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Având în vedere că în acest an au avut sau vor
avea  loc  o  serie  de  evenimente  marcante  în  istoria
aviației românești, cu ecou în plan internațional, Divizia
de  Istoria  Tehnicii  a  organizat  o  sesiune  dedicată
acestui domeniu.

Deschiderea Sesiunii a fost făcută de domnul academician Ioan Dumitrache, Secretar
general al Academiei Române. Având în vedere că în acest an se împlinesc 50 de ani de la
moartea lui Henri Coandă (25 noiembrie 1972), cel care a proiectat și realizat primul mijloc
de transport aerian cu reacție, și că acesta a donat statului român casa în care a locuit pentru a
realiza un muzeu, domnul Ion Dumitrache a prezentat stadiul în care se află proiectul tehnic
de  realizare,  situația  în  care  se  află
monumentul și câteva principii propuse a sta
la baza concepției de realizare.

În  particular,  momentul  cel  mai
important al acestui an îl constituie împlinirea
a 150 de ani de la nașterea lui Traian Vuia,
românul  care  a  proiectat  și  realizat  primul
aparat  de zbor capabil  să se ridice de la  sol
prin  mijloace  proprii.  Născut  la  data  de  17
august 1872, Traian Vuia a obținut un brevet
pe 17 august 1903 pentru ceea ce a denumit  aeroplan automobil și, pe 18 martie 1906, pe
câmpia de la Montesson (Paris, Franța) reușește performanța de a se ridica de la sol doar cu
ajutorul motorului instalat la bordul aparatului, zburând pe o distanță de 12 metri la o înălțime
de circa 1 metru de la sol.

O primă lucrare, susținută de Gen.-lt. (ret.) dr. ing. Dumitru-Dorin Prunariu, membru de
onoare al Academiei Române – Secția de Științe Tehnice, l-a prezentat pe  Traian Vuia în



contextul aeronautic internațional. Ulterior, ist. Radu-Dan Antoniu, membru al Diviziei de
Istoria Tehnicii, a prezentat volumele al căror autor este, alături de alți pasionați ai istoriei
aviației, și s-a oprit să dezvolte  Priorități mondiale ale invențiilor sale. 

În  continuare,  tematica  legată  de  realizările  lui  Henri  Coandă  și  locul  acestuia  în
evoluția cercetărilor științifice în domeniul aviației, dar și în multe alte domenii în care și-a
pus amprenta, a fost dezvoltată de către Președintele și Director General INCAS, domnul dr.
Cătălin  Nae,  alături  de  dr.  Constantin  Olivotto,  Consilier  Principal  INCAS  și  fost  tânăr
colaborator  al  lui  Henri  Coandă,  în  lucrarea  Henri  Coanda  –  Președinte  la  INCREST
București, Instituționalizarea programelor de aviație în România.

O  altă  lucrare,  ce  a  suscitat  o  interes
deosebit,  a fost cea prezentată de Prof. univ.
dr. Alexandru Vlad Ciurea, membru de onoare
al  Academiei  Române  la  Secția  de  Științe
Medicale - Fenomenul Coandă în anevrisme
intracraniene. 

Deși situația a făcut ca dl. ing. Bogdan
Dumitru  Tudor  Boreschievici  să  nu  poată
participa,  subiectul  însă  este  unul  de  mare
interes.  George de Bothezat este unul dintre românii ce au dus prestigiul țării peste ocean,
realizând cu 100 de ani în urmă (18 decembrie 1922) primul zbor cu ceea ce a fost denumit
”Caracatița zburătoare”, un elicopter cu 4 pale, cu o greutate de 1650 kg, unul dintre cele
mai  mari  exemplare  ale  timpului.  Pentru  a  compensa  lipsa  prezentării,  autorul  a  pus  la



dispoziția publicului, în format digital, volumul publicat în anul 2018. Au fost distribuite cu
această  ocazie  un  număr  de  4  stickuri  ce  conțin  atât
volumul în sine cât și întreaga documentație folosită (alte
volume, brevete, lucrări etc).

În  acest  context,  domnul  inginer  Neculai  Banea,
fost  director  la  ICA  Ghimbav,  a  avut  bunăvoința  să
prezinte o lucrare având ca subiect împlinirea a 50 de ani
de  la  primul  zbor  al  elicopterului  IAR  316B
ALOUETTE fabricat  la  Întreprinderea de Construcții
Aeronautice Ghimbav.  Totodată,  a prezentat  publicului
și 3 machete ale unor variante ale acestui tip de elicopter
realizat în România.

În  continuare,  dl.  ing.  Dănuț  Șerban,
vicepreședintele  Diviziei  de  Istoria  Tehnicii,  a  făcut  o
prezentare sumară cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la
moartea  lui  Alexandru  Ciurcu  și
prioritatea  sa  în  realizarea  primului
sistem  de  transport  cu  propulsie
reactivă. Cea mai  cuprinzătoare lucrare
de  cercetare  privind  viața  și  realizările
lui Alexandru Ciurcu, a fost realizată de
istoricul  I.  M.  Ștefan,  alias  Alexandru
Sergiu Sragher, născut acum 100 de ani
– 1 februarie 1922. Fiul acestuia, poetul
Peter Sraeger, și-a exprimat interesul de
a reedita această lucrare.

Sesiunea  s-a  încheiat  cu  o
prezentare făcută de dl. ing. Alexandru-
Dan  Bartoc,  Președintele  Fundație
Culturale  Bartoc,  membru  activ  al
Diviziei  de  Istoria  Tehnicii.  Acesta  a
prezentat  detalii  despre  contribuția
deosebită  a  României  la  dezvoltarea
aviației comerciale, imediat după Primul
Război  Mondial.  Domnia  sa  a  susținut
prezentarea Prima companie aeriană de

transport  transcontinental  internațional
pentru  pasageri,  mărfuri  și  poștă  -
Compania Franco-Română de Navigație
Aeriană.  Centenarul  liniei  Paris-
București.

După  încheierea  prezentării
lucrărilor, publicul a vizitat o expoziție de



fotografii și cărți organizată în Salonul de lângă Secția de Științe Tehnice a Academiei. Au
fost selecționate  și  afișate circa 80 de imagini:  extrase din publicații  periodice ale epocii,
pagini de brevete, fotografii de epocă ale echipamentelor realizate de cercetătorii români, etc.

De asemenea, au fost expuse un număr de peste 30 de volume ce tratează viața și opera
tehnică  a celor  care au contribuit  la  prestigiul  României  peste  hotare,  la  vârful  științei  și
tehnicii mondiale.


