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REZUMATREZUMATREZUMATREZUMAT    
Conceptul de dezvoltare durabilă a fost definit pentru prima oară la Conferinţa de la Rio, acum mai bine de 20 de ani, dar sConceptul de dezvoltare durabilă a fost definit pentru prima oară la Conferinţa de la Rio, acum mai bine de 20 de ani, dar sConceptul de dezvoltare durabilă a fost definit pentru prima oară la Conferinţa de la Rio, acum mai bine de 20 de ani, dar sConceptul de dezvoltare durabilă a fost definit pentru prima oară la Conferinţa de la Rio, acum mai bine de 20 de ani, dar s----a apla apla apla apliiiicat cat cat cat 
în România în perioada interbelică, din necesitate. La data de 16 iunie 1925, se pun bazele industriei aîn România în perioada interbelică, din necesitate. La data de 16 iunie 1925, se pun bazele industriei aîn România în perioada interbelică, din necesitate. La data de 16 iunie 1925, se pun bazele industriei aîn România în perioada interbelică, din necesitate. La data de 16 iunie 1925, se pun bazele industriei aviatice printrviatice printrviatice printrviatice printr----o lege ce o lege ce o lege ce o lege ce 
conţine doar trei articole. Braşovul este ales ca loc de amplasare al Uzinei IAR, datorită condiţiilor favorabile. Chiar în anul înfiiconţine doar trei articole. Braşovul este ales ca loc de amplasare al Uzinei IAR, datorită condiţiilor favorabile. Chiar în anul înfiiconţine doar trei articole. Braşovul este ales ca loc de amplasare al Uzinei IAR, datorită condiţiilor favorabile. Chiar în anul înfiiconţine doar trei articole. Braşovul este ales ca loc de amplasare al Uzinei IAR, datorită condiţiilor favorabile. Chiar în anul înfiinnnnţării ţării ţării ţării 
sunt lansate primele comenzi, constînd în executarea de celule, iar după doi ani este datăsunt lansate primele comenzi, constînd în executarea de celule, iar după doi ani este datăsunt lansate primele comenzi, constînd în executarea de celule, iar după doi ani este datăsunt lansate primele comenzi, constînd în executarea de celule, iar după doi ani este dată comanda executării de moto comanda executării de moto comanda executării de moto comanda executării de motoaaaare. După o re. După o re. După o re. După o 
scurtă trecere în revistă a tipurilor de avioane şi motoare fabricate, în lucrare este prezentat un contract de licenţă încheiat între scurtă trecere în revistă a tipurilor de avioane şi motoare fabricate, în lucrare este prezentat un contract de licenţă încheiat între scurtă trecere în revistă a tipurilor de avioane şi motoare fabricate, în lucrare este prezentat un contract de licenţă încheiat între scurtă trecere în revistă a tipurilor de avioane şi motoare fabricate, în lucrare este prezentat un contract de licenţă încheiat între 
fifififirrrrmele Robert Bosch şi IAR Braşov. Acest contract, prin care firma Robert Bosch cmele Robert Bosch şi IAR Braşov. Acest contract, prin care firma Robert Bosch cmele Robert Bosch şi IAR Braşov. Acest contract, prin care firma Robert Bosch cmele Robert Bosch şi IAR Braşov. Acest contract, prin care firma Robert Bosch cedează dreptul netransmisibil şi neexclusiv de a edează dreptul netransmisibil şi neexclusiv de a edează dreptul netransmisibil şi neexclusiv de a edează dreptul netransmisibil şi neexclusiv de a 
se fabrica la Braşov echipamente electrice pentru avioane, cuprinde o clauză ce îi obligă pe cei doi parteneri să comunice şi se fabrica la Braşov echipamente electrice pentru avioane, cuprinde o clauză ce îi obligă pe cei doi parteneri să comunice şi se fabrica la Braşov echipamente electrice pentru avioane, cuprinde o clauză ce îi obligă pe cei doi parteneri să comunice şi se fabrica la Braşov echipamente electrice pentru avioane, cuprinde o clauză ce îi obligă pe cei doi parteneri să comunice şi 
celorlalţi concesionari ultimele ameliorări aduse aparaturii, ceea ce determină dcelorlalţi concesionari ultimele ameliorări aduse aparaturii, ceea ce determină dcelorlalţi concesionari ultimele ameliorări aduse aparaturii, ceea ce determină dcelorlalţi concesionari ultimele ameliorări aduse aparaturii, ceea ce determină dezvoltarea concomitentă a tuturor beneficiarilor ezvoltarea concomitentă a tuturor beneficiarilor ezvoltarea concomitentă a tuturor beneficiarilor ezvoltarea concomitentă a tuturor beneficiarilor 
licenţei. De asemenea, preţul de cost este deosebit de rentabil pentru partea română. Toate elementele expuse mai sus, însumează licenţei. De asemenea, preţul de cost este deosebit de rentabil pentru partea română. Toate elementele expuse mai sus, însumează licenţei. De asemenea, preţul de cost este deosebit de rentabil pentru partea română. Toate elementele expuse mai sus, însumează licenţei. De asemenea, preţul de cost este deosebit de rentabil pentru partea română. Toate elementele expuse mai sus, însumează 
premispremispremispremiseeeele unei dezvoltări durabile, întrle unei dezvoltări durabile, întrle unei dezvoltări durabile, întrle unei dezvoltări durabile, într----o perioadă în care acest concept nu fo perioadă în care acest concept nu fo perioadă în care acest concept nu fo perioadă în care acest concept nu fusese încă definit.usese încă definit.usese încă definit.usese încă definit.    
    
ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
The concept of sThe concept of sThe concept of sThe concept of sustustustustaaaainable developementinable developementinable developementinable developement was defin was defin was defin was definedededed for the first time  for the first time  for the first time  for the first time atatatat the Rio Conferece the Rio Conferece the Rio Conferece the Rio Conferece,,,, 20 years ago,  20 years ago,  20 years ago,  20 years ago, but itbut itbut itbut it was appl was appl was appl was applied ied ied ied in in in in 
RomâRomâRomâRomânianianiania in the iner in the iner in the iner in the iner----war agewar agewar agewar age,,,, by necesity. On  by necesity. On  by necesity. On  by necesity. On JJJJune 16une 16une 16une 16thththth,,,, 1925 1925 1925 1925,,,,    was was was was establishestablishestablishestablishedededed the airplane indust the airplane indust the airplane indust the airplane industry. Braşov was chry. Braşov was chry. Braşov was chry. Braşov was choooooooosed as the sed as the sed as the sed as the 
location of the IAR factory by favourabllocation of the IAR factory by favourabllocation of the IAR factory by favourabllocation of the IAR factory by favourableeee reasons.  reasons.  reasons.  reasons. EEEEven in the fondation year ven in the fondation year ven in the fondation year ven in the fondation year waswaswaswas give give give givennnn the first demand, consist the first demand, consist the first demand, consist the first demand, consistinginginging in plane  in plane  in plane  in plane 
structurestructurestructurestructures,s,s,s, and two years after, engines. After a short presentation of the  and two years after, engines. After a short presentation of the  and two years after, engines. After a short presentation of the  and two years after, engines. After a short presentation of the mainmainmainmain type type type typessss of planes man of planes man of planes man of planes manufactured, is presentufactured, is presentufactured, is presentufactured, is presentedededed a licence  a licence  a licence  a licence 
agreement contract between the german company Robert Bosch and agreement contract between the german company Robert Bosch and agreement contract between the german company Robert Bosch and agreement contract between the german company Robert Bosch and the the the the romanian aircraft plant IAR Brasov. By this contractromanian aircraft plant IAR Brasov. By this contractromanian aircraft plant IAR Brasov. By this contractromanian aircraft plant IAR Brasov. By this contract,,,, the  the  the  the 
german company cedgerman company cedgerman company cedgerman company cedatesatesatesates the incommunicable and n the incommunicable and n the incommunicable and n the incommunicable and nononononexclusive rights to produce in Brasov electricalexclusive rights to produce in Brasov electricalexclusive rights to produce in Brasov electricalexclusive rights to produce in Brasov electrical equipmen equipmen equipmen equipment for planes, t for planes, t for planes, t for planes, 
comprised a provisioncomprised a provisioncomprised a provisioncomprised a provision that constrain that constrain that constrain that constrainssss both parteners to comunicate to each licence user the last improvement of equipment,  both parteners to comunicate to each licence user the last improvement of equipment,  both parteners to comunicate to each licence user the last improvement of equipment,  both parteners to comunicate to each licence user the last improvement of equipment, aaaand nd nd nd 
that determinethat determinethat determinethat determines the development of everys the development of everys the development of everys the development of everyone. Also the licence cost was very attractive for IAR. All this aone. Also the licence cost was very attractive for IAR. All this aone. Also the licence cost was very attractive for IAR. All this aone. Also the licence cost was very attractive for IAR. All this add up the premise of an dd up the premise of an dd up the premise of an dd up the premise of an 
nonnonnonnon----ssssusteinable deveusteinable deveusteinable deveusteinable devellllopementopementopementopement when this concept was not defined yet. when this concept was not defined yet. when this concept was not defined yet. when this concept was not defined yet.    
    


