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Inginerii*din România au contribuit încă de la 
începuturile aeronauticii din din prima jumătate a 
secolului al XX-lea la dezvoltarea acestui domeniu. 
Un exemplu edificator în acest sens este inginerul 
roman Henri Coandă care a realizat și a experi-
mentat în zbor primul avion cu motor cu reacție din 
lume, despre care se recunoaște în Wikipedia faptul 
că „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 fuselajului, omul de știință român 
notează un fenomen ce avea să-i poarte numele, 
„efectul Coandă”, brevetat în anul 1934.” Pe baza 
„efectului Coandă”, inginerul român Henri Coandă 
va breveta ulterior, în perioada 1932-1970,  „Farfuria 
zburătoare“, denumită tehnic de către inginer 
„aerodina lenticulară” 

Ultimul proiect de aerodină făcut public de către 
Henri Coandă datează din 1970 şi este constituit de 
fapt dintr-un sistem de patru farfurii zburătoare care 
susţin un fuselaj. Forţele pe care le generează farfu-
riile se întâlnesc într-un punct situat la peste 10 metri 
deasupra corpului aeronavei, asigurându-se astfel şi 
stabilitatea. 

Iată cum sunt prezentați inginerul român Henri 
Coandă și „Industria Aeronautică Română (I.A.R.)  în 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Henri_Coand%C4%83 și 
pe  http://ro.wikipedia.org/wiki/Industria_Aeronautic% 
C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83: 

„Henri Marie Coandă (n. 7 iunie 1886 - d. 25 no-
iembrie 1972) a fost un academician și inginer 
român, pionier al aviației, fizician, inventator, inven-
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tator al motorului cu reacție și descoperitor al efectului 
care îi poartă numele. A fost fiul generalului Constan-
tin Coandă, prim-ministru al României în 1918, și 
primul Președinte al Consiliului de Administrație al 
I.A.R Brașov înființată prin legea privitoare la 
intreprinderile industriale în legătură cu apărarea 
națională semnată la 25 iunie 1925 la Sinaia de 
Ferdinand, Regele României“. 

„Industria Aeronautică Română (I.A.R.), cunos-
cută și ca Întreprinderea Aeronautică Română, este 
o întreprindere de inginerie, construcție și întreținere 
a aeronavelor, din Brașov, România, fondată în anul 
1925.  Industria Aeronautică Română a fost fondată 
la 1 noiembrie 1925, ca societate pe acțiuni. La înce-
put acțiunile au aparținut uzinelor Blériot-Spad și 
Lorraine-Dietrich, fabricii Astra – Arad (care a con-
tribuit cu utilaje și personal de specialitate), precum 
și statului român (care a contribuit, pe lângă terenul 
pentru construcția uzinelor și amenajarea unui aero-
drom, și cu o sumă importantă de bani). În decurs de 
aproape un deceniu și jumătate, statul român a 
cumpărat acțiunile deținute de uzinele franceze, 
astfel că la 1 septembrie 1938 uzinele au devenit în 
întregime proprietate a statului român, devenind 
regie autonoma de stat.” 

 

         
 

Sigle  I.A.R. Brașov în 1925 și 2014. 
 

„Încă de la înființarea lor, uzinele I.A.R. au avut 
o organizare deosebită, la nivelul industriilor aero-
nautice celor mai dezvoltate la acea vreme, cuprin-
zând de fapt două unități de fabricație distincte : o 
secție de celule (construcții de avioane) și o secție de 
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motoare. La uzinele I.A.R. din Brașov au fost constru-
ite multe tipuri de avioane cu motoarele respective, 
de concepție proprie sau în licență, de toate cate-
goriile: de școală și antrenament, de sport și turism 
aerian, de mare raid, precum și avioane militare de 
vânătoare, de asalt, de bombardament în picaj, de 
observație, de recunoaștere, de bombardament. Prima 
comandă pentru nevoile aviației militare au consti-
tuit-o 30 de avioane Morane-Saulnier M.S.35, serie 
care a fost terminată în toamna anului 1928. Urmă-
toarea comandă a fost pentru 70 de aparate de tip 
Potez XXV de recunoaștere și bombardament. Cele 
două tipuri de aparate su fost construite în baza unor 
licențe de fabricație obținute de la uzinele franceze 
respective. Primul avion purtând denumirea I.A.R. a 
ieșit pe porțile uzinei în anul 1930. Era prototipul 
unui avion de vânătoare I.A.R. C.V.11, realizat după 
proiectul inginerului Elie Carafoli în colaborare cu 
inginerul francez Lucien Virnoux. Formula con-
structivă adoptată, precum și calitățile sale de zbor îl 
plasau printre cele mai bune avioane din lume din 
categoria respectivă.  

Dintre cele 21 de tipuri de avioane construite la 
I.A.R. Brașov până la la încheierea celui de al doilea 
război mondial 15 tipuri au fost proiectate în cadrul 
uzinei. Dintre acestea s-au remarcat în mod deosebit, 
prin performantele lor, următoarele: I.A.R. 16, cu 
care în 1935 s-a stabilit recordul național la înălțime 
(11.631 m); I.A.R. 39, avion de cercetare; I.A.R. 80, 
avion de vânătoare; I.A.R. 81, avion de vânătoare-
bombardament, precum și proiectul I.A.R. 47, avion 
de recunoaștere. În perioada 1927-1945 producția de 
avioane a uzinelor I.A.R. Brașov a fost una dintre 
cele mai prestigioase din România.  

În afară de avioane și motoare de avion, la I.A.R. s-
au produs instalații și accesorii pentru armamentul de 
bord. Acestea sunt: lansatorul de bombe Barbieri, 
realizat în 1931 pentru avioanele Potez XXV, superior 
celor procurate din străinătate; turelele de mitralieră 
Grosu pentru avioanele Potez XXV și Potez 54.” 

Dintre inginerii de aviație care au lucrat la 
I.A.R. Brașov în perioada 1925-1945 se pot remar-
ca unele personalități care se pot înscre între  
„Personalități transilvane ale tehnicii și tehnologiei” 

și sunt menționate în dicţionarul de personalităţi pe 
www.aviatori.ro. 

1. Inginerul Elie Carafoli. „Elie Carafoli s-a 
născut în orasul Veria, lângă Salonic, într-o familie 
de aromâni, Elie Carafoli (15 septembrie 1901-
24 octombrie 1983), a fost unul dintre cei mai presti-
giosi specialiști în mecanica fluidelor și construcții 
aerospațiale. A făcut Școala Politehnică din București, 
unde obține diploma de inginer electromecanic în 
1924. Continuă studiile la Sorbona, devenind licențiat 
și doctor în științele fizico-matematice. În timpul 
celor trei ani și jumătate de studii, lucrează la Insti-
tutul Aeronautic Saint-Cyr și la catedra de mecanica 
fluidelor, publicând numeroase lucrări teoretice și 
experimentale, care se tipăresc în capitala Franței. 
Întors în țară, în 1928, este numit conferentiar de 
aerodinamică și mecanica avionului la Scoala 
Politehnică din Bucuresti și inginer sef al Serviciului 
studii proiectare și încercări, iar apoi director al 
Fabricii de Celule (avioane) de la I.A.R. Brasov, 
unde va rămâne până în 1936. La I.A.R. Brasov s-a 
remarcat printr-o activitate intensă, fiind un specia-
list în constructia și calculul avioanelor, concepând, 
împreună cu Lucién Virmoux (reprezentantul Uzine-
lor Blériot Spad), un avion monoplan cu aripă joasă, 
IAR-11 CV (în 1930), printre primele de acest fel 
din lume.” Mai târziu, proiectează și realizează 
avioanele IAR-14 și IAR-15, având o contribuție și 
la proiectarea avionului IAR-80. În 1931 devine 
profesor de aerodinamică la Institutul Politehnic din 
București, unde a predat cursurile de aerodinamică 
la peste 50 de serii de ingineri de aviație, pânâ la 
moartea sa în anul 1983. 

2. Inginerul Mircea Grossu-Viziru. S-a născut 
în mai 1903 în comuna Viziru, judeţul Brăila, a 
urmat liceul St. Louis din Paris, unde obține diploma 
de bacalaureat în anul 1921, se înscrie la cursurile 
„Ecole Technique d'Aéronautique et Construction 
Automobile” din Paris, iar în anul 1926 devine 
inginer diplomat specialitatea Aeronautică. În anul 
1927 se întoarce în ţară și este angajat la fabrica IAR 
din Braşov unde a îndeplinit următoarele funcţii: 

∑ mai 1927 - februarie 1928 – șef Seviciul 
Control la fabrica de celule IAR; 

 

        
 

Inginerul Elie Carafoli, avionul  IAR-CV11și planul trei vederi din Circulara NACA din 1931. 
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De la stânga la dreapta: inginerul Mircea Grossu-Viziru; sublocotenent erou Mircea Lipan şi avionul  
IAR-37 – 1941; avion IAR-38 (anvergura – 12.22/10 m, lungime – 9.52 m, înălțime – 4.09 m,  

greutate gol –2219 kg, greutate maximă (varianta de bombardament) – 3435 kg); avion IAR-39.  
 

∑ februarie 1928 - martie 1929 – inginer con-
structor în cadrul Biroului de Studii Secret al fabricii 
de celule IAR; 

∑ martie 1929 - iunie 1930 – șeful Biroului de 
Studii Secret al fabricii de celule IAR; 

∑ iunie 1930 - martie 1931 – șeful Atelierelor de 
Construcţii Prototipuri; 

∑ martie 1931 - mai 1932 – șeful Atelierelor de 
fabricaţie avioane de serie şi prototipuri în afară de 
montaj general şi zboruri de încercare; 

∑ mai 1932 - noiembrie 1934 – șeful tuturor 
atelierelor existente din fabrica de celule, inclusiv 
hangarul şi zborurile de încercare; 

∑ noiembrie 1934 - iunie 1935 – locţiitor al 
directorului fabricii de celule care lipsea; 

∑ iunie 1935 - august 1940 – director titular al 
fabricii de celule; 

∑ august 1940 - august 1944 – director general al 
I.A.R. şi membru în Consiliul de Administraţie al IAR. 

Mircea Grossu-Viziru a activat la IAR o perioadă 
aproape egală cu existenţa acesteia. Datorită capa-
cităţilor sale profesionale, a fost bine apreciat şi a 
avansat foarte rapid până la funcţia supremă de 
director general. A fost autorul mai multor invenţii şi 
proiecte valoroase aplicate în cadrul IAR, dar şi în 
alte fabrici de avioane din Romania şi din străinătate. 

Între anii 1925 și 1961 a brevetat 10 invenţii 
valoroase: una în Romania; 4 în Franţa şi 5 în SUA. 
Dintre aceste se remarcă „Nacela de mitraliere pentru 
avioane“, brevet Ro.20588/1932, denumită şi Turela 
Grossu-IAR, montată pe avioanele IAR Potez-XXV; 
IAR-37; 38, 38; SET-7K. Turele Grossu-IAR au fost 

exportate în: Franţa, Cehoslovacia, Polonia şi SUA 
unde a obţinul Brevet US.1.953.710/1934. Din docu-
mentele existente în Arhivele Naţionale Istorice 
Centrale şi în Arhivele Militare, reiese că Mircea 
Grossu-Viziru este autorul proiectelor IAR-37, 38, 
39 şi IAR-80. Pentru proiectul IAR-80 a fost decorat 
cu Medalia Aeronautică clasa III. Din Monitorul 
Oficial nr. 149/1 iulie 1939: Grossu Viziru Mircea, 
inginer, I.A.R. „Angajat pe 12 ani a trecut pe rând 
prin toată filiera până la postul de mare răspundere 
ca director al fabricei de celule. A executat întrega 
gamă de avioane a Aeronauticei noastre, conlucrând 
cu succes atât la avioanele în licenţă, cât şi la avi-
oanele prototip româneşti, dintre care ultimul avion 
de vânătoare I.A.R. 80, unul dintre cele mai strălucite 
aparate ale aviaţiei noastre”. În luna august 1944, 
Mircea Grossu-Viziru se afla la Caransebeş, unde 
fusese dislocată o parte din fabrica IAR. Pe data de 
21 august 1944 primeşte un ordin, prin aghiotanţi, de 
la Ministrul Aerului Jienescu Gheorghe, pentru a se 
prezenta la Ministerul Aerului şi Marinei. Este primit 
de ministru care, datorită evenimentelor, îl sfătuieşte 
şă-şi ia familia şi şă părăsească cât mai repede ţara. 
Aşa face: într-una din zilele următoare decolează de 
la Caransebeş, împreună cu familia şi câţiva apro-
piaţi, la bordul unui IAR SM-79B pe care-l avea la 
dispoziţie. Ajunge în Turcia unde este contactat de 
reprezentanti ai armatei SUA, dus în Brazilia, apoi 
în Statele Unite. A fost angajat ca inginer la firma 
Martin-Marrietta Aluminium până la pensionare, 
apoi până la sfârşitul vieţii a funcţionat în calitate de  
consilier tehnic la aceeaşi firmă. A decedat în ziua 
de 15 noiembrie 1980 la Long Beach, California. 

 

      
 

Inginerul Ion Grosu, avionul IAR-80 și avionul IAR-81. 
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3. Ion Grosu s-a născut la 20 octombrie 1901, la 
Vânju Mare și a urmat Facultatea de Matematici în 
Bucureşti (licenţiat în 1926) iar apoi Şcoala Poli-
tehnică, devenind inginer de aviatie (1931). În 1931-
1935 a fost inginer la biroul de studii și construcţii 
de avioane, din 1935 şef al aceluiaşi serviciu, apoi a 
fost director al Fabricii de Celule între 1940 și 1943, 
iar din 1946 a fost director general. În perioada 
1950-1954 a fost inginer-şef al Centralei Metalurgiei 
Prelucrătoare, în minister.  

Ion Grosu este proiectantul, în 1936, al avionului de 
vânătoare IAR-80, din care s-au realizat 460 exem-
plare. Pentru că aviaţia românească nu avea avioane de 
vânătoare competitive, Ministerul de Război a coman-
dat la IAR proiectarea și constructia unui avion 
modern, de construcţie integral metalică. IAR-80 a fost 
considerat, după primele teste, printre cele mai rapide 
din lume, realizând o viteză, în urma modificărilor 
făcute pe seama programului zborurilor de încercare, 
de 510 km/h (venind, în ordine, după modelul britanic 
Hawker-Hurricane – 570 km/h, modelul american 
Curtiss-Wright P-37 – 550 km/h și modelul german 
Messerschmitt Me-109 – 520 km/h). Unele surse afir-
mă că modelul perfectionat a ajuns chiar la 550 km/h.  

IAR-80 avea trenul de aterizare escamotabil și 
cabina presurizată. Dintre caracteristicile sale menţio-
năm: atingea altitudinea de 5.000 metri în 6 minute; 
avea plafonul maxim de zbor de 10.500 metri; rază 
de actiune de 940 km; linie aerodinamică; elice 
tripală; aripă în pescăruş și o excelentă manevra-
bilitate. Prototipul a fost realizat în decembrie 1936, 
pregătirea fabricatiei a durat din octombrie 1937 până 
în februarie 1939, iar din 1940 a fost livrat în serie.  

Tot sub conducerea inginerului Grosu s-a con-
struit avionul derivat de bombardament în picaj 
IAR-81, echipat cu motor IAR-1000 A (de 1.050 CP). 
Soluţiile noi introduse de ing. Grosu la avionul de 
vânătoare au fost preluate, ulterior, de germani pentru 
Focke-Wulf 190 D9.  

Din 1948, a fost conferentiar la Facultatea de 
Mecanică, iar din 1968, profesor, predând cursul de 
calculul și constructia avioanelor. A murit la București 
la 20 noiembrie 1970. 

4. Inginerul Radu Manicatide. Dintre inginerii 
care au contribuit la proiectarea și realizarea de aero-

nave de concepţie și construcţie proprie, nu poate fi 
omis Radu Manicatide. Acesta s-a născut la Iași, la 
17 aprilie 1912, și a urmat Şcoala Politehnică din 
Bucureşti și Şcoala de Aeronautică și Construcţii 
Automobile din Paris (a fost şef de promotie), în 
perioada 1931-1937.  

Încă din aprilie 1926 era preocupat de aviaţie, 
câstigând cu un planor propriu, M-1, locul I la 
concursul de aeromodele și planoare. În 1931 a făcut 
şcoala de pilotaj, luându-şi brevetul. În 1935 a 
realizat avioanele monoloc RM-5 (cu greutatea 
maximă de 200 kg și viteza maximă de 120 km/h) și 
RM-7 (cu greutatea maximă de 240 kg și viteza 
maximă de 135 km/h).  

Din anul 1939, inginerul Manicatide, specialist în 
structuri, a lucrat la I.A.R. Braşov, ca şef al servi-
ciului de studii structuri, apoi ca şef al atelierului de 
prototipuri și experimentări, unde a participat la 
realizarea avioanelor proiectate la I.A.R. (IAR-27, 
IAR-37 și IAR-80) și a avioanelor sub licenţă 
(IAR-79 - Savoia Marchetti, Me-109 - Messerschmitt). 
Continuându-si preocupările mai vechi, în 1942 a 
realizat la I.A.R. Braşov avionul monoloc RM-9 (cu 
greutatea maximă de 350 kg și viteza maximă de 
138 km/h).  

În 1944, Radu Manicatide a realizat avionul biloc 
cu ampenaj orizontal dispus în faţă (tip raţă), RM-11 
(cu greutatea maximă de 530 kg și viteza maximă de 
175 km/h), iar în 1949 a construit, tot la Braşov, 
avionul biloc de şcoală IAR-811 (cu greutatea maxi-
mă de 650 kg și viteza maximă de 150 km/h). Din 
1950, la Uzina de Reparaţii Material Volant – 
URMV 3, sub conducerea sa s-au construit avioa-
nele IAR-813 (cu greutate maximă de 750 kg și 
viteza maximă de 192 km/h), cu care s-au obţinut 
recorduri omologate de Federaţia Aeronautică Inter-
natională.  

În 1953 a proiectat și realizat avionul bimotor 
IAR-814 (cu greutatea maximă de 2.030 kg și viteza 
maximă 272 km/h), cu care s-a obţinut, de ase-
menea, un record mondial de viteză pe circuit închis, 
omologat de FAI. Din 1955, tot la URMV 3, s-au con-
struit avioanele IAR-817 (greutate maximă 1.150 kg și 
viteza maximă de 175 km/h).  

 

              
 

Inginerul Radu Manicatide, avion IAR-814 şi avion IAR-823. 
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Radu Manicatide s-a mutat la Bucuresti, la Între-
prinderea de Avioane, realizând în serie IAR-818, 
intrat în dotarea aviatiei agricole și sanitare. În 1956 
a creat avionul bimotor MR-2, derivat din IAR-814 
(cu greutate maximă 2.080 kg și viteza maximă de 
275 km/h). După 1967, Radu Manicatide, în colabo-
rare cu Institutul de Mecanica Fluidelor și Cercetări 
Aerospatiale, a proiectat avioanele IAR-822, IAR-
823, IAR-826 și IAR-827, care au fost realizate la 
ICA Ghimbav, în prezent S.C. I.A.R.-S.A. Brașov.  
Inginerul constructor de avioane Radu Manicatide, a 
proiectat la vârsta de 90 de ani un avion ultraușor cu 
ampenajul în față (de tip rață) M2002ULM,  în peri-
oada 1999-2002, dar a decedat la București în data 
de 18 martie 2004 la vârsta de aproape 92 de ani. 

5. Teodor Gârneţ s-a născut la 19 aprilie 1911 în 
Roşu – Cahul, fiul lui Ioan Gârneţ, moşier basa-
rabean cu proprietăţi dincolo şi dincoace de Prut şi al 
Eufrosinei, născută Grigorescu. Urmează Liceul 
„Cuza Vodă“ din Huşi şi, după absolvirea „cu brio” 
a Şcolii Politehnice din Timişoara în 1940, devine 
inginer mecanic-electrician, în specialitatea motoare 
de avion, fiind remarcat încă de la realizarea pro-
iectului de diplomă la I.A.R. Braşov, pentru rapiditatea 
şi eficienţa cu care lucra. 

 

 
 

Inginerul  Teodor Gârneţ 
 

La terminarea facultăţii şi-a început activitatea la 
I.A.R. Braşov, unde a conceput şi a coordonat pro-
iectarea şi execuţia motorului IAR-7M, destinat unui 
avion uşor de vânătoare pentru antrenarea piloţilor 
militari. Acest motor constituia realizarea de vârf a 
aviaţiei româneşti, fiind unul din cele mai perfor-
mante motoare în stea, depăşind toate motoarele 
similare aflate în serviciu în România atât pentru 
anul 1942 (data proiectării), dar chiar şi pentru anul 
1990, după cum rezultă din rapoartele tehnice de 
testare ale motorului, cât şi din revistele de specialitate 
din perioada 1990-1995. Teodor Gârneţ, pe lângă 
cunoştinţele politehnice teoretice deosebite acumu-
late în timpul facultăţii, poseda şi un simţ practic 
aplicativ al acestora cu totul ieşit din comun, atât în 
domeniul tehnic, cât şi al artei fotografice. Pasiunea 
pentru arta fotografică a avut-o încă de pe băncile 
liceului, când realiza fotografii ireproşabile; atunci a 
inventat un aparat fotografic minuscul care a fost 
foarte apreciat pentru calitatea fotografiilor încă de 
la intrarea în Şcoala Politehnică din Timişoara, 

câştigând admiraţia colegilor şi profesorilor care l-au 
taxat ca „un element care promite!”. Şi nu au exa-
gerat atunci, Teodor Gârneţ terminând facultatea cu 
aprecieri deosebite şi cu recomandarea pentru Indus-
tria Aeronautică Română (I.A.R. Braşov). 

În paralel cu activitatea de concepţie şi proiectare 
a motorului IAR-7M, precum şi de urmărire a exe-
cuţiei primelor 2 exemplare prototip ale acestui 
motor, în puţinul timp de care mai dispunea a luat 
atestatul de fotograf în 1943 şi, ulterior, chiar de 
fotograf profesionist, realizând nenumărate inovaţii 
în domeniul artei fotografice şi al aparatelor de 
fotografiat; din 1944 devine preşedintele Comisiei 
de calificare de pe lângă Camera de Muncă Braşov, 
pentru meseriile: tipografi, litografi-zincografi şi 
legători de cărţi. Tot din 1944, în baza înclinaţiilor şi 
pasiunilor pentru aplicaţii practice, obţine şi brevetul 
de mecanic-strungar, concurând cu meseriaşi specia-
lişti consacraţi, astfel realizându-şi mult mai uşor 
propriile invenţii şi inovaţii. 

În 1951, în baza experienţei tehnologice practice 
acumulate pe parcurs, a fost numit să coordoneze 
înfiinţarea Întreprinderii de reparaţii avioane şi 
motoare URMV3 şi, împreună cu 4 colegi, a condus 
următoarele sectoare, astfel: 

∑ Secţia de uzinaj piese de motor şi avion – ing. 
Teodor Gârneţ; 

∑ Secţia de montaj motoare – ing. Constantin 
Gheorghiu; 

∑ Secţia de reparaţii avioane – ing. Iosif Şilimon; 
∑ Secţia de fabricaţie avioane – ing. Radu Mani-

catide; 
∑ Serviciul tehnic – ing. Erast Berenţan 
La URMV3, inginerul Teodor Gârneţ, ca şef al 

secţiei de uzinaj, a conceput şi a realizat în premieră 
mondială şi a brevetat o „maşină de rodat segmenţi – 
GT 100” cu 3 grade de libertate. În 1953 a fost 
numit şef al serviciului de control pe uzină, unde a 
rezolvat, pentru prima oară la noi, turnarea bucşelor 
din fontă aliată pentru segmenţi. Tot la U.R.M.V.3, 
în 1953, o altă lucrare primită ca o misiune specială 
din partea ministrului adjunct al M.F.A., şi pe care 
ing. Teodor Gârneţ a reuşit să o rezolve, a fost re-
pararea motocompresorului de 200 at., esenţial pentru   
funcţionarea unui submarin german modern, care 
aparţinuse iniţial flotei române, preluat ulterior de 
ruşi şi avariat fără să-l poată repara; acest submarin 
trebuia să participe la manevrele navale din acel an. 
În baza pregătirii şi experienţei în organizarea 
U.R.M.V.3, ing. Teodor Gârneţ a fost solicitat şi a 
participat la proiectarea Uzinei de fabricaţie şi re-
paraţii avioane reactoare de la Bacău, întocmind 
tehnologia de fabricaţie a pieselor de la avioanele cu 
reacţie. 

În 1957 a fost transferat la Secţia de rulmenţi a 
Uzinei de Autocamioane Braşov, unde în baza ex-
perienţelor anterioare în organizarea intreprinderilor 
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industriale a participat, împreună cu ing. Tolpeghin, 
la înfiinţarea şi organizarea noii }ntreprinderi de 
Rulmenţi din Braşov, în hangarele fostei Flotile de 
aviaţie – U.R.M.V.3; aceasta, din lipsă de activitate 
de reparaţie a avioanelor ruseşti care ieşiseră din uz, 
trecuse la reparaţia de autocamioane ruseşti M.A.Z. 

A continuat însă activitatea profesională la Uzina 
de Autocamioane Braşov şi ulterior la Uzina Tractorul 
Braşov în domeniul tehnologiilor de fabricaţie a 
pieselor de motoare şi autocamioane. Ca activitate 
didactică universitară,a fost primul profesor de teh-
nologia fabricaţiei pieselor auto la Institutul de 
Mecanică din Braşov, la înfiinţarea acestuia. Pasiunea 
ing. Teodor Gârneţ pentru motorul de avion a conti-
nuat şi după pensionare. Astfel, între 1990 şi 1992, ca 
angajat al I.N.M.T.-MASTER – Braşov, a coordonat 
reproiectarea motorului IAR - 7M (proiectat tot de el 
iniţial în 1942 – proiect care dispăruse după război). 
Tot în această perioadă a participat împreună cu ing. 
Constantin Gheorghiu şi ing. Erast Berenţan, la 
testarea motorului pe standurile de probă, obţinându-se 
performanţe cu mult superioare celor din proiect şi 
consemnate în rapoartele tehnice ale I.N.M.T. Braşov, 
I.C.A. Ghimbav şi S.C. AEROSTAR Bacău. 

În afara realizărilor de excepţie şi a inovaţiilor în 
domeniul artei fotografice şi al aparatelor foto, a 
avut rezultate remarcabile şi în pictură şi sculptură, 
absolvind şi Şcoala Populară de Artă. 

A avut preocupări filozofice şi inspiraţii poetice, 
compunând poezii şi poeme filozofice. 

După o viaţă plină cu realizări de excepţie, 
lucrând până în ultimele zile, a încetat din viaţă la 
10 decembrie 1999, fiind înmormântat în Cimitirul 
din Noua – Braşov. (Notă biografică întocmită de 
ing. Horaţiu Isac, după documente din arhiva familiei.) 

6. Inginerul Constantin C. Gheorghiu. S-a năs-
cut la 19 martie 1907 la Deva. Şcoala primară şi o 
parte a liceului le-a urmat în oraşul natal, iar ultima 
parte a studiilor liceale la Liceul „Diaconovici - 
Loga“ din Timişoara unde a susţinut şi examenul de 
bacalaureat. Tot la Timişoara a absolvit cursurile 
Şcolii Politehnice, Facultatea de Electromecanică şi, 
după obţinerea diplomei de inginer, a urmat la Bu-
cureşti, în timpul stagiului militar, cursurile pentru 
ingineri de aviaţie de pe lângă Şcoala Politehnică 
Bucureşti şi Şcoala de pilotaj A.R.P.A. de la Băneasa 
(1935). Din septembrie 1938 lucrează la I.A.R. Braşov, 
în funcţii de conducere şi înaltă responsabilitate, toată 
viaţa sa activă rămânând legat de această mândrie a 
industriei româneşti. Între 1939 şi 1990 a scris peste 
280 de articole, a ţinut peste 160 de conferinţe în 
toată ţara pe teme de motoare, automobile, zbor cu şi 
fără motor, istoria aviaţiei române şi universale, evo-
cări ale personalităţilor din acest fascinant domeniu.  

Pensionar după 1968, dar de fapt retras definitiv 
din ingineria industrială după 1979, a dedicat în-
tregul său timp completării documentării istorice şi 

scrisului. În bibliotecile contemporanilor săi au rămas 
peste 12 cărţi de referinţă avându-l ca autor, cele 
mai cunoscute fiind: Aurel Vlaicu, un precursor al 
aviaţiei româneşti (1960), Zboruri celebre (1964), 
Invenţii şi priorităţi româneşti în aviaţie (1979), 
Zborul spre infinit (1980), Îndrăgostitele aerului 
(1984), Istoria aviaţiei române (coautor, 1984). A 
fost membru al Asociaţiei Internaţionale a Istoricilor 
de Aviaţie, al Comisiei Naţionale de Astronautică a 
Academiei RSR şi membru al Aeroclubului Franţei. 

Moare la Brașov în februarie 1991, lăsând multe 
proiecte neîncheiate. 

 

 
 

Inginerul Constantin C. Gheorghiu. 
 

7. Inginerul Erast Berențan. Născut la 26 ia-
nuarie 1913, la Vatra Dornei, Berentan a fost inginer 
mecanic, absolvent al Şcolii Politehnice din Timişoara. 
În timpul studiilor, în 1933, împreună cu un grup de 
colegi studenti, a înfiinţat un club aviatic, Politehnica. 
Un an mai târziu, la Sibiu a obtinut brevetul de pilot 
categoria A și a participat la construirea planoarelor 
Zogling. Un an mai târziu a obţinut și brevetul 
categoria B. În anii 1935-1936 a construit cu colegii 
un planor, Hol's der Teufel, cu care a zburat la Cioaca, 
în apropiere de Timişoara, lansându-se prin tractarea 
unui automobil. În 1943, la Sânpetru a obţinut și 
brevetul C, în 1952 devenind și paraşutist aeronavă. 
Din 1943 a activat ca inginer la IAR Braşov, apoi, 
din 1950, la URMV-3 și la ICA Ghimbav din 1968, ca 
tehnolog-şef. Foarte ambiţios, în 1964, la Clinceni, a 
obţinut insigna de performanţă C, la vârsta de 51 de 
ani. S-a preocupat de motoare și a creat un motor în 
doi timpi, BE-1, pentru primul motoplanor, a cărui 
structură a fost proiectată de Iosif Şilimon. După 
1991 s-a mutat la Timişoara, unde a și murit. 

 

           
 

Inginerul Erast Berențan. 
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8. Inginerul Alexandru Frim. A fost fiul unui ofiţer 
superior, născut la 9 martie 1908, în Râmnicul Sărat. 
După terminarea cursurilor liceului „Ferdinand” din 
Bacău, în 1926, rămas orfan de tată, s-a mutat îm-
preună cu mama lui în Bucureşti, înscriindu-se la 
Şcoala Politehnică. În timpul celor 5 ani de studii şi 
chiar după, a lucrat pe un taximetru ca să se poată 
întreţine atât pe el cât şi pe mama sa. Devenit inginer 
automobilist, la terminarea studiilor politehnice, s-a 
aflat în plină criză economică şi nu a fost posibil să 
se angajeze în specialitate. Astfel, după o compor-
tare deosebită în competiţiile auto, în anul 1931, 
bucurându-se de o bursă acordată de Asociaţia Spor-
tivă „Politehnica“, a învăţat să zboare cu avionul la 
Şcoala de pilotaj „Mircea Cantacuzino” de la Băneasa. 
După brevetare, a continuat să se antreneze cu multă 
pasiune şi tot atâţia bani, culegând rezultatele care 
nu au întârziat să apară. Dar nu numai cu avioanele 
s-a antrenat „Dudu", cum i-au spus prietenii. A fost 
un mare amator al unor sporturi de iarnă precum 
patinajul, hocheiul, coborârile pe schiuri şi mai ales 
bobul. După o comportare meritorie în campionatul 
naţional de bob din anul 1933, a luat parte la campi-
onatul european de la Garmisch, clasându-se onorabil. 
Datorită acesteia, în anul următor, împreună cu 
Vasile Dumitrescu, şi el pilot, dar mai puţin iniţiat în 
asemenea întreceri, a luat parte la Campionatul 
mondial de Bobsleigh, ce a avut loc la Egelberg, în 
Elveţia. Frim a ocupat primul loc, devenind campion 
mondial. Având ocazia, din anul 1934 s-a transferat 
la Ministerul Aerului şi Marinei, mai ales că, între 
timp, făcuse şcoala de ofiţeri de rezervă. Acolo, fiind 
entuziasmaţi după succesul lor şi încurajaţi cores-
punzător, în cursul anului 1934, împreună cu acelaşi 
Vasile Dumitrescu, care nu era altul decât tânărul 
preşedinte al clubului sportiv de pe lângă Casa 
Autonomă a Monopolurilor, a trecut la pregătirea 
unui mare raid internaţional, ce urma să străbată ruta 
Bucureşti - Sidney şi retur (cca. 32 000 km). Folo-
sind un avion IAR-24, construit de uzinele braşovene 
ca aparat pentru marile raiduri, atunci la modă, au 
început să se antreneze pentru acel scop. Până la urmă, 
plecarea spre Sidney şi-au propus-o de la Paris, unde 
voiau să schimbe motorul, spre care au pornit în 
31 decembrie 1934. Însă s-au prăbuşit aproape de 
frontiera germano-franceză, lângă localitatea Buhl. 
În urma accidentului, Vasile Dumitrescu şi-a găsit 
moartea, iar ing. Frim s-a salvat cu paraşuta. 

Puţin timp după acea tragică situaţie, răspunzând 
vocaţiei sale, în toamna anului 1936, s-a angajat ca 
inginer la uzinele I.A.R. din Braşov. De acolo, în 
aceeaşi toamnă, a luat parte la manevrele militare ca 
inginer concentrat, pentru a asigura din punct de 
vedere tehnic buna funcţionare a avioanelor IAR-14. 
În anul 1937 a luat parte la mai multe concursuri 
aviatice, clasându-se aproape în toate pe locul III, 
ceea ce l-a consacrat ca pe un virtuos al manşei. 

 
 

Inginerul Alexandru Frim. 
 

Începând cu anul 1938, a devenit pilotul de încer-
care al fabricii, dând bune pentru zbor avioanele 
PZL-11 F cu motor K9 şi PZL 24 cu motor de 
1000 CP, amândouă fabricate la Braşov în licenţă, 
apoi IAR-37, 38 şi 39. A luat parte la toate zborurile 
de recepţie ale avioanelor IAR-80 şi 81, precum şi 
ale avioanelor S-79 bimotoare. În cadrul Uzinelor 
I.A.R., a lucrat ca şef al Atelierelor „Montaj motoare“, 
apoi la Bancul de probe al acestora. Din anul 1939, a 
condus Serviciul Exterior de întreţinere a avioanelor 
livrate, devenind astfel eseiorul în zbor al tuturor 
aparatelor produse de I.A.R. De reţinut că în urma 
unui asemenea zbor, în anul 1947, ing. Frim a fost 
chemat în judecată de noile organe care vegheau la 
siguranţa statului pentru că a zburat fără aprobarea 
acestora. În acea calitate a lucrat până în anul 1948, 
când, încetând fabricaţia de avioane, a fost transferat 
ca specialist la Atelierele Auto Cotroceni. De acolo, 
a fost chemat de ing. Radu Manicatide şi a încercat 
în zbor avionul IAR-811, alături de piloţi de seamă 
Pe la începutul anului 1980 umbla prin Bucureşti cu 
manuscrisul unei lucrări autobiografice cu titlul: „Pe 
aripi, pe roţi şi patine“, în căutarea unui editor. Oare 
pe unde şi la cine o fi ajuns acel interesant manu-
scris? [Biografie realizată prin reaşezarea unui 
articol al d-lui Vasile Tudor – „Un vestit inginer 
aviator şi polisportiv“; fotografie portret prin 
bunăvoinţa d-lui Dan Antoniu.] 

9. Inginerul Ovidiu Cionca. Născut la București, 
însă cu adânci rădăcini ardelenești, Ovidiu Cionca 
(20 ianuarie 1905 - septembrie 1967) s-a aflat multă 
vreme în fruntea Fabricii de Motoare de la I.A.R. 
Tatăl său, Ion Cionca, profesor de limba română la 
Liceul Evanghelic German din București, a fost 
dascălul de română al Regelui Carol I și un bun 
prieten al lui B.P. Hașdeu. Cionca a absolvit Școala 
Politehnică din București. S-a angajat la I.A.R. Brașov, 
unde a făcut o frumoasă carieră, fiind în centrul 
colectivelor care au realizat motoarele de avion. Din 
1939 a fost subdirector al Fabricii de Motoare, până 
în 1944 (a urmat, în timpul dispersării, secția de 
uzinaj, la Ucea). Pe lângă contribuțiile la realizarea 
motoarelor în licență sau de concepție românească 
de la I.A.R., în special IAR-1000 A, IAR-1500 și, 
într-o mai mică măsură, IAR-7M, Ovidiu Cionca a 
făcut numeroase invenții și inovații. A fost inginer- 
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șef la Tractorul până în 1963, când s-a mutat la 
București în funcția de consilier la Mașinexport, de 
unde a revenit, în 1966, consilier la Tractorul. A murit 
în 1967, la numai 62 de ani, în urma unui infarct. 

 

 
 

Inginerul Ovidiu Cionca. 
 

10. Inginerul Radu Emil Mărdărescu. Nepot de 
frate al generalului Gheorghe Mărdărescu, ministru 
de război în Guvernul I.I.C. Bratianu (semnatar al 
legii din 25 iunie 1925 prin care se înființa I.A.R. 
Brașov), Emil Mărdărescu (1880-1935) a fost crescut 
de acesta. Emil Mărdărescu a fost preocupat de aviație, 
ocupându-și mult timp cu studiul elicelor pentru avion. 
În 1910 a obținut un brevet pentru un nou profil de 
elice proiectată și calculată de el. Este vorba de o 
elice cu unghiul de atac al palelor variabil. A fost și 
un pasionat al zborului, realizând un avion cu care a 
zburat în anul 1911. 

 

      
 

Inginerul Radu Emil Mărdărescu și motorul IAR-7M, 1943. 
 

Fiul lui Emil Mărdărescu, prezentat anterior, a fost 
Radu-Emil Mărdărescu care s-a născut la București 
în 19 februarie 1907. A absolvit Technische Hoch-
schule din Dresda. În 1936 a început activitatea la 
I.A.R., la Fabrica de Motoare, urcând până la functia 
de director de studii (1947) și inginer-șef constructor 
(1949). S-a ocupat de determinarea distribuției optime 
a motorului cu 14 cilindri în stea dublă, IAR-1000 A, și 
de studiul constructiv al unei serii de motoare de 
șapte și nouă cilindri în stea, cu puteri cuprinse între 
250 și 400 CP. Sub conducerea sa s-au executat 
tractoarele IAR-22 și IAR-23, autoturismul prototip 
IAR-002 și motocompresorul IAR-003. 

Din 1948 începe activitatea didactică la Institutul 
Forestier, unde predă cursuri de matematici, meca-
nică și rezistenta materialelor. În 1949 înființează 

Catedra de Automobile și Tractoare la Facultatea de 
Mecanică. Cele mai însemnate realizări ale sale au 
fost: motorul prototip IAR-1500 și motorul prototip 
IAR-7 M, amândouă cu performante deosebite. În 
1938 a propus proiectarea unui motor de 14 cilindri 
în stea dublă, de 1.500 CP, răcit cu aer. S-a format 
un comitet de analiză a principalelor soluții con-
structive. Astfel, s-au făcut probe de 500 de ore pe 
un monocilindru pentru verificarea arderii și a 
pistoanelor, iar compresorul a fost încercat pe bancul 
de probe 1.000 de ore. Proiectul acestui motor a fost 
înaintat Ministerului Aerului și Marinei, care nu a 
aprobat suma de 4.000.000 lei pentru realizarea pro-
totipului. Uzina Gnôme-Rhône, aflând de proiect, l-a 
cerut în baza conventiei de licență. Uzina franceză a 
produs motorul, pe care l-a livrat apoi germanilor, ce 
ocupaseră între timp Franța. Cu aceste motoare, 
germanii au echipat avioanele de vânătoare Focke-
Wulf 190 D9 și avionul de transport Gigant (echipat 
cu șase asemenea motoare). Radu-Emil Mărdărescu 
a încetat din viață în 10 septembrie 1968. 

11. Inginerul Iosif Şilimon. Un alt proiectant și 
constructor de exceptie în domeniul planoarelor și 
motoplanoarelor a fost Iosif Silimon. S-a născut la 
22 iulie 1918 și a urmat Scoala Politehnică din 
București, pe care a absolvit-o ca inginer electrome-
canic, în specialitatea aeronautică, în 1941. Începând 
cu același an, Șilimon a intrat în activitate la I.A.R. 
Brașov, la birourile de studii, iar apoi a devenit șef al 
atelierului de producție avioane ușoare. În 1944 a 
fost numit șeful secției de montaj, iar după 1945, 
odată cu transformarea I.A.R. în fabrică de tractoare, 
a participat la realizarea primului tractor românesc, 
IAR-22. Din 1949 a început realizarea planoarelor 
de tip IS, proiectând și construind peste 30 de tipuri 
de planoare și motoplanoare. Șilimon a fost și pilot 
planorist, luând brevetul în 1944, la Aeroclubul 
Sânpetru, iar în 1947 și brevetul de pilot de avioane. 
În 1956, a obtinut insigna C de argint a FAI, pentru 
performanțele sale în pilotarea planorului. În 1949, a 
realizat la Sânpetru primul său planor, IS-2, con-
tinuând după 1950, la URMV 3, cu IS-3.  

 

           
 

Inginerul Iosif Şilimon și motoplanorul biloc IS-28 M2. 
 

A fost principalul artizan al reluării traditiei in-
dustriale în branșă, la Brașov, respectiv al înființării, 
în noiembrie 1968, a Întreprinderii de Construcții 
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Aeronautice de la Ghimbav, unde a fost inginer-șef 
și, apoi, din 1980, director tehnic. 

Pe lângă realizarea de planoare, a proiectat și 
supervizat construcția avioanelor IS-23 și IS-24. A 
susținut colaborarea franco-română în construcția de 
elicoptere, coordonând realizarea, sub licența Aero-
spatiale, a elicopterelor Alouette și Puma. În 1976 a 
realizat motoplanorul biloc IS-28 M2, care a zburat pe 
distanța Brașov-Tocumwal (Australia), pe un traseu de 
18.000 km, ceea ce reprezintă o performanță. În 1977, 
a proiectat și realizat prototipul motoplanorului biloc 
tandem IS-28 M1 și prototipul planorului biloc de 
performantă IS-32, cu anvergura de 20 metri. Cu 
planoarele sale biloc IS-28 B2 s-a obținut, în aprilie 
1979, recordul mondial de 829 kilometri dus-întors, în 
Pennsylvania, de doi piloți americani. Una din pre-
ocupările inginerului Silimon a fost și realizarea unor 
vehicule cu pernă de aer, în scopuri utilitare. A murit în 
8 februarie 1981, la numai 63 ani. 

 

 
 

În România în cadrul Aeroclubului României 
cele peste 250 de planoare şi motoplanoare de tipul 
IS au realizat în cei 50 de ani de utilizare un total de 
cca. 200.000 ore de zbor cu cca. 800.000 de starturi 

(aterizări-decolări) cu o medie de 15 minute/start. 
Planoarele metalice monoloc de tipul IS-29D2 şi 
planoarele metalice biloc IS-28 B2, IS-30 şi IS-32 au 
acumulat în total peste un milion ore de zbor cu 
peste patru milioane de starturi (aterizări-decolări)  
dovedind calităţi de zbor remarcabile dar şi o sigu-
ranţă şi fiabilitate în exploatare care le menţin şi 
astăzi, la aproape 30 de ani de la proiectarea şi reali-
zarea primelor prototipuri, competitive şi apreciate 
pe plan naţional şi mondial. La Braşov au fost realizate 
în perioada 1970-1980, sub coordonarea inginerului 
Iosif Şilimon, planoarele biloc: IS-28B2, IS-30, IS-32, 
planoare monoloc IS-29D, IS- 29D2 şi motopla-
noarele IS-9, IS-28M1, IS-28M 2 şi IAR-34, dar şi 
avioanele IS-23 şi IS-24. Peste 835 de planoare, 
motoplanoare şi avioane au fost realizate  sub co-
ordonarea inginerului Iosif Şilimon, cca. 70% fiind 
exportate în SUA, Australia, Franţa, Germania, 
Canada, Anglia, Argentina, India, Israel, Ungaria. 
Suedia şi alte ţări. 
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