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Moment Istoric: Casa savantului Henri Coanda isi recapata destinatia fireasca 

 Guvernul a adoptat astazi o hotarare care deschide calea catre infiintarea Casei Memoriale Coanda si 

a Muzeului National Henri Coanda 

Dupa 43 de ani de la revenirea lui Coanda in Romania, imobilul care a apartinut familiei sale a fost trecut in 

proprietatea publica a statului si transferat spre administrare Ministerului Culturii si Patrimoniului National, 

cu scopul de a infiinta Muzeul si Casa Memoriala Coanda. 

Pentru realizarea acestor obiective nationale,  Asociatia Henri Coanda a inceput, inca de anul trecut,  

demersurile catre Secretariatul General al Guvernului, Primul Ministru al Romaniei si alte autoritati 

responsabile.  La campania noastra s-au alaturat in forta ziaristii de la Jurnalul National,  datorita carora 

procesul de concretizare s-a accelerat simtitor. Guvernul a aprobat in sedinta de azi 04.07.2012 ca parterul 

imobilului din Bucuresti, b-dul Lascar Catargiu 29,care a apartinut familiei Coanda, sa fie trecut in 

proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, in vederea 

infiintarii Muzeului National Henri Coanda  

Campania de la Jurnalul National sustinuta de Robert VERESS pentru reinfiintarea Casei Memoriale 

Coanda si a Muzeului National Henri Coanda, a dat primele roade si a facut ca ministrul Mircea DIACONU si 

mai apoi actualul ministru  Puiu HASOTTI impreuna cu toti colegii lor din minister sa actioneze rapid si sa 

promoveze hotararea de guvern care a fost aprobata astazi.  

Organizatia noastra impreuna cu partenerii sai continua actiunile firesti de readucere a intregului 

patrimoniu lasat de Coanda statului roman in vederea folosirii sale in scopul pe care l-a dorit savantul. 

Multumim tuturor acelora care participa activ la aceste actiuni. 

 

Casa Coanda a fost donata statului roman in 1969, cu scopul de a deveni muzeu Coanda. Muzeul a 

functionat din 1970 pana in 1977, cand casa a fost trecuta din administrarea Academiei RSR in 

administrarea Ministerului Afacerilor Externe. Dupa 1989 intreaga casa proprietate de stat, a fost in 

administrarea Locato, apoi RAAPPS. Etajul a fost retrocedat in natura catre Academia Romana in 2008, iar 

apoi vandut unei persoane fizice, fara exercitarea dreptului de preemtinue a statului..Parterul a gazduit pana 

anul trecut Ambasada Republicii Alger, fiind trecut prin hotararea de guvern de azi, in proprietatea publica a 

statului aflata  in administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National. 

Asociatia Henri Coanda are misiunea de a pastra patrimoniul Coanda, de a promova imaginea corecta 

a savantului si realizarilor sale si de a continua opera sa stiintifica. 

Pentru orice informatii suplimentare nu ezitati sa ne contactati. 
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