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ABSTRACT: The theme i approached, was and will continue to be an obliga‑
tion of local patriotism, but also a moral responsibility of the educational
institutions from Braşov over the past years regarding the development
and evolution in our city of one of the most important industries in the
last two centuries in the World – the aerospace industry.
In this sense, we will try to synthesize and reveal the most important,
often unfavorable moments (national political interests with corrup‑
tive origins or unfavorable international geopolitical connotations)
regarding the emergence, development and evolution of the aerospace
industry in Braşov in the three historical periods which have marked
the evolution Romania after the First World War: the interwar capitalist
period, the communist period and the capitalist period after December
1989.
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Introducere
Tema abordată de noi a constituit și va constitui în continuare o
obligație de patriotism local, dar și o responsabilitate morală a instituțiilor
de învățământ brașovene față de înaintași, privind dezvoltarea și evoluția
în orașul nostru a uneia dintre industriile de vârf ale ultimelor două secole
pe plan mondial – industria aeronautică. Românii s-au dovedit încă de la
început că posedă talente, inventatori și ingineri de excepție care să-i facă
să fie printre reprezentanții puținelor State din Lume, în avangarda cer‑
cetării și a produceri de tehnică aviatică – Brașovul fiind creuzetul acestei
spectaculoase industrii.
În acest sens vom încerca, pe parcursul paginilor care urmează, să sin‑
tetizăm și să relevăm momentele cele mai importante, deseori neprielnice
(interese politice naționale cu origini coruptive sau conjucturi geopolitice
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internaționale nefavorabile), privind apariția, dezvoltarea și evoluția indus‑
triei aeronautice brașovene, în cele trei perioade istorice care au marcat
evoluția României de după primul război mondial: perioada capitalistă
interbelică, perioada comunistă și perioada capitalistă post-decembristă.
Ca metodă de lucru am ales articolul științific2, iar ca instrumente de
colectare a informațiilor observația, istoria orală3 colocvială și analiza documentelor (articole din diferite publicații locale și naționale, cărți dedicate
domeniului).
Demersul nostru a întâmpinat și multe dificultăți, fiindcă multe din‑
tre evenimentele pe care le-am fi dorit lămurite, nu au fost consemnate
în lucrări de specialitate, istoria acestei industrii fiind cu multe contro‑
verse privind unele priorități tehnice și autorii lor, aspecte care ar fi putut
fi lămurite de către instituțiile de învățământ cu specializări în dome‑
niul aeronautic din Brașov (Colegiul Tehnic Iosif Şilimon, Universitatea
Transilvania și Academia Fortelor Aeriene Henri Coanda) dacă ar fi acordat
importanța necesară unui curs de istoria aeronauticii românești în cadrul
programelor lor de învățământ.

Zborul omului: mit, vis și realitate
Zborul a fost și a rămas unul dintre cele mai arzătoare și îndrăznețe
visuri care l-a urmărit pe om, încă de la începuturile existenței sale. Aspirația
sa perpetuă de a se avânta spre Cer, spre necunoscut, de a-și depăși limi‑
tele, și-a găsit de-a lungul existenței milenare, o vie reflectare în miturile și
legendele unor civilizații străvechi, printre care și cea a strămoșilor noștrii.
De la astronautul (fig. 1) și geoglifele imense și nedescifrate încă din
deșertul Nazca (Peru), la zei și eroi zburători din textele indiene antice des‑
pre Vimanas (cartea Vaimānika-Sastra descoperită în 19524), cele grecești
despre Dedal și Icar (fig. 3) și românești despre meșterul Manole, până la
încercările serafice de imitare a zborului păsărilor de către unii vizionari
îndrăzneți ai vremurilor trecute, cel mai reprezentativ rămânând, totuși,
acela al lui Icar, cu aripile sale de ceară – o metaforă strălucită și un simbol
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al eroismului și jertfelor date de om pentru înfăptuirea zborului, ca vector
al cunoașterii Universului din care face parte.
Antropologii și paleoastronomii de azi, analizând multele artefacte
descoperite în diferite colțuri ale Planetei, care conțin încă forte multe
secrete, deseori sunt dispuși să motiveze că această permanentă frământare
și luptă cu necunoscutul de dincolo de granițele Terrei, ar reprezenta de
fapt o revendicare a unor calități și spații piedute de-a lungul evoluției (sau
involuției!?) speciei umane, care persistă în mentalul colectiv și care incită
și oferă energia debordantă a căutărilor de azi.

În această competiție s-a înscris și teritoriul de azi al României, care a
dat personalități de primă mărime, contribuind astfel la dezvoltarea celei
mai revoluționare dintre realizările minții umane – tehnica aerospațială,
cea care folosită ca armă poate distruge Planeta, dar folosită ca o corabie
salvatoare, o va ajuta să emigreze într-un viitor previzibil, spre alte orizon‑
turi ale Universului.

Teritoriul României de azi – donator mondial de
personalități strălucite în domeniul aerospațial
Este obligația noastră morală și o datorie de onoare să amintim, chiar
dacă spațiul articolului nu ne permite să detaliem, nume de inventatori și
personalități care au locuit aceste meleaguri românești și care, în diferite
ipostaze istorice, dar și din viața lor, au contribuit la dinamica mondială a
dezvoltării aviației și astronauticii, nume care figurează în tratate de știință
ori în enciclopedii ale Lumii.
Alături – în ordine istorică – am întocmit o selecție, dintr-un articol
publicat în revista de limbă română AGERO din Stuttgard, Germania5 și
5
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din lucrarea publicată în limba engleză de către autorii Gudju I., Iacobescu
Gh. și Ionescu Ov.6:
– Conrad Haas din Sibiu – în anul 1529 a realizat prima rachetă în trepte
cu ajutorul pulberii de pușcă performantă, asigurată de Ioan Românul (Hans
Walach);
– Alexandru Ciurcu împreună cu Just Buisson, realizează primul motor
reactiv care va propulsa o barcă pe Sena în anul 1886;
– Traian Vuia, la 2 februarie 1906, prezintă public avionul Vuia 1 cu
care pe 18 martie 1906 va realiza primul zbor mecanic autonom din Lume;
– Henri Coandă în 1910, expune la Salonul Aeronautic de la Paris primul
avion cu reacţie din Lume;
– George Arion, în 1910, construieşte la Bucureşti primul avion cu geometrie variabilă din Lume;
– Vasile Dumitrescu, în 1910, brevetează avionul invizibil, care emitea un
câmp protector de ceaţă și care va fi primul avion stealth din Lume;

– Aurel Vlaicu, în 1910, cu aparatul Vlaicu 1, participă la manevrele
militare din zona Slatina-Piatra Olt; este prima aplicaţie militară a unui
avion din România, și a doua din Lume, după Franța;
– Henri Coandă, în 1911, devine directorul tehnic la uzinele Bristol
din Anglia, unde va proiecta avioane militare cu elice, multe dintre ele cu
caracteristici revoluţionare;
– George (Gogu) Constantinescu, în august 1916: primele teste cu un
avion echipat cu dispozitivul C.C. Gear (Constantinesco Fire Control Gear),
superior sitemului german, fapt care a dus la dotarea cu acesta a peste
50.000 de avioane americane și britanice; invențiile sale utilizate de către
armata regală britanică, sunt apreciate de revista londoneză „The Graphic”,
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așezându-l într-un tablou publicat în 16 ianuarie 1926 – printre cele mai
strălucite minți ale vremii7;

Fig. 8 – Personalități ilustre din primul sfert de veac XX (de la
stânga la dreapta şi de sus în jos): Einstein, Kelvin, Graham Bell,
Edison, Joseph Lister, Oliver, Lodge, G. Constantinescu (în
stânga pe rândul 2), Marconi, Ch. Parsons, J.J. Thomson, James
Dewar, William Ramsay, D. Wright, Donald Ross, Marie Curie,
Ernest Rutherford, Joseph Larmor.

– Hermann Oberth, unul din fondatorii astronauticii ca știință, în anul
1917, realizează la Sighişoara proiectul unei rachete militare uriaşe, în
trepte, cu combustibil lichid;

– Mihail Filip, în 1923, brevetează în Franţa un avion numit stabiloplan;
– Anastase Dragomir, în 1930, brevetează în Franţa sistemul de salvare
cu paraşuta al piloţilor, adoptat ulterior pretutindeni în Lume;
– Ionel Cociaşu şi Gheorghe Grozea, în anul 1931: record aviatic mondial
de durată în circuit închis, stabilit de România (8 ore şi 17 minute);
7
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– Mihail Pantazi, în 1931: record mondial de durată pentru hidroavioane
(12 ore şi 2 minute);
– Hermann Oberth, în 1937, proiectează o rachetă înaltă de 24 m cu
combustibil lichid, care putea transporta 3,5 tone încărcătură utilă;
– Hermann Oberth, în 1938, proiectează la Mediaş două avioane cu
motor-rachetă;

– Justin Capră şi Ion Munteanu, în 1958, construiesc înaintea americani‑
lor, un motor reactiv pentru zborul individual – aşa-numitul rucsac de zbor;
– Hermann Oberth, în 1958, lucrează în colectivul care proiectează pro‑
gramul NASA, la Huntsville, Alabama;
– Gheorghe S. Popoiu, în 1961, brevetează avioelicopterul, avion cu deco‑
lare şi aterizare verticală;
– În 1970, România aderă la programul sovietic spaţial „Intercosmos”;
– Dumitru Prunariu, în de 12 mai 1981, devine primul cosmonaut
român, care a locuit și experimentat diferite proiecte pe stația orbitală
sovietică Saliut 68.

Preocupări strategice politico-militare interbelice pentru
protejarea și dezvoltarea industriei aeroanutice româneşti
După anul 1918, având experiența unui război devastator, apare necesi‑
tatea unei reorganizări a teritoriului și Statului Român, proces care implica
și atingea și dezvoltarea sistemului de apărare al ţării, într-o anvergură cu
noi dimensiuni, impuse atât de noii factori geo-politici interni cât și de cei
internaționali, precum:
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– încheierea procesului de unificare și reorganizare statală care duce
la...
– reconfigurarea politico-statală din centrul și sud-estul Europei și la...
– schimbarea statutului geopolitic și economic al României în context
european și mondial9.
La nivel internațional, marile puteri politice și economice trec la
investiții masive în cercetarea științifică și tehnică pentru îmbunătățirea
unor calități la tehnica de luptă experimentată deja în război, dar mai ales
la dezvoltarea unor noi tipuri de arme și strategii de utilizare. Această febră
nu ocolește nici pe cei din Guvernul României postbelice, care, conștienți
de evoluția și de dinamica ulterioară a Lumii, vor trece la reorganizarea sis‑
temului industrial național, un loc primordial acordându-se industriei de
apărare, cu vârful său de lance – industria aeronautică. Motivul era simplu:
avionul folosit ca armă în primul război mondial, la care dețineam oarecare
experiență, prin participarea lui Aurel Vlaicu încă din anul 1910 cu aparatul
Vlaicu 1 la manevrele militare din zona Slatina-Piatra Olt10.
Interesele României se vor focaliza pe motivele și modul de rezolvare
a organizării și dezvoltării unei industrii proprii de aeronautică, și pe o
armă de elită – aviația – care până în anul 1925 era dotată cu 58 de aparate,
din șase mărci de import diferite ca proveniență (Brandemburg, Breguet
14, U.C.I., Nieuport-BB, Spad–61, Fokker-D-U)11 și cu un corp de piloți de
înaltă clasă internațională – dar insuficient! – format la Şcoalile Militare
de Pilotaj înființate la Chitila (11 iunie 191012) și cea de la Cotroceni (jumă‑
tatea lunii august 191213).
Industria aeronautică autohtonă avea oarecare tradiție prin cele cîteva
ateliere sau întreprinderi de reparat și construit avioane. Era vorba de pri‑
mul complex aeronautic românesc (teren de zbor, hangare, ateliere pentru
construit şi reparat avioane, clădiri administrative şi tribune pentru publi‑
cul participant la demonstrațiile acrobatice, școală de zbor) dezvoltat la
Chitila la sfârșitul anului 1909 de către avocatul brăilean Mihail Cerchez
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ca acționar principal14, Fabrica de Avioane S.E.T. București (1923–1946)15
și de Fabrica de avioane ASTRA-Arad (1923–1925)16. Însă necesarul de apa‑
rate de zbor era mult mai mare decât potențialul de fabricație al unităților
amintite.
În mai multe intervenții scrise ale Conducerii Superioare a Aeronauticii
către Marele Stat Major, începând cu anul 1920, se sublinia că „situația politică externă la frontierele de vest și est fiind încă tulbure, se impune să menținem
o pază cât mai vigilentă a acestor frontiere și să dispunem de trupe de acoperire
cât mai numeroase”17. Printre alte aspecte semnalate, în document se subli‑
nia și faptul că pentru a face față unor posibile viitoare evenimete cu vecinii
de la Est sau de la Vest, Țara ar avea nevoie să importe un număr de cel puțin
1.200 de avioane, clasificate pe roluri de acțiune și intervenție. Bugetul
însă nu era favorabil unei acțiuni atât de costisitoare, așa că soluția accep‑
tabilă ar fi fost să se investească într-un complex puternic de fabricație
autohtonă, având avantajul că personal muncitor și inginersec calificat
exista, astfel se va putea asigura atât resursa umană, mentenanța, cât și
unitatea tehnologică de produs, prin eliminarea unui ghiveci de brand-uri
reprezentat de flota existentă, care punea foarte multe probleme de apro‑
vizionare cu piese de schimb.
Inițiatorul realizării unui complex industrial aeronautic la Brașov a
fost inginerul Ștefan Protopopescu, în acea vreme fiind șeful Serviciului
Tehnic din Inspectoratul General Aeronautic. Acțiunea sa s-a concretizat
printr-un memoriu care a fost susținut și de colonelul Paul Teodorescu
– Șef de Stat Major și care a fost aprobat la rând, de către Inspectoratul
General al Aeronauticii și de către Rege. Demersul s-a finalizat cu emi‑
terea și publicarea în Monitorul Oficial, în data de 26 iunie 1925, a Legii
privitoare la întreprinderile industriale în legătura cu apărarea națională,
Lege care a permis înființare la marginea Brașovului – între Brașov și
comuna Sâmpetru – a primei uzine aeronautice românești, constituită
ca Societate pe acțiuni, cu un acționariat majoritar românesc (1/3 Statul
14
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Român, 1/3 ASTRA Arad) la care s-a adăugat cel francez totalizând 33,3%18.
Uzina va purta denumirea de Industria Aeronautică Română – prescurtat
I.A.R19.
Complexul Industrial I.A.R. Brașov va avea ca scop fabricarea de
motoare de avion, structuri și celule. Tot Ștefan Protopopescu va fi și cel
care va duce și tratativele cu uzinele aeronautice franceze, Blériot-Spad,
Potez și Lorraine-Dietrich, în scopul unor viitoare colaborări.
Pasul următor a fost reprezentat de stabilirea conducerii Uzinei, prin
constituirea unui Consiliu de Administrație, proces care se realizează la 1
noiembrie 1925. Președinte al Consiliului a fost numit generalul Constantin
Coanda, fost prim-ministru în anul 1919 și tatăl inginerului-savant Henri
Coandă, iar ca director general al Uzinei, compusă din Fabricile de Celule și
de Motoare, francezul Lucien Fabre. Directorul general-adjunct a fost numit
comandorul Andrei Popovici. Din Consiliu făcea parte și celebrul inginerinventator, aviator și constructor de avioane – francezul Louis Blériot, la
care se adăugau mulți generali militari români20.
Proiectul de construcţie a clădirilor şi halelor industriale, a fost
intocmit de inginerul E. Ulescu, sub coordonarea profesorului T. Irimie,
realizatorul altor obiective de referință în arhitectura românească: Sala
Unirii din Alba Iulia, a Arcul de Triumf din Bucureşti şi Mausoleului Eroilor
de la Mărăşeşti21. Inaugurarea Uzinei s-a făcut la data de 11 octombrie
1927, când s-au dat în folosinţă Fabrica de Celule şi Fabrica de Motoare, Uzina
Electrică pentru cazuri speciale, magaziile de materiale, locuinţele pentru
personalul tehnic, garajele şi cantina pentru uz intern, urmând ca în 1928
să fie dat în folosință și aerodromul.
Fiind organizată după modelul francez și cu experiența specialiștilor
de la ASTRA și dotată cu tehnologia la zi, IAR Braşov se dezvoltă, reușind să
treacă cu bine peste criza economică din perioada 1929–1933, chiar dacă
apar probleme în modul de conducere și în relația cu Guvernul. Se vor con‑
strui numeroase tipuri de avioane sub licențe de import, celule şi motoare,
care vor fi contractate de Forţele Aeriene Regale Romane.
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Din 1932, printr-o organizare mai bună și realizarea în țară a mai mul‑
tor componente (amortizoare, trenuri de aterizare, pneuri, instrumente
de bord etc.) precum și o contribuție mai semnificativă a inginerilor
români, care concep, realizează și brevetează o serie de organe de mașini,
aparate, S.D.V.-istică și accesorii – uzina începe să înregistreze economii
importante22.
Guvernul observând că situația internațională începe să se degradeze,
pornind cu anul 1938, transformă IAR Braşov în Regie Autonomă, Statul
preluând toate acţiunile societăţilor străine şi româneşti, precum şi pe cele
ale persoanelor particulare, iar Consiliul de Administraţie va fi inlocuit cu un
Comitet de Conducere, format din generali aviatori. Noul director general al
IAR Braşov va fi pus Aurel Persu, inginer specializat în Germania (absolvent
al Şcoalii Superioare Tehnice din Berlin-Charlottenburg în 1913, ca șef de
promoție și creatorul primului automobil aerodinamic din Lume23).

Fig.13 – Vedere aeriană a Uzinei I.A.R.
(foto: Dan Antoniu Coll, 1927)24

Este de remarcat faptul că se produc restructurări semnificative și
în structura organizatorică la nivel de fabrici: denumite o perioadă secţii
sau departamente, aveau de-acum conducere, ateliere, birouri şi servicii
proprii. Toate aceste reconsiderări organizatorice, nivelurile ridicate de
disciplină și profesionalism, la care se adaugă fluxul mare de vânzări, face
ca în 1939, I.A.R. Braşov să se remarce printre cele mai mari fabrici de avi‑
oane din Lume – cu peste 7000 de angajaţi, o suprafaţă productivă de peste
130.000m2 și unul dintre primele patru cele mai performante avioane de
22
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vânătoare și bombardament, concepție proprie – (IAR seria 80) din arma‑
tele Lumii25. Acest aparat realizat doar în 14 luni de o echipă compusă din
cinci dintre cei mai buni specialiști ai Uzinei – profesorii Ion Grosu și Ion
Coşereanu, inginerii Gheorhe Zotta, Viziru Grosu şi Ion Wallner – în al Doilea
Război Mondial a dovedit că era comparabil cu cele mai moderne avioane
de luptă, nefiind cu nimic mai prejos decât Bf 109 produs de Germania,
Mitsubishi A6M Zero din Japonia, Hawker Hurricane şi Supermarine Spitfire
din Marea Britanie.
În anul 1940, Uzina I.A.R. este militarizată, dar se extinde în continuare
cu o a treia fabrica – Fabrica de Armament, Elici si Accesorii, care a preluat și
secția de aparate de bord PREROM de la Săcele, iar ritmul dezvoltarii a fost
atât de intens încât la începutul anului 1942, producea deja câte un avion
pe zi, producție destinată exclusiv aprovizionării frontului.
Extinderea se oprește în 1942, dar, pâna în 1944, se mai achiziționează
un număr mare de mașini-unelte de mare precizie din Suedia, Elveția și
Germania – cu scopul de a fabrica, sub licență germană, motoare DaimlerBenz, răcite cu lichid26. Pentru că producția Uzinei sprijinea și frontul
german, riscul de a fi bombardată de aliați crescând odată cu prelungirea
războiului, Administrația solicită – printr-un raport înaintat Mareșalului
Ion Antonescu – dispersarea ei în diferite locații din Țară, operțiune amâ‑
nată, datorită costurilor. Totuși au început lucrări și amenajări în Țară, în
vederea mutării Secțiilor din Uzină și în paralel construcția unei fabrici de
motoare de mare capacitate (600 de motoare pe lună), terminată în 1945,
amplasată în zona de deal de la Colibași, halele fiind împrăștiate pentru
camuflaj în pădure, având drept model de organizare fabrica Daimler-Benz.
Mutarea s-a tot tergiversat, până în 1943, când s-a produs un prim
atac asupra României efectuat de avioane anglo-americane, cu distrugeri
serioase în industria petrolieră. În primavara anului 1944 (16 aprilie), 126
de bombardiere americane atacă Brașovul, țintind zona industrială, mai
ales Uzina I.A.R., care a fost bombardată masiv cu avioanele de vânatoare
Liberator și Lightning27; distrugerile fiind în proporție de 70% – Fabrica de
Motoare a fost salvată aproape în întregime, prin repartizarea secțiilor, atelierelor de montaj, bancurilor de probă, Turnătoria, Modelăria și Depozitele, în
25
26
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halele în construcție de la Colibași; Secția uzinaj motoare și Contabilitatea
au fost transferate la Ucea, Sculăria la Satulung din Săcele, iar Direcțiunea
Fabricii de Motoare și Aerodromul s-au poziționat în localitatea Arpaș de
pe Valea Oltului. Fabrica de Celule, birourile de conducere și Direcțiunea
Generală au fost relocate la Caransebeș, Atelierul de tinichigerie la Topleț
(Caraș-Severin), iar restul sectoarelor din Fabrica de Celule – la Bârlova și
Herculane. Fabrica de Armament, Elici și Accesorii s-a mutat la CâmpulungMuscel, iar Întreprinderea PREROM a revenit la Săcele.
Toate aceste relocări au afectat foarte grav mersul uzinei, datorită
dificultăților întâmpinate la demontarea și montarea instalațiilor afectate
de bombardamente, ca apoi să se adaoge și dificultățile de transport ale pie‑
selor între secțiile în relocare sau relocate, care se realiza pe calea aerului.
După răsturnarea guvernului antonescian la 23 august 1944 și alătura‑
rea României la coaliția antifascistă, pericolul distrugerii Uzinei I.A.R. de
către trupele aliate a dispărut și odată cu aceasta s-a pus problema reorga‑
nizării acesteia la Brașov. S-a întors din relocații numai Fabrica de Celule
de la Caransebeș împreună cu atelierele de la Topleț. Fabrica de Motoare,
Fabrica de Armament, Elici și Accesorii și Întreprinderea PREROM urmau
să ramână definitiv pe amplasamentul stabilit anterior. Atelierele de la
Ucea, împreună cu cele de la București s-au anexat Fabricii de Motoare de
la Colibași.
Din păcate, cu tot efortul financiar făcut pentru reorganizarea Uzinei,
reintegrarea sa la Brașov în vechea structură, nu a mai fost posibilă, deoarece
cele mai bune dintre mașinile-unelte, împreună cu documentația tehnică a
aparatelor de zbor produse în timp, au fost luate de U.R.S.S. ca obligații sau
ca despagubiri de război în urma participării Țării la războiul antisovietic.
Mai mult decât atât, Uzina a fost nevoită să se reprofileze pe producție de
pace și să-și îndrepte linia de producție către reconstrucția U.R.S.S.-ului,
realizând poduri rulante și anumite piese de schimb după documentație
sovietică, sau executând diferite comenzi pentru Întreprinderi din Țară.28

I.A.R. Brașov: evoluție în trei timpi
Perioada capitalistă interbelică
Poporul român are multe vorbe de duh care înglobează înțelepciunea
a sute de generații anterioare, transmise oral până la noi. Una dintre aceste
28
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ziceri este „omul sfințește locul”, calitate care dă măsura marilor personalități
din cultura și civilizația unui popor. La I.A.R. Brașov – în perioada interbe‑
lică mai ales – această zicală a funcționat în subconștientul colectiv ca
un slogan asumat de toți – de la muncitorul necalificat până la cei din
Administrația Uzinei.
Aceasta stare implică însă un model de educație și de asumare a
competiției ca stare de fapt, lucru dobândit într-un sistem educațional
bine structurat și cu obiective bine țintite, pornind de la Școlile de ucenici
până la Facultățile sau Departamentele speciale de studii din Universitățile
românești.
La Brașov a funcționat un astfel de model, cel puțin în zona formării
de fundamente profesionale în școlile care au funcționat pe lângă marile
Uzine ori în cel clasic, de sub egida Ministerului Învățământului. Astfel,
viitorii muncitori ai IAR Brașov, aveau să provină în mare parte de la Şcoala
de Arte şi Meserii (astăzi Colegiului Tehnic „Iosif Şilimon”), până când Uzina,
în anul 1929, și-a construit propria ei școală de ucenici, care a pornit cu
o serie de 20 de elevi, crescând în fiecare an și ajungând în 1930 la 200
de absolvenți pe serie. Cursanții își efectuau pregătirea practică în atelie‑
rele fabricii alături de muncitorii cu experiență, aveau cămine și cantină
în cadrul Uzinei și la absolvire erau angajați prin concurs în Fabricile
Complexului29.
Corpul ingineresc era majoritar cu studii tehnice realizate la marile
Universități ale vremii din Austria, Germania și Franța, dar și în cele
românești, care, datorită corpului didactic, după cum constatăm azi, nu
erau cu nimic mai prejos. Vom enumera mai jos, nume de rezonanță care
– prin prezența și activitatea lor – au adus faimă Uzinei30:
– Elie Carafoli, absolvent al Școlii Politehnice din București și doctorat
în fizică-matematică la Sorbona, inginer-șef al Serviciului Studii Proiectare
și Încercări, după care director al Fabricii de Celule până în 1936;
– Mircea Grossu-Viziru, absolvent al Ecole Technique d’Aéronautique et
Construction Automobile din Paris; a deținut mai multe poziții de conducere
în Uzina, pornind de la cea de șef Seviciul Control la Fabrica de Celule (mai
1927 – februarie 1928), până la cea de director al Fabricii de Celule (iunie
1935 – august 1940);
29
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– Ion Grosu, absolvent al Facultatății de Matematici și al Şcolii Politehnice
din Bucureşti, şef al Biroului de Studii și Construcţii de Avioane (1935–1940),
director al Fabricii de Celule (1940–1943) și din 1946 – director general al
Uzinei; este creatorul IAR 80;
– Radu Manicatide, absolvent al Școlii Politehnice din București și al
Ecole Technique d’Aéronautique et Construction Automobile (șef de promoție!)
din Paris; a lucrat la I.A.R. din anul 1939 ca Șef al Serviciului de Studii
Structuri, apoi ca Șef al Atelierului de Prototipuri și Experimentări; a partici‑
pat la realizarea avioanelor proiectate la I.A.R. (IAR–27, IAR–37 și IAR–80
și 82) și a multor avioane sub licenţă;
– Teodor Gârneţ, basarabean, absolvent al Şcolii Politehnice din
Timişoara în 1940; a conceput şi a coordonat proiectarea şi execuţia
motorului IAR–7M, destinat unui avion uşor de vânătoare pentru antre‑
narea piloţilor militari; motorul a constituit și constituie „o realizarea de
vârf a aviaţiei româneşti”31. În 1951 a fost numit să coordoneze înfiinţarea
Întreprinderii de Reparaţii Avioane şi Motoare (URMV3) unde a conceput şi
a realizat în premieră mondială „maşina de rodat segmenţi – GT 100” cu 3
grade de libertate;
– Constantin C. Gheorghiu, absolvent al Şcolii Politehnice din Timișoara,
al cursurilor de aviaţie de pe lângă Şcoala Politehnică Bucureşti şi al Şcoalii
de pilotaj A.R.P.A. de la Băneasa (1935); angajat la I.A.R. Braşov din septem‑
brie 1938, a ocupat diferite funcții de conducere şi a rămas toată viaţa sa
legat de această mândrie a industriei româneşti, despre care, între 1939 şi
1990, scrie 12 cărți, peste 280 de articole și ţinut peste 160 de conferinţe
de populariza pe teme de mecanică și aviație;
– Erast Berențan, absolvent al Şcolii Politehnice din Timişoara. Inginer
la IAR din anul 1943, fiind și pilot de planoare și parașutist, iar din 1950 la
URMV–3. Din 1968 la ICA Ghimbav, ca tehnolog-şef; a creat un motor în
doi timpi pentru primul motoplanor, a cărui structură a fost proiectată de
Iosif Şilimon;
– Alexandru Frim, fiu de ofiţer superior, a absolvit Şcoala Politehnică
din București și în toamna anului 1936, s-a angajat ca inginer la uzinele
I.A.R. din Braşov. Începând cu anul 1938, a devenit pilotul de încercare al
fabricii, dând bun pentru zbor pentru avioanele PZL–11 F şi PZL 24 fabri‑
cate sub licenţă, apoi pentru IAR–37, 38 şi 39. A luat parte la toate zborurile
31
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de recepţie ale avioanelor IAR–80 şi 81, precum şi ale avioanelor S–79
bimotoare. A lucrat ca şef al Atelierelor Montaj motoare IAR din anul 1939,
a condus Serviciul Exterior de întreţinere a avioanelor livrate;

Fig. 14 – Personalități remarcante ale industriei aeronauticii brașovene

– Ovidiu Cionca, a absolvit Școala Politehnică din București; angajat la
I.A.R. Brașov din 1939 a fost subdirector al Fabricii de Motoare până în 1944,
inginer șef la Tractorul până în 1963, când s-a mutat la București în funcția
de consilier la Mașinexport;
– Radu Emil Mărdărescu, a absolvit Technische Hochschule din Dresda.
Din 1936 la I.A.R., la Fabrica de Motoare, urcând până la funcția de Director
de Studii (1947) și inginer-șef constructor (1949). Sub conducerea sa s-au
executat tractoarele IAR–22 și IAR–23, autoturismul prototip IAR-002 și
motocompresorul IAR-003. Din 1948 începe activitatea didactică la Institutul
Forestier, unde predă cursuri de matematici, mecanică și rezistența materi‑
alelor, iar în 1949 înființează Catedra de Automobile și Tractoare la Facultatea
de Mecanică din Brașov;
– Iosif Şilimon, absolvent al Școalii Politehnice din București în 1941,
specialitatea aeronautică; a fost proiectant și pilot cu brevet (din 1944) dar
și constructor de excepție în domeniul planoarelor și motoplanoarelor;
din 1944 a fost numit șeful Secției de Montaj; după 1945, prin transforma‑
rea I.A.R. în Fabrică de Tractoare, a participat la realizarea primului tractor
românesc, IAR–22, iar din 1949 s-a ocupat de realizarea planoarelor de tip
IS, proiectând și construind peste 30 de modele. A fost artizanul reluării
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tradiției aeronautice la Brașov, înființând în noiembrie 1968, Întreprinderea
de Construcții Aeronautice de la Ghimbav, unde – pe rând – a fost inginer-șef,
și din 1980, director tehnic. A coordonat realizarea, sub licența Aerospatiale,
a elicopterelor Alouette și Puma.
La capitolul aparate de zbor realizate, tipurile construite de I.A.R. Braşov
pot fi ordonate în două categorii, după cum vom arăta mai jos: pe bază de
licenţă şi produse cu efort autohton de concepţie și realizare tehnică32.

Conform acestui tabel, încercările Administrației de a produce celule
de concepţie proprie (prototipuri în tabel) nu au fost susţinute cu comenzi
de către Guvern, excepție reprezentată de avionul IAR 80, de concepție
românească la care cererea a fost mare. La categoria motoare, concepția
românească este mai redusă – realizarea și testarea prototipurilor fiind
foarte costisitoare și mari consumatoare de timp. Licențele au avantajul că
32

Ibid.17, p. 11

Incursiune în istoria industriei aeronautice din Brașov

| 487

perfecționarea poate aduce surplusuri tehnice de performanță dar și eco‑
nomice evidente în timp scurt.
Motoarele construite la I.A.R. Braşov33:
– motoare Lorraine-Dietrich, 450 CP, 12 cilindri – 425 buc.
– motoare Gnôme-Rhône 7K, 7 cilindri – 35 buc.
– motoare Gnôme-Rhône 9K, 640 CP, 9 cilindri – 175 buc.
– motoare Gnôme-Rhône 14K, 1000 CP, 14 cilindri, cod IAR 1000 A, IAR
1000 B – 800 buc.
– motoare De Havilland Gipsy Major, 130 CP, 4 cilindri – 372 buc.
– motoare De Havilland Gipsy Six, 200 CP, 6 cilindri – 160 buc.
– motoare Daimler Benz 605, 1475 CP, 12 cilindri în V – 60 buc.
Că achiziționarea acestor licențe nu urmărea întotdeauna calitatea și
valoarea lor tehnică, ci erau guvernate de conjuctura politică internațională
este evident. Și aceata este confirmată și de afirmația istoricului Dumitrașcu
I. în următoarea observație: „din analiza documentelor de arhivă se poate
concluziona asupra criteriilor care stăteau la baza opţiunilor instituţiilor statului pentru anumite licenţe. Criteriile politico-diplomatice opinăm că se aflau
pe primul loc, fapt explicabil datorită politicii externe româneşti care urmărea
menţinerea alianţei cu partenerii franco-britanici pentru păstrarea status-quoului teritorial al României Mari”34.

I.A.R. Brașov – Perioada comunistă
După încheierea conflagrației mondiale și împărțirea sferelor de
influență între Marile Puteri, România se vede pusă la colț de toți actorii
decidenți, fiind trecută pe lista dotornicilor și dezpăgubitorilor de război.
În acest sens U.R.S.S.-ul trece imediat la inventarierea valorilor tehnice din
Uzinele românești și transferă tot ce conta pentru o reconstrucție autoh‑
tonă, în patrimoniul său. Se demobilizează toată industria românească
care produsese pentru front și se trece la reorganizarea după modelul
sovietic – a ce mai rămâsese nedistrus de război și neconfiscat de ruși –
pentru așa-zisa producție de pace. Contractul nr. 034237/12 oct. 1945 între
Ministerul Agriculturii şi Domeniilor şi I.A.R. Braşov marca încetarea produc‑
ţiei aeronautice. Noua denumire a uzinei va fi R.A.I.A.R. Braşov care va fi
păstrată până în 1947 când va deveni I.M.S.B. (Întreprinderea Metalurgică
33
34
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de Stat Braşov), iar din 30 noiembrie 1948 – Societatea sovieto-română pentru fabricarea şi desfacerea tractoarelor35. În același an, U.R.S.S. doreşte ca
în România, armata aerului să fie dependentă integral de structurile de
comandă sovietice şi importurile de avioane şi material volant, să se facă
exclusiv din această ţară. Cu toate acestea sunt menţinute în forţele aeriene
ale R.P.R. şi avioane de producţie germană şi română, care au participat la
ultima conflagraţie mondială36.
În anul 1949, sub noua siglă a intreprinderii – S.S.-R.F.D.T. (Societatea
sovieto-română pentru fabricarea şi desfacerea tractoarelor), adică Uzina de
tractoare de mai târziu, la Braşov, producţia de avioane este reluată foarte
modest de către împătimiții aerotehnicieni Radu Manicatide (avionul IAR–
811) și Iosif Şilimon (planorul IS–2). Peste patru ani, în 1953, Radu Manicatide
construieşte, în aceeași locație, primul avion românesc bimotor: IAR–81437
După invazia Armatei Roșii în Cehoslovacia din august 1968, când
politica României și-a arătat independența militară față de Moscova,
Ceaușescu a hotărât înfiinţarea, la 1 octombrie1968, a Întreprinderii de
Construcţii Aeronautice la Ghimbav-Braşov (I.C.A.). Producţia a continuat
cu fabricarea şi repararea de planoare de tip IS, repararea planoarelor Foka
şi Blanik, fabricarea avionului prototip IS–23, fabricarea de avioane din
tipurile IAR–822, IAR–823 şi IAR–824, reparaţii de avioane şi subansamble
de structură pentru avioanele tip BN–2.
În 1970 au fost dezvoltate planoarele IS–29D (monoloc), şi în 1974,
seria IS 28D2 şi IS–28B2 (biloc), construindu-se până în prezent circa 600
de aparate, livrate în România şi la export.
În 1971 este produs la IAR Ghimbav, iniţial din piese livrate integral
din Franţa, apoi asimilat în întregime, elicopterul IAR–316-B (Alouette III)
Producția sa a fost sistată în anul 1987.
În 1975, în aceeași locație, sub licenţă franceză Aérospatiale, se produce
elicopterul mijlociu de luptă Puma (IAR–330), cu dublă destinație de utili‑
zare: militară şi civilă38.
Din 1973 au fost realizate sub conducerea inginerului Radu Manicatide,
avioanele de şcoală şi antrenament IAR–823, vestite până în America
35
36
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pentru performațele sale acrobatice și manevrabilitate – 2 exemplare (Hai
fetițo, exponat și Tigrul de Iarnă – utilizat încă în acrobații) găsindu-se azi
la Olympic Flight Museum din Olympia, Statul Washington, SUA39.

Fabricarea de elicoptere a pornit de la necesitatea modernizării armatei
şi nevoile utizării lor în scopuri civile. Orientarea a fost pentru produsele
SNIAS, actualul EUROCOPTER, respectiv un elicopter uşor – opţiunea SA
316 Alouette III, şi un elicopter mijlociu – Opţiunea SA 330 PUMA. Derularea
programului de licenţă a dus la realizarea a 161 elicoptere, dintre care 61
pentru export. O performanţă deosebită a constituit-o livrarea în zbor a
elicopterelor IAR–330 Puma pe ruta România-Sudan, de peste 5000 km, din
care 800 km în zbor peste Marea Mediterană. I.A.R. a propus pentru armata
României un produs nou de concepţie autohtonă IAR 317 „AIR FOX”40.
În perioada 1970–1980, a crescut valoarea producţiei de peste 27 de
ori, s-au realizat circa 100 de elicoptere IAR 316B Alouette, 35 de elicop‑
tere IAR 330 Puma, 90 avioane, 200 de planoare IS–29D2, 100 de planoare
IS–28B2 şi 20 de motoplanoare IS–28M2. Începând cu anul 1978, rămâne
singurul fabricant mondial al versiunii militare a elicopterului Puma, al
cărui contract de licenţă este semnat în 197441, iar din anul 1980, Uzina
se implică în programul de dezvoltare şi fabricaţie a avionului de şcoală şi
antrenament românesc IAR–99, dotat cu motor reactiv.

Perioada capitalistă post-decembristă
După anul 1990, Uzina de la Ghimbav s-a orientat spre modernizarea
elicopterului IAR 330, și pentru că din 1991, la nivel european s-a convenit
39
40
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că România are dreptul să deţină 120 de elicoptere de atac, Ministerul
Apărării a propus Consiliului Suprem de Apărare a Țării, programul de
înzestrare a Aviaţiei Militare din România cu elicoptere de luptă. Au fost
prevăzute 25 de elicoptere IAR 330 Puma care urmau să fie modernizate cu
un sistem modern de cercetare şi de luptă anti-tanc (SOCAT). Programul
a demarat abia în 1995, iar experienţa I.A.R. S.A. Braşov în fabricarea,
întreţinerea şi modernizarea elicopterelor IAR 330 Puma, experienţa de
proiectare în domeniul aeronavelor şi capacităţile fabricii braşovene au
permis derularea cu succes a fazelor de dezvoltare, integrare şi testare a
sistemelor de cercetare și atac SOCAT42.
Preocupările I.C.A. Braşov, care din 1991 devine S.C. I.A.R.-S.A. Braşov
(având o siglă care este marcată de imaginea unui elicopter) s-au orientat
şi în domeniul planoarelor de acrobaţie, unde experiența de decenii și suc‑
cesul internațional sunt elemente defionitorii pentru o afacere de succes,
fiind realizate planoarele IAR–35 şi dezvoltându-se avionul uşor IAR–46,
conceptual având la bază motoplanorului IS–28M2.
În 1997, în luna septembrie, a fost finalizat primul prototip Puma SOCAT,
în colaborare cu firma israeliană ELBIT Systems, iar pe 26 mai 1998, Puma
SOCAT a efectuat primul zbor oficial. Rezultatele modernizării au fost apre‑
ciate de către specialiştii şi experţii militari, atât la saloanele aeronautice,
cât şi în cursul exerciţiilor militare la care a participat acest tip de elicopter,
în ţară şi străinătate. Programul s-a încheiat în iunie 2005 odată cu livrarea
ultimului aparat. După 1989, I.A.R. S.A. Braşov este singurul producător și
brand de profil din România, care a fabricat şi exportat aeronave în concepţie
proprie, având îndeplinite procedurile Certificării de Tip ale unor autorităţi
străine din domeniu. De asemenea, Firma I.A.R. S.A. este implicată în fabri‑
carea de ansamble, subansamble şi piese pentru diverși producători din
industria aeronautică mondială (structuri aeronave, cablaje electrice ș.a.).

Divizarea I.A.R.
În februarie 2002 s-a înfiinţat pe platforma industrială a I.A.R
S.A. Braşov, societatea mixtă româno-franceză S.C. Eurocpter România
S.A., acţionarii principali fiind Eurocopter SAS (51% din capitalul social) şi
S.C. I.A.R. S.A. (48,99% din capitalul social)43.
42
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Pe parcursul anului 2004, I.A.R. a fost supusă unei proceduri de divi‑
zare, astfel, începând cu luna octombrie 2004 fiinţează pe lângă societatea
de bază S.C. I.A.R. S.A. – având ca obiect principal de activitate producerea
şi reparaţia de elicoptere – două noi societăţi:
– S.C. Construcţii Aeronautice S.A. – societate care activează în dome‑
niul produselor aeronautice cu aripă fixă (planoare, motoplanoare, avioane
uşoare) şi ...
– S.C. TopTherm S.A. – societate care produce ferestre şi uşi din PVC,
cu inserţie metalică şi geam termopan.
În 12 iulie 2011, o altă fabrică de construcţii aeronave cu numele
Premium AEROTEC S.R.L. şi-a deschis porţile pe platforma I.A.R. Este o
divizie a Grupului EADS, din grupul Eurocopter, cu care I.A.R. Ghimbav a
semnat un acord pentru o investiţie de peste 90 milioane de euro, prin care
EADS va produce la Braşov componente pentru Airbus44. Investiţia totală
se ridică la 92 milioane de euro şi se va derula pe o perioadă de trei ani, în
final numărul angajaţilor urmând să ajungă la 700.
Astăzi despre S.C. I.A.R. S.A se vorbește destul de rar; nu se mai aude
nimic despre succese tehnice, despre performanțe și despre locul Uzinei
în contextul internațional al producătorilor tradiționali cu care a colabo‑
rat și concurat. Probabil că în final va avea același parcurs ca toată vestita
industrie brașoveană.

Învățământul brașovean și specializările în aeronautică
Peste tot în Lume, domeniul aeronautic – ca vârf al tehnologiei actu‑
ale – are nevoie de resursele umane cele mai calificate și cele mai creative,
calități care se obțin numai în școli de elită, cu cel mai înalt nivel de orga‑
nizare și dotare.
La Brașov, pe fundamentele unei școli cu tradiții în arte și meserii
înființată în anul 1918 pe un model saxon de pregătire, în baza unei hotărâri
a Consiliului de Miniștri, în anul 1974 (H.C.M. nr. 354/1974) se înfiinţează
Liceul de mecanică nr. 3, care din 1975 devine Liceul Industrial Hidromecanica
cu profilurile: mecanică şi aeronautică. Ulterior, până în 1990, se diversi‑
fică formele de învăţământ în cadrul Instituției, devenind Grupul Şcolar
Industrial Hidromecanica cu Liceu Industrial – curs de zi şi seral, cu o Școală
Profesională, o Școală de Maiştri și o Școală Postliceală.
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Din anul 2006, complexul școlar a dobândit statut de Colegiul Tehnic
și a primit numele ilustrului inginer aeronautic din industria speci‑
fică brașoveană – Iosif Şilimon, propunând celor interesați următoarele
specializări:
– tehnician în aviaţie
– tehnician prelucrări mecanice
– tehnician proiectant CAD
– tehnician electromecanic
– tehnician mecatronist
– tehnician întreţinere şi reparaţie
– tehnician în automatizări
– coafor-stilist
După cum se sfirmă în pagina web a Instituției, întotdeauna s-a avut în
vedere ca în propunerea planului de şcolarizare să se ţină cont de cererea de
pe piața muncii privind calificările și de nivelul competențelor profesionale
solicitate de angajatori45.
În domeniul universitar, Brașovul are două Instituții de învățământ de
Stat, de nivel național, unde se pot prgăti tinerii care vor să lucreze în dome‑
niul aeronautici – civile sau militare. Prima este Academia Forțelor Aeriene
înfiinţată la 1 octombrie 1995 (în baza HG nr. 616/1995), cu denumirea
Academia Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene și care în 22.04.1996, prin Decret
Prezidențial (Decretul Preşedintelui României nr. 71/1996), a primit denu‑
mirea patronimică Henri Coandă şi drapelul de luptă46. Are o Facultate de
Management Aeronautic cu patru Departamente de specializare, din care
două vizează aeronautica: Departamentul de Aviație și Departamentul de
Apărare Aeriană – cu program de studii de Licență și de Masterat. A doua
este Universitatea Transilvania care la Facultatea Inginerie Tehnologică şi
Management Industrial are un program de studii de licență în domeniul
Ingineriei Aerospațiale acreditat în 25.04.2002 (H.G. nr. 313/13.05.2002).

Concluzii
Dacă antropologia spune că istoria omenirii este și istoria tehnologiei, atunci putem afirma că poporul român – prin numărul mare de
personalități care au contribuit la dezvoltarea aeronauticii mondiale –
este în eșalonul fruntaș al marilor civilizații, fiindcă oricare civilizație este
calificată și rămâne în Istorie prin ce aduce Umanității și ce lasă în urmă
45
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– de la vestita Atlantidă până la farfuria zburătoare a marelui Coandă. Este
de constatat însă că ritmul de dezvoltare al tehnologiei este bipolar: unul
poate face bine societății – în domeniul dezbătut de noi: aviația civilă,
cosmonautica – celălalt pol poate aduce distrugere și dezastre – exemplu
tot din aviație: bombardamentele atomice din Japonia. Este, de asemenea
de reținut, că nivelul de pregătire al specialiștilor, puterea lor de creație,
interesul și puterea Statelor de a-i reține și a-i implica în proiecte mărețe,
înseamnă dinamică socio-economică mare, bogăție și prosperitate, nivel
de trai ridicat și o creștere a speranței de viață individuală din ce în ce mai
mare.
Și nu în ultimul rând, este de subliniat că se impune ca în școli să
ființeze o disciplină care să vizeze Istoria Științei și Tehnicii Românești
și Universale. Fiindcă, nu? – aici nu se potrivește dictonul că cine nu-și
cunoaște Istoria riscă să o repete. În cazul nostru, dacă nu ne cunoaștem
valorile – din toate domeniile! – riscăm să ne considerăm un neam inferior
și să ieșim din Istorie! Poporul român are toate datele naturale și biologice
să fie printre cele mai creative și dinamice nații. Ne lipsec liderii, un sistem
educațional coerent și cu ținte clare, investitori români curajoși și mai ales
patrioți și o direcție, un proiect de țară pentru a pune energia la lucru. Iar
deceniul trei al secolului XXI, care bate deja la ușă, se pare că nu ne aduce
prea mari clarificări – nu numai în dezvoltarea aeronauticii brașovene, ci
și în celelalte sfere ale vieții cotidiene românești.
Rămânem cu visul și speranța în zborul de mâine!
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