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EDITORIAL 
Invenţii ale românilor în domeniul aeronautic  

La începuturile aviaţiei mondiale au existat numeroase realizări 
ale românilor, cele prezentate în continuare fiind unele din cele mai 
cunoscute contribuţii ale acestora în domeniul aeronautic. 

Prima şi cea mai importantă realizare a românului Traian Vuia 
în domeniul aeronauticii o reprezintă primul avion care a decolat 
cu mijloace proprii de bord la data de 18 martie1906. 

Primul avion care a decolat cu propriile sale mijloace de bord 
rulând pe roţi prevăzute cu pneuri a fost „aeroplanul-automobil”, 
brevet francez de invenţie nr. 322106 din 17 august 1903, publicat 
la 16 octombrie 1903, realizat de românul Traian Vuia, care a 
efectuat primul zbor la Montesson (la nord-vest de Paris) la data de 
18 martie 1906. Această maşină de zburat, denumită de 
constructorul său „Vuia nr. 1”, a fost un monoplan cu  aripa sus, cu 
un sigur motor, cu o elice tractivă bipală. 

Dintre celelalte realizări în domeniul aeronauticii ale lui Traian 
Vuia se remarcă şi primul motor pentru avioane realizat în Europa, 
dar şi cele două elicoptere şi unele  dintre primele lucrări referi-
toare la palele elicopterelor .  

Dacă vom consulta http://en.wikipedia.org/wiki/Category: 
Aviation_inventors, printre numele celor  87 de inventatori din 
domeniul aviaţiei regăsim numele a şase români: Traian VUIA 
(1872-1950), Henri COANDĂ (1886-1972), Aurel VLAICU (1882-
1913), Rodrig GOLIESCU (1882-1942), Anastase DRAGOMIR 
(1896-1966) inventatorul scaunului catapultabil şi George de 
BOTHEZAT (1882-1940). Iată cum descrie wikipedia activitatea 
acestor inventatori români: 

 

  Traian Vuia s-a născut la data de  17 august 1872 în 
localitatea Surducul-Mic din Banat, atunci inclusă în Imperiul 
Austro-Ungar, astăzi localitatea  Traian Vuia din România. Traian 
Vuia a murit la data de 3 septembrie 1950 în vârstă de 78 de ani la 
București în Romania. Inventator român, pionier al aviației 
mondiale, Traian Vuia a devenit în 18 martie 1906 primul om care 
a reușit să se desprindă de sol cu un aparat mai greu decât aerul, 
decolat prin forța motorului, devenind astfel pionierul zborului 
mecanic. Aeroplanul cu care românul a reușit performanța mai sus 
amintită se numea „Vuia I”, fiind invenție proprie, iar zborul a 
avut loc la Montesson în apropiere de Paris. În continuarea 
succesului inițial, Vuia avea să breveteze o serie de alte invenții, 
printre care cele mai importante sunt un generator de abur și două 
elicoptere. 

 

Henri Coandă. Fascinat încă de mic de curenții de aer, 
cercetătorul român Henri Coandă a reușit primul zbor aeroactiv 
din lume, patentând și construind un aparat de zbor propulsat de 
un motoreactor. În perioada 1908 – 1910, Coandă duce o bogată 
activitate savantă la Paris în domeniul aerodinamicii experi-
mentale, printre invențiile sale numărându-se un dispozitiv 
pentru lansarea torpilelor aeriene, un aparat cronofotografic pentru  
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înregistrarea deplasărilor de aer în jurul corpurilor fuzelate, rezervorul de benzină din beton și altele. Cu 
toate acestea, cea mai mare realizare a savantului român a fost inventarea și pilotarea primului avion cu 
reacție din lume, prezentat în luna octombrie a anului 1910, cu prilejul celui de-al doilea Salon Aeronautic 
de la Paris. La data de 19 decembrie 1910, în cursul primului zbor  aeroactiv din lume, în urma observării 
comportamentului fuzelajului, omul de știință român notează un fenomen ce avea să-i poarte numele, 
„efectul Coandă”, brevetat în anul 1934. 

 

Aurel Vlaicu. Inginer român, pionier al aviației române și inventator de prim rang. Încurajat de 
experiențele făcute cu zmeul de diferite forme și mărimi, Vlaicu a construit un aparat zburător, pe care l-a 
prezentat ministrului instrucțiunii, Spiru Haret. În urma acestei demonstrații, Vlaicu a primit sprijinul Casei 
Regale pentru a-și continua cercetările în domeniul aeronauticii. Sub acest înalt patronaj, cercetătorul 
român a proiectat, construit și pilotat două avioane monoplane, „Vlaicu I” și „Vlaicu II” și a îndeplinit 
misiuni de observație aeriană. În plus, la comanda companiei britanice Marconi, Aurel Vlaicu a livrat în 
1913 primul avion de construcție metalică din lume. În încercarea de a traversa Carpații la bordul 
propriului aeroplan, „Vlaicu II” s-a prăbușit lângă Câmpina, în anul 1913.  

 

Rodrig Goliescu (1882–1942). Inginer român care a patentat  și realizat primul avion cu fuzelaj tubular 
denumit Avioplan (patent Franța nr. 402329) pe care l-a încercat  pe terenul de la Juvisy de lângă Paris 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Rodrig_Goliescu). 

 

Anastase Dragomir (1896-1966) a fost un inventator român care a rămas cunoscut pentru inventarea 
scaunului catapultabil – „catapultable cockpit“, patentat împreună cu Tănase Dobrescu (patent Franța 
nr. 678566 depus în 3 noiembrie 1928 și obținut în 2 aprilie 1930). Anastase Dragomir a continuat 
activitatea de inventator în România, obținând brevetele de invenție nr. 40658 din 1950, pentru un sistem de 
parașută  – „parachuted cell“, și nr. 41424 din 1960, pentru avion de transport cu cabina catapultabilă, și a 
murit la București în anul 1966. 

 

George de Bothezat sau Gheorghe Botezatu (1882-1940) a fost un inginer român care s-a numărat 
printre primii inventatori în aeronautica mondială în domeniul elicopterelor. După absolvirea școlii în 
Chișinău în anul 1902 și-a continuat studiile la Institutului Electrotehnic din Belgia, din anul 1905, și a 
devenit inginer în anul 1908, continuând studiile în Germania, la Göttingen și Berlin, și obținând titlul de 
doctor inginer în domeniul aeronauticii la Universitatea din Paris. Din anul 1911 a continuat studiile în 
aeronautică la Universitatea Politehnică din Sankt Petersburg, din Rusia. Din anul 1918 a lucrat în S.U.A., 
iar în iunie 1918 a fost angajat de către Comitetul Național Consultativ pentru Aeronautică și a fost profesor 
de aeronautică la Institutul de Tehnologie din Massachusetts și la Universitatea Columbia. În anul 1921 a 
realizat un elicopter cu patru rotoare pentru armata S.U.A.  

 

Informațiile din mediul virtual despre invenţii ale românilor în domeniul aeronautic sunt în cea mai mare 
parte foarte restrânse și, din această cauză, au fost și vor fi întotdeauna binevenite informațiile din acest 
domeniu prezentate în România prin cărți și prin lucrări și comunicări la sesiuni științifice.  

Sesiunile de comunicări cu tema „Creativitate, inventică, robotică“, organizate anual la Brașov de 
Sucursala A.G.I.R. Brașov, au ajuns în luna iulie 2013 la a XVIII-a ediție. Din cele 21 de lucrări prezentate 
în cadrul sesiunii de comunicări, 8 lucrări au aparţinut Secțiunii  IV. Aeronautică – trecut, prezent, viitor, 
fiind publicate în acest număr al Buletinului AGIR. 
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