 
Diplomă pentru 5 
studenți din 2 grupe / 
Listele de burse Sem. 2 / 
Plan actualizat și 
programarea activităților 
de predare mandat 

27 mar 2020 Procesul de Predare-Primire a Mandatului de Decan / 
Prodecani până în ziua intrării în funcție a Decanului 2020-
2024 / Acord de predare-primire semnat de ambii Decani /  
După predare, procesele din capitolul respectiv vor fi 
gestionate de echipa mixtă / Planul de Predare – Urgențe:   
Învățământ (inclusiv Selecția ERASMUS) de la Prof. dr. ing. 
Marius STOIA-DJESKA către Conf. dr. ing. Florin FRUNZULICĂ: 
Comisia de Selecție a Bursierilor ERASMUS 2020-2021 este 
mixtă: 1. Prof. M. Stoia; 2. Conf. F. Frunzulică; 3. Conf. P. 
Pârvu; 4. Student Negru Sorin - Echivalarea Part 66 - având în 
vedere expirarea în luna mai a condițiilor de echivalare EASA 
Part-66 a cursurilor UPB-FIA - Practica studenților și 
Raportări de la Conf. dr. ing. Laurențiu MORARU către S.l. dr. 
ing. Valentin PANĂ; Predarea unor capitole unde nu se 
schimbă Prodecanul responsabil Conf. dr. ing. Petrișor 
PÂRVU: Probleme sociale ale studenților, Admitere, 
Asigurarea finanțării, Coordonarea Secretariatului facultății   

Acord de predare- 
primire a Mandatului de 
Decan – 8 capitole / 
Comisia de Selecție 
ERASMUS 2020-2021 

1 apr 2020 Raportarea activității didactice efectuate online - Discutarea 
soluțiilor propuse în CA din 1 apr 2020 referitoare la 
raportarea orelor ținute online, a metodelor de verificare a 
ținerii orelor / Propunerea FIA privind Adm. 2020 / 
Activitatea personalului didactic auxiliar și nedidactic / 
Personalul considerat absolut necesar de DD va fi menținut 
la serviciu, fie cu prezență fizică, fie acolo unde telemunca 
este posibilă, prin telemuncă; în cazul telemuncii angajații 
vor întocmi un raport de activitate lunar aprobat de DD; 

Raport cu efectuarea / 
reprogramarea  
laboratoarelor / 
Metodologie de 
raportare a efecturăii 
orelor online de Șefii de 
Grupă 
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restul angajaților își vor efectua concediul de odihnă în 
această perioadă /  Metode de verificare online - Testele 
online date la distanță nu garantează identitatea studentului 
și rezultatele pot fi compromise, deci BEFex nu le recomandă 
către CA / SU; vom propune amânarea examenelor și a 
colocviilor până când acestea se vor putea da cu studenții de 
față (august-septembrie) / Recuperarea Laboratoarelor cu 
prezență fizică vor fi recuperate când situația o va permite. 
Se vor pregăti grafice de recuperare nu cu date / 
calendaristice specifice ci generice: săpt. 1, săpt. 2 etc. 

3 apr 2020 Predarea de la Conf. dr. ing. Laurențiu MORARU către S.l. dr. 
ing. Valentin PANĂ: Asigurarea Calității, Acreditări, 
Securitate și sănătate în muncă, Etică 

Acord de predare- 
primire a Mandatului de 
Decan – 4 capitole 

15 apr 2020 Instrucțiuni privind raportarea/ verificarea/ monitorizarea/ 
certificarea activităților didactice on-line / Implementarea 
instrucțiunilor transmise de CA / Organizarea Secretariatului 
on-line - Prodecan P. Pârvu și Secretar Șef F. Bica vor 
implementa instrucțiunile / Cererea Euroavia pentru spațiul 
I001 a fost transmisă spre aprobare noii echipe Decan / 
Prodecani 2020-2024 deoarece capitolul privind relațiile cu 
organizațiile studențești a fost deja predat și actualul BEF nu 
mai poate lua decizii care să aibă consecințe mult după 
terminarea mandatului / Repetenția ca răspuns la criză - S-a 
adoptat un punct de vedere al Decanatului privind un curent 
de opinie printre studenți de a rămâne repetenți ca reacție 
la situația extraordinară cauzată de lock-down / Acțiunea 
EURO 200 - S-a lansat apelul către studenții cu mijloace 
financiare foarte reduse pentru un ajutor de stat din partea 
MEN; 4 cereri s-au primit online 

Răspuns la întrebările 
unor studenți privind 
posibilitatea de a rămâne 
repetenți în masă 

22 apr 2020 Procedurile de verificare on-line  (analiza unor propuneri) / 
Admiterea 2020 - As. Cristian Perederic DGIDI numit din 
partea facultății la Call Center-ul CCA /  Propunerea IAC 2023 
din partea Ungariei / Pontaje și Plata cu Ora Aprilie 2020 - 
armonizarea politicilor celor trei Departamente privind 
pontajele și PO, aprobarea documentației aferente / 
Secretariatul on-line - Adresa de e-mail a facultății va fi 
utilizată și pentru solicitările on-line către Secretariat și 
Decanul va redirecționa mesajele relevante către Secretar 
Șef F. Bica / Comunicare cu Reprezentanții Studenților 2020-
2022  – data ședinței intrării lor în funcțiune, propunere 
pentru 12 mai 2020 - Data exactă a CF urmează a fi stabilită 
ulterior 

Pontaje, PO apr 2020 / 
Răspuns la interpelarea 
Reprezentanților 
Studenților 2020-2022 în 
CF 

29 apr 2020 Susținerea Rap. de Cercetare - Recomandabil în ultima 
săptămână de sesiune (8-12 iun 2020) dar se poate și în 
presesiune; DD vor furniza programările pe programe de 
studii până pe 4 mai 2020 și ele vor fi afișate pe site și 

Decizii / Instrucțiuni 
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comunicate Șefilor de Grupă / Problema accesului la Moodle 
al studenților care refac discipline - Secretariatul va întocmi 
o listă cu toți restanțierii care refac toate disciplinele și se va 
asigura că sunt incluși prin administrator platforma Moodle 
G. Ignat / Cataloage online - Secretara șefă va trimite 
cataloage în format Excel pentru a fi completate și returnate 
de fiecare titular de disciplină după colocviu / examen de 
asemenea va trimite fișiere cu studenții restanțieri care nu 
am plătit taxa de refacere a disciplinei respective / CD vor 
transmite rezultatele Șefilor de Grupă care le vor distribui 
studenților și îi vor ruga pe aceștia să-și verifice notele în 
baza de date de studenți / Practica din anul III - variante de 
recuperare: restrângerea la minimum ARACIS 180 de ore 
timp de 8 ore/zi în loc de 6 ore/zi adică de la 12 săpt. la 4,5 
săpt. cu posibilitatea extinderii în anul univ. 2020-2021 /  
Implementarea Deciziei CA 18 din 7 apr 2020 - Telemuncă 
pentru secretare și pentru o parte din personalul didactic 
auxiliar și nedidactic / Tabel cu concedii de odihnă respectiv 
cu desfășurarea activității prin telemuncă (DD+Decan) / 
Implementarea Deciziei CA 23 din 22 apr 2020 - Examene și 
verificări online – lmplementare, lista studenților care nu au 
acces la platforma Moodle și modul de raportare / 
Recuperarea laboratoarelor care presupun activități față în 
față - Față de tabelul raportat în aprilie când se presupunea 
redeschiderea universității pentru activități față în față în 
anul univ. curent, acum vom actualiza tabelele respective 
pentru a găsi activități online de compensare, pentru 
echivalări / Probleme ale cazării în cămin ridicate de 
studenți: Rămân căminele deschise peste vară? Unde se pot 
plăti căminele? Există un cont bancar? Se asigură accesul în 
cămine după 15 mai pentru recuperarea lucrurilor? Dar 
pentru cazare? Prodecan P. Pârvu a transmis răspunsurile 
Dir. Gen. M. Corocăescu: deciziile vor fi luate pe 15 mai și 
vor fi transmise studenților / Admiterea M 2020 - Noua 
echipă Decan / Prodecani va trebui să stabilească o împărțire 
a numărului de locuri pe cele două sesiuni pentru a lăsa 
posibilitatea unor absolvenți buni să găsească mai locuri în 
septembrie; propunem 90% - 10% / Problemă de 
respectarea orarului la activități online - Prodecan M. Stoia 
va încerca să prevină pe viitor situații similare, discutând cu 
DD sau cu CD despre importanța respectării orarului. 

5 mai 2020 Programarea sesiunii de examene mai-iunie 2020 - În baza 
HCA 25 Art. 1 (7), perioada de 4 săpt. va fi de recuperări plus 
examene (se pot da în toată perioada examene la 
disciplinele la care s-au terminat de recuperat activitățile de 
aplicații) - Decizia este supusă avizului Decanului / 
Prodecanilor 2020-2024 / Extinderea termenului de predare 

Decizii / Instrucțiuni 
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a proiectului de diplomă - La cererea șefilor de grupă din 
anul IV, termenul predării proiectului de diplomă în forma 
electronică finală de pe 12 iunie 2020 se amână până în a 6-a 
zi lucrătoare anterioară datei examenului de diplomă (cei 
care susțin examenul de diplomă pe 29 iunie predau pe 19 
iunie, cei care susțin examenul pe 30 iunie predau pe 22 
iunie etc.)  

 

(fișier actualizat la 8 mai 2020) 

 

 

Prescurtări 

adm.  admitere 

AESO Asociație studențească din Facultatea de Inginerie Aerospațială 

ANA Avionică și Navigație Aeriană 

ANC Autoritatea Națională pentru Calificări 

APAE Asociația Alumni Politehnica Aerospace Engineering 

AQ Asigurarea Calității 

ARACIS Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 

ARUT Asociația Română a Universităților Tehnice 

As. Asistent universitar 

AS Poli Asociația Studenților din UPB 

ASFIA Asociația Studenților din Facultatea de Inginerie Aerospațială 

ATM Academia Tehnică Militară din București 

AU an universitar 

AUVSI Association for Unmanned Vehicle Systems International 

B Buget – studenți ale căror taxe de studii sunt subvenționate de la bugetul statului 

BAC+2 Studii postliceale - Bacalaureat plus 2 ani 

BB Buget și bursă (pentru doctoranzi) 

BEF Biroul Executiv al Facultății 

BEFex Biroul Executiv al Facultății extins cu Directorii de Departament 

BLR Buget licee rurale – studenți ale căror taxe de studii sunt subvenționate și care intră pe locuri rezervate absolvențiilor liceelor din 

mediul rural 

BSDA Black Sea Defence and Aerospace 

CA Consiliul de Administrație al UPB 

CA Construcții Aerospațiale 

CANSAT Consurs de lansări de minisonde în atmosferă 

CATIA Software de proiectare de structuri aerospațiale al Dassault Systèmes 

CCA Comisia Centrală de Admitere 

CD Cadre didactice 

CEAS Council of European Aerospace Societies 

CEDD Comisii de Examen de Diplomă / Disterație 

CEIA Comisia de Etică și Integritate Academică 

CF Consiliul Facultății 

CLA Comisia Locală de Admitere 

CMI Control Managerial Intern 

CNADTCU Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare 

Cond. D Conducător de Doctorat 

Conf. Conferențiar universitar 

CRID Centrul de resurse de informare si documentare 

D doctorat 

DA Design Aeronautic 

DGIDI Departamentul de Grafică Inginerească și Design Industrial 
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DHC Doctor Honoris Causa 

DISA Departmentul de Ingineria Sistemelor Aeronautice și Management Aeronautic ”Nicolae Tipei” 

DISAMA Departmentul de Ingineria Sistemelor Aeronautice și Management Aeronautic ”Nicolae Tipei” 

doi digital object identifier 

DSA Departamentul de Științe Aerospațiale ”Elie Carafoli” 

EASN European Aeronautics Science Network 

EATEO European Association of Aviation Training and Education Organisations 

EBNA Echipamente de Bord și Navigație Aeriană (disciplină) 

EIA Echipamente și Instalații de Aviație 

EIPD Elaborarea și Îndrumarea Proiectelor de Diplomă 

EOS formular Feedback Student denumit End of Semester (formular de completat după colocviu sau examen, la sfârșitul semestrului) 

ESA European Space Agency 

EUA European Universities Association 

FAC Facultatea de Automatică și Calculatoare 

FAIMA Facultatea de Ingineria și Managementul Afacerilor 

FCABIDD Facultatea de Chimie Aplicată, Bio Inginerie și Dezvoltare Durabilă (fostă FCASM) 

FCASM Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor 

FD Fișa Disciplinei 

FE Facultatea de Energetică 

FER Fokker Engineering Romania 

FETTI Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației 

FIA Facultatea de Inginerie Aerospațială 

FIA1 Regulă adoptată de CF prin care studenții care nu acumulează măcar 50% din punctajul activităților de parcursul semestrului 

nu promovează 

FIA2 Regulă adoptată de CF prin care studenții care nu acumulează măcar 50% din punctajul activităților de evaluare la sfârșitul   

 semestrului nu promovează 

FIE Facultatea de Inginerie Electrică 

FIIR Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică (fostă FIMST, fostă TCM) 

FILS Facultatea de Inginerie în Limbi Străine 

FIM Facultatea de Inginerie Medicală 

FIMM Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică 

FIMST Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice 

FISB Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice 

FSIM Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor 

FT Facultatea de Transporturi 

GDPR General Data Protection Regulation 

GID Grafică Inginerească și Design 

GNSS Global Navigation Satellite System 

I etapa I 

IA Inginerie Aerospațială 

IAen Inginerie Aerospațială (cu predare în limba engleză) 

IA.NA Inginerie Aerospațială – Navigație Aeriană (cu predare în limba engleză) 

IA.RO Inginerie Aerospațială – programele de studii cu predare în limba română 

IAA International Academy of Astronautics 

IAC  International Astronautical Congress 

IAF International Astronautical Federation 

ICFF formular Feedback Student denumit Inside Semester Feedback Form (formular de completat în timpul semestrului) 

II etapa a II-a 

II Inginerie Industrială 

IMA Inginerie și Management Aeronautic 

IMAS Inginerie și Management Aerospațial 

INCAS Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale Elie Carafoli  

IND Îndrumător la Proiectul de Diplomă / Disertație 

INS Institutul Național de Statistică 

INSA Institut National de Sciences Apliquée 

IOSUD Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat 

ISI Institute for Scientific Information 
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ISU Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

ITA Ingineria Transportului Aerian 

L licență 

LR licee rurale – absolvenții liceelor din mediul rural au locuri rezervate la admitere 

M masterat 

MA Management Aeronautic 

MEN Ministerul Educației Naționale 

MR Material Rulant (Specializare a FT) 

NA Navigație Aeriană 

NC Note de Comandă 

OO (discipline) obligatorii și opționale 

PAPM Propulsie Aerospațială și Protecția Mediului 

PC puncte credit 

PEGASUS the partnership of the best European aerospace universities 

PERSEUS Promoting Excellence & Recognition Seal of European Aerospace UniversitieS 

PLINV plan de învățământ 

PO Plata cu ora 

Prof. Profesor universitar 

PS programe de studii 

PV Proces-Verbal 

RAL Reglementări aeronautice. Legislație. 

RDECOM Research Development and Engineering Command (US Army) 

RNCIS  Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior 

ROSA Romanian Space Agency (Agenția Spațială Română) 

RoWo Rocket Workshop 

S.l. Șef de lucrări universitar (echivalent cu Lector universitar) 

SAS Structuri Aeronautice și Spațiale 

Sc. D Școala Doctorală 

SCD Secretarul Comisiei de Diplomă / Disertație 

SF  state de funcții 

SHS Sisteme Holistice Spațiale 

SP Sisteme de Propulsie 

SS Secretar Șef pe Facultate 

SSAv Școala Superioară de Aviație 

SSC Swiss Space Center 

STS Sisteme și Tehnologii Spațiale 

SU Senatul Universității 

T Taxă – studenți ale căror taxe de studii sunt parțial subvenționate de la bugetul statului, ei plătindu-și o parte din acestea 

TD1 Taxă de disciplină pentru fiecare punct credit care se reface în alt an decât anul în care s-a studiat disciplina, pentru studenții  

 care au puține puncte credit restante 

TD2 Taxă de disciplină pentru fiecare punct credit care se reface în alt an decât anul în care s-a studiat disciplina, pentru studenții  

 care au multe puncte credit restante, dar au promovat anul 

TD3 Taxă de disciplină pentru fiecare punct credit care se reface în alt an decât anul în care s-a studiat disciplina, pentru studenții  

 care au mai multe puncte credit restante și nu au promovat anul din acest motiv 

TS Taxă de studii plătită de studenții T 

UAH University of Alabama in Huntsville 

UAV Unmanned Air Vehicles 

UEFISCDI Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării 

X Sufix care înseamnă cu taxă de studii 

 


