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Formular de Adeziune la Asociația Alumni Politehnica Aerospace Engineering 

 

1. Subsemnatul _____________________________________________________________________ 

2.  [   ] În perioada studiilor am avut un alt nume __________________________________________ 

3.  [   ] Numele sub care figurez în baza de date Alumni este corect 

     [   ] doresc schimbarea numelui sub care figurez în baza de date Alumni în: 

_________________________________________________________________________________ 

 

 sunt absolvent(ă) a/al [  ] Facultății de Construcții Aerospațiale / [  ] Facultății de Aeronave / [  ] 4.

Facultății de Inginerie Aerospațială a Institutului Politehnic din București / Universității Politehnica 

din București1 al specializării / programului de studii / direcției de aprofundare: 

 

5.  [   ] inginer licență (4 ani) 

Construcții 
Aerospațiale 

Sisteme de 
Propulsie 

Echipamente 
și Instalații de 
Aviație  

Inginerie și 
Management 
Aeronautic 

Navigație 
Aeriană / Air 
Navigation 

Design 
Aeronautic 

anul absolvirii 

 
     

 

6.  [   ] master în ingineria aerospațială (2 ani)  

Structuri 
aeronautice și 
spațiale 

Propulsie 
aerospaţială si 
protectia 
mediului 

Avionică şi 
navigaţie 
aerospaţială 

Inginerie şi 
management 
aerospaţial 

Ingineria 
transportului 
aerian / Air 
transport 
engineering 

Grafică 
inginerească şi 
design2 

anul absolvirii 

 
     

 

                                                           
1
 pentru absolvenții din perioada anterioară înființării facultății poate fi și Facultatea de Mecanică și 

Electricitate / Facultatea de Electromecanică / Facultatea de Mecanică - Secția de Aviație a Școlii Politehnice 
din București sau Institutului Politehnic din București  
2
 master în ingineria industrială 
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Software în 
ingineria 
aerospaţială 

Propulsie 
aerospatiala, 
poluare fonica 
si chimica 

Sisteme 
holistice 
spațiale 

Management 
aeronautic 

Tehnologii 
spaţiale 

Inginerie şi 
management 
aeronautic 

anul absolvirii 

 
     

 

7.  [   ] inginer (5 ani – echivalent cu master în ingineria aerospațială) / [   ] inginer seral (6 ani) 

 Secția de 
Aviație (1931-
1971) 

Construcții 
Aerospațiale 
(1972-1973) 

Aeronave 
(1974-1994) 
 

Construcții 
Aeronave 
(1995-2009) 

Sisteme de 
Propulsie 
(1974-1979)  
 

Sisteme de 
Propulsie (I) 
Turbomotoare 
(1980-2009) 

anul absolvirii 

 
     

 

Sisteme de 
Propulsie II 
Rachete 
(1980-1987, 
1994) 

Instalații de 
Bord (1974-
1981, 1991-
1993) 

Instalații și 
Aparate de 
Bord (1982-
1990, 1994) 
 

Echipamente 
și Instalații de 
Bord (1995-
2010) 

Navigație 
(1981-1986) 

Inginerie și 
Management 
Aeronautic 
(1999-2009) 

anul absolvirii 

 
     

 

8.  [   ] studii aprofundate (studii postuniversitare 1 an și jumătate) 

Program 
 
 
 
 
anul absolvirii 

 

 

9. [   ] doctorat  

Inginerie aerospațială 
 
 
 
 

 

anul absolvirii 

 
 

 

Îmi exprim adeziunea la Statutul Asociației Alumni Politehnica Aerospace Engineering și sunt de 

acord ca datele mele personale și profesionale să fie prelucrate de asociație în limitele Legii de 

Protecție a Datelor Personale și ale obiectivelor asociației. 
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10. [   ] De acord ca în baza de date de alumni să apară ocupația, funcția și organizația la care lucrez 

(am lucrat înainte de pensionare)   

 

11. Cum doresc să apară în baza de date alumni mențiunea despre activitatea mea profesională (se 

pot menționa ocupația și funcția actuală sau ultima înainte de pensionare și eventual alte funcții 

semnificative deținute în decursul carierei: 

 _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Opțional (*) 

12. [   ] Am anexat un CV (fișier PDF) * 

 

13. [   ] Am anexat o fotografie curentă (fișier JPEG) * 

 

14. [   ] Am anexat o fotografie din perioada studenției (fișier JPEG) *  

 

15. Domiciliul actual (localitatea, țara) *_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

16. Adresa de e-mail _______________________________________________________________ 

17. Telefon _______________________________________________________________________ 

18. Tipul de membru al asociaței pe anul __________ (se bifează doar unul din paragrafele care urmează) 

[   ] Am achitat cotizația anuală în sumă de 250 lei sau echivalent  

și solicit înregistrarea ca membru senior pe baza CV-ului anexat la pct. 12. 

[   ] Am achitat cotizația anuală de membru asociat în sumă de 50 lei sau echivalent 

[   ] Solicit înregistrarea ca membru junior, fiind dispus să fac voluntariat în beneficiul asociației 

[   ] Doresc să fiu observator, pentru a primi informații și rapoarte ale asociației 

Calitatea de membru se reînnoiește automat în anii următori. Cu excepția membrilor onorifici, reînnoirea presupune plata 

cotizației anuale cel târziu în primul trimestru al anului respectiv. Neplata cotizației atrage pierderea calității de membru, 

care este înclocuită automat cu calitatea de observator. La calitatea de observator se poate renunța printr-o solicitare 

scrisă.   
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19. [   ] Am făcut o donație (opțional) în sumă de __________________ valuta ________ 

20. [   ] Doresc să contribui cu informații, fotografii, documente, cărți etc. la patrimoniul asociației 

21. [   ] Doresc să particip la viitoarea reuniune a absolvenților din promoția /promoțiile _________ 

22. [   ] Anunț viitoarea reuniune a absolvenților din promoția _________ la data de __________  

23. [   ] Doresc să mă implic în viața Facultății de Inginerie Aerospațială prin: 

[   ] prezentarea pentru studenți a organizației mele la sediul facultății (seminar, workshop) 

[   ] participarea la evenimentele facultății (AeroConsult, Air Navigation Convention) 

[   ] invitarea studenților facultății în vizită la organizația mea (grup de max. _______ pers.) 

[   ] faciltarea ofertei de locuri de practică sau de stagiatură (1 an) 

[   ] activități de predare a unor discipline de specialitate 

[   ] promovarea ofertei de angajare a unor tineri absolvenți în organizația mea 

[   ] mentorship, acceptând să fiu contactat de studenți și să le transmit sfaturi și îndrumări 

[   ] transmiterea de informații noi din domeniul aerospațial  

[   ] contribuția cu articole la site-ul facultății 

[   ] propunerea / elaborarea unui program de formare continuă pentru absolvenți: 

________________________________________________________________________ 

[   ] propunerea unui proiect pentru comunitatea academică (alumni, studenți, profesori): 

________________________________________________________________________ 

[   ] propunerea unei burse de performanță / a unui concurs cu premii pentru studenți: 

________________________________________________________________________ 

[   ] discutarea și îmbunătățirea curriculei programelor de studii ale facultății 

[   ] documentație tehnică furnizată, contribuții la biblioteca electronică a asociației 

[   ] sprijinirea comunității academice în alt mod __________________________________ 

24. Doresc să mai transmit următoarele (opțional): 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

25. Data _______________ Semnătura ___________________________ 

 

Vă mulțumim mult pentru interesul față de asociația noastră! Vă rugăm să scanați sau să fotografiați paginile acestui 

formular completat și să le trimiteți pe adresa info@inginerie.aero împreună cu eventualele anexe: CV, fotografie curentă, 

fotografie din timpul facultății. Vă rugăm să popularizați oferta noastră în rândul colegilor dvs. de facultate cu care țineți 

legătura! 


