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Raport de Activitate și de Gestiune 

pentru anul încheiat la 30 sep 2019 

 

Raportul financiar pe 12 luni din al doilea an de activitate este următorul: 

 

Asociatia Alumni Politehnica Aerospace Engineering 4.7186 

   RON/EUR  

Exercițiul Financiar pentru anul care se închide la 30 sep 
2019   

    

Sold 5 oct 2018 € 698.62 

  

Venituri din Cotizații € 328.49 

Venituri din Sponsorizări nespecifice € 1,377.53 

Venituri din Sponsorizări pentru Air Navigation Convention € 5,301.65 

Alte venituri, dobânzi și curs valutar € 2.27 

TOTAL VENITURI € 7,009.94 

    

Salarii € 0.00 

Organizarea Air Navigation Convention 2019 € 4,532.24 

Achiziție cărți de aviație (30 buc Mihail Calomfirescu) € 197.19 

Practica de Zbor 2019 (tur de pistă planor + avion 33 
studenți) € 1,251.59 

Completare Mobilier Sala POLIZU I-013 Elie Carafoli (mese + 
scaune) € 60.63 

Tipărire calendare 2019 (150 buc) € 1,210.53 

Comisioane bancare € 271.73 

TOTAL CHELTUIELI € 7,523.91 

    

Sold 1 oct 2019 € 184.65 
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Explicații despre Salarii 

Asociația a pornit cu angajamentul de a nu folosi niciun leu pentru salarii. Contabilitatea se face prin 

voluntariat, fără rabat la responsabilitatea profesională. Funcțiile de Președinte, Vicepreședinte etc. nu 

sunt remunerate ci dimpotrivă: ca principiu, Președintele are obligația plății celei mai mari cotizații către 

asociație.  

APAE are din concepție fundamente foarte solide de integritate și etică. Concepția este ca ocupanții 

acestor funcții de conducere să servească organizația, nu să fie serviți de aceasta. Banii asociației nu pot 

fi folosiți nici pentru decontarea unor deplasări ale persoanelor din conducerea asociației. 

 

Explicații despre Organizarea Air Navigation Convention 

Organizarea Air Navigation Convention 2019 a fost o activitate separată, pentru care studenții 

organizatori au atras sponsorizări specifice pentru acea activitate. 

 



3 
 

  

Aflată la a 10-a ediție, Air Navigation Convention este un eveniment important organizat de studenții 

secției de Navigație Aeriană din cadrul Facultății de Inginerie Aerospațială. Totul pornește de la dorința 

de a conecta studenții cu alumni din domeniul aviației, astfel încât, în fiecare an, convenția aduce 

împreună profesioniști atât din țară cât și de peste graniță, profesori și  studenți. 

Au participat invitați de marcă de la EUROCONTROL, Maastricht Upper Area Control, ICAO, UK NATS, 

AustroControl, NAV Portugal, ITV Consult, Enaire Spain, Frequentis, Blue Air, Regional Air Services, 

Deimos, IATA, Think Research, Aeropath, ALOFT Group. 
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Explicații despre Cartea lui Mihail Calomfirescu 

E o carte document scrisă cu mult umor de un coleg al nostru, Mihail Calomfirescu (Calu), din seria 1972, 

coleg cu Prof. Vasile Nicolae (Bebe) Constantinescu. Este o carte despre proiectarea și fabricația de 

avioane la Craiova, în care orice aeronavist se regăsește imediat. Am mai comandat 30 cărți pentru a le 

face cadou unor personalități cu care am venit în contact.  

 

 

Explicații despre Practica de Zbor a Studenților 

O tradiție de la înființarea facultății până în anii ‘90 a fost practica de zbor în vara anului II. Contează 

enorm pentru un inginer de aviație să aibă manșa în mâna sa, să înțeleagă dificultatea pilotajului, să 

simtă direct emoția și fascinația zborului. Din 2017 am reluat practica de zbor, cu sprijinul Ministerului 

Educatiei Naționale, al Aeroclubului României, al Euroavia București, precum și al unor sponsori. S-au 

pus la dispoziția studenților de anul II 60 de locuri pentru august-septembrie 2017 și 100 de locuri 

pentru septembrie 2018, dar de participat efectiv au participat 30 de studenți în 2017 și respectiv 39 de 

studenți în 2018. 

Practica de zbor tradițională era o activitate curriculară obligatorie pentru toți studenții. Biroul Executiv 

al Facultății a optat însă în 2017 pentru o variantă în care practica de zbor este o activitate facultativă, 

extracurriculară, din următoarele considerente: 

 Finanțarea de la Ministerul Educației era posibilă în cadrul unui program pentru activități 

extracurriculare; acei bani putea fi folosiți pentru decontarea cazării, mesei și a transportului 

studenților la aerodrom; 

 Plata orelor de zbor trebuia făcută din fonduri separate (din sponsorizări) și nu am fi putut 

acoperi costurile pentru toți cei 160 de studenți din anul II; 
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 Am intenționat să folosim practica de zbor și ca un instrument motivațional și am condiționat 

accesul studenților integraliști în vară sau care au cel mult o restanță pentru toamnă; 

 Directorul general al Aeroclubului României a opinat că nu putem impune o obligativitate a 

zborului, anumiți tineri având frică de zbor, cu posibile manifestări care să le interzică practic 

această activitate. 

 

Studenți ai Facultății de Inginerie Aerospațială în Practica de Zbor 2018 

În anul 2019 am mizat pe 66 de participanți (integraliști în vară) din anul II. Au optat să facă Practica de 

Zbor doar 32 de studenți. Practica s-a făcut pe parcursul a 4 zile / 3 nopți în trei serii, la Aeroclubul 

României, Aerodromul Strejnicu.  

Ca și în anul precedent, directorul Aeroclubului României, absolventul nostru ing. George Rotaru a avut 

amabilitatea de a facilita studenților și zboruri cu motor, care să intre ca zboruri de prezentare, gratuite 

pentru tinerii sub 23 de ani. A rămas un zbor cu planorul cu lansare de la mosor, facturat către APAE, în 

valoare de €1251. Alte cheltuieli au fost acoperite din fondurile facultății. 

Practica de Zbor reprezintă un factor motivațional foarte important și pentru atragerea de tineri la 

admitere.  

În continuare am inserat câteva imagini de la Practica de Zbor 2019.  
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Explicații despre Venituri 

Cotizațiile reprezintă aprox. 5% din venituri, iar restul de 95% sunt sponsorizări. Sponsorii evenimentului 

Air Navigation Convention 2019 au fost: Blue Air, Regional Air Services, Deimos, Frequentis, INCAS, IATA, 

Iacarii Acrobati, IDM (în total, €5301). O altă parte a sponsorizării a fost reprezentată de contribuția 

subsemnatului cu €1377.  

Volumul cotizațiilor a fost foarte redus din cauza deficienței de comunicare pentru colectare, deficiență 

pe care mi-o asum.  

 

 

Octavian Thor Pleter 

Președinte al Asociației Alumni Politehnica Aerospace Engineering 
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Acest Raport este destinat membrilor asociației APAE și datele incluse sunt proprietatea asociației. 

Asociaţia Alumni Politehnica Aerospace Engineering (APAE) este o persoana juridica de drept privat cu scop nepatrimonial, profesională, 

independentă, neguvernamentală, cu caracter apolitic, componentă a societăţii civile. Asociaţia se clasifică in categoria asociaţiilor cu caracter 

ştiintific, educaţional, social, cultural, sportiv şi umanitar. Asociaţia cuprinde absolvenţii Facultăţii de Inginerie Aerospaţială a Universităţii 

Politehnice din Bucureşti (fostă Facultatea de Construcţii Aerospaţiale, fostă Facultatea de Aeronave a Institutului Politehnic din Bucureşti, 

denumită prescurtat UPB-FIA) de la ciclurile de învăţământ superior de 5 ani, studii aprofundate, licenţă, masterat sau doctorat. 

Sediul Asociaţiei este situat în Bucureşti, sector 6, Splaiul Independenţei, nr.319B, fiind înregistrată în registrul special al Judecătoriei Sectorului 

VI Bucureşti sub nr.103/11.10.2017 şi având codul de înregistrare fiscală 38421678. 

Scopul Asociaţiei este menţinerea şi devoltarea legăturilor cu/între absolvenţii Facultăţii de Inginerie Aerospaţială, în vederea sprijinirii facultății 

în atragerea de tineri valoroși către studiul ingineriei aerospațiale. Asociația își propune să urmărirească traseul profesional al absolvenților, 

inserţia acestora pe piaţa muncii, stabilirea unei rețele profesionale care să cuprindă atât absolvenții cu experiență, cât și tinerii studenți și 

absolvenți. 


