
Aurel Vlaicu, 
inventator şi pilot (1882-1913) 



Data şi locul naşterii: 6 noiembrie 

1882, Biniţinţi (jud. Hunedoara), pe 

teriotiul Austro-Ungariei 

 

Studiile liceale le-a efectuat la 

Orăştie şi Sibiu, iar în 1902 a 

susţinut examenul de bacalaureat.  

 

Studii universitare: 

Pleacă în Ungaria şi se înscrie la 

Politehnica din Budapesta. Un an 

mai târziu părăseşte Ungaria şi 

merge în Germania, unde îşi 

continuă studiile la Şcoala 

Politehnică din München, pe care o 

absolvă în 1907 şi primeşte 

diploma de inginer.  

 

Experienţa profesională: 

1908:  inginer la uzina de 

automobile Opel din Rüsselsheim  



  

 

Vlaicu merge în octombrie 1909 la 

Bucureşti pentru a cere sprijinul 

guvernului în vederea construirii 

unui avion cu motor.  

 

Cu ajutorul lui Spiru Haret, 

ministru învăţământului, Vlaicu 

găseşte finanţare din partea 

guvernului român. I s-a propus să 

construiască avionul dorit la 

Arsenalul Armatei, finanţarea să 

fie asigurată de Ministerul de 

Război, iar el să primească o 

subvenţie de 300 lei lunar de la 

ministerul Lucrărilor Publice. 



Avionul Vlaicu I (1909) era format dintr-un tub de aluminiu, lung de 10 m, baza 

care susţinea toate elementele aparatului. Trenul de aterizare era format în partea 

anterioară din 2 roţi independente, cu pneuri şi amortizoare din cauciuc. Aparatul de zbor 

era dotat cu un motor de 50 CP (1.200 ture/min) Gnôme-Omega cu şapte cilindri în stea. 

Acesta punea în mişcare două elice imaginate şi construite de Vlaicu.  



 În 16 august 1910, Vlaciu zboară cu avionul la o înălţime de 100 m, iar la 

17 octombrie 1910 prezintă aparatul la mitingul aviatic de la Băneasa. 



Vlaicu II (1911) a fost o variantă a avionului Vlaicu I, dar cu o serie de modificări şi 

îmbunătăţiri. Tubul de aluminu care susţinea componenentele avionului a fost scurtat, 

cabina era îmbrăcată cu pânză, volanul avea un diametru redus, au fost ataşate mai 

multe aparate de bord, roata din spate avea ataşată o frână. Elicele erau din lemn, ca şi 

la Vlaicu I, dar de concepţie proprie nouă. Avionul era pus în mişcare de un motor rotativ 

Gnôme, cu o greutate de 30kg, capabil să dezvolte 50 CP şi o viteză maximă de 110 

km/h. Spre deosebire de avioanele vremii, Vlaicu II avea o greutate redusă, fapt ce îi 

conferea o mai bună manevrabilitate şi capacitatea de a lua viraje mai strânse. 





Cu Vlaicu II a efectuat mai 

multe zboruri demonstrative 

în următoarele localităţi: 

 Bucureşti (14 iunie 1910),  

Blaj (16 iulie şi 29 august 1911), 

Sibiu (24 septembrie 1911), 

Braşov (octombrie 1911),  

Iaşi (octombrie 1911),  

Ploieşti (aprilie 1912),  

Arad (iulie 1912),  

Lugoj (iulie 1912),  

Orăştie (4 august 1912),  

Alba Iulia (august 1912),  

Târgu Mureş (septembrie 1912). 







Replică a avionului Vlaicu II, construită în 2009 pentru sărbătorirea 

primului zbor 





Avionul Vlaicu III 

După moartea lui Aurel Vlaicu, cei doi colaboratori ai săi C. Silişteanu şi G. 

Magnani au continuat să construiască Vlaicu III, după planurile aviatorului 

român. Aparatul avea o formă aerodinamică specială, cabina era acoperită 

în întregime din aluminiu, motorul, capabil să propulseze avionul cu 144 

km/h, avea capotaj inelar, folosit ulterior la unele avioane. 



Principalele elemente originale aduse de Aurel Vlaicu domeniului aviaţiei: 

 - realizarea unei aripi cu profil variabil în zbor, în funcţie de unghiul de zbor şi 

viteza aparatului,  

- stabilitatea ridicată a avionului şi înclinarea la viraje fără eleroane,  

- trenul de aterizare uşor - printre primele din lume cu roţi independente, 

 - aşezarea în tandem a elicilor prin care era crescută tracţiunea şi anula cuplul 

de răsturnare, 

- forma aerodinamică şi construcţia aproape totală din aluminiu a fuselajului 

avionului A. Vlaicu III. 



Casa memorială Aurel Vlaicu de la Binţinţi 



Ceasul pilotului, aflat la Muzeul Aviaţiei din Bucureşti 



Monumentul comemorativ al lui 

Aurel Vlaicu, aflat la Băneşti, 

lângă Câmpina 


