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REZUMAT. Lucrarea prezintă unele aspecte privind aeronavele construite la IAR Braşov în cei 85 de ani de la inaugurarea sa 
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La 25 iunie 1925, s-a înfiinţat la Braşov, ca 
societate pe acţiuni cu capital mixt, „prima fabrică 
românească de aeroplane“ cu denumirea Industria 
Aeronautică Română – IAR Braşov, aşa cum este 
scris în actul de inaugurare din 11 octombrie 1927. 

Uzina IAR – Braşov, amplasată în zona de lângă 
actuala gară, lânga drumul Braşov - Sânpetru, unde 
se află astăzi uzina „Tractorul“ – Braşov, avea o 
suprafaţă de 2 233 800 m2 şi dispunea de un 
aerodrom de circa 1800 metri lungime care a 
functionat până în anul 1961 ca aeroport al Bra-
şovului. 

Productia de la IAR a început cu aeronavele 
Morane-Saulnier MS.35 (serie de 30 de bucăţi), 
fabricate în licenţa, cu motor Gnome-Rhone, precum 
şi cu avioanele de recunoastere şi bombardament 
Potez-XXV, cu motor Lorraine-Dietrich de 450 CP. 

Din anul 1928 se trece la proiectarea şi realizarea 
primului avion de concepţie proprie la IAR – 
Braşov, după un proiect realizat de inginerul român 
Elie Carafoli şi inginerul francez L. Virmoux, cu un 

colectiv din care făceau parte inginerii români Ion 
Grosu, Ştefan Urziceanu, D. Barbieri, Vladimir 
Timoşenco, Ion Ciobanu şi Ion Coşereanu. După 
realizarea cu succes a probelor statice, avionul 
prototip IAR CV-11 a executat zboruri de încercare, 
demonstrând foarte bune calităţi de stabilitate şi 
manevrabilitate, dar la 9 decembrie 1931, în timpul 
tentativei de doborâre a recordului mondial de viteză 
de 306,7 km/h, stabilit în anul 1924 de pilotul 
francez Lecointe cu un avion Nieuport-Delage, 
după ce atinsese viteza de 329 km/h, o defecţiune la 
motor a provocat accidentul de lângă localitatea 
Lehliu, în care a murit pilotul căpitan aviator Romeo 
Popescu. 

Pentru anul 1930, caracteristicile şi performanţele 
avionului monoloc acrobatic IAR CV-11 îl situau 
printre primele avioane din lume, motorul de 600 CP 
de tip Lorraine-Courlis 48-5, cu 12 cilindri şi elicea 
bipală, permiţând, la o putere specifică de peste 
30 CP/m2, asccensiunea la 5000 m în 8 minute şi 
30 de secunde.  

 

 
 

Montajul avionului IAR CV-11. 
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Caracteristicile şi performanţele avionului IAR-
CV 11 au fost următoarele: 

● Aripa: 
– anvergura  ......................................b = 11,5 m  
– coarda max.  .............................. Cmax = 2,25 m  
– coarda min. ................................ Cmin = 1,25 m 
– suprafaţa  ..................................... S =  19,8 m2  
– alungirea  .................................................... 6,7  
– încărcarea pe aripă  .......................... 83 kg/m2 

● Grosimea relativă a profilului .... 20% la încastrare  
 ................................................. 10% la extremitate 
● Fuselaj:  

– Lungime  .............................................. 6,98 m  
– Înălţime  ........................................ h = 2,46 m 

● Motor ............ Lorraine Courlis 48–5 de 600 CP 
 ...................................... la turaţia de 2000 rot/min 
● Greutate:  

– avion gol  .................................. G0 = 1100 kg  
– combustibil  .................................. Gc = 230 kg  
– greutatea utilă  .............................. Gu = 180 kg 
– greutate/putere  .................. G/P = 2,52 kg/CP  

● Putere specifică ....................... Psp = 30,3 CP/m2 
● Viteza max. la sol  .................. Vmax 0 = 325 km/h  
● Viteza max. la 5000 m  ...... Vmax 5000 = 302 km/h 
● Timp de urcare la 5000 m  ............. 8 min 30 sec  
 ................ (viteza ascensională medie  =  9,8 m/s). 
● Plafon max.  .................................... H = 9000 m 
Caracteristicile constructive cuprindeau soluţii 

care erau de avangardă pentru nivelul construcţiilor 
aeronautice din anul 1930. Astfel, aripa avea două 
longeroane de tip cheson închis din duraluminiu, 
rigidizate atât de nervurile din molid şi placaj, cât şi 
prin ancorarea cu cabluri metalice pe diagonale în 
interiorul structurii, învelişul fiind din pânză. Fusela-
jul cu patru longeroane din lemn de molid şi panouri 
din placaj avea partea posterioară de tip grindă cu 
zăbrele, elementele de legatură fiind din duralumi-
niu, fixate cu nituri tubulare. În partea anterioară a 
structurii fuselajului exista un plan central al aripii, 
intergrat în structura fuselajului, în faţa căruia se afla 
o structură din duraluminiu pentru fixarea motorului. 
Direcţia şi profundorul din molid şi palcaj împânzite 
aveau articulaţii cu rulmenţi la şarnierele de montare 
pe derivă şi stabilizator. Aparatul era echipat cu 
două mitraliere Vickers cu tragere printre palele 
elicei, având 700 de lovituri. 

Avionul IAR CV-11, în afară de performanţele 
aerodinamice şi de puterea disponibilă foarte ridicate 
pentru acea vreme, era primul monoplan cu aripa 
situată jos faţă de fuselaj, ceea ce-i conferea rezistenţă 
aerodinamică redusă printr-o interferenţă scăzută, 
având deci aplicate cele mai noi legi aerodinamice 
cunoscute în acea vreme. 

A fost primul din seria de avioane de tip IAR 
construite la Brasov, datele tehnice şi performantele 
fiind prezentate în Aircraft Circular nr. 144, editat 

de National Advisory Committee for Aeronautics 
(N.A.C.A) în mai 1931, la Washington. 

Între 1927 şi 1945 au fost realizate la IAR Brasov 
25 tipuri de avioane (circa 1000 de aparate) dintre 
care 17 tipuri de avioane de şcoală, turism, re-
cunoaştere şi vânătoare în concepţie românească şi 
8 avioane în licenţă, precum şi 4 tipuri de motoare 
de avioane în concepţie şi construcţie românească şi 
7 tipuri de motoare de avioane fabricate în licenţă. 

După primul avion de concepţie proprie, IAR 
CV-11, realizat în 1930, au urmat avioanele de 
tipurile IAR 12, IAR 13, IAR 14, IAR 15 , IAR 16, 
IAR 21, IAR 22, IAR 23, IAR 24, IAR 27, IAR 37, 
IAR 38, IAR 39, ultimul tip fiind IAR 80, în 1939, 
din care au derivat variantele IAR 80A, IAR 80B şi 
IAR 81, IAR 81A, IAR 81B şi IAR 81C. 

De asemenea, trebuie mentionate aparatele de 
vânătoare IAR 14, 15 şi 16, avioanele de turism şi raid 
IAR 23 şi 24, precum şi aparatele de şcoală IAR 22 şi 
27. 

Toate aceste aparate s-au impus prin siguranţă în 
pilotaj, exploatare uşoară, performanţe la nivelul 
produselor similare licenţiate sau existente în Europa, 
demonstrând, cum era cazul la IAR CV-11, soluţii 
originale deosebite. In acest sens, trebuie arătat că 
pilotul Alexandru Papana a stabilit, cu IAR 16, în anul 
1935, recordul naţional de altitudine la 11 631 m, iar cu 
IAR 14 s-a demonstrat că uzinele IAR pot construi un 
avion de concepţie românească în serie mare. 

Excelente prestaţii au dovedit avioanele româneşti 
IAR 22, 23 şi 24 în raidurile efectuate între anii 1931 
şi 1938 în Asia, Africa şi Europa. 

Desigur, aceste aparate au beneficiat şi de aportul 
unor piloti de excepţie, cum au fost Alexandru 
Papana, Gheorghe Bănciulescu, Al. Popişteanu, Petre 
Ivanovici etc., întrunind unanime aprecieri ale 
specialiştilor vremii, care evidenţiau în primul rând 
nivelul tehnologic şi de competenţă al uzinelor IAR şi 
al colaboratorilor acestora din ţară.  Aparatului IAR 
80 merită să i se facă o prezentare chiar şi sumară: 
monoplan, monoloc şi monomotor, aripă metalică, 
tren de aterizare escamotabil, armament puternic, 
cabină panoramică, motor în stea de concepţie 
românească de 1040 CP, un plafon ridicat, până la 
11 500 m şi o viteza de invidiat pentru un avion cu 
secţiune ridicată transversală la motor, 510 km/h. 

Se constată că peste jumătate dintre cele 1100 de 
avioane construite la IAR Braşov pînă în anul 1945 
au fost realizate în concepţie proprie, uzina fiind la 
acea vreme, cu cei peste 8000 de angajaţi, una dintre 
principalele din Europa. 

Din anul 1936, la IAR a început construirea de 
motoare de aviaţie în concepţie proprie. Se nomina-
lizează motoarele IAR-K9 (640 CP), IAR-K7,  
IAR-KD, IAR-K14 şi apoi renumitul motor de aviaţie 
în stea IAR-1000A, destinat avionului IAR-80. 
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Acest motor, având echipat greutatea de 720 kg, 
avea la decolare puterea de 960 CP la 2300 rot./min, 
iar la 4000 m, 1000 CP; reprezenta o realizare 
excelentă în acea perioadă. Formând nucleul prin-
cipal al industriei constructoare de avioane şi de 
motoare de aviaţie, uzinele brasovene IAR au 
menţinut o dezvoltare cu ritm continuu ascendent. 
După anul 1937, întreprinderea IAR – Braşov a 
trecut la fabricarea unor aeronave (şi a motoarelor 
aferente) cu performanţe de vârf, similare celor 
produse în ţările foarte dezvoltate industrial din 
Europa. Avem în vedere avionul IAR 37, cu vari-
antele 38 şi 39 de bombardament şi recunoaştere 
aeriană şi, mai ales, avionul de vânatoare IAR 80, 
ale cărui performanţe deosebite au permis nu numai 
trecerea la producţia de serie mare, ci şi la realizarea 
unei variante de bombardament în picaj, IAR-81. 
Acest aparat, adevarata „carte de vizită“ pentru 
industria aeronautică românească antebelică, era, din 

punctul de vedere al vitezei, pe locul patru în 
întreaga lume, după aeronavele Hawker Hurricane 
(Anglia), Curtiss P-37 (SUA) şi Messerschmitt Me-
109 (Germania). 

Avionul IAR 80 a fost omologat în anul 1939 şi 
realizat în câteva sute de exemplare. El a fost echipat 
în majoritate cu aparatură fabricată de întreprinderile 
româneşti, locul de cinste fiind, desigur, deţinut de 
motorul IAR K-14, IVC- 32-1000A, fabricat în 
aceeaşi întreprindere. În paralel cu construirea 
acestui aparat, la uzinele IAR a continuat fabricarea 
sub licenţă a aparatelor de şcoală şi militare Fleet F-
10G, NARDIPN-305, Messerschmitt Me-109G, 
Savoia-Marcheti JRS-79B (de bombardament). Pe o 
parte din aceste aparate au fost montate motoare 
româneşti din seria IAR, aceasta constituind un efort 
deosebit şi reprezentând o competenţă ridicată, de 
care erau perfect capabile cadrele de specialişti din 
uzina braşoveană. 

 
Principalele date, caracteristici şi performanţe ale avioanelor IAR din perioada 1930-1939 

 

 
Tip avion 

Putere Plafon Greutate Anvergura Lungimea Înălţimea Viteza 
maxima 

 
Anul 

CP m kg. m m m km/h 

IAR 11 600 9000 1510 11,5 6,98 2,46 329 1930 

IAR 12 450 7500 1540 11,7 7,32 2,5 294 1932 

IAR 13 450 7500 1540 11,7 7,32 2,5 294 1932 

IAR 14 450 7500 1540 11,7 7,32 2,5 294 1933 

IAR 15 600 10000 1707 11,8 7,29 2,7 352 1933 

IAR 16 500 10000 1650 11,7 7,37 2,8 342 1934 

IAR 21 120 5500 850 12,7 7,00 2,5 190 1933 

IAR 22 130 5000 880 11,53 7,5 2,02 193 1934 

IAR 23 340 4100 1920 12,00 8,35 2,7 245 1934 

IAR 24 350 4500 2030 12,00 8,35 2,7 280 1935 

IAR 27 180 5000 948 9,1 7,41 2,4 180 1937 

IAR 37 870 8000 3459 12,22 9,5 3,97 335 1937 

IAR 38 700 7000 3100 13,2 9,56 3,8 220 1938 

IAR 39 870 8000 3085 13,1 9,6 3,99 336 1939 

IAR 80  1000 10500 2550 10,5 8,9 3,6 510 1939 
 

În perioada 1930-1940 au fost realizate la uzinele 
IAR – Braşov cinsprezece tipuri de avioane, dintre 
care cel mai performant a fost avionul de luptă 
pentru vânatoare şi bombardament IAR 80, din care 
au fost fabricate 480 de avioane. 

Din anul 1939 a lucrat la IAR – Braşov inginerul 
Radu Manicatide, care a participat la realizarea 
avioanelor proiectate la biroul de studii al uzinei, 
respectiv IAR 27, IAR 37, IAR 80, şi la realizarea în 
licenţa a avioanelor de asalt şi bombardament IAR 
79 ( Savoia Marchetti – Italia) şi a avioanelor de 
vânătoare Me-109 (Messerschmitt – Germania). În 
anul 1942 realiza la IAR – Braşov avionul monoloc 
RM-9 cu greutatea maximă de 350 kg şi viteza 
maximă de 138 km/h. 

În anul 1944, inginerul Radu Manicatide realiza 
la Brasov avionul biloc cu ampenaj orizontal dispus 
în faţă (tip raţă) RM-11 cu greutatea maximă de 530 kg 
şi viteza maximă de 175 km/h, iar în anul 1949, tot 
la Braşov realiza primul avion românesc de după al 
doilea război mondial, avionul biloc de şcoală IAR 811 
cu greutatea maximă de 650 kg şi viteza minimă de 
65 km/h şi maximă de 150 km/h. 

Din anul 1950 a realizat la Uzinele de Reparatii 
Material Volant (URMV3) – Brasov seria de avioane 
IAR-813, cu greutatea maximă de 750 kg, viteza 
minimă de 75 km/h şi viteza maximă de 192 km/h, 
cu care au fost realizate recorduri naţionale şi in-
ternaţionale omologate de Federaţia Aeronautică 
Internaţională (F.A.I.). 
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În anul 1953, la URMV3 – Braşov, inginerul 
Radu Manicatide a realizat avionul bimotor IAR 814, 
cu greutatea maximă de 2030 kg şi viteza maximă de 
272 km/h, cu care a fost realizat în octombrie 1961 
un record mondial de viteză pe circuit inchis, 
omologat F.A.I., viteza medie orară după cele 20 de 
ore şi 41 minute ale circuitului de peste patru mii de 
kilometri fiind de 216 km/h. 

La 1 noiembrie 1959, URMV3 s-a desfiinţat, 
utilajele şi activităţile fiind transferate la Bucureşti, 
Mediaş şi Bacău, iar colectivele împrăştiindu-se în 
diverse întreprinderi. 

În anul 1951, la Sânpetru, inginerul losif Silimon 
realiza primul său planor de tip IS-2, continuând 
apoi constructia de planoare cu 11 tipuri (IS-3, IS-
3a, IS-3b, IS-3c, IS-4, IS-11, IS-7, IS-3f, IS-9), 
realizate la Uzina de Reparat Material Volant 
(URMV-3) din Braşov. Tot la URMV3, inginerul 
Iosif Silimon a realizat planoarele IS-3e, IS-3f şi 
motoplanorul IS-9a în 1960. Acesta era primul moto-
planor realizat în România şi printre primele realizate 
în lume şi a fost echipat cu un motor cu piston cu 
răcire cu aer şi cilindrii opuşi, care era primul motor 
de aviatie realizat în România după 1945, fiind 
conceput şi construit de colegul de planorism al lui 
Iosif Silimon, inginerul Erast Berentan. 

Absolvent al Şcolii Politehnice din Bucureşti, 
secţia aeronautică, inginerul losif Silimon şi-a început 
activitatea în 1941 la IAR – Braşov, devenind în 1944 
şeful secţiei de montaj la fabrica de celule. De la 
începutul activităţii şi până la plecarea sa dintre noi 
în 1981, a realizat, împreună cu colective de ingineri, 
tehnicieni, maistri şi muncitori de la Şcoala de Zbor 
Sânpetru, URMV-3, 1.I.L. – Ghimbav şi ICA – 
Braşov, 30 de tipuri de motoplanoare şi două tipuri 
de avioane. 

Prin scrisoarea MICM - CIMFA nr. 955662/ 
191168, semnat de directorul general, general maior 
dr. ing. Ispas Ştefan şi de directorul economic colo-
nel Racoviţan Vasile, se transmitea întreprinderii 
Aeronautice Ghimbav din Braşov HCM nr. 255/ 
14.11.1968 privind înfiintarea la 1 octombrie 1968 a 
uzinei ICA – Braşov în subordinea Ministerului 
Industriei Construcţiilor de Maşini, având ca obiect 
de activitate construcţiile şi reparaţiile aeronautice. 
Conducerea întreprinderii era formată din ing. Costin 
Nicolae – director, ing. losif Silimon – inginer-şef şi 
ec. Tilinca Mihai – contabil-şef. 

În 1970 au fost realizate planoarele IS 28B (biloc) 
şi IS 29B (monoloc) de constructie complet metalică, 
din care din 1974 s-a dezvoltat seria IS 28B2 şi IS 
29D2, construindu-se până în prezent circa 600 de 
planoare care s-au livrat în România, precum şi la 
export (cca. 400) în ţări ca Australia, Germania, 
Anglia, Franţa, Ungaria, Canada, Japonia, China, 
India, Argentina, Spania, SUA. Din 1973 au fost 

realizate avioanele de şcoala şi antrenament IAR 823, 
din seria de 80 de aparate fiind livrate la export zece 
avioane. 

Din 1974 au fost realizate, în continuarea seriei, 
20 de avioane agricole IAR 822 cu construcţie mixtă 
lemn-metal şi 15 avioane agricole IAR 826 cu 
constructie metalică. În 1971 s-a trecut la realizarea 
în licenţă SNIAS – Franta a elicopterelor IAR 316B 
Alouette, din care a fost realizată până în 1987 o 
serie de 200 bucăţi, livrându-se 70 de elicoptere 
pentru export. 

În perioada 1970 – 1980, numărul de salariaţi a 
crescut de la 676 în 1970 la 2020 în 1975 şi 3742 în 
1980, deci de peste 5,5 ori, iar valoarea producţiei a 
crescut de peste 27 ori, realizându-se cca. 100 eli-
coptere IAR- 330 Puma, circa 90 de avioane, circa 
200 de planoare IS-29D2 şi 100 de planoare IS 28B2, 
ca şi 20 de motoplanoare IS-28M2, livrările de 
planoare şi motoplanoare fiind în majoritate la 
export. În 1977 s-a realizat planorul biloc de per-
formanţă IS-32 cu anvergura de 20 m, fiind exportat 
în SUA, iar în 1979, planorul biloc IS-30 care s-a 
livrat în Danemarca şi Anglia. 

Din motoplanorul IS-28MA a derivat avioneta 
IAR-28Ma cu motor Limbach de 80 CP, realizată în 
1982, iar din avionul IAR-825 cu motor turbo-
propulsor PT6 şi avionul biloc IAR-831 Pelican. 

Ca o solutie optima între motoplanoarele biloc 
IS-28M2, avioneta IS-28MA şi avioanele uşoare, s-a 
dezvoltat avionul uşor IAR46, fiind vizat un impor-
tant segment la export (SUA). 

Tot în această perioadă au fost realizate 20 de 
avioane IAR-827 cu motoare PZL-35, din care a 
derivat prototipul avionului agricol IAR-828, primul 
avion românesc cu motor turbopropulsor (PT6, M601). 

Din elicopterul IAR-316B Alouette a derivat 
elicopterul biloc în tandem IAR – 317 Airfox care a 
fost prezentat în zbor la Salonul International „Le 
Bourget” din 1985. 

 

 
 

Elicopterul IAR – 317 Airfox. 
 

În perioada 1980-1989, numărul salariaţilor a 
crescut de la 3742 în 1980 la 4023 în 1985, ajungând 
la 4240 în 1989, iar valoarea producţiei a prezentat 
în medie o creştere de 13% faţă de 1980 pentru 
1981- 1985, respective de 14% faţă de 1981-1985 
pentru 1986-1989. O realizare deosebit a fost repre-
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zentata de livrarea în zbor a elicopterelor IAR 330 
Puma pe o rută România, Braşov - Khartoum, 
Sudan, de peste 5000 km, dintre care 800 km în zbor 
peste Marea Mediterana. 

Dar una dintre cele mai importante realizări ale 
industriei aeronautice moderne din România o con-
stituie fabricarea, pentru prima dată, a elicopterelor 
cu motoare turboreactive. 

Din 1971 s-a trecut la producerea sub licenţa 
SNIAS – Franţa a elicopterelor IAR-316B Alouette, 
din care a fost construită până în 1987 o serie de 200 
bucăţi. Necesarul forţelor aeriene române pentru un 
elicopter mediu de transport tactic a determinat 
continuarea tratativelor cu firma Aerospatiale. La 30 
iulie 1974 s-a semnat contractul de fabricare sub 
licenţă a elicopterului 330 Puma, pentru versiunile H 
(militar), G (civil) şi VIP. Prin introducerea palelor 
de rotor din materiale compozite şi remotorizarea cu 
motoare mai puternice, TURMO IV C, din anul 
1976 versiunea H devine L. 

După transformarea ICA Braşov în S.C. IAR 
S.A. Braşov în 1990, s-au continuat lucrările de 
fabricare şi reparare la elicopterele IAR 330 Puma şi 
IAR 316 Alouette şi a avut loc stoparea, concilierea 
şi regularizarea plăţilor cu partenerul ex-sovietic 
privind programul KA-126, cu sprijunul Guvernului 
României, întrucit programul a fost obiectul unui 
acord interguvernamental. 

Au fost continuate programele de fabricare şi 
reparare pentru planoarele şi motoplanoarele de tipul 
IS 29 (fabricaţie sistată în 1992), IS 28B2 şi 
IS 28M2 şi s-a trecut la modernizarea motoplano-
rului IS 28 M2 prin remotorizare cu motor Rotax, 
sporirea gradului de confort al cabinei şi scăderea 
costurilor de fabricaţie prin implementarea unor 
soluţii constructive mai tehnologice şi la proiectarea 
unui avion biloc côte-a-côte, pentru piaţa SUA, sub 
denumirea IAR 46. În anul 1992, prototipul 01 era 
finalizat şi se afla în probe tehnice de zbor, iar 
prototipul 02 era în curs de finalizare. 

În 1992 începe modernizarea elicopterului IAR 330 
în cadrul unui program complex, numit Puma 2000, 
având parteneri MApN şi firme specializate din vest. 
De asemenea, s-a trecut la un nou program de 
modernizare a elicopterului IAR330 Puma sub de-
numirea SOCAT. 

 

 
 

IAR 330-Socat. 

În anul 1995 a fost încheiată certificarea noului 
standard al motoplanorului IS 28M2/G şi a fost emis 
certificatul de tip MP-04 din partea AACR, iar în 
septembrie 1995 s-a obţinut recunoaşterea certifi-
cării române pentru MOTOPLANOR IS28M2/G şi a 
fost emis documentul din partea Autorităţii Civile 
Germane (LBA). 

În anul 1995 se realizează, având ca etalon avi-
onul IAR 46, evaluarea în vederea autorizării de 
către Direcţia C/D pentru proiectarea aeronavelor 
civile. 

În luna aprilie 1995 se semnează contractul 
extern SOCAT dintre IAR S.A. – Braşov şi ELBIT – 
Israel. 

În anul 1996 a fost finalizat prototipul nr. 02 al 
avionului IAR 46, cuprinzând toate modificările şi 
îmbunătăţirile rezultate în urma încercărilor apara-
tului nr. 01. Acesta a efectuat şi probele la sol şi s-a 
întocmit şi modificat documentaţia necesară pentru 
certificare ca avion uşor, fiind efectuate probe statice 
pentru avionul uşor IAR 46: comenzi de zbor, 
sistemul de escamotare a trenului, bechie şi parţial 
pentru trenul principal. Rezultatele au corespuns, iar 
în decembrie 1996 s-a finalizat prototipul 02 al 
avionului uşor IAR 46, cuprinzând toate modificările 
şi îmbunătăţirile efectuate, şi s-a finalizat dosarul de 
fabricaţie şi control al prototipului de avion uşor 
IAR 46. 

Din februarie 1996 s-a demarat programul de 
remotorizare a motoplanorului cu motor ROTAX 
912 A3 şi elice Hoffmann HO - V352 F - S1 / S170 
FQ. De asemenea, în 1996 s-a realizat la atelierul 
Prototip aeronava ultra-uşoară biplan Aerocraft, 
comandată de Servoplant. 

În anul 1997 s-a realizat echiparea şi prezentarea 
în cadrul Salonului Aeronautic „Le Bourget '97” a 
elicopterului IAR 330 Puma modernizat cu sistemul 
SOCAT. Tot în anul 1997 s-a finalizat specimenul 
de probe pentru testul dinamic al trenului de ate-
rizare al avionului foarte uşor IAR 46, iar delegaţia 
F.A.A. a apreciat în mod deosebit prezentarea 
sistemului de calitate al firmei şi evoluţia realizată în 
Programul „IAR 46”. 

La 26 mai 1998 a avut loc zborul oficial al 
elicopterului nr. 28 echipat cu prototipul #1 SOCAT, 
iar în lunile august-septembrie 1998, elicopterul 
IAR-330 modernizat cu SOCAT a fost prezentat la 
Salonul Aeronautic „Farnborough '98”. 

La 23 octombrie 1999 a avut loc zborul oficial al 
elicopterului prototip nr. 2 SOCAT, în perioada 
martie-septembrie 1999 au fost derulate şi finalizate 
testele în zbor PTP#1, iar în perioada 03-23 iunie 
1999 a avut loc participarea la salonul aeronautic 
„Le Bourget ‘99“. 

În anul 2000 se realizează remotorizarea avi-
onului uşor IAR 46 cu motor ROTAX de 100 CP, iar 
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în perioada august 2000 - aprilie 2002 au fost livrate 
la Aeroclubul României 7 avioane IAR 46. 

În perioada 1974-1999, IAR Braşov a produs şi 
livrat 163 elicoptere IAR 330 L Puma, dintre care 
59 la export (inclusiv 13 aparate „second hand“ 
refabricate şi modernizate), contractul de licenţă 
330 Puma prezentând o balanţă comercială externă 

pozitivă cu un excedent de aproximativ 44 milioane 
USD. Câştigul cel mai important constă, însă, în 
experienţa de peste 25 de ani acumulată la IAR – 
Braşov în fabricarea, întreţinerea şi modernizarea 
a ceea ce reprezintă, în termeni financiari, unul 
dintre cele mai eficiente elicoptere realizate în Eu-
ropa. 

Despre autor 

Ing. Traian TOMESCU 
Preşedinte al Filialei AGIR Braşov 
 

A absolvit Facultatea de Aeronave şi Instalaţii de Bord din Institutul Politehnic Bucureşti, în anul 1970, şi, ca inginer la 
S.C. IAR S.A. – Braşov, şef al Secţiei de Montaj General şi Încercări Aeronave, a contribuit la montarea a peste 1000 de 
planoare, motoplanoare, avioane si elicoptere. Este aeromodelist din anul 1950 şi, în perioada 1966-1970, a fost pilot 
sportiv – planorist de performanţă cu insigna F.A.I  C argint. A lucrat 37 de ani ca inginer la S.C. IAR S.A. – Braşov şi în 
perioada 2007-2011 a fost director general la S.C. Construcţii Aeronautice S.A. – Braşov. În prezent este pensionar. Este 
preşedinte al Filialei A.G.I.R. Braşov şi membru al Consiliului Director al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România. 

 
 
 
 

Manifestări ştiinţifice 
 
 
 

Asociaţia Generală a Inginerilor din România a organizat cea de a VII-a ediţie a simpozionului 
ştiinţific EDUCAŢIA – COMPONENTĂ ESENŢIALĂ A POLITICII DE MEDIU, care a avut loc 
în data de 5 iunie 2013, în sala de conferinţe din Calea Victoriei nr. 118, Bucureşti.  

Manifestarea reflectă necesitatea stabilirii unor noi relaţii între mediu şi societate şi a rolului 
deosebit pe care comunitatea ştiinţifică este datoare să şi-l asume pentru a ajuta societatea să 
treacă peste marile dificultăţi pe care dezvoltarea sa le provoacă. Pentru a stabili noi relaţii cu 
mediul, oamenii trebuie să fie conştienţi de efectele distrugătoare ale unor inovaţii tehnice, să 
determine costul lor social şi economic, să înţeleagă ponderea lor în profit debândit, să vadă care 
este balanţa acceptabilă între avantaje şi pericole.  

Nu trebuie să se scape din vedere că, pe termen mediu şi lung, educaţia este una dintre 
componentele esenţiale oricărei strategii şi politici din domeniul mediului. Mediul este din ce în 
ce mai mult integrat în învatamânt la toate nivelele, devenind un element component al formării 
profesionale. El face parte din programul de studiu de bază în marea majoritate a statelor membre 
ale UE, Comisia Europeană finanţează proiecte de formare pentru profesorii din învaţământul 
elementar şi secundar precum şi cursuri tehnice şi agricole, fiind publicat şi un „Ghid european de 
studii asupra cursurilor de mediu din universitate”, iar în nouă state membre ale Uniunii Europene 
poate fi obţinut un masterat european în „gestiunea mediului”. 

În acest context, simpozionul a prilejuit prezentarea preocupărilor specialiştilor participanţi şi 
schimbul de idei. Lucrările cele mai valoroase vor fi publicate în Buletinul AGIR. 

 
 
 
 

 


