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

 

Asociația Alumni Politehnica Aerospace Engineering 4.9011 

 RON/EUR 

Exercițiul Financiar pentru anul care se închide la 30 
septembrie 2021 

 

  

Sold 30 septembrie 2020  € 3,453.51  

  

Venituri din Cotizații  € 601.41  

Venituri din Sponsorizări Nespecifice  € 0.00  

Venituri din Sponsorizări pentru Air Navigation Convention  € 0.00 

Alte Venituri (dobânzi, curs valutar)  € 0.06  

TOTAL VENITURI  € 601.47  

  

Salarii € 0.00 

Abonament Website Asociatie 2020  € 264.15 

Abonament Website Asociatie 2021  € 260.88 

Abonament Zoom pentru Air Navigation Convention € 281.26 

Alte cheltuieli (comisioane bancare, curs valutar)  € 39.17  

TOTAL CHELTUIELI  € 845.46  

  

Sold 30 septembrie 2021  € 3,209.52  

 

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 

Air Navigation Convention este un eveniment important organizat de studenții secției de Navigație 

Aeriană din cadrul Facultății de Inginerie Aerospațială în cadrul Asociației Alumni Politehnica 

Aerospace Engineering. Evenimentul conectează studenții cu alumni din domeniul aviației, 

angajatori din Uniunea Europeană, precum și profesori. 

Air Navigation Convention 2021 (a XII-a editie) a fost organizată online în martie 2021 cu cheltuieli 

de € 281.26 din fondul reportat din 2020 de € 2248.16. Pentru Air Navigation Convention 2022 

rămân disponibili € 1966.90.  
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Explicații despre Venituri 

In anul 2021 cotizatiile au reprezentat in totalitate veniturile asociatiei. Nu au fost necesare 

sponsorizari pentru Air Navigation Convention 2021, deoarece s-au reportat sponsorizările din anii 

anteriori, iar cheltuielile pentru sesiunea online au fost doar cu platforma Zoom. 

Planuri de viitor 

Pentru anul universitar 2021-2022 ne propunem: 

 Continuarea și dezvoltarea programului de mentorship inițiat la Air Navigation Convention 

2021, în cadrul căruia studenții actuali de la toate programele de studii au oportunitatea de 

a intra în contact cu câte un mentor dintre absolvenții facultății; 

 Transferul găzduirii site-ului și a adresei de e-mail din SUA în România, pentru a reduce 

costurile și pentru a face față situației de încetarea a furnizării de servicii de e-mail de 

furnizorul 101domain;  

 Dotarea bibliotecii online APAE cu cărți și articole relevante, atât actuale, cât și istorice; 

 Air Navigation Convention 2022, Ediția a XIII-a (prin sponsorizări specifice atrase de 

studenți); 

 Promovarea unor evenimente științifice de marcă: Conferința European Aeronautical 

Science Network (EASN) și Conferința the Royal Institute of Navigation;  

 Lărgirea bazei de membri ai asociației. 

 

 

Octavian Thor Pleter 

Președinte al Asociației Alumni Politehnica Aerospace Engineering 

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. 


