
80 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA I.A.R. 80 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA I.A.R. 80 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA I.A.R. 80 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA I.A.R. –––– BRAŞOV BRAŞOV BRAŞOV BRAŞOV    

Ing. Traian TOMESCU,  
I.A.R. SA Braşov,  

preşedintele Filialei AGIR Braşov 
 

A absolvit Facultatea de Aeronave şi Instalaţii de Bord din Institutul Politehnic Bucureşti 
 în anul 1970 şi, de atunci, este inginer la IAR  – Braşov, unde a contribuit 
 la montajul a peste 1000 de planoare, motoplanoare, avioane şi elicoptere. 

 Este aeromodelist şi pilot sportiv – planorist. 
. 

 
Începând cu ultimele decenii ale secolului trecut, 

România a adus o contribuţie însemnată în domeniul 
aeronauticii. Sunt de menţionat: braşoveanul Alexandru 
Ciurcu (1886) – propulsia reactivă a aerostatelor; Traian 
Vuia (Paris-Montesson, 18 martie 1906) – primul zbor din 
istoria aviaţiei al unei aeronave mai grele decât aerul, care 
a decolat cu mijloace proprii pe tren de aterizare; Henri 
Coandă (Paris, 17 decembrie 1910) – utilizarea forţei de 
reacţie pentru propulsie; Aurel Vlaicu (Bucureşti, 17 iunie 
1910) – construirea unui aparat de zbor original.  

Primele construcţii aeronautice efectuate la Braşov au 
fost cele două aeroplane RA-BO-1, realizate între 1924 şi 
1926 la fabrica „Fraţii Schiell“ (actuala „Hidromecanica“), 
de către inginerii Radu Onciu şi Bo Carlsson. Primul zbor 
cu aeroplanul RA-BO-1 a fost realizat în primăvara anului 
1926, de pilotul locotenent Petre Macavei, iar în acelaşi an 
aparatul a fost prezentat la Expoziţia Internaţională de 
Aviaţie de la Praga.  

După înfăptuirea actului istoric de la 1 Decembrie 
1918, interesele României cereau promovarea industriei 
autohtone, mai cu seamă a celei de apărare. Ca urmare a 
demersurilor Consiliului Consultativ al Aeronauticii, 
guvernul României a acordat, la începutul anului 1924, un 
credit substanţial în scopul înfiinţării unei fabricii de 
avioane la Braşov. Societatea „Industria Aeronautică 
Română“ (IAR) a fost fondată la 25 iunie 1925, prin 
promulgarea de către regele Ferdinand a „legii privitoare 
la întreprinderile industriale în legătură cu apărarea 
naţională“. Articolul 1 prevedea constituirea „Industriei 
Aeronautice Române“ pentru „fabricaţia avioanelor“. Prin 
articolul 2, statul garanta participarea cu o treime la capital 
şi se obliga să acorde comenzi fabricii de avioane pe un 
termen de 10 ani. Aproximativ o treime din capitalul IAR 
era investit de două firme franceze – Lorraine-Dietrich şi 
Blériot-Spad, iar o treime din capital revenea societăţii 
Astra – Arad. IAR a devenit „prima fabrică românească 
de aeroplane“, aşa cum este scris în actul de inaugurare 
din 11 octombrie 1927. 

Uzina IAR-Braşov, amplasată în zona de lângă drumul 
Braşov-Sânpetru, unde se află astăzi uzina „Tractorul“ – 
Braşov, dispunea de un aerodrom de circa 1800 metri 
lungime, care a funcţionat până în 1961 ca aeroport al 
Braşovului.  

Din anul 1928, la IAR – Braşov se trece la proiectarea şi 
realizarea primului avion de concepţie proprie, după un 
proiect realizat de inginerul român Elie Carafoli şi de 
inginerul francez L. Virmoux, cu un colectiv din care făceau 
parte inginerii români Ion Grosu, Ştefan Urziceanu, D. 
Barbieri, Vladimir Timoşenco, Ion Ciobanu, Ion Coşereanu. 

După realizarea cu succes a probelor statice, avionul 
prototip IAR–CV-11 a executat zboruri de încercare, 
demonstrând calităţi de stabilitate şi manevrabilitate 
foarte bune, dar la 9 decembrie 1931, în timpul 
tentativei de doborâre a recordului mondial de viteză 
de 306,7 km/h (stabilit în 1924 de pilotul francez 
Lecointe cu un avion Nieuport-Delage), după ce 
aparatul 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. 

Caracteristicile şi performanţele avionului monoloc 
acrobatic IAR-CV-11 îl situau (în anul 1930) printre 
primele avioane din lume, cu 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, 
ascensiunea la 5000 m în 8 min şi 30 s. Aparatul era 
echipat cu două mitraliere Vickers cu tragere printre palele 
elicei, având 700 lovituri. 

Avionul IAR-CV-11 a fost unul dintre primele avioane 
de vânătoare din lume cu aripa jos şi a fost primul din 
seria de avioane de tip IAR construite la Braşov, datele 
tehnice şi performanţele fiind prezentate în Aircraft 
Circular nr. 144 (mai, 1931, Washington), editat de 
National Advisory Committee for Aeronautics (N.A.C.A). 

Acest avion este prezentat şi în revista Le fane de 
l’aviation (nr. 239, din octombrie 1985), într-un articol 
semnat de Malcom Passingham şi Jean Noel şi intitulat 
„Les avions militaires de 1910 à 1945“. 

Iată cum descriau ing. Constantin C. Gheorghiu şi 
conf. dr. ing. Florin Zăgănescu, în lucrarea Din istoria 
industriei româneşti – Aviaţia (Editura Tehnică, Bucureşti 
1981), realizările acelor ani: 

„Producţia la IAR a început cu aeronavele Morane-
Saulnier MS.35 (serie de 30 de bucăţi), fabricate în 
licenţă, cu motor Gnôme-Rhône, precum şi avioanele de 
recunoaştere şi bombardament Potez-XXV, cu motor 
Lorraine-Dietrich de 450 CP.  

Începând din anul 1931, în paralel cu fabricarea sub 
licenţă a aparatelor Fleet F-10G (de şcoală) şi PZL-11 şi 24 


