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Prefata 

 
 Lucrarea de fata nu se vrea a fi un studiu riguros in ceea ce priveste 
istoria ingineriei aeronautice romanesti si a contributiilor sale in progresul aviatiei 
romanesti si internationale totodata, fiindca orice ar spune “gurile rele” Romania 
va ramane incontestabil una dintre putinele tari care au avut o contributie majora 
la “inceputul aviatiei”.Aceasta afirmatie nu este o exagerare cum ar fi unii tentati 
sa creada si nici o “frustare a unui roman ce are credinta ca lumea ignora, pe 
nedrept, contributiile precursorilor” asa cum mi-a fost dat sa citesc in una din 
cartile ce le-am avut drept suport pentru lucrarea de fata. 
 Cel mai simplu mod, de a-mi sustine scurta pledoarie ar fi cuvintele lui Elie 
Carafoli, care spunea: ”Poporul roman se numara printre primele popoare care 
au participat la aceasta manifestare a geniului omenesc ce avea sa duca in 
numai jumatate de secol, la o dezvoltare uluitoare a navigatiei  aeriene.” 
 Binenteles, Elie Carafoli se referea la prima jumatate a secolui trecut, in 
care nume ca Vuia, Vlaicu si Coanda au scris prima pagina  din istoria aviatiei 
romanesti cu uluitoarele lor contributii.In particular putem spune despre Vuia si 
Coanda ca au dat nastere aviatiei romanesti odata cu ceea mondiala prin 
realizarile lor de varf care au fost : primul zbor al unui aparat mai greu decat 
aerul, cu mijloace proprii de bord respectiv primul avion propulsat de un motor cu 
reactie.Totodata nume ca Hermann Oberth, Elie Carafoli, George 
Constantinescu, Ion Grosu, Radu Manicatide, Iosif Silimon, Constantin 
Gheorghiu, Victor Valcovici, Ion Stroescu, Alexandru Stratilescu, Adrian 
Stambuleanu, Nicolae Patraulea precum si alti oameni de stiinta ai scolii 
romanesti si nu numai  au adus si ei  contribuitii deosebite la dezvoltarea 
industriei aeronautice romanesti prin inventiile, cercetarile si realizarile lor in 
acest domeniu.  
 In prezent industria aeronautica romaneasca se confrunta daca nu cu un 
declin major cel putin cu o perioada de “tranzitie” speram noi, datorata in primul 
rand situatiei create dupa ’89 cand   odata cu problemele economico-sociale si 
politice, un lucru foarte grav a fost si recesiunea industriei romanesti. Pentru ca 
“nenorocirea” sa nu se opreasca aici, Romania se mai confrunta si cu decaderea 
invatamantului in general si a invatamantului superior tehnic in special care are si 
va mai avea de suferit. Dar aceste fapte fac obiectul altor discutii pe care 
binenteles nu sunt incredintat si nici in masura sa le analizez in eseul de fata. 
 In speranta ca lecturarea eseului va fi una placuta pentru cei interesati, tin 
sa aduc multumiri pe aceasta cale colegilor mei din EUROAVIA-Brasov, 
Fundatiei ASPERA ProEdu  si  dascalilor sectiei de Costructii Aerospatiale a 
Facultatii de Inginerie Tehnologica-Brasov.    
                                                                                         15 martie 2004 
                                                                                                          Brasov 
 
  

 



 

Zborul-ispita,legenda,realitate 

 

 Dorinta omului de a zbura cred ca s-a manifestat odata cu propria sa 

aparitie dar nu s-a fructificat decat dupa mii de ani. Izvoarele documentare scrise 

si orale cuprind multe date si imagini referitoare la incercarile si posibilitatile 

omului de a imita zborul pasarilor si, mai mult chiar, de a strabate distanta de la 

pamint pina la  cel mai familiar astru, atit de intilnit in poezii si basme, luna. 

 Sunt bine cunoscute legendele romanesti in care este infatisat Mesterul 

Manole care dupa ce a terminat constructia Manastirii Curtea de Arges, a fost 

lasat pe acoperis din porunca lui Neagoe Basarab, de teama sa nu ridice o 

manastire mai frumoasa in alta parte. Se spune ca pus in aceasta situatie 

mesterul a incercat sa-si construiasca aripi din sindrila acoperisului, incercare 

realizata partial avand in vedere ca acesta s-a prabusit. Un alt mester prezent in 

legendele romanesti este mesterul de la biserica  „Trei Ierarhi” din Iasi care ca si 

in cazul precedent este lasat din porunca domnitorului moldav Vasile Lupu tot pe 

acoperis. Si acesta  si-a construit aripi cu care a zburat spre Campia Frumoasei, 

dar din relatarile de mai tarziu ale lui Mihail Kogalniceanu aflam ca si aceasta 

incercare a fost spulberata, in acest caz de o furtuna care a rupt aripile si a dus 

la prabusirea mesterului in raul Bahlui. Putem continua cu legendele transilvane 

legate de constructia turnului din Medias, precum si povestea lui Gligor Pintea 

Viteazul din Maramures care sunt alcatuite in acelasi mod. 

 In prima jumatate a secolului XVI  sasul Conrad Haas a construit primele 

rachete cu propulsie reactiva.El era angajat al Arsenalului de la Sibiu, si in 

aceasta calitate a facut studii de balistica si de proiectile cu reactie.Totodata se 

presupune a fi autorul ultimei parti a unei lucrari cunoscuta cu numele „Coligatul 

de la Sibiu”, parte ce se intituleaza  „Despre rachete si utilizarile lor”. De 

mentionat ar fi faptul ca acesta a introdus termeni ca: racheta, rampa de lansare, 

baterii de rachete si lanturi de rachete iar poate cel mai important ar fi ca 

rachetele imaginate de el functionau cu combustibil solid si ca a sugerat, inca din 

acele timpuri folosirea acestora ca mijloc de transport in spatiu. Cam in acelasi 



timp la Alba Iulia la Arsenalul Militar, Ioan Romanul(Johann der Walache) 

studiaza si experimenteaza diferite pulberi ce pot fi utilizate la propulsia 

proiectilelor de tip racheta sau la arme.  

 In 1765 Nestor Constantin din Deva a construit si a zburat cu un planor. 

Date despre aceasta performanta aviatica sunt oferite de catre ziarul La 

Republique :” In anul 1765, un tânar roman Nestor Kostic, din satul David (Deva ) 

a facut pentru flacaii din satul lui niste zmee, iar pentru el a desenat un aparat de 

zburat mai greu decat aerul, ce nu avea motor si l-a construit in timp de un an. 

Cand aparatul a fost gata, s-a slobozit cu el din varful unui deal de 80 metrii, 

reusind sa vina in zbor planat pana la Pamant”. 

 Un document al vremii pastrat la Muzeul de istorie al municipiului 

Bucuresti, relateaza in limbajul epocii, ca in vara anului 1818, în prezenata a mii 

de oameni adunati pe Dealu Spirii si a domnitorului Caragea, a fost adusa o 

basica din panza de Brasov. ”Basica avea in interior un buriu cu spirt de cinci 

vedre, prins cu mestesug, dandu-se foc spirtului cu ajutorul unui fitil, aerul din 

interior s-a încalzit, iar basica s-a inaltat in slavi cat abia se mai vedea cazand 

mai apoi langa satul Catelu”. Basica de aer nu era altceva decat un balon umplut 

cu aer cald, un aparat de zbor mai usor decat aerul, realizat in cetatea lui Bucur. 

 Potrivit consemnarilor unui martor ocular, sase decenii mai tarziu, 

beizadea Grigore Sturza  din Iasi mare pasionat al problemelor de mecanica, a 

construit un planor pe care l-a încercat în zbor pe mosia Cristinesti din judetul 

Suceava. Pilotat de profesorul de gimnastica Spinzi, planorul a fost lansat din 

varful unui foisor inalt de 7 metri, prevazut cu un plan inclinat, in prezenta unui 

numeros public. Neavand probabil inclinare necesara pentru a castiga viteza, 

aparatul s-a prabusit in vazul multimii îngrozite, pilotul alegandu-se cu cateva 

fracturi. 

   In filele istoriei aviatiei romane mai poate fi trecut si numele lui Ion Stoica 

din satul Ormindea, situat la 18 km Nord de Deva, care incepand cu 1884 a 

construit un numar mare de masini de zburat, denumite „pasari zburatoare”. 

Masina de zbor ce imita zborul vulturilor a fost prezentata la prima expozitie a 

asociatiei ASTRA organizata la Sibiu. Aceasta avea aripile batante si nu a zburat 



niciodata insa in acelasi an Stoica  realizeaza un aeromodel cu un motor cu fire 

de cauciuc torsionate care antrena doua elice coaxiale, contrarotative, care a 

reusit si sa zboare si a fost numit de martorii oculari „dracia lui Stoica”. 

  In anul 1893 Mihail Braneanu a întocmit proiectul unui dirijabil, construit 

din metal, avea forma unei tigari de foi, echipat cu un motor cu benzina, era 

propulsat de un sistem cu zbaturi situat pe laterala. Lipsit de mijloace materiale 

acesta nu a putut sa-si vada proiectul realizat dar a convins cel putin autoritatile 

de necesitatea infintarii aerostatiei in Romania. 

  Aceasta  scurta  prezentare  am facut-o pentru a arata ca pe langa cei trei 

mari ingineri care au inceput efectiv aviatia romana si mondiala Traian Vuia , 

Aurel Vlaicu si Henri Coanda au mai existat si alti precursori care au exercitat o 

anumita influenta in  acest domeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Inceputul aviatiei romanesti cu Vuia, Vlaicu si Coanda 

 

 O simpla trecere in revista doar a realizarilor celor  trei ar putea fi 

considerata de un iubitor al aviatiei drept o prezentare banala, de aceea voi 

introduce in cele ce urmeaza si o scurta descriere  a vietii si activitatii lor. 

                   Traian Vuia, s-a nascut la 7 August 1872 in satul Surducu Mic 

judetul Timis si a manifestat inca din copilarie aptitudini pentru masini si 

mecanisme. In anul 1891 ca elev al scolii din Faget a fost cuprins de o curiozitate 

ispititoare atunci cand tatal sau a ridicat impreuna cu un invatator cateva zmee 

de dimensiuni si forme diferite. In timp ce urma liceul din Lugoj a conceput si a 

construit un model de dimensiuni mici de aparat de zbor mai greu decat aerul pe 

care l-a numit „automobil cu aripi” pe care l-a experimentat pa plaiurile Lugojului. 

Aparatul conceput la Lugoj, consta dintr-o tricicleta pe care a montat un sasiu 

metalic, vertical, la a carui parte superioara se aflau o aripa, o carma de directie, 

un motor si o elice. 

 Dupa terminarea liceului, in 1892 a plecat la studii la Budapesta, la  

Scoala Politehnica. Nevoit sa-si castige singur existenta, dupa un an de studii, s-

a transferat la facultatea de drept, unde frecventa nu era obligatorie. La 6 mai 

1901, Traian Vuia si-a luat doctoratul in stiinte juridice, iar in anul urmator a 

plecat la Paris luand cu el si macheta „automobilului cu aripi”. 

   In 1903 dupa studiul posibilitatii omului de a zbura cu aparate mai grele 

decat aerul, Traian Vuia a trecut la reconsiderarea proiectului sau intocmit la 

Lugoj, referitor la planorul automobil , realizand un memoriu pe care l-a prezentat 

in fata Academiei de Stiinte din Paris. Insa acest proiect a fost prezentat intr-o 

perioada in care francezii Renard si Krebs efectuasera un zbor spectaculos cu 

dirijabilul, iar Santos Dumaont inconjurase tot cu dirijabilul turnul Eiffel dupa care 

a aterizat. Astfel, comisia  academiei a respins proiectul lui Vuia, mai mult unii 

membrii ai comisiei l-au catalogat drept o himera. Desi fusese initial respins, 

proiectul sau a putut sa fie materializat cu ajutorul conationalilor sai din Lugoj. In 

mai putin de trei ani a construit trei tipuri de aeroplane:Vuia nr .1, Vuia nr .1 bis si 



Vuia nr .2, ultimele doua fiind variante ale primului. In imaginea urmatoare este 

infatisat Aeroplanul Vuia nr.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aeroplanul Vuia nr.1(anul 1906) 

 Primele doua aparate au fost motorizate de un motor conceput de Traian 

Vuia, alimentate cu anhidrida carbonica, iar ultimul a fost echipat cu un motor 

Antoinette de 24 CP. Incepand cu 2 decembrie 1905, Traian Vuia a executat cu 

primul aparat mai multe rulaje si teste de teren. In legatura cu realizarea sa 

Traian Vuia preciza :”In acea epoca, inceputul anului 1906, nu se construise nici 

o masina de zburat analoaga in Europa. Se stia ca fratii Wright in America au 

zburat cu un aeroplan construit de dansii”. 

  In ziua de 18 martie 1906, pe campul de la Montesson, de langa Paris 

Traian Vuia a realizat primul zbor din istoria aviatiei cu un avion mai greu decat 

aerul, care s-a desprins de la pamant numai datorita motorului sau, fara nici un 

mijloc auxiliar. Aparatul pilotat de Vuia s-a ridicat de la sol la aproximativ un 

metru si a zburat o distanta de aproximativ 12 metri. Presa mondiala a relatat 

zborul romanului, astfel revista La Nature preciza „La 18 martie Vuia s-a ridicat 

cu aeroplanul sau intre 60 cm si 1m  inaltime, dupa ce si-a luat elanul dorit de pe 

sol. El a luat contactul cu pamantul la o distanta de 12 metri departare de punctul 

de unde s-a ridicat in aer, deoarece elicea si-a micsorat turatia”. Important de 

mentionat ca le vremea respectiva nici un ziar nu a mentionat ca Vuia era roman 



mai mult pe placa comemorativa prezenta la Montesson scria ca Vuia era de 

nationalitate franceza. Acest neadevar a fost remediat foarte tarziu de abia dupa 

1990. Zborurile lui Vuia au continuat si in 1906 starnind un mare interes in randul 

parizienilor. Ignorand performantele lui Vuia din luna martie, cancelaria 

Aeroclubului Frantei a omologat zborul lui Santos Dumont, considerat astfel 

primul constructor si aviator din lume care a realizat un zbor cu un avion mai 

greu decat aerul , cu mijloace proprii de zbor . 

              Reusita zborului lui Vuia a dat aripi celor putini care credeau in succesul 

avioanelor mai grele decat aerul si a convins pe cei care se mai indoiau. Formula 

avionului sau monoplan cu tren de aterizare, cu roti usoare si cu pneuri, dotat cu 

tot ce-i terbuie pentru ca singur sa decoleze si sa poarte in aer incarcatura de la 

bord, iar planurile, stabilizatoarele si comenzile in partea din spate, a devenit 

solutia standard adoptata si pastrata pana in ziua de azi . 

 In primavara anului 1907, Vuia a  adus o serie de imbunatatiri aparatului 

sau, tarnsformandu-l in cele din urma intr-un nou avion, Vuia nr. 2. In 1907, cu 

ocazia deschiderii primului salon aeronautic din Paris, avionul Vuia nr 2 a fost 

expus, obtinand un mare succes. In anul 1908, Vuia isi ia si diploma de inginer 

mecanic la Paris. Dupa razboi, Traian Vuia a fost preocupat de realizarea  

zborului pe verticala. In 1918 a realizat si construit in colaborare cu inginerul 

francez Ivonneau un elicopter pa care l-a incercat in 1920 pe aerodromul de la 

Juvisy, elicopterul urcand pana la inaltimea de 10 m. Aripile acestui elicopter 

erau actionate de forta musculara a pilotului. Vuia a realizat si un al doilea tip, de 

elicopter Vuia nr 2, dotat cu un motor Anzani de 16 CP, incercat in 1922 de 

pilotul francez Laurent. 

   In vara anului 1950 Traian Vuia a revenit in tara iar la 2 septembrie 1950 

a incetat din viata fiind ingropat in cimitirul Bellu, o placa omagiala amintind de 

performanta lui din 18 martie 1906. 

 Pentru iubitorii de statistici tehnice voi face o scurta enumerare a celor mai 

importante realizari ale lui Vuia ceea ce face din el  un  pioner si din solutiile sale 

lucruri perene(cu riscul de a repeta cateva dintre ele), binenteles acestea astazi  

fiind perfectionate dar ca principiu ramand aceleasi: 



?? primul aeroplan din lume ce a decolat folosind doar mijloacele de la bord; 

?? primul aeroplan monoplan din lume, tip aripa sus, care a zburat efectiv; 

?? constructie complet metalica, cu exceptia panzei aripilor, constructie 

realizata  din tuburi de otel, imbinate prin mansoane metalice; 

?? aripi rabatabile, sub forma unui evantai, in lungul fuselajului; 

?? primul avion cu o singura elice; 

?? tren de aterizare cu pneuri;  

 Aurel Vlaicu s-a nascut la 19 noiembrie 1882 in comuna Bintinti (astazi 

Aurel Vlaicu) de langa orasul Orastie, judetul Hunedoara. Inca de cand era elev 

la liceul din Orastie a manifestat un interes foarte mare pentru problemele de 

mecanica. In clasa a VII, la liceul din Sibiu, a  realizat o turbina cu care a 

impresionat pe toti profesorii sai. In toata activitatea lui a fost ajutat de catre 

fratele lui, Ion Vlaicu si el un constructor de avioane. Impreuna cu acesta si-a 

construit in curtea casei un atelier in care mestesugareau tot felul de jucarii, apoi 

Aurel Vlaicu devenind pasionat de problemele aeronautice si de zborurile lui Otto 

Lilienthal . 

                  Dupa terminarea liceului, Aurel Vlaicu s-a inscris la scoala Politehnica 

din Budapesta, urmand cursurile faculatatii de mecanica, asa cum facuse si 

Traian Vuia cu un deceniu inainte. In putinul timp petrecut la Budapesta a 

frecventat bibioteca unde a citit aproape toate cartile referitoare la aviatie, si a 

conceput un motor racheta cu combustibil solid destinat aparatelor mai grele 

decat aerul. Incepand cu 1903 si-a continuat studiile la facultatea din Munchen 

unde a construit si experimentat un model redus de aparat zburator cu aripi 

batante. Dupa satisfacerea stagiului militar, s-a angajat la fabrica de automobile 

Opel din Russelsheim. Catre sfarsitul anului 1906 s-a intors in tara, si cu ajutorul 

banilor stransi dintr-o subscriptie publica si-a cumparat materialele necesare 

construirii unui planor pe care l-a si realizat in anul 1909. Convins de poetul 

Octavian Goga, a plecat la Bucuresti  in speranta ca va obtine de la guvern 

ajutoarele necesare construirii aeroplanului sau  in curs de proiectare. La 

Bucuresti prezinta in zilele de 11 si 20 octombrie 1909 in parcul Filaret o serie de 

demonstratii cu doua machete de aeroplan, in fata unei comisii conduse de Spiru 



Haret, ministrul Instructiunii Publice si al Cultelor. In cele din urma guvernul 

Romaniei a aprobat fondurile necesare construirii aeroplanului lui Aurel Vlaicu. 

Pentru procurarea motorului, un Gnome de 50 CP, Aurel Vlaicu a plecat la Paris 

unde s-a intalnit cu Traian Vuia cu care s-a sfatuit in privinta planurilor sale. La 

20 mai a primit motorul la Bucuresti, montajul realizandu-se la arsenalul armatei. 

 In ziua de 17 iunie 1910 a avut loc zborul in cadrul caruia avionul s-a 

ridicat la o inaltime de 4 metri parcurgand o distanta de 50 metri. Activitatea 

aeriana desfasurata de Aurel Vlaicu in tot cursul anului 1910 au dus la realizarea 

unor performante tot mai bune de catre acesta. Evolutia lui Aurel Vlaicu la primul 

miting aerian oficial romanesc de pe hiprodromul Baneasa din ziua de 17 

octombrie 1910, au depasit dupa parerea unanima a cunoscatorilor, atat calitativ 

cat si cantitativ pe cele ale avionului Bleriot. Participand la manevrele militare din 

toamna 1910, Vlaicu a dovedit conducatorilor armatei utilitatea aparatelor de 

zbor in misiuni de observare, recunoastere si legatura urgenta. 

 Bucurandu-se de sprijinul mai multor personalitati a vremii printre care as 

mentiona pe Spiru Haret care era si ministrul Instructiunii a realizat un nou  avion 

Vlaicu nr 2 ,  incercat la mijlocul lunii aprilie 1911. 

Avionul Vlaicu nr.2(anul 1911) 

  

  In urmatorii doi ani Aurel Vlaicu a desfasurat o activitate intensa cu noul 

sau  aparat, relizand un  turneu prin Transilvania cu noul sau avion. Apogeul 



activitatii a fost atins la concursul aerian international de al Aspern Viena 

desfasurat in fata a 200000 spectatori. La intrecerile sustinute de cei 43 

concurenti din 8 tari printre care se numarau piloti de renume precum Roland 

Garros, Moineau, Michel Molla, Vlaicu s-a clasat primul la egalitate cu Roland 

Garros. Dupa terminarea probelor impuse, Vlaicu a mai prezentat cu avionul sau 

o serie de evolutii impresionante. Dupa concurs reprezentantii casei Marconi i-au 

propus lui Aurel Vlaicu o colaborare, acesta acceptand doar cu conditia ca noile 

avioane sa fie fabricate in Romania, motoarele si anumite piese sa fie aduse din 

Anglia. 

  La inceputul anului 1913, proiectul celui de-al treilea aeroplan Vlaicu 3 

era un monoplan, biloc, complet metalic substantial imbunatatit fata de modelul 

precedent. Realizarea acestuia a fost incredintata acelorasi specialisti pe care 

Vlaicu sii facuse la Scoala Superioara de arte si meserii din Bucuresti. In vara 

anului 1913 a primit invitatia de a participa la sarbatorile asociatiei Astra de la 

Orastie in ziua de 14 septembrie 1913. Aurel Vlaicu a acceptat aceasta invitatie 

fiind tot timpul in gand cu ideea sa de a realiza trecerea muntilor Carpati la bordul 

avionului sau. Vlaicu stia ca avionul si mai ales motorul sau vor fi solicitate la 

limita in aceasta incercare  insa convins de insistentele prietenilor din Orastie a 

acceptat. 

             In ziua de 13 septembrie, la orele 14:30 a decolat de pe Cotroceni. Dupa 

ce a trecut de Ploiesti a aterizat pe un camp de langa sosea, iar colaboratorii sai 

care urmareau zborul dintr-o masina i-au alimentat avionul. Dupa o decolare 

anevoioasa, Aurel Vlaicu s-a indreptat catre munti pe Valea Prahovei. Ajuns 

dincolo de Campina  a cautat un teren pentru aterizare insa ajuns deasupra 

satului Banesti, de la aproximativ 30 metrii inaltime avionul sau s-a dezechilibrat 

si s-a prabusit pe soseaua Campina-Ploiesti, Aurel Vlaicu pierzandu-si viata. 

 In aceste conditii s-a stins din viata unul din cei care au influentat o serie 

de viitori constructori romani de avioane. 

 Ca si la Vuia, vom face o trecere in revista a noutatilor constructive, pe 

care ingeniozitatea lui Vlaicu  le-a adus  modelelor pe care a reusit sa le 



construiasca si sa le si zboare acestea fiind si ele astazi perfectionate, dar 

ramanand aceleasi ca principiu: 

?? aripa cu profil variabil automat; 

?? doua elice coaxiale si contrarotative; 

?? tren de aterizare cu roti independente; 

?? frana pe roata din spate; 

?? un singur volan pentru toate comenzile de zbor; 

?? un carenaj aerodinamic la fuselaj; 

?? inel metalic in jurul cilindrilor motorului; 

  Henri Coanda s-a nascut la Bucuresti la 7 iunie 1886 a urmat cursurile 

liceului Sfantul Sava din Bucuresti si pe cele ale Liceului Militar din Iasi. Inca de 

cand era sublocotenent de artilerie a conceput si realizat o serie de rachete 

pirotehnice cu scopul de-a experimenta propulsia prin reactie a avioanelor mai 

grele decat aerul. In 1907  a realizat in atelierele Arsenalului Armatei de pe 

dealul Spirii macheta unui avion propulsat de o racheta. Pasiunea pentru 

cercetare stintifica l-a facut pe tanarul ofiter sa paraseasca armata si sa-si 

savarseasca studiile in strainatate, mai intai la Scoala Politehnica din 

Charlottenburg apoi la Scoala Superioara de Electricitate de la Liege  si Scoala 

Superioara din Montefiori. S-a consacrat studiilor de aerodinamica, realizand la 

Torino impreuna cu inginerul italian Giani Caproni, un original planor cu care s-au 

efectuat cateva zboruri. 

                           In 1909 dupa terminarea studiilor a plecat la Paris unde a urmat 

cursurile Scolii Superioare de Aeronautica pe care a absolvit-o anul urmator. 

Preocupat de propulsia cu motor cu reactie a expus in 1910 la Salonul  

International de Aeronautica avionul conceput si proiectat de el, dotat cu un 

astfel de motor. Aparatul sau a starnit un viu interes din partea oamenilor de 

stiinta cat si al specialistilor care au crezut ca nu va zbura niciodata (ironia 

soartei, proiectul sau a starnit aceleasi opinii ca in cazul avionului lui Traian 

Vuia). Inventia sa era iesita complet din tiparul avioanelor construite la acea data  

fiind de fapt primul avion cu reactie din lume. Aerul absorbit de compresorul 

motorului era aruncat cu mare vitaza spre inapoi in acest mod realizandu-se 



propulsia avionului. Printre inovatiile prezente pe acest avion mai amintim: 

rezervoarele de combustibil dispuse in planul superior, in locul panzei a fost 

folosit placaj vopsit pentru a opune o rezistenta cat mai mica la inaintare, aripa a 

fost prevazuta cu volet la bordul de atac al acesteia, trenul de aterizare era 

partiel escamotabil . 

    La 16 decembrie 1910, imediat dupa incheierea salonului, Coanda si-a 

transportat avionul pe campul de la Issy les Moulineux, langa Paris unde a 

incercat un rulaj. In timpul acesteia avionul a capatat brusc viteza dupa care a 

decolat. Inventatorul care nu era pilot s-a speriat si a redus motorul avionul luand 

contact cu solul deteriorandu-se. Chiar in aceste conditii se poate considera ca 

acest zbor a fost primul zbor al unui avion cu motor cu reactie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avionul Coanda1910 

 

 In anul 1911 Henri Coanda a devenit directorul tehnic si de motoare al 

uzinelor Bristol din Anglia. In timpul primului razboi mondial Henri Coanda, la 

cererea guvernului francez, a proiectat  o serie de avioane printre care si un 

avion cu doua elici propulsive amplasate in partea dinapoi a fuselajului. 

Numarandu-se printre primii constructori de avioane bimotoare Henri Coanda 

este posesorul a peste 250 brevete de inventii. Lucrarile de aerodinamica din anii 



tineretii l-au condus mai tarziu la realizarea unei mari descoperiri, in 1934 

brevetand un „procedeu si dispozitiv pentru devierea unui fluid intr-un alt fluid” 

cunoscut sub numele de „efect Coanda”. La 3 aprilie 1960, in cadrul unei 

festivitati organizate de Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si 

Cultura  i s-a decernat Ordinul „Meritul pentru Cercetari Stiintifice” un an mai 

tarziu decernandui-se medalia „Medalia militara” a aeronauticii franceze. Desi era 

octogenar a continuat sa desfasoare o activitate prodigioasa de cercetare fiind 

preocupat sa realizeze o serie de imbunatatiri in diferite domenii medical, optic, 

acustic. 

 Henri Coanda a decedat la Bucuresti la 25 noiembrie 1972 , in urma sa 

ramanand o serie uimitoare de brevete de inventie, parte din ele gasindu-se la 

Muzeul tehnic  „Prof.dr.Leonida”  din Bucuresti. 

 Principalele inovatii constructive ce a deosebit avioul lui Coanda de 

celelalte aeroplane prezente la expozitia  de la Paris au fost: 

?? motorul aeroreactiv (in terminologia de astazi, un „motoreactor”); 

?? lonjeroanele principale ale aripii erau din otel aliat , in loc de lemn; 

?? voleti cu fanta, la bordul de atac al aripii; 

?? profilul aripii avea curbura accentuata si era de grosime constanta  pe 

toata anvergura; 

?? aripile aparatului erau de lungimi diferite, cu cea superioara decalata spre 

inainte; 

?? aparatul era un „sesquiplan”, deoarece aripa inferioara avea aripa de sase 

ori mai mica decat cea superioara; 

?? rezervoarele de benzina si de ulei erau amplasate in aripa superioara; 

?? fixarea aripilor la fuselaj era facuta cu numai doua perechi de  montanti  

din tuburi de otel;  

   Pe langa acesti trei mari inventatori si constructori de aeronave ai 

Romaniei, care au avut un mare aport la nasterea aviatiei mondiale, si care 

pot fi pusi langa mari figuri cum sunt Otto Lilienthal , fratii Wright , Montgolfier 

au mai fost si alti romani care au contribuit la dezvoltarea aviatiei inainte 

de Primul razboi mondial.   



  Ion Romanesco, care a construit un planor cu care s-a ridicat in aer in 

vazul multimii pe hipodromul din Craiova. Schitele planorului au fost trimise 

impreuna cu cateva fotografii de la locul zborului la Paris, la Federatia 

Aeronautica Internationala. Dupa analiza materialelor secretarul federatiei l-a 

calificat oficial pe tanarul pilot drept cel mai tanar zburator din lume. In anii 

urmatori a mai construit alte doua planoare cu care a zburat pe litoralul 

romanesc in 1911 si 1912. Al patrulea planor a fost conceput ca un biplan cu 

aripi inegale si cu carma de inaltime dispusa in partea dinainte a aparatului. 

Dupa absolvirea liceului a fost trimis voluntar in nou infintata aviatie militara 

fiind trimis la specializare in Franta. Surprins de primul razboi mondial ca pilot 

in armata franceza, a murit in batalia de la Verdun, fiind decorat de guvernul 

francez cu ordinul „Crucea de Razboi”. 

   Rodrig Goliescu este unul din promotorii zborului cu aparate mai grele 

decat aerul, denumite coleoptere, a carei sustinere in aer este realizata de o 

suprafata tubulara cu axa pe directia de inaintare a aparatului. Sprijinit de 

Spiru Haret a studiat aerodinamica in Germania, Anglia, si Franta. Inca de 

cand era la Paris a inceput constructia unui coleopter de dimensiuni reduse 

Experimentele din curtea Uzinei de motoare „Ambroise Farcot” au fost 

incununate de succes. Avioanele sale au fost brevetate sub numele de 

„avioplane”. Rezultatele experientelor sale au fost sintetizate de Goliescu in 

studiul „Legile dinamismului diferitelor medii aeriene” prezentat in fata 

Academiei de Stiinte din Paris. Elementul nou al aparatului il constituie forma 

tubulara a fuselajului, in interiorul caruia se aflau instalatia, propulsorul si 

aparatele de comanda. Trenul de aterizare, format din trei roti, era 

asemanator celui al avioanelor moderne. Tot in anul 1909,  Rodrig Goliescu a 

construit in Franta un alt avioplan de marime naturala denumit Goliescu 2 cu 

care a efectuat un zbor reusit pana la inaltimea de 50 metrii. Un an mai tarziu 

Goliescu s-a intors in tara si a adus si aparatul pe care l-a adapostit in 

hangarele aerodromului din Chitila. O puternica furtuna a provocat atat 

distrugerea aparatelor cat si a aparatelor din interiorul acestora, impreuna cu 

acesta a fost distrus si avionul lui Golescu. Inventatorul nu a mai reusit sa mai 



construiasca nici un avion insa a publicat o serie de carti in limba romana si 

franceza, multe din ideile sale fiind folosite si in ziua de azi. 

                            Un alt precursor al aviatiei este Dumitru Brumarescu, care 

cu o remarcabila  imaginatie tehnica a reusit sa totalizeze peste 120 brevete 

de inventie. Pasionat de problema zborului a construit in anul 1900 un 

aeromodel de hartie cu elice de carton, pusa in miscare de un fir elastic 

rasucit. In 1909 a obtinut brevetul pentru un aeroplan-helicopter, acesta fiind 

un biplan monomotor care pe langa elicea propulsiva mai era  prevazut cu o 

elice tractiva si cu o elice orizontala dispusa deasupra partii dinainte a 

fuselajului. Cele trei elici erau actionate de un motor de 50 CP. Aparatul 

botezat de inventator COLUMBA, cu insusiri si de avion si de elicopter, a fost 

expus in 1910 la Salonul Aeronautic de la Paris alaturi de avionul reactiv al lui 

Henri Coanda. Reintors in tara a realizat pana in toamna anului 1910 un 

avion biplan pe care l-a inzestrat cu un motor de 35CP adus din Franta. Cu 

acest aparat a executat cateva zboruri de incercare pe campul de la 

Cotroceni. In timpul ultimului zbor aeronava s-a ridicat pana la o inaltime de 6 

metri si a zburat pe o distanta de aproximativ 80 metri. Insuficienta 

cunoastere a tehnicii pilotajului a dus la producerea unui accident soldat cu 

distrugerea aparatului . 

                               Un alt inginer Stefan Marculescu, a proiectat in anul 

1914 un aparat de zbor original. Bazat pe principiul convertoplanului, aparatul 

avea un corp asemanator cu un mare borcan instalat pe un tren de aterizare 

triciclu. Pentru zborul orizontal, aripile, montate in partea superioara a 

corpului, aveau o pozitie normala orizontala intre ele fiind montat un motor cu 

cilindri in stea actionand o elice. Planurile de comanda de directie si de 

profunzime erau montate pe o bara in prelungirea arborelui motor si al elicei. 

Ansamblul format din aripi, motor, elice si carma era basculabil prin 

comandare de catre o parghie actionata din corpul aparatului. Este interesant 

de mentionat ca o astfel de solutie tehnica este folosita pe scara larga de abia 

in ziua de azi, cu toate ca aparatele de acest gen inca nu au intrat inca in 

utilizare. 



Nasterea industriei aeronautice romanesti 

(perioada dintre cele 2 razboaie) 

 

 Dupa infaptuirea actului istoric de la 1 decembrie 1918, interesele 

Romaniei cereau promovarea industriei autohtone in general, dar, mai ales, a 

celei de aparare.Astfel, la 25 iunie 1925, Regele Ferdinand a promulgat  „Legea 

privitoare la intreprinderile industriale in legatura cu apararea nationala”. La art.1, 

punctul b, se prevede sa se constituie „Industria Aeronautica Romana” pentru 

„fabricatiunea avioanelor”. Prin jurnalul Consiliului de Ministri din 6 august 1925, 

s-a prevazut ca Uzina IAR sa se ridice la Brasov, unde circumstantele s-au 

dovedit propice sub mai multe aspecte. 

 Inaugurarea uzinei  a avut loc la 11 octombrie 1927. La IAR s-au fabricat 

mai intai avioane in licenta precum: 

-avioane scoala Morane-Saulnier, avione din lemn, panza, si partial metal, 

echipate cu motoare Gnome-Rhone rotative, racite cu aer, de 80 CP, aduse din 

Franta; 

-avioane Potez 25, avioane de observatie si bombardament, echipate cu 

motoare Lorraine-Dietrich de 450 CP, motoare fabricate la IAR; 

 In 1928 se construieste de catre colectivul de proiectare prototipul IAR-11, 

cu motor Lorraine-Curliss de 550 CP, iar in anul 1929 prototipul avionului de 

vanatoare IAR-CV-11,  numinduse CV dupa initialele inginerilor Carafoli si 

Virmoux care concepusera aparatul, echipat cu motor Hispano-Suiza de 550 CP. 

Totusi din motive de interese, producerea in serie a acestuia din urma a fost 

impiedicata, in favoarea importului de aparate de zbor poloneze PZL-11, care s-

au dovedit ulterior a fi de o calitate inferioara. 

 Intre anii 1931 si 1939 s-au produs la IAR, in serie urmatoarele avioane: 

-IAR-27, avion de scoala, motor Gipsy de 200 CP; 

-IAR-37, avion de recunoastere si bombardament, motor 870 CP, viteza 331 

km/h; 

-IAR-39, avion de recunoastere si bombardament, motor 1070 CP, viteza 380 

km/h; 



 Unul dintre cele mai cunoscute si apreciate produse ale uzinei IAR din 

Brasov a fost avionul de vinatoare IAR-80, de constructie integral metalica, cu o 

linie aerodinamica reusita si care era inzestrat cu tren de aterizare escamotabil 

elice cu pas variabil, flapsuri comandate hidraulic, post de pilotaj cu instalatie de 

oxigen pentru zboruri de mare altitudine. Avionul a fost proiectat si realizat de un 

colectiv condus de ing. Ion Grosu. Avînd o viteza maxima de 510 km/h, avionul 

sa clasat pe locul 4 printre avioanele de vînatoare existente în lume la acea data, 

dupa Hawker Hurricane (520 km/h), Curtiss P-37 (550 km/h), Messerschmit 109 

(570 km/h). 

 Incepînd din anul 1943, a fost construit avionul monoplan pentru 

bombardament in picaj IAR-81, varianta îmbunatatita a avionului IAR-80. Pe 

lansatoarele de bombe se puteau monta 2 bombe de cite 50 kg sub planuri si o 

bomba de 250 kg sub fuselaj. Pe unele variante, IAR-81 avea montate in afara 

de mitralierele de 7,92 mm si cite 2 tunuri de 20 mm. 

  In cadrul uzinelor IAR s-au mai fabricat in serie dupa licenta engleza si 

franceza, primele motoare de avioane din tara noastra. Primul motor de avion 

românesc derivat din motorul Gnome-Rhone, fabricat in 1935, a primit denumirea 

de IAR-K9. Un motor cu caracteristici si performante foarte bune a fost si motorul 

IAR-K14. Primul motor de avion românesc cu putere mare a fost IAR-1000 A, 

omologat in anul 1940, an in care a început si fabricarea sa de serie. De la 

înfiintare si pîna in anul 1944, cînd uzina a fost bombardata, au fost fabricate 11 

tipuri de motoare pentru avioane, cu puteri de Ia 130 la 1475 CP. 

 Bazele intreprinderii ICAR înfiintata la Bucuresti, in anul 1932, ca 

societate in nume colectiv au fost puse de inginerul Mihail Racovita. Instalata 

intr-o cladire de pe strada Sergent Ion Nutu nr. 44, intreprinderea a fabricat 

avioane usoare pentru scoala si antrenament, precum si planoare de conceptie 

româneasca sau in licenta 367. Între anii 1932-1938, Întreprinderea de constructii 

aeronautice românesti a fost condusa de inginerii Mihail Racovita - director, 

Constantin Bulgaru - director tehnic si Nicusor Racovita - sef de atelier. In 

aceasta scurta perioada au mai fost construite o hala pentru montarea avioanelor 

si incaperi pentru ateliere de vopsitorie, timplarie, tinichigerie etc. Printre tipurile 



de avioane construite la aceasta întreprindere au fost  ICAR-Acrobatic(monoloc) 

de acrobatie, precum si ICAR-Universal (biloc) de scoala, antrenament si turism. 

 Tot la ICAR a fost construit si avionul de transport ICAR -comercial, folosit 

in perioada 1936-1938 pe liniile interne de pasageri din Romania. La sectia de 

planoare a intreprinderii au fost construite in serie citeva planoare de scoala si 

antrenament de tip ICAR-1. 

 In afara avioanelor de conceptie romaneasca, in cadrul acestei 

intreprinderi bucurestene au fost realizate in serie un mare numar de avioane 

dupa licenta, precum si instalatii mobile tip PROBST pentru incalzirea motoarelor 

de avion pe timpul iernii, elici de lemn pentru diferite tipuri de avioane, conducte 

si racorduri de înalta presiune necesare avioanelor si alte accesorii. In anul 1938, 

Ministerul Aerului si Marinei a încheiat cu conducerea întreprinderii o conventie 

prin care asigura o mare comanda de avioane, întreprinderea urmînd sa fie 

mutata in Transilvania, într-o cladire construita de minister si dotata cu utilaj 

modern. Fiind necesare investitii mari pentru dezvoltare, fabrica a fost preluata 

de un grup de actionari cu capital social si transformata in Societate anonima. 

Pîna in anul 1944 a crescut continuu numarul angajatilor, s-au extins suprafetele 

de productie, au fost aduse din import masini-unelte si utilaje moderne. In 

aceasta perioada la ICAR-Bucuresti s-au fabricat in serie 300 avioane Fleet-10G 

dupa licenta americana cu motor IAR-4 GI de 130 CP si 94 avioane Fieseler 

Storch Fi-156 dupa licenta germana 368. 

 Întreprinderea a continuat sa functioneze la Bucuresti pîna in anul 1951 

cînd a fost transformata in întreprindere pentru instalatii de ventilatoare 

industriale. 

                                                                            
                                                                                  
 
 
 
 
 
  
 
 



Industria  romaneasca-postbelica  de  aviatie  

 

 Dupa razboi singura fabrica romaneasca care se mai ocupa cu repararea 

si constructia de planoare si avioane a fost Uzina de Reparat Material Volant –

Brasov(URMV-3). Aici si-a desfasurat o parte din activitate si Iosif Silimon pana 

la desfiintarea intreprinderii in 1959. 

 In aceasta unitate s-a executat repararea diferitelor tipuri de avioane 

usoare si a motoarelor acestora, precum si a motoarelor primelor avioane 

reactive militare IAK-17, IAK-23 si MIG-15. Din anul 1953 aici a început 

fabricarea in serie a avionului de scoala IAR-813, apoi seria mica a primului 

bimotor romanesc IAR-814 si seria de piese 60 de avioane IAR-817 cu varianta 

sanitara IAR-817-S (realizate in anii 1954-1959), care au intrat in dotarea statiilor 

aviasan din tara, si in fine, avionul bimotor de transport usor MR-2, fabricat in 

productie de serie incepand cu 1956. In ceea ce priveste constructia de 

planoare, s-au realizat planorul IS-3 si variantele  acestuia. 

 In anul 1968, printr-o Hotarare a Consiliului de Ministri, se infiinteaza ICA-

Brasov, cu sediul in Ghimbav, avand ca obiectiv fabricarea si repararea de 

planoare dar si de avioane. Din anul 1971, s-a trecut si la realizarea de 

elicoptere. 

 In cadrul Intreprinderii de constructii aeronautice-Brasov s-au realizat: 

planorul de antrenament si performanta IS-1825(1969), avioanele utilitare IS-23 

A si IS-24(devenit apoi IAR-824), prototipul avionului IAR-822 (1969), planorul 

monoloc complet metalic IS-29 D(1970), seria avionului de scoala IAR-823 

(1971), elicopterul usor IAR-316-B Alouette III(asamblat initial din piese originale 

si apoi, asimilat in întregime), planorul biloc complet metalic IS-28 B (1974), 

elicopterul mijlociu IAR-330 Puma(1975), moto-planorul IS-28 M2(1976) si, 

ulterior, IS-28 M1(1980), majoritatea constructiilor avand si variante imbunatatite 

an de an. In 1978 a fost proiectat planorul biloc metalic IS30 derivat din IS 28 B2, 

dar avand suprafetele de comanda si ampenajele modifcate, prototipul fiind 

realizat si încercat in zbor în 1979. In acelasi timp, ICA-Brasov a primit sarcini de 

construire a unor ansamble pentru avioanele BN-2, fabricate in licenta la IRMA si 



a continuat reparatiile de planoare si avioane sportive. Intreprinderea de 

constructii aeronautice Brasov a construit in serie mare planoarele IS-28 B-2, 

biloc, de performanta (1975), si IS-29 D-2, monoloc pentru antrenament (1976) 

precum si IS-29 E-3 (1977), IS-30 (1980), IS-32 (1979), IS-33 (1981) si 

motoplanorul IS-28 M1 (1980). O realizare de prestigiu international a colectivului 

acestei întreprinderi este seria motoplanorului IS-28 M2  pentru scoala, turism si 

performante, prototip realizat in 1976 si intrat in fabricatie de serie din 1977, care 

are o autonomie de zbor de 5 ore, viteza maxima de 200 km/h si atinge plafonul 

de 5000 m. Calitatile tehnice, performantele si caracteristicile de pilotaj au facut 

ca aceste aparate sa fie achizitionate in 4 continente - Europa, America de Nord, 

Asia si Australia. 

          In perioada 1975-1980 s-au realizat etapele de integrare in fabricarea în 

licenta Aerospatiale - Franta a elicopterului mijlociu PUMA SA 330H (cu pale 

metalice) si ulterior SA 330L (cu pale compozite), rezultand variantele TAR 330H 

si IAR 330L care au intrat in dotarea Aviatiei Militare din România.     

             La data de 7 septembrie 1981 s-a realizat primul zbor cu avionul agricol 

turbopropulsor IAR-828. Prototipul a fost echipat atat cu motorul turbopropulsor 

de tip Pratt & Whitney PT6 (SUA, Canada) cat si cu motorul turbopropulsor M 

601 realizat in Cehoslovacia. Avionul IAR-828 reprezenta primul avion 

turbopropulsor realizat in Romania. 

  Productia diversificata, performantele avioanelor si motoarelor construite 

la ICA-Brasov au situat uzina ca fiind cea mai prestigioasa si reprezentativa 

unitate industriala pentru constructii aeronautice din tara noastra.     

 Dupa 1989,  ICA-Brasov, revine la denumirea care a consacrat-o de IAR-

Brasov. In 1993 produce avionul de turism, IAR-46 si motoplanorul IS-28 M2, in 

1998 avionul de antrenament Condor iar un an mai tarziu trece la fabricarea 

elicopterelor IAR-Puma 2000 precum si la modernizarea acestora in colaborare 

cu firma israeliana  Elbit Systems, realizand  produsul Puma-Socat. 

 In prezent IAR este in procesul de restructurare datorita privatizarii 

realizate de catre guvernul roman cu firma Eurocopter.  

 



 O alta intreprindere romaneasca IAv Bacau (in prezent purtand 

denumirea de Aerostar Bacau) realizeaza in anul 1974, primul avion cu reactie 

subsonic romanesc-IAR 93. Tot la Bacau s-au mai realizat avionele: IAK-

52(avion de antrenament), LIA-88 Soim(avion de turism), IAR-AG-6(avion 

agricol) si in prezent modernizeaza avioanele MIG-21, realizand astfel varianta  

MIG-21 Lancer. 

 La IAv Craiova (in prezent Avioane Craiova) s-au realizat avioanele IAR-

99, avion de atac la sol, subsonic, IAR-93 A si IAR-93 B iar dupa 1989(mai precis 

10 ani mai tarziu) se proiecteaza si se construieste avionul de scoala si atac IAR-

109 Swift. 

 In prezent realizeaza o comanda din partea MApN, pentru avioane de 

scoala si antrenament IAR-99 Soim, modernizate.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alte contributii romanesti de marca in aviatie 
 

 Binenteles unele realizari ale celor pe care ii voi  aminti in continuare au 

fost totodata si realizari ale industriei autohtone de profil, dar nu as putea sa nu 

le mentionez contributia individuala avand in vedere notorietatea acestora. 

 Hermann Oberth(1894-1989) la varsta de 18 ani, a dedus ecuatia 

fundamentala  a zborului  rachetei si a realizat primul proiect al unei rachete. A 

studiat medicina la Munchen  si audia cursuri de matematica , astronomie, fizica 

si aerodinamica. A studiat pe propiul corp, situatii comparabile cu 

imponderabilitatea. Dupa razboi isi continua studiile de fizica, matematica si 

astronomie la universitatile din Cluj, Munchen, Gottingen si Heidelberg, la 

aceasta din urma proiectand o racheta spatiala cu trei trepte, de 100 tone, si 

propunand prima dizertatie referitoare la zborul spatial, respinsa de oamenii de 

stiinta. Experimenteaza primele motoare-racheta cu propergoli lichizi, 

descoperind in 1930, efectul Oberth. Acest efect consta in coborarea temperaturii 

camerii de ardere fara a micsora  viteza de ejectie a gazelor. In 1929 breveteaza 

la Berlin trei lucrari: “Procedeul de propulsare a vehiculelor prin reactia gazelor 

de ardere ejectate”, “Procedeu si dispozitiv de ardere pentru rachete” si 

“Procedeu de combustie rapida”. In 1930 experimenteaza arderea  in motorul 

conic, iar in anul 1931 a brevetat la Bucuresti “Procedeu si dispozitiv de 

combustie rapida”. In 1942, a lansat racheta balistica AGGREGAT 4, pe care a 

brevetat-o la Berlin sub titlul  “Racheta sau alt vehicul propulsat prin reactie”. 

 A  lucrat in cercetare  pentru Institutul Militar din Berna, marina italiana, la 

centrul din La Spezia, fiind totodata si consultantul lui Wernher von Braun la 

Centrul de cercetari si zboruri spatiale Huntsville.  

 Elie Carafoli(1901-1983), a fost unul dintre cei mai mari specialisti in 

mecanica fluidelor si constructii aerospatiale. La data cand Apollo 11 ajungea pe 

luna, acesta era presedinte al Federatiei Internationale de Astronautica. Dintre 

studiile de specialitate pe care acesta le-a facut as aminti aici Scoala Politehnica 

din Bucuresti, unde a obtinut diploma de inginer electromecanic(1924), studiile 

de la Sorbona, unde devine licentiat si doctor in stiitele fizico-matematice. In 



acest timp lucreaza la Institutul Aeronautic Saint-Cyr, cu Albert Toussaint, si la 

catedra de mecanica fluidelor, cu Paul Painleve. 

 Cele mai importante realizari ale sale in proiectare  sunt avioanele IAR-11 

CV, IAR-14, IAR-15, contribuind totodata si la proiectarea binecunoscutului 

model IAR-80. Concepe si construieste primul tunel aerodinamic din sud-estul 

Europei, la aceasta realizare contribuind si Ion Stroescu cu Victor Valcovici. 

Defineste o noua categorie de profile ce astazi ii poarta numele, profile mai 

rapide si mai rezistente, cu varf rotunjit. Face o serie de cercetari originale privind 

aripa de anvergura infinita, metodele de trasare a profilelor aerodinamice, teoria 

suprafetelor portante permeabile, teoria jeturilor laterale la aripile de avion cu 

alungire mica, teoria biplanului si totodata dezvolta teoria aripii de anvergura 

finita, teorie deja existenta  la acea vreme. Carafoli mai studiaza interactiunea 

aripa-fuselaj si aripa-sol, aerodinamica supersonica si da formula generala a 

defectiunii curentului in aval de aripa.  

 In prezent lucrarile cele mai importante ale sale se gasesc traduse in 

engleza, franceza, germana, chineza, rusa iar numeroasele distinctii confirma 

prestigiul international de care s-a bucurat savantul roman. 

 George Constantinescu(1881-1965) introduce o noua stiinta, ramura  a 

mecanicii mediilor continue, numita sonicitate, care se ocupa cu transmiterea 

puterii mecanice prin vibratii in medii fluide si solide.Totodata  ca aplicare a 

teoriei sale creaza si tehnica sonicitatii apoi fundamenteaza  matematic si 

dezvolta noi discipline ca: electrosonicitatea, hidrosonicitatea 

sonostereosonicitatea si termosonicitatea. 

 Doua dintre cele mai importante realizari ale sale  au fost reprezentate de 

dispozitivul de tragere  la orice turatie  a motorului  prin discul format de palele 

elicei in rotatie, dispozitiv numit GC Gear(Constantinesco Fire Control Gear) si 

convertizorul de cuplu datorita caruia in 1923, se realizeaza primul automobil cu 

schimbator de viteze automat. 

  De mentionat ca cea mai mare parte a vietii a trait in Anglia, unde de 

altfel a avut si sprijinul guvernului englez in cercetarile sale, guvern care i-a 



construit un imens laborator(denumit Uzinele Sonice) pentru aplicatiile sale in 

domeniul sonicitatii. 

 Ion Grosu(1901-1970) proiecteaza in 1936 avionul de vanatoare IAR-80 

aflandu-se in fruntea unui colectiv de ingineri de exceptie ca: Ion Wallner 

Gheorghe Zotta, Radu Manicatide si Ion Cosereanu.Tot sub conducerea lui s-a 

proiectat si construit avionul IAR-81, care era un avion de bombardament in 

picaj. 

 Iosif Silimon(1918-1981) incepe din anul 1949 realizarea planoarelor de 

tip IS,  primul, IS-2  il realizeaza la Sanpetru continuand din 1950, la URMV 3 cu 

IS-3, variantele a,b,c,si d (varianta d fiind cea mai utilizata deci si cea mai 

fabricata). 

 Despre Silimon putem spune ca a fost principalul artizan al reluarii traditiei 

industriale aeronautice, la Brasov, mai ales prin infiintarea  Intreprinderii de 

Constructii Aeronautice de la Ghimbav, unde din 1980 a fost si director tehnic. 

 In 1976, a proiectat si realizat motoplanorul biloc IS-28 M2 iar un an mai 

tarziu a realizat prototipul motoplanorului biloc tandem IS-28 M1 si prototipul 

planorului biloc de performanta IS-32. 

 Foarte interesant de mentionat ar mai fi faptul ca in 1979 s-a obtinut, in 

Pennsylvania, cu varianta IS-28 B2 recordul mondial de 829 kilometri dus-intors,  

de catre pilotii americani Tom Knauft si Robert Tawse. 

 Radu Manicatidie realizeaza in 1935 avioanele RM-5 si RM-7. Din 1939 

intra in echipa  de la IAR, participand la realizarea avioanelor proiectate aici dar 

continuandu-si in acelasi timp preocuparile mai vechi, astfel ca in 1942 

realizeaza avionul monoloc RM-9 iar in 1944 avionul biloc cu ampenaj orizontal 

dispus in fata, RM-11. 

 In 1949  a construit avionul biloc de scoala IAR-811 si in 1953 proiecteaza 

si realizeaza avionul bimotor IAR-814. Pleaca la Bucuresti unde realizeaza in 

serie IAR-818, iar in anul 1956 creaza un nou avion bimotor MR-2, derivat din 

IAR-814. 

 Dupa 1967 a proiectat, in colaborare cu Institutul  de Mecanica Fluidelor si 

Cercetari Aerospatiale, avioanele IAR-822, IAR-823, IAR-826 si IAR-827. 



*** 

 Binenteles lista ar putea continua cu nume precum Alexandru Stratilescu, 

Adrian Strambuleanu, Victor Valcovici, Ion Stroescu, Nicolae Tipei, Nicolae 

Patraulea, Radu-Emil Mardarescu, Constantin Gheorghiu, Iuliu Augustin Petre, 

Virgiliu Nicolae Constantinescu s.a. 

 Aportul acestor oameni, in principal ingineri cat si oameni de stiinta, la 

istoria aviatiei romane si universale este de o importanta covarsitoare. Este 

important sa  stim ca suntem urmasii unor vizionari care si-au riscat viata, si unii 

chiar s-au sacrificat pentru demonstrarea conceptiilor lor cat si pentru progresul 

stiintei. 
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