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București, 09.12.2016

COMUNICAT DE PRESĂ

Henri Coandă, omagiat la 130 de ani de la naştere
de Academia Oamenilor de Ştiinţă din România
În data de 7 decembrie 2016, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România a omagiat pe
savantul Henri Coandă la 130 de ani de la naştere. În cadrul sesiunii, au luat cuvântul: prof. univ.
dr. Doru-Sabin Delion, vicepreşedinte al AOSR, prof. univ. dr. Camelia Petrescu, prof. univ. dr.
Dan Tiba, secretarul ştiinţific al AOSR, şi prof. univ. dr. Iulian Creţu, preşedintele Fundaţiei
Naţionale „Henri Coandă”. Vorbitorii au evocat personalitatea marelui om de ştiinţă român,
fizician, inginer, academician, de numele căruia se leagă o serie de invenţii şi descoperiri majore,
între care cele mai cunoscute sunt: avionul cu reacţie, cercetările de pionierat legate de
aerodinamică, primul tren aerodinamic, efectul „Coandă”, aerodina lenticulară, sistemul modular de
desalinizare a apei de mare cu ajutorul energiei solare. În acest cadru, au fost reliefate rolul pe care
Henri Coandă l-a avut în dezvoltarea ştiinţei şi locul acestuia în galeria personalităţilor ştiinţifice
ale umanităţii.
Henri Coandă a urmat cursurile Liceului Sfântul Sava, ale Liceului Militar din Iaşi şi ale Şcolii de
Ofiţeri de Artilerie, Geniu şi Marină din Bucureşti. În continuare, a studiat la Technische
Hochschule din Berlin-Charlottenburg, la Institutul Tehnic Montefiore din Liège. În 1910, a
absolvit Şcoala Superioară de Aeronautică şi Construcţii din Paris, ca şef de promoţie al primei
serii de ingineri în domeniul aeronauticii. A colaborat cu personalităţi de referinţă ale ştiinţei,
precum Gustave Eiffel şi Paul Painlevé, care l-au susţinut în cercetările legate de aeronautică şi de
avionul cu reacţie. A fost directorul tehnic al Uzinelor de Aviaţie din Bristol. După ce a desfăşurat
o carieră internaţională strălucită, care s-a bucurat de recunoaşterea mediilor ştiinţifice şi
academice, în ultima perioadă a vieţii, Coandă s-a întors în România. În 1969, a devenit directorul
Institutului de Creaţie Ştiinţifică şi Tehnică (INCREST), iar, în 1970, membru al Academiei
Române.
Prin manifestarea dedicată lui Henri Coandă la 130 de ani de la naştere, Academia Oamenilor de
Ştiinţă din România omagiază un mare savant român, pionier în domenii de avangardă ale ştiinţei,
un geniu recunoscut pe plan mondial, care a contribuit, în mod substanţial, la progresul ştiinţei,
cunoaşterii şi civilizaţiei universale.
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