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REZUMAT. Lucrarea prezintă aspecte privind educaţia şi ingineria în aeronautică analizând situaţia actuală  
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Educaţia este, conform Dicţionarului enciclopedic, 
vol. II, pag. 182.(1): „Fenomen social fundamental 
de transmitere a experienţei de viaţă a generaţiilor 
adulte şi a culturii către generaţiile de copii şi tineri, 
în scopul pregătirii pentru viaţă, pentru integrarea 
lor în societate.“ Acest fenomen social are un 
caracter de continuitate şi se manifestă permanent. 

„Educaţia continuă/permanentă este un concept 
integrator care înglobează toate dimensiunile actu-
lui educaţional atât sub aspect temporal (educaţie 
pe toată durata vieţii – lifelong education), cât şi 
sub aspect spaţial, articulând toate influenţele şi 
acţiunile exercitate asupra educabililor într-o 
structură formală (şcoală, universitate), non-forma-
lă şi informală (life-wide education). Universităţile 
trebuie să adapteze curricula la nevoile educa-
bililor, oferind programe de formare iniţială, dar şi 
de formare continuă, asigurând astfel, continuitatea 
pregătirii şi a perfecţionării omului de-a lungul 
carierei lui profesionale şi pe toată durata vieţii 
acestuia.“ (2) 

Programele de formare continuă sunt supuse eva-
luării şi acreditării de către ARACIS (Agenţia Română 
pentru Asigurarea Calităţii în învăţământul Superior).  

„Potrivit legii privind asigurarea calităţii 
educaţiei, nr. 75/2005, se operează cu următoarele 
delimitări conceptuale: Calitatea educaţiei, Evalua-
rea calităţii educaţiei, Asigurarea calităţii educaţiei, 
Controlul calităţii educaţiei, Îmbunătăţirea calităţii 
educaţiei.“ (2) 

Misiunea ARACIS este de a efectua evaluarea 
externă a calităţi educaţiei oferite de instituţiile de 
învăţământ superior şi de alte organizaţii furnizoare 
de programe de studiu iniţial şi de formare continuă 
specifice învăţământului superior, care operează în 
România. Pentru a-şi îndeplini misiunea, ARACIS 
îşi constituie propriul său registru de evaluatori, 

structurat pe domenii sau grupe de domenii de studiu 
şi foloseşte colaboratori externi, experţi în domeniul 
de activitate al Agenţiei; Evaluatorii şi colaboratorii 
externi au următoarele atribuţii: 

a) evaluarea instituţiilor de învăţământ superior 
şi/sau a programelor lor de studiu; 

b) acreditarea şi asigurarea calităţii învăţământu-
lui superior; 

c) expertiză academică în programul de studiu 
evaluat sau într-un domeniu conex. 

Dacă ne vom referi la inginerie, inginerul este 
conform Dicţionarului enciclopedic, vol. III, pag. 208, 
„o persoană calificată într-un anumit domeniu 
tehnic pentru a putea presta activităţi de concepţie, 
de execuţie şi de conducere“ (2).În limba latină 
ingenium reprezintă inteligenţă şi spirit.  

În lucrarea domnului preşedinte al A.G.I.R., 
dr. ing. Mihai Mihăiţă, Ingineria în faţa provocărilor 
secolului XXI (3), la pag.29 se arată că „Leonardo 
da Vinci, de exemplu, a avut titlul oficial de inginer 
general, iar notele şi schiţele sale relevă o creştere a 
interesului inginerilor asupra evoluţiei mijloacelor 
şi lucrărilor“ şi faptul că „Ingineria a alimentat 
revoluţia industrială, care a avut un avânt foarte 
mare în Marea Britanie în secolul XVIII, de unde s-a 
răspândit în Europa, America de Nord şi în întreaga 
lume, înlocuind o mare parte din munca umană cu 
maşinile, într-o combinaţie sinergică între cunoş-
tinţe şi capital." (3). 

În această lucrare domnul preşedinte al A.G.I.R., 
dr. ing. Mihai Mihăiţă, preciza la pag. 122 că „În 
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă – 
Orizonturi 2013-2020-2030 obiectivul naţional 
pentru 2013 este dezvoltarea capitalului uman şi 
creşterea competitivităţii prin corelarea educaţiei şi 
învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi 
asigurarea operativităţii sporite pentru participarea 



EDUCAŢIE ŞI INGINERIE 

 

Buletinul AGIR nr. 1/2013 ● ianuarie-martie 156

viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi 
incluzivă.“ (3) 

AERONAUTICA este domeniul prin care se poate 
ilustra foarte bine modul în care inginerii contribuie 
decisiv prin cercetare şi inovare la progresul tehnic al 
societăţii. De la începutul aeronauticii în secolul XX, 
România a jucat un rol important mai ales în perioada 
de început a aeronauticii şi se poate susţine această 
afirmaţie prin exemplificări concrete. Istoria aeronauti-
cii a consemnat prioritatea realizării de către românul 
Traian Vuia lângă Paris, la Montesson, la 18 martie 
1906, a primului zbor din lume a unui avion prin 
decolare cu mijloace proprii de bord. Traian Vuia a 
realizat în 1906 al doilea motor de avion din lume şi 
primul din Europa care a propulsat un avion. 

La 16 decembrie 1910, realizarea la Paris de către 
inginerul român Henri Coandă, absolvent al Şcolii 
Superioare de Aeronautică dim Paris, a primului 
zbor al unui avion cu motor cu reacţie a reprezentat 
începuturile aviaţiei cu reacţie în lume. Inginerul 
român Aurel Vlaicu a realizat la data de 17 iunie 
1910 la Bucureşti, pe câmpul de la Cotroceni, primul 
zbor din România cu un avion proiectat şi realizat în 
ţară la care se utilizau soluţii inedite ca elicile coaxiale 
contrarotative sau aripa cu profil variabil. 

În anul 1918 Traian Vuia realizează elicopterul 
Vuia nr. 1 cu greutatea de 120 kg. şi dou[ grupuri de 
rotoare cu diametrul de 6,5 m acţionate cu pedale, 
iar în anul 1922 a realizat elicopterul Vuia nr. 2 cu 
greutatea de decolare de 190 kg acţionat de un motor 
de 8 CP. În anul 1919 Traian Vuia publică lucrarea 
Studii experimentale asupra planurilor înclinate în 
rotaţie care reprezintă una dintre primele lucrări din 
lume în domeniul palelor de elicopter.  

Românul George de Bothezat a realizat în S.U.A., 
în anul 1922, primul elicopter pentru utilizări militare 
care avea patru rotoare şi a publicat o carte despre 
rotoarele elicopterelor. 

Prin realizările lui Traian Vuia ale lui Henri 
Coandă, Aurel Vlaicu şi ale lui George de Bothezat 
în aeronautică, România se afla în acele vremuri de 
la începutul aviaţiei printre primele cinci ţări din 
lume în domeniul aeronauticii (4).  

 

Istoria învăţământului superior ingineresc din 
România în domeniul aerospaţial (5) consemnează 
următoarele etape, în corelare cu dezvoltarea aero-
nauticii din lume şi din România: 

– 1900-1929, formarea în străinătate a primilor 
ingineri din România în domeniul aeronautic şi 
participarea acestora (Traian Vuia, Henri Coandă, 
Aurel Vlaicu) la realizarea primelor planoare, avioane 
şi elicoptere din lume; 

– 1930-1949, formarea în România a primilor ingi-
neri în domeniul aeronautic în paralel cu dezvoltarea 
industriei aeronautice din România prin fabricarea şi 
repararea primelor avioane după licenţe din alte ţări 

(Franţa, Anglia, Italia, Germania) şi pin proiectarea 
şi fabricarea de avioane în România. Inginerul român 
Elie Carafoli s-a specializat în aeronautică în Franţa 
în perioada 1924-1928 şi din 1928 a început pre-
darea la Şcoala Politehnică din Bucureşti a primului 
curs superior de aeronautică şi a început împreună 
cu profesorul Ion Stroescu construcţia primului tunel 
aerodinamic din România. Acesta a fost terminat în 
1930 şi inaugurat în 1931 odată cu înfiinţarea Secţiei 
de Aviaţie în cadrul Şcolii Politehnice din Bucureşti, 
fiind prmul tunel aerodinamic din sud-estul Europei 
şi printre primele din lume. Dintre absolvenţii Secţiei 
de Aviaţie se remarca iginerul Grosu Ion, promoţia 
1931, care în activitatea de inginer la I.A.R. – Braşov 
a coordonat proiectarea şi realizarea avionului de 
vânătoare IAR-80, fiind ulterior, după 1948, profesor 
la Institutul Politehnic din Bucureşti. Din promoţia 
1936 se remarca şi iginerul Nicolae Tipei, care 
devine cadru didactic la Secţia de Aviaţie a Şcolii 
Politehnice din Bucureşti, devenită din anul 1948 
Institutul Politehnic din Bucureşti; 

– 1949-1968, se continuă formarea în România 
de ingineri în domeniul aeronautic, în paralel cu 
continuarea fabricării unor planoare şi avioane civile 
şi dezvoltarea reparării de avioane militare importate 
din U.R.S.S., iar în anul 1949 se înfiinţează Acade-
mia Tehnică Militară din România care are şi secţie 
cu specializarea în aviaţie. Din anul 1950 se repară 
avioane militare la Bacău după licenţe din U.R.S.S. 
În perioada 1946-1968 au existat 297 de absolvenţi 
la Secţia de Aviaţie; 

– 1969-1989, se continuă în ritm susţinut forma-
rea în România a 1670 de ingineri civili în domeniul 
aeronautic, absolvenţi de Aviaţie la Institutul Politehnic 
din Bucureşti, în paralel cu continuarea fabricării unor 
aeronave şi dezvoltarea fabricării şi reparării de 
planoare, motoplanoare şi avioane proiectate în ţară, 
dar şi după licenţe din alte ţări ca Anglia şi Franţa. 
Se dezvoltă cercetarea în domeniul aeronautic şi 
proiectarea de avioane civile şi militare; 

– 1990-2012, se continuă formarea în România a 
unor ingineri în domeniul aeronautic, fiind 1649 de 
ingineri civili absolvenţi de Aviaţie la Institutul Poli-
tehnic din Bucureşti, în paralel cu continuarea în 
ritm din ce în ce mai redus a fabricării şi reparării de 
planoare, motoplanoare şi avioane proiectate în ţară 
dar şi după licenţe din alte ţări ca Anglia şi Franţa.  

Nmărul total de ingineri civili absolvenţi de Aviaţie 
la Politehnica din Bucureşti în perioada 1946-2000 a 
fost de 3616 absolvenţi (5). În următorii zece ani, în 
perioada 2001-2011, am putea estima încă 1000 de 
absolvenţi ingineri de Aviaţie la Universitatea „Poli-
tehnica“ din Bucureşti.  

O primă estimare pentru anul 2012 ar putea să ne 
conducă la un număr actual rămas în activitate de 
cca. 2500-3500 de ingineri civili absolvenţi de Aviaţie 
la Politehnica din Bucureşti, Universitatea „Transilva-
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nia“ din Braşov şi Universitatea din Craiova. Dintre 
aceştia au mai rămas în România cca. 50% deci 
cca.1200-1800 ingineri de aviaţie, dintre care au 
continuat să lucreze în domeniul aeronautic cel mult 
cca. 50%, deci cca. 600-900 ingineri, diferenţa lucrând 
în alte domenii, iar restul de cca. 50%, deci cca. 1200-
1800 ingineri români de aviaţie, lucrează în alte ţări din 
lume cu industrie aeronautică avansată, ca S.U.A., 
Canada, Franţa, Germania, Anglia, Italia, Israel şi 
altele. 

Jurnalul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale 
(O.A.C.I) nr. 64/6/2009 confirma că „trebuie făcut 
un efort de anvergură în cadrul iniţiativei privind 
viitoarea generaţie de profesionişti în aviaţie pentru 
a face faţă nevoilor de specialişti în aviaţie pentru 

perioada 2012-2018, estimate la 200 000 de piloţi şi 
400 000 de ingineri şi personal tehnic în activitatea 
de mentenanţă în aeronautică (6) . 

Aceste aspecte au fost analizate la Conferinţa 
Internaţională pentru Regiunea Europa din 28-30 iunie 
2011, de la Bucureşti, „I.C.A.O. Next Generation of 
Aviation Professionals and Trainer Plus“, organizată 
de Autoritatea Aeronautică Civilă din România 
(www.caa.ro), la care au participat şi Asociaţia 
Generală a Inginerilor din România şi Sucursala 
A.G.I.R. Braşov. 

În analiza perspectivelor pentru perioada 2010-
2030 (document O.A.C.I. 9956 www.icao.int) se 
poate vedea creşterea necesităţilor de personal în 
activitatea de mentenanţă în aeronautică (7) . 

 

 
 

Estimarea necesităţilor de personal în activitatea de mentenanţă în aeronautică – 2010-2030 (7) . 
 

Airbus, Astrium, Cassidian sau Eurocopter sunt 
exemple de firme U.E. care caută ingineri de aviaţie. 

Cu ocazia expoziţiei aeronautice la salonul inter-
naţional Airshow Farnborough Anglia din 9-15 iulie 
2012, Airbus a înfiinţat o serie de forumuri de lucru 
pentru a atrage ingineri în domeniul aviaţiei (8). 

În 2012, Airbus intenţioneaza să angajeze peste 
4000 de ingineri în Europa, dintre care aproape 2000 în 
Franţa. Printre ateliere de lucru, programe de prezen-
tare A320 şi A350 XWB şi conştientizarea asupra 
posibilelor cariere în inginerie, inclusiv în rândul 
femeilor (din aproximativ 4000 de angajaţi necesari în 
2012, Airbus îşi propune să recruteze 25% femei), 
un eveniment surpriză care reuneşte sute de angajaţi ai 
Airbus, precum şi mini-conferinţe pentru tineri de la 
mai multe grupuri şcolare (sunt, de asemenea, mai mult 
de 4000 de angajaţi în programul Also), este că Airbus 
va oferi 3000 de cursuri EUROPAGES pe site-urile 
sale din acest an. Un aspect demn de reţinut este şi 
posibilitatea de utilizare a unor ingineri de alte speciali-
zări decât aeronautică (inginerie mecanică, electronică, 
electrotehnică, telecomunicaţii sau alte specializări) şi 

policalificarea acestora pentru specializarea în dome-
niul aviaţiei în cadrul programelor privind educaţia 
permanentă pe tot parcursul vieţii. 

Remarcabil este nivelul foarte bun de pregătire al 
inginerilor români de aviaţie, ilustrat şi de faptul că 
în Canada lucrează mulţi ingineri de aviaţie din 
România (de exemplu, la Bombardier, în departa-
mentul inginerie, 5 din 10 erau români). În Canada 
se organizează întălniri anuale ale inginerilor români 
de aeronave (a 13-a ediţie din 1.09.2012 de la 
Montreal în parcul Cap St-Jacques are în prim plan 
promoţiile 1982 şi 1992 conform mail-ului colegului 
nostru din promoţia 1980, Aurel Chiochiu).  

Se pot găsi informaţii de interes despre ingineria 
aeronautică pe multe motoare de căutare şi link-uri 
despre inginerie în general şi din domeniul aero-
spaţial în special. Iata doar cateva exemple: 

– motoare de cautare job: www.ingenieur 
karriere.de; www.jobsite.co.uk; www.stepstone.de; 
www.monster.com; www.bestjobs.ro; www.ejobs.ro; 

– linkuri: http://www.aeromontreal.ca/; http:// 
www.vdi.de/;http://www.access-aeronautics.net/  
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Credem că inginerii români din aeronautică tre-
buie să contribuie din ce în ce mai mult la progresul 
şi prosperitatea societăţii şi implicit şi al lor, indife-
rent în ce ţară îşi desfăşoară activitatea inginerească. 

Un exemplu de participare a inginerilor români din 
aeronautică la continuarea unor tradiţii ale aviaţiei 
din România ar putea fi constituirea unui Consiliu 
Consultativ al Aeronauticii din România aşa cum a 
existat încă din anul 1925 când un asemenea consiliu 
a propus guvernului şi parlamentului de la acea 
vreme şi Regele României Ferdinand I a promulgat 
la 25 iunie 1925 publicată în Monitorul Oficial nr. 
138/26.iunie 1925 Legea privitoare la intreprinderile 
industriale în legătură cu apărarea, ca statul Român 
să participe la constituirea intreprinderii Industria 
Aeronautică Română I.A.R. Braşov care s-a ina-
ugurat la 11.10.1927. 

Considerăm că inginerii din România care sunt 
reprezentaţi la nivelul societăţii civile de Asociaţia 
Generală a Inginerilor din România A.G.I.R., trebuie 
să aibă rolul de a contribui la progresul economic al 
României unind efortul creator al tuturor inginerilor 

români şi această a 10-a ediţie a Simpozionului Ingi-
nerilor Români de pretutindeni SINGRO 2012 cu 
tema Educaţie şi inginerie confirmă acest rol. 
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