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“Ce noroc că sunt octogenar şi că am avut resurse în timp şi spaţiu să
aştept, într-o lume care uneori înţelege anevoie şi se urneşte greu, mult
prea greu… ”
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I.

PREAMBUL

Sunt mai bine de 47 de ani de când inventatorul Henri Coandă și familia sa au donat statului
român un patrimoniu cultural constituit dintr-un imobil în centrul Bucureștiului și aproape 600 kg
de documente, obiecte, desene, brevete de invenție, rapoarte tehnice, fotografii, cărți și altele,
în vederea înființării unui muzeu și a unui centru de creativitate destinat tinerilor, ce urma să
poarte numele generic de Casa Gândirii Românești.
Sunt mai bine de 22 de ani de când președintele Asociației Henri Coandă, a ridicat public
problema reînființării Muzeului Coandă, ce funcționase sub administrarea Academiei Române între
1970 și 1977.
Ne găsim astăzi la mai mult de 4 ani de când la solicitarea Asociației Henri Coandă și prin
implicarea ministrului de atunci al culturii, Mircea Diaconu, guvernul Ponta a emis HG671/2012
prin care jumătatea de la parter a imobilului care a aparținut familiei Coandă a fost transferată
de la RAAPPS în domeniul public al statului și în administrarea operativă a Ministerului Culturii,
“în vederea amenajării Casei Memoriale Coandă”.
Cu toate aceste condiții ce au fost oferite instituțiilor statului, România nu are încă înființată și
deschisă publicului Casa Memorială Coandă și nici Casa Gândirii Românești ca unitate de
dezvoltare a creativității tinerelor talente din România.
Henri Coandă este astfel pe cât de cunoscut, pe atât de neștiut. De multe ori activitatea sa
este asociată cu realizarea primului avion cu propulsie prin reacție din 1910, testat lângă Paris pe
platoul de la Issy les Moulineaux. Avea atunci 24 de ani, însă activitatea sa științifică s-a întins
până la 86 de ani.
Timp de alți 62 de ani, Henri Coandă a creat, cercetat, inventat sau realizat dispozitive din
domenii diverse, arâtându-ne multidisciplinaritatea activității sale prin cele

707 brevete.

Aeronautica a fost poate cel mai apropiat domeniul de sufletul său, dar asta nu l-a împiedicat să
gândească și să activeze atent și consecvent în alte domenii precum transporturi, construcții,
biologie, medicină, în domeniul militar, energie, ecologie, optică și creativitate.
Privind din această perspectivă, nevoia amenajării Casei Memoriale Coandă este aceea de a
readuce în atenția publicului această minunată “mașină” creativă Coandă și de a face corelațiile
necesare dintre disciplinele abordate într-un mod inteligent și abordabil publicului de toate
vârstele și pregătirile profesionale.
Pur și simplu, România va fi promovată prin imaginea acestui măreț fiu al său.
În prezent, este nevoie de un “spațiu Coanda”, unde publicul interesat sa poata lua cunoștință de
realizările revoluționare și de pionierat ale savantului Henri Coanda, realizari care sunt necesare a
fi aplicate chiar si in zilele de azi, evident adaptate la tehnologia actuală. Societatea românească
si internatională are nevoie mai mult decat oricand de modele aspiraționale din care, fără
îndoială, Henri Coandă face parte.
În acest context, realizarea Casei Memoriale Coanda este o oportunitate pentru a reîntregi
patrimoniul Coandă existent prin aducera și expunerea lui în casa care a aparținut familiei sale.
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# STAREA ACTUALĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL COANDĂ DIN ROMÂNIA
DEȚINĂTOR
Ministerul Culturii

CONȚINUT
½ Casa Coandă (Parter)
½ Casa Coandă (Etaj)

Academia Română

Muzeul National al Aviației Române

documente, machete, obiecte de
artă, brevete, reviste, cărți,
obiecte,desene...
(~500 repere_aprox 200kg)
documente, brevete, negative pe
sticla, rapoarte tehnice, scrisori...
(~2000 repere_aprox 500kg)

Muzeul Național de Istorie a României

obiecte din Casa Coandă,machete.
(~20 repere_aprox 100kg)

Societatea Română de Televiziune

înregistrari video originale Coandă
(~40 repere_aprox 6h)

Centrul Național de Cinematografie

înregistrari video originale Coandă
(~15 repere_aprox 2h)

Societatea Română de Radiodifuziune

înregistrari audio originale Coandă
(~15 repere_aprox 3h)

Agenția Națională de Presă AGERPRES

Asociația Henri Coandă

fotografii originale Coandă
(~100 repere)
documente,obiecte, reviste, ziare,
cărți fotografii, machete
funcționale, mărci poștale...
(~100 repere_aprox 35kg)

JURIDIC
domeniu public al statului
(administrare HG671/2012)

proprietate privată
(act donație 6133/1969 + decizie
restituire natură RAAPPS 298/2008)

proprietate privată
(preluare în 1977 de la Muzeul
Stiintific Henri Coanda al
Academiei RSR)

proprietate (?!)
(donație Paris Ileana Coanda 1974
pentru muzeul Coandă + act
donație INCAS 1990/1998)

proprietate (?!)

STARE

_imobil aflat în patrimoniul cultural național B
_stare relativ bună, fără racord la utilități,
nelocuită, fără mobilier, în degradare vizibilă
_necesită consolidare +restaurare urgentă
_există Certificat de Urbanism valabil până la
17.06 2016
aflat în depozit, neexpus din
lipsă de spațíu, păstrat,
nerestaurat, inventariat dar
neclasat
aflat în depozit, păstrat,
nerestaurat, neconservat,
inventariat dar neclasat
aflat în depozit, păstrat,
nerestaurat, inventariat dar
neclasat

proprietate (?!)
+drepturi de autor
patrimoniu național al
cinematografiei
+drepturi de autor
fonoteca de aur
+drepturi de autor

arhivă peliculă
digitalizat 75%

proprietate (?!)
+drepturi de autor

arhivă negative
digitalizat 50%

proprietate,
(primite și achiziționate pentru a fi
expuse la Casa Memorială Coandă)

EXPUNERE

arhivă peliculă
digitalizat 100%
arhivă bandă
digitalizat 75%

în păstrare,
digitalizat 50%

2%
expunere

1%
expunere

0%
expunere

5%
difuzare

0%
difuzare

5%
difuzare

0%
pulbicare

10%
publicare
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# STAREA ACTUALĂ A PATRIMONIULUI INTELECTUAL și ȘTIINȚIFIC COANDĂ DIN ROMÂNIA
(drepturi autor, proprietate industrială, know-how)
DEȚINĂTOR
Ministerul Culturii

SUBIECT / OBIECT

DREPTUL DE PROPRIETATE INTEECTUALĂ

½ Casa Coandă (Parter)

drepturi de autor (imagine)

½ Casa Coandă (Etaj)

drepturi de autor (imagine)

patrimoniu cultural mobil

drepturi de autor (imagine)

Muzeul National al Aviației Române

patrimoniu cultural mobil

drepturi de autor (imagine)

Muzeul Național de Istorie a României

patrimoniu cultural mobil

drepturi de autor (imagine)

Societatea Română de Televiziune

înregistrari video originale

drepturi de autor (licenta, difuzare)

Centrul Național de Cinematografie

înregistrari video originale

drepturi de autor (licenta,difuzare)

Societatea Română de Radiodifuziune

înregistrari audio originale

drepturi de autor (imagine,difuzare)

Agenția Națională de Presă AGERPRES

fotografii originale

drepturi de autor (imagine, publicare)

patrimoniu cultural mobil

drepturi de autor (imagine, publicare)

Academia Română

Asociația Henri Coandă

0%
0%
0%
0%
5%
0%
5%
0%
0%

<Educație, instruire, divertisment,
activități sportive și culturale>

0%

dispozitive Coandă funcționale

proiectare, calcule, tehnici, cunoaștere,
abilități,realizare

brevete de invenție Henri Coandă

intrate în domeniul public de folosire

15%
0%

Marca “COANDA”

know-how
Statul Român

certificat OSIM cu aria de protecție

FOLOSIRE
PREZENTĂ

 ASOCIAȚIA HENRI COANDĂ 2010-2020

pag. 5/37

II.

CONCEPTUL de realizare a Casei Memoriale Coandă

Sub toate formele de manifestare, Casa Memorială Coandă este concepută ca o fină interacțiune
între istorie și perspective, între cunoscut și necunoscut, între vechi și nou, între tradițional și
creativitate, între constrângeri sociale și libertate de gândire. Toate aceste forme de manifestare
care par antagonice, reprezintă esențe și forme ale spiritului Coandă pe care îl vom evidenția
publicului prin integrarea lor într-un spațiu inedit, tradițional, conceput arhitectural într-o
manieră unică, formând un spațiu de neegalat în peisajul românesc cultural-științífic.
De altfel, folosirea într-un superb spațiu imobiliar specific începutului de secol XX, a unor tehnici
și tehnologii moderne de expunere și de prezentare expozițională și artistică pentru marcarea
unor aspecte ale vieții și activității științifice ale lui Henri Coandă, în special experimentarea unor
dispozitive tehnice funcționale. Toate acestea împreună, reprezită principala provocare pe care
echipa de organizare a Casei Memoriale Coandă o are de rezolvat.
Casa Memoriala Coandă este concepută atipic <precum creația lui Coandă>, aerisită și simplu
<precum modul în care el și-a trăit viața>, gândită astfel încât să permită interacțiuni vizitatorinformație scrisă, vizitator-informatie video, vizitator-exponat, vizitator-organizator, vizitatormedia realizând prin aceasta o identificare a vizitarorului cu starea pe care savantul o transmite
în sfera creațiilor sale.
Totuși ideea expozițională este aceea de a arăta că scopul prezentării publice nu este de a privi
către trecut, ci mai degrabă de a folosi în prezent informațiile din trecut pentru a clădi
viitorul, realizând până la urmă o interacțiune trecut–viitor, prin intermediul prezenței
vizitatorului. Trecutul curge spre viitor pivotând în sufletul vizitatorului.
Modul de expunere va îmbina armonios prezentarea clasică prin imagine și text cu cea modernă
adusă de imagini pe monitor tip plasmă, touch screen sau hologramă. Ca element de legătură
între clasic și modern în ceea ce privește tehnologia, am găsit necesar să folosim culoarea, lumina
si simbolul, astfel încât fiecare domeniu să fie individualizat și corelat corespunzător cu celălalt.
Un ambient având lumină naturală și caldă cu un climat muzical adecvat va contura decisiv si
benefic armonia culturală prezentată.
Existența și funcționarea Casei Memoriale Coandă prezintă următorul SPECIFIC:
 Multidisciplinaritate,
 Interactivitate cu machete funcționale (experimente inedite),
 Interconectivitate cu informația expusă prin smatphone, tabletă sau laptop,
 Comunicare și informare rapidă folosind noile media, intranet și internet
 Expunere novativă (plasmă, nanotech, laser, holograme, bioteh, print 3d, scan 3d)
 Portal web, baza de date (peste 3000 repere)
 Multiculturalitate și acces facil pentru minorități culturale (GB/US, RO, FR, RU, SP, IT, JP,
CN, Ebraica, Araba, GR)
 Incluziune socială (expoziții mobile în teritoriu RO, EU, US, Australia, Orient, Sud America
și în spații ale minorităților culturale)
 Autofinanțare (donații, programe EU, asistența tehnică, know-how, drepturi de autor etc )
 Inventica, inovare, creativitate
 Sustenabilitate (ECO)
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# VIZIUNEA (imaginea internă a organizației)
Odată amenajată și oferită publicului spre vizitare, existența Casei Memoriale Coandă deschide
oportunitatea de a realiza o Casa a Gândirii așa cum a imaginat-o chiar Henri Coandă, după
revenirea sa în țară, ca un loc unde tineri dotați din punct de vedere intelectual să fie
identificați, educați și pregătiți să creeze și să folosească noile tehnologii. Aceste activități
educativ-ștințifice vor fi suplimentare activitații culturale principale și au ca scop dezvoltarea
întregii structuri de manieră cultural-științifică-artistic-creativă așa cum ar fi fost făcută chiar de
savant, dacă ar mai fi trăit.
Pe scurt, viziunea Casei Memoriale Coandă este:
Păstrarea, dezvoltarea și valorificarea moștenirii culturale și științifice a lui Henri Coandă,
ca act firesc de demnitate națională și dezvoltare sustenabilă (trainică)

# MISIUNEA (imaginea externă a organizației)
Prima Misiune a Casei Memoriale Coandă este aceea de a oferi societății românești un spațiu
cultural, creativ și științific, construit inteligent pe suportul informațiilor ce provin din viața și
activitatea științifică a lui Henri Coandă.
A doua Misiune a Casei Memoriale Coandă este aceea de a oferi tinerei generații un nivel de
referință, un model inspirat din înalta ținută umană și științifică pe care Henri Coandă a avuto de-a lungul întregii sale vieți.
A treia Misiune a Casei Memoriale Coandă este aceea de a arăta ce înseamnă să cugeți și să
folosești corect gândirea, cum să privești și să observi ce este împrejurul tău și cum să
folosești util arta de a tăcea, tot așa cum Henri Coandă a învațat toate acestea încă din Scoala
Militară, transformându-le apoi nu numai în virtuți dar și în adevărate unelte de creație.
Pe scurt, misiunea Casei Memoriale Coandă este:
1. Cunoașterea și popularizarea rezultatelor activității creative a inginerului Henri Coandă
2. Protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural Coandă
3. Dezvoltarea de capabilități creative prin activarea Casa Gândirii Românești, așa cum a
fost ea imaginată de Henri Coandă, aflată în coordonarea CASEI MEMORIALE COANDĂ
4. Prezentarea lui Henri Coandă ca model de urmat pentru tinerii din România
5. Folosirea CASEI MEMORIALE COANDĂ ca vector de imagine pentru România în lume.
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# TARGET
Expozitia se adreseaza tuturor acelora pentru care știința si tehnica, munca și sacrificiul,
perseverența si performanța, demnitatea si bunul simț, mai au semnificație.
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

copii,
tineri,
maturi,
vârstnici,

Henri
Henri
Henri
Henri

Coanda înseamna „curiozitate”,
Coanda înseamnă un „model de viață”,
Coanda înseamnă „reușită”,
Coanda înseamnă „demnitate”,

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

cercetători,
artisti,
psihologi,
istorici,
diplomati,
profesori,

Henri
Henri
Henri
Henri
Henri
Henri

Coanda înseamnă un „imbold”,
Coanda înseamnă „creație”,
Coanda înseamnă „geniul”,
Coanda înseamnă „viitorul”,
Coanda înseamnă „firescul”,
Coanda înseamnă “argintul viu”,

Pentru teologi,

Henri Coanda reprezintă „un om prin care a lucrat Dumnezeu”,

Pentru oamenii care nu-l cunosc și nu-l simt, Henri Coanda înseamnă doar „un aeroport”.
dar
Pentru Romania,
Henri Coanda reprezintă un „ambasador”!
Sunt prevăzute activități specifice fiecărei categorii de vizitatori și participanți:
Activitatea
Expoziție culturală permanentă
Expoziții culturale temporare
Expoziție culturală intinerantă pentru
Festival Coandă
Jocuri științifice
Proiecte de cercetare
Consultanță științifică
Co-producerea de filme documentare
și artistice
Dispozitive cu efect Coandă
Întâlniri și discuții
Conferințe, Simpozioane

Cultural
da
da
da
da

Scop
Științific
Educațional
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da

da
da

da
da
da

Turistic
da
da
da
da
da

da

da

da
da
da

da

Toate activitățile sunt realizate inclusiv pentru scopuri de autofinanțare și creșterea imaginii
organizației și a imaginii de țară.
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# POTENȚIAL
Casa Memorială Coandă va avea potential de dezvoltare si de atragere de fonduri interne si
internationale. Astfel se evidenția un însemnat potential:
1. CULTURAL
prin expunerea unor repere morale, stiintifice si tehnice ce fac parte din patrimoniul cultural
național, european și mondial
2. TURISTIC
prin integrarea muzeului in circuitul muzeal si turistic, ca punct de atracție în traseele
bucureștene
3. EDUCATIV
prin activitati educative si a altor evenimente, chiar a unor expozitii itinerante
4. CREATIVITATE și INOVAȚIE
prin prezentarea aspectelor din viata si activitatea savantului Henri Coanda, care au avut
implicatie internationala (primul avion cu reactie din lume-1910, efectul Coanda, aerodina
lenticulara, studiile asupra apei, creativitate românească etc)
5. de IMAGINE a Romaniei pe plan intern si international
prin organizarea unui centru de creativitate romanesc Casa Gândirii Românești, în scopul
dezvoltării creativității si valorificarea potentialului creativ românesc autentic
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III.

ORGANIZAREA Casei Memoriale Coandă

Casa Memorială Coandă este concepută și organizată având două zone: publică și operativă.
Zona PUBLICĂ este structurată în trei secțiuni:
1.
2.
3.

Memorial
Muzeu
Casa Gândirii Românești

Aceste trei secțiuni funcționează independent, fiecare rulând proiectele ei, dar în permanență
interconectate coerent între ele într-un Spațiu Coandă identitar cultural și creativ deopotrivă .
Zona OPERATIVĂ este structurată în două secțiuni:
4.
5.

Administrativ
Management

CASA
GÂNDIRII
ROMÂNEȘTI

ZONA
PUBLICĂ

MUZEU

MEMORIAL

CASA MEMORIALĂ
COANDĂ

MANAGEMENT
ZONA
OPERATIVĂ
ADMINISTRATIV
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Casa Memorială Coandă formează prin interacțiunile dintre activitățile desfășurate în zonele
sale publice, mai multe spații de expresie și cunoaștere:





Spațiul CULTURAL
Spațiul ȘTIIȚIFIC
Spațiul EDUCAȚIONAL
Spațiul TURISTIC

CASA MEMORIALĂ COANDĂ
SPAȚIU
CULTURAL

MUZEU

SPAȚIU
ȘTIINȚIFIC

SPAȚIU
EDUCAȚIONAL

SPAȚIU
TURISTIC

CASA GANDIRII
ROMÂNEȘTI

CASA GANDIRII
ROMÂNEȘTI

MUZEU

MUZEU

MUZEU

MEMORIAL

MEMORIAL

MEMORIAL
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IV.

Zona PUBLICĂ a Casei Memoriale Coandă

Este formată din Memorial, Muzeu și Casa Gândirii Românești.
Spațiul cultural necesar expunerii este de ordinul a 150m2 pentru parter și 250m2 pentru etaj.
Restul suprafețelor sunt alocate celorlalte activități ale casei memoriale și activităților
administrative.
Fiecare spațiu de prezentare al secțiunii culturale are un totem particularizat și armonizat cu
arhitectura camerei în care se află și specific domeniului pe care-l prezintă. Realizarea totemului
este de preferat a se face din lemn, carton, sticlă, plastic sau alt material nou, astfel încât să
aibă o durabilitate de minim 50 de ani.

CASA
GANDIRII
ROMÂNEȘTI
ZONA
PUBLICĂ

MUZEU

MEMORIAL

CASA MEMORIALĂ
COANDĂ

MANAGEMENT
ZONA
OPERATIVĂ
ADMINISTRATIV

Casa Coandă, reședința familiei Coandă
București, b-dul Lascăr Catargiu 29,
parte a patrimoniului cultural național
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# MEMORIAL
Secțiunea Memorială va prezenta aspecte din preocupările și interacțiunea familiei Coandă cu
diverse domenii, instituții și personaje ale momentului.
Astfel, vor fi prezentate aspecte documentate care arată contribuția familiei Coandă la
dezvoltarea României, a culturii europene și a culturii mondiale.

MEMORIAL
FAMILIA COANDĂ
tatăl General
Constantin Coanda
mama Aida Danet
unchiul Amiral Ion
Coanda

cu domenii
Copilaria
Sculptura
Sport

sora Maria Popovici

Matematica

sora Ioana Herbert

Muzica

fratele Petre
Coandă
fiica Ileana Coandă
fiul Michel Coandă

Animale

INCREST

cp. Feber

Familia

Radio România
Institutul
Politehnic
București
Casa Oamenilor
de Știință
Reprezentarea
României

Constantin Brancusi

Revenirea în țară
Inventica
Mituri si legende



INTERACȚIUNE Henri Coanda
cu instituții
cu celebrități
Casa Regala a
Rodin
României
Armata Română
Gustave Eifel
Academia
Albert Einstein
Romana
Televiziunea
prof. Metral
Română
Consiliul de
prof. Zerner
Miniștri al RSR

WWII
Casa Gândirii
Româești
Contribuția la
dezvoltarea tării
industria
românească
Spiritualitate
Tineret și
Creativitate
Mass Media

George de Bothezat
Nikola Tesla
George Bibescu
Ana Aslan
Ion Jalea
Nicolae Iorga
Arh. Berindey
Nicolae Ceaușescu
Elena Ceaușescu

În cadrul secțiunii Memorial va fi prezentă o cronologie a principalelor evenimente și activități
din viața lui Henri Coandă în paralel cu evenimentele socio-politico-științifice ale timpului.
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# MUZEU
Secțiunea Muzeu va prezenta aspecte din preocupările științifice ale ing. Henri Coandă în
domenii diferite:

MUZEU
Spațiul de
prezentare

Domeniul

Începuturi

Avionul Coanda 1910, primul avion cu reacție din
lume
Sania cu Reacție
Primele invenții

Aeronautica

Avioanele Bristol-Coandă 1911-1913

Momentul 1910

Apă, Fulgi,
Creativitate
Militar
Transport
Protecția Mediului

Studiile asupra apei (fulgi de zăpadă, apa Hunza,
apa vieții)
Fenomenul de creație
Sisteme cu aplicații militare
Transporturi (suspendate pe fir, în tub) [machete
funcționale]
Ecologie, energie verde
Desalinizarea apei marine cu ajutorul energiei
solare
Structuri multicelulare

Construcții civile
Imobilul cruciform-piramidal Coanda-Dupres
Structuri industriale
Agricultură

Efectul Coanda

Camera
Recompenselor
Camera proiecților

Rezervorul Oceanic Dubai Kazan 1
Soiuri hibride
Regenerarea solului
Sisteme de stropire pe câmp a culturilor
Efectul Coandă (ejectoare, propulsoare,
depresoare, atenuatoare de zgomot...) [modele
funcționale]
Aerodinele lenticulare (aparate de zbor de formă
lenticulară cu decolare aterizare verticală și zbor la
punct fix) farfurii zburătoare [modele funcționale]
Medalii, Diplome, Onoruri, Legitimații, Brevete,
Premii
Spațiu unde vor fi proiectate imagini originale cu
inginerul Henri Coandă, pentru max 15 persoane

Interactivitate
Funcțional,
demonstrator
Funcțional,
demonstrator

Funcțional,
demonstrator
Funcțional,
demonstrator
Funcțional,
demonstrator
Funcțional,
demonstrator
Funcțional,
demonstrator

Funcțional,
demonstrator

originale
originale

Fiecare spațiu de prezentare a are un totem particularizat și armonizat cu arhitectura camerei în
care se află și specific domeniului pe care-l prezintă.
Fiecare totem, corespunzător fiecărui domeniu în parte, este armonizat la o anume culoare.
Totemul va prezenta o terminație superioară simbolică specifică, armonizată încăperii.
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# CASA GĂNDIRII ROMÂNEȘTI
Casa Gândirii Românesti, asa cum a fost ea imaginată de savantul Henri Coandă la revenirea sa
in Romania, reprezintă un pol al creativitatii românesti care să identifice și să pregatească copii
și tineri cu abilități creative, într-un spațiu multidisciplinar în care să lucreze impreună cu
cercetatori sau artisti talentati și consacrati pentru găsirea unor soluții pentru problemele actuale
cu care ne confruntam în orice domeniu.
“Nu trebuie să admiram o maşină sau un aeroplan. Adevarul adevarat este că trebuie să admiram
creierul care a fost capabil să le creeze, să le facă. Acest creier, ceea ce numim noi materia
cenuşie, este în mare cantitate în ţară şi lipseşte în ţările celelalte. Şi atunci mă întreb dacă nam putea să consideram această materie cenuşie, adică gândire românească, în aşa fel
încât ceilalţi să vină să ne ajute în mod financiar cumparând ideile noastre iar nu noi să
platim la alţii transformarile ideilor româneşti. Aş vrea ca să fac un soi de centru al gândirii
româneşti în toate branşele.
[...]O să fie cam greu la început, .pentru că dacă pun la dispoziţie casa asta (nn. Casa
Coanda) pentru un astfel de institut, atunci poate că o să am ceva tineri, foarte tineri, cu
imaginaţie, scrisă sau muzică sau inginerească, să fie imaginaţie, pentru că a executa idei este
dat multora care au mijloacele, dar pentru a avea idei nu e nevoie să ai multe în jurul tau...”
Henri Coanda 1969

CASA GĂNDIRII ROMÂNEȘTI
Activitatea
Selecție
Pregătire teoretică

Pregătire practică
Dezvoltarea conștiinței și moralității
Dezvoltarea capacităților decizionale
Dezvoltarea responsabilității
Evaluări
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Scop
Identificarea copiilor predispuși la creație
prin teste,interviuri, concursuri, evaluări IQ
Dezvoltarea aptitudinilor și atitudinilor
personale teoretice prin discuții, cursuri,
seminarii, interacțiuni personale și de grup
pornind de la talentul fiecăruia
Dezvoltarea aptitudinilor și atitudinilor
personale practice prin teste, experimente,
laboratoare, ateliere,exerciții și interacțiuni
cu personaje celebre din domeniu de studiu
Folosirea corectă și morală a mijloacelor și a
tehnologiei existente
Folosirea corectă a liberului arbitru și
asumarea răspunderilor aferente deciziei.
Participare la proiecte cu răspundere
individuală și de grup
Stabilirea nivelului accesat prin teste,
concursuri, premii, diplome
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V.

Zona NEPUBLICĂ (operativă) a Casei Memoriale Coandă

Funcționarea simultană a secțiunilor Memorial, Muzeu și Casa Gândirii Românești implică o
organizare eficientă a întregului patrimoniu cultural, intelectual și științific Coandă, realizată de
către o echipă coerentă cu personal specializat și care deține expertiză în domeniul Coandă.
Întreaga facilitate este concepută a se susține singură printr-o forma de administrare eficientă
care, atâta timp cât lucrează după proceduri bine stabilite prin ROF, poate funcționa în a menține
funcțională structura chiar în lipsa temporară a unui management cu o viziune particulară.

CASA
GANDIRII
ROMÂNEȘTI
ZONA
PUBLICĂ

MUZEU

MEMORIAL

CASA MEMORIALĂ
COANDĂ

MANAGEMENT
ZONA
OPERATIVĂ
ADMINISTRATIV
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# ADMINISTRATIV
Zona administrativă asigură protejatea și valorificarea culturală, educațională, științifică și
turistică a întregului patrimoniu cultural Coandă disponibil. Mai mult, aceasta asigură
autofinanțarea și dezvoltarea întregii structuri.

ADMINISTRATIV
Spatiu alocat
Depozit patrimoniu
cultural mobil
Camera
carantină/restaurare
Atelier de mentenanță
machete funcționale
Atelier de confecționare
machete funcționale
Securitate, pază,
monitorizare
Utilități
Vestiar personal
deservire
Camera de proiecții

Camera amintirilor
(Mini magazin Coandă)
Biblioteca
Server intranet si
internet

Scop
protejarea patrimoniului cultural
mobil Coanda
protejarea patrimoniului cultural
mobil Coanda nou achiziționat până
la decontaminarea și eventuala sa
restaurare
necesar menținerii în funcționare a
machetelor funcționale interactive
de la secțiunea Muzeu
necesar conceperii și realizării
machetelor funcționale interactive
de la secțiunea Muzeu
necesar monitorizării patrimoniului
cultural expus și a celui depozitat
asigură alimentarea cu curent
electric, apă și căldură în mod
sustenabil pentru întreaga facilitate
asigură un mic spațiu pentru
personalul tehnic al facilității
asigură proiecții profesionale ale
filmelor originale cu Henri Coandă și
a altor materiale video necesare
procesului educativ
asigură achiziționarea unor amintiri
și/sau suveniruri, machete sau
fotografii, cărți și alte amintiri
pentru vizitatori
spațiu public de studiu al
materialelor originale
asigura funcționarea și gestionarea
datelor pentru informațiile
interactive de tip intranet și
internet

Disponibilitate și utilitate ptr:
Casa
Memorial Muzeu
Gandirii
Românești
da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

Se preferă dubla sau tripla utilitate a spațiilor interioare și folosirea lor eficientă pentru
sustenabilitatea funcționării Casei Memoriale Coandă.

 ASOCIAȚIA HENRI COANDĂ 2010-2020

pag. 17/37

# MANAGEMENT
Managementul asigură protejatea și valorificarea culturală, educațională, științifică și turistică a
patrimoniului cultural Coandă precum și împlinirea misiunii organizației.

MANAGEMENT
Saptiu alocat

Scop

Birou Director

spatiu de lucru coordonator

Birou Muzeugrafi

spatiu de lucru muzeografi

Birou Finantare
Birou PR &Marketing
Sala discuții și/sau
Spațiu de expoziții
temporare

spațiu de lucru exhipa de
autofinanțare
spațiu de lucru imagine-comunicare
spațiu de ședințe, întâlniri și
pregătire, brain storming (15 pers)
și expoziții temporare

Disponibilitate și utilitate ptr:
Casa
Memorial Muzeu
Gandirii
Românești
da
da
da
da

da

da

da

da

da

da

aa

da

da

da

Se remarcă dubla sau tripla utilitate a spațiilor interioare și folosirea lor eficientă pentru
sustenabilitatea Casei Memoriale Coandă.
Managementul este adus de personal cu expertiză în viața și activitatea lui Henri Coandă, precum
și experiență culturală și științifică deopotrivă.
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VI.

CAMERELE Casei Memoriale Coandă

Dată fiind complexitatea și diversitatea activităților specifice Casei Memoriale Coandă, există
necesarul amenajării unor spații destinate susținerii acestei funcționări.
CASA memorială va avea mai multe CAMERE în scop bine determinat:
1.





2.

3.

4.
5.
6.

7.


8.






Cameră de Primire, unde se va organiza recepția și prezentarea expoziției:
Primirea și îndrumarea vizitatorilor, dacă este vorba de un grup.
Instructaj asupra conceptului Casei Memoriale și asupra modului de interacțiune cu
exponatele funcționale ale expoziției.
Există un monitor-plasma care sa prezinte cateva imagini principale ale expozitiei
Asigură primirea, instruirea vizitatorilor și introducerea în viața și activitatea lui Henri
Coandă prin vizitarea spațiului amenajat cronologic după care se va proceda la accesul în
spațiul destinat domeniilor.
Camere Memoriale_parter (cronologie, interacțiuni domenii, interacțiuni instituții,
pasiuni, evenimente)
Spații amenajate pentru a prezenta aspecte din viața familiei Coandă și a lui Henri Coandă
Camere Muzeale_etaj (aeronautic, transporturi, construcții, mediu, ecologie, studii
asupra apei, crativitate)
Cuprinde expoziții tematice pe domenii de activitate, ce va expune obiecte de patrimoniu
originale și machete funcționale interactive.
Bibliotecă necesară desfășurări activităților culturale, educaționale și turistice.
Camera Recompenselor (medalii, diplome, premii, onoruri)
Camera Amintirilor (comercializare/realizare de suveniruri, machete, cărți, înregistrări,
DVD, copii după documnte, cărți poștale, fotografii, afișe etc).
Este amenajată pentru ca vizitatorii să poată achiziționa suveniruri pe temele prezentate
în expoziția vizitată. Această cameră este dispusă imediat înainte de ieșire
Camera Proiecțiilor (spoturi, documentare, video, filme educative)
Amenajată cu pereți antifonați și instalație video de proiecție și acustică de înaltă
fidelitate. Spatiul va prezenta scaune pentru max. 15 persoane. În viziunea noastră spațiul
are dublă destinație:
 Ultimul spațiu vizitabil, unde se face o concluzie de impact asupra vieții și creativității
lui Henri Coandă prin proiectarea unui scurt documentar având această temă
 Locul unde se vor desfășura activități educative cu grupurile de tineri creativi ce vor fi
instruite aici.
Cameră de Coordonare, unde va fi organizat un dispecerat, astfel:
vor fi colectate datele transmise wireless de la fiecare grup de prezentare, pentru a vedea
starea de funcționare a echipamentului instalat.
daca fiecare totem va avea un touch screen unde se vor primi în scris sugestii si pareri,
intrebari sau cerințe, atunci acestea vor fi centralizate la recepție și se va trimite
raspunsul cât mai repede, astfel ca vizitatorul sa-l primeasca în timp real, ca pe un forum,
sau messenger.
dispeceratul va fi legat la internet, posibil chiar fiecare totem în parte sa aiba acces la
internet în mod independent sau prin intermediul recepției.
daca va fi cazul, se vor putea distribui simultan pe toate totemurile, pe touch screen-urile
disponibile, anumite spoturi sau anunturi.

 ASOCIAȚIA HENRI COANDĂ 2010-2020

pag. 19/37

 daca vor fi montate camere de monitorizare, acestea vor putea fi coordonate tot de aici.
 vor fi făcute programări de vizite și va exista un serviciu telefonic pentru vizitatori.
9.
Camera Gândirii (sedințe, seminarii, brainstorming, activități creative etc)
 amenajată ca spațiu creativ și educativ și utilată ca o mică sala de conferințe pentru 10
persoane, dotată cu echipament de proiecție și masă de 12-15 locuri capacitate ce va fi
folosită ca spațiu didactic și de creativitate.
10.
Camera de Creație ca spațiu de pregătire și creație al Casei Gandirii Românești.
11.
Miniateliere (artă, știință)
12.
Camere Administrative (spații și birouri de lucru)
 spații necesare personalului care va fi angajat sau cu care se va colabora în vederea
desfășurării activităților curente, necesare funcționării casei memoriale.
13.
Arhive (depozite arhivă, spațiu carantină-conservare)
14.
Camere Tehnice (machetare, mentenanță, prototipare, utilități)
15.
Camera de Securitate (monitorizare, camere video, server)
 spațiu pentru centralizarea întregului sistem de securitate al obiectelor de patrimoniu din
expozitie, arhiva, birourile și întreaga casa memorială, interior și exterior.
16.
Vestiar (spațiu pentru personalul tehnic)
Din punct de vedere spațial, structura Casei Memoriale Coandă va fi organizată astfel:
PARTERUL







Camera de Primire
Memorialul
Biblioteca
Camera Amintirilor
Camera Gândirii
Birou coordonare

La anumite ocazii, Camera de Primire și Camera Gândirii se vor putea transforma într-un singur
spațiu ce poate fi destinat amenajării unor expoziții temporare pe teme diverse.
ETAJUL
 Muzeul
 Camera Recompenselor
 Camera Proiecțiilor
MANSARDA
 Birouri de lucru
 Miniateliere
 Camera de Creație
DEMISOLUL
 Arhive
 Camere Tehnice
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Camera
Camera
Camera
Camera
Vestiar

de Securitate
de Coordonare
de Carantină
de Restaurare și Conservare

ACCESUL PUBLICULUI
Accesul publicului este prevazut a fi facut pe ușa principală din b-dul Lascăr Catargiu, iar ieșirea
pe ușa secundară de la intersecția b-dul Lascăr Catargiu cu str. Henri Coandă.
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VII.

ACCESIBILITATEA INFORMAȚIILOR PREZENTATE

Abordarea expozițională se face la nivelul de înțelegere și percepție a fiecărui vizitator.
Astfel, vor exista cel puțin două nivele de prezentare a informației corespunzătoare unui subiect:
1. Popularizare (nivel ușor accesibil) unde va predomina informatia expusă în mod simplu,
unde fiecare domeniu abordat de Henri Coandă are povestea lui si propriul său impact
asupra întregii lumi
2. Profesional (nivelul stiintific) unde se va pune accent pe întelegerea fenomenului sau a
invenției respective, prin prezentarea laturii sale știintifice, folosind limbajul științific
adecvat.
a. In varianta TEXT, textul de popularizare va fi mai mare si colorat principal, iar textul
stiintific, mai mărunt și colorat secundar. Limba folosita va fi engleză și română.
b. In varianta TOUCH, se va selecta nivelul dorit de afisare (popular/profesional) si apoi
se va afisa conținutul. Limba folosita va fi Engleza, Română, Franceza, Rusa, Spaniola,
Italiana, Japoneza, Chineza, Araba, Ebraica si Greaca.
c. In varianta PRACTIC, vizitatorul va putea interacționa cu fenomenul sau cu macheta
funcțională prezentată, primind de la aceasta o stare de înțelegere care să completeze
armonios (tactil, vizual, auditiv) informațiile obținute prin text și imagine.
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VIII.

TEHNOLOGII NOVATIVE DE PREZENTARE

1. Ecrane touch screeen holografice interactive (Interactive holographic touch screen)

INTERACTIVE HOLOGRAPHIC TOUCH SCREEN
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2. Interactive 360º Light Field Display

3D LIGHT DISPLAY
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3. Sistemele de proiecție holografică (holographic projections)

HOLOGRAPHIC PROJECTIONS
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4. Afisare pe display touch screen (touch screen display)

TOUCH SCREEN DISPLAY
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5. Printare 3d pentru realizarea machetelor statice (3d print)

3D PRINT TECHNOLOGY
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IX.

TEMATICA PRINCIPALĂ a EXPUNERII
Aerodina Lenticulară Coandă
MACHETĂ
FUNCȚIONALĂ

aparat de zbor fară piese mecanice în mișcare,
cu decolare-aterizare verticală și zbor la punct
fix (Revista Flying 1956)

Rezervorul oceanic Dubai Kazzan 1

MACHETĂ
FUNCȚIONALĂ

realizat cu ajutorul lui Henri Coandă
de către compania americană
CHICAGO BRIDGE & IRON în 1969

Ejectoare Coandă
MACHETĂ
FUNCȚIONALĂ

Sistem experimental de evacuare a unui jet sub
presiune folosind efectul Coandă, 1932

Fulgi de zăpadă
surprinse de Henri Coandă în diferite zone ale
lumii

Imobilul cruciform-piramidal Coanda-Dupres
cu 100m înălțime și 700 apartamente.
(Revista l'illustration 1929)

MACHETĂ
FUNCȚIONALĂ

MACHETĂ
FUNCȚIONALĂ

Sistem de transport in tub a containerelor cu
viteze de peste 600km/h
(Brevet România RO55357,1970)

Avionul Bristol-Coanda monoplan 1912

"Coanda 1910"
Primul avion cu propulsie prin reacție
MACHETĂ
FUNCȚIONALĂ

ASOCIATIA HENRI COANDA 2014-2016
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X.

DISPONIBILITATEA INFORMAȚIILOR DIN ARHIVE
DISPONIBIL
DOMENIUL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Primul avion cu propulsie prin reacție “Coanda 1910”
Sania cu reacție
Avioanele Bristol-Coandă
Construcții civile modulare și prefabricate
(beton bois, prefabricate, imobilul cruciform)
Recipienți din beton pentru socare (vagon, rezervor oceanic)
Sisteme de transport (suspendate, in tub)
Efectul Coanda (propulsoare, ejectoare, arzatoare,
pulverizatoare, atenuatoare de zgomot )
Protectia mediului (ecologie, energie verde)
Domeniul militar
Studiile asupra apei (fulgii de zapada,apa in celula umana)
Sistemul de desalinizare a apei marine cu ajutorul energiei
solare
Arta si sport (sculptură, memoriale, muzica, sport)
Casa Gândirii Românești (export de know how romanesc)
Istoria Casei Coandă (de la constructie pana in prezent)
Aerodina lenticulară (aparat de zbor cu decolare-aterizare
verticala si posibilitate de zbor la punct fix)
Conceptii inedite (unele nerealizate practic)
Diplome si onoruri
Persoane cunoscute, relații, comunicare
Cum vede Henri Coanda lumea.
Studii pentru viitor (Atentie: Viitorul lui este prezentul nostru!)
Intamplări inedite din viața sa.
Familia

DOC/
DESEN/
BREVET
da
da
da

MODEL/MACHETA

FOTO

TEXT VIDEO

AUDIO

STATIC

FUNCTIONAL

da
da
da

da
da
da

da

posibil
posibil
posibil

parțial
posibil
parțial

da

da

posibil

da

da
da

da

da
da

da
da

da

posibil
posibil

posibil
da

da

da

da

da

da

da
da
da

da
da

da
da
da

da

da

da

da

da

da

da
da

da
da
da

da

da
da

da

da

da

posibil

da
da
da
da
da
da
da

da
da
da
da
da
da

da
da
da
da
da
da

da
da

da

da
da
da
da
da
da
da
da

da
da
da
da
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XI.

ORGANIGRAMA ORGANIZAȚIEI

CASA MEMORIALĂ COANDĂ (CMC)
CONSILIU DIRECTOR
(MC, AR, HCA)

PRESEDINTE
DIRECTOR GENERAL

Juridic

DEPARTAMENT
CULTURAL

CASA GÂNDIRII
ROMÂNEȘTI

DEPARTAMENT
INGINERIE

Marketing

DEPARTAMENT
ADMINISTRATIV

DEPARTAMENT
FINANȚARE

Muzeografie

Recrutare și
evaluare

Machete

Securitate
Patrimoniu

Contabilitate

Conservare

Programe
educative

Mentenanță

IT

Buget
(AR+HCA)

ECO

Utilități

Programe
(RO, EU)

Arhiva

Pază

Activități proprii

Evidenta

Curățenie

Drepturi de autor

Bibliotecă

Magazin

Restaurare

Domeniile

pot fi externalizate
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XII.

STRUCTURA de PERSONAL

Prima structură de personal necesară desfășurării primelor activități ale Casei Memoriale
Coandă imediat după înființare și organizare este următoarea:
 director-coordonator 1
 conservator1
 muzeograf 2-3
 biblioteca 1
 inginer 1-2
 PR/marketing 1-2
 supraveghetor 3
 îngrijitor1-2
 restaurator 1-2
 paza permanentă 4-5, 1post x3ture x 8/24h
Având în vedere posibilitățile actuale și prevederile legale, se poate imagina ca anumite
funcții să fie externalizate unor structuri care să le asigure cu personal propriu.
În acest caz intră serviciile de pază, curățenie și chiar contabilitatea, restaurarea și
juridicul.
Aceste servicii au fost desenate cu portocaliu pe organigrama următoare:
Director

Muzeograf 1

Muzeograf 2

Conservator

Inginer
mentenanta

Marketing, PR

Juridic

Contabilitate

Paza
sef obiectiv

Supraveghetor
1

Inginer
stiintific

paza1

Supraveghetor
2

Bibliotecar

paza2

Ingrijitor

ingrijitor 2

paza3

paza4

Anumite posturi/servicii vor putea fi inițial externalizate, atunci organigrama necesară primei
structuri de personal este următoarea:
Director

Muzeograf 1

Muzeograf 2

Supraveghetor
1

Inginer stiintific

Supraveghetor
2

Bibliotecar

Conservator

Inginer

Marketing,

mentenanță

PR

Este foarte posibil ca ulterior primei perioade de funcționare organigrama să suporte modificări
în sensul completării ei cu poziții noi, necesare unor noi funcții.
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XIII.

ELEMENTE NECESARE ÎNFIINȚĂRII SUSTENABILE a Casei Memoriale Coandă

Pentru înființarea sustenabilă a Casei Memoriale Coandă,pentru a-și putea păstra viziunea și pentru a-și îndeplini misiunea, este necesar a se
îndeplini simultan următoarele (
necesar,
foarte important):

CASA MEMORIALĂ COANDĂ (CMC)
JURIDIC

ADMINISTRATIV

PATRIMONIU
CULTURAL
IMOBIL

PATRIMONIU
CULTURAL
MOBIL

PATRIMONIU
INDUSTRIAL

DREPTURI
DE AUTOR

KNOW-HOW

FINANȚARE

Entitate NGO
<apolitică>

Administrare
UNITARĂ

CASA
COANDA
(PARTER)

Arhiva
Coanda AR

Brevete

Arhiva Video
(cesiune
TVR)

Ejectoare
Coandă

Academia
Română

Consiliu
Director
(MC, AR,
HCA)

Administreaz
ăpatrimoniul
Coanda

CASA
COANDA
(ETAJ)

Arhiva
Coanda
MzNAvR

Marca
<COANDA>
(HCA)

Arhiva Video
(cesiune
CNC)

Efect Coandă

Asociația
Henri Coandă
AUTO
finanțare

Marketing

Piese Coanda
MNIR

Arhiva Foto
(cesiune
AGERPRES)

Machete
funcționale

Decizie
proprie

Comunicare

Arhiva
HCA

Audio
(cesiune SRR)

Expertiză
Coandă

Stampilă
proprie

TERMENE
realizare

Presedinte Director
General

Valorificarea
revine CMC
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ELEMENT NECESAR
I.
Înființarea/constituirea unei structuri
juridice de natură privată (Entitatea X)
care să fie independentă de Ministerul
Culturii și/sau Academia Română,
dar sub supravegherea sau egida acestora.
Este înființată și funcționează cu
participarea Asociației Henri Coandă

II.
Transferul/trecerea a ½ din Casa Coandă
aflată în domeniul public a statului și
administrarea Ministerului Culturii
către Entitatea X spre folosire/administrare.
III.
Transferul/trecerea a ½ din Casa Coandă
aflată în proprietatea privată a Academiei
Române
către Entitatea X spre folosire/administrare.

IV.

Transferul întregului patrimoniu cultural

PARTICULARITĂȚI
Entitatea X este o structură care:
are sediul în Casa Coandă din București, b-dul Lascăr Catargiu 29, cod 010663
asigură cadrul juridic necesar existenței și funcționării Casei Memoriale Coandă
preia printr-o formulă juridică legală, întreg patrimoniu cultural Coandă aflat în prezent la mai
multe instituții, spre reîntregirea sa și gestionarea sa unitară.
 asigură protecția juridică, culturală și administrativă a întregului patrimoniu Coandă
 asigură întregirea și dezvoltarea patrimoniului Coandă
 valorifică patrimoniul Coandă dpdv cultural, științific, educațional și turistic
 are o viziune și o misiune proprie
 are posibilitatea de a-și asigura autofinanțarea prin fornduri proprii sau atrase
 are autonomia necesară luării unor decizii operative
 are autonomia necesară pentru a-și face o structură proprie de personal
 asigura managementul și maketingul cultural specific ce este necesar îndeplinirii scopurilor sale
 funcționează în baza unui Statut și a unui Regulament de Organizare și Funcționare
Această trecere este nevoie să se facă:
 pentru a asigura protecția juridică, culturală și administrativă a patrimoniului Coandă,
 pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor “în vederea amenajării Casei Memoriale Coandă”
așa cum rezultă acestea din HG671/2012,
 ca destinație exclusivă îndeplinirii misiunii Entitatii X,
 cu titlu gratuit,
 pe toată durata de funcționare/existență a Entitații X.
Această trecere este nevoie să se facă:




pentru a asigura protecția juridică, culturală și administrativă a patrimoniului Coandă,
pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor condițiilor actului de donație autentificat cu nr.
6133/1969 care prevede “organizarea unui muzeu în care să fie ilustrate unele aspecte din
viața și activitatea generalului Constantin Coandă și activitatea știinífică a inginerului Henri
Coandă”,
 ca destinație exclusivă îndeplinirii misiunii Entitatii X,
 cu titlu gratuit,
 pe toată durata de funcționare/existență a Entitații X.
Acest transfer este necesar:
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V.

mobil Coandă aflat la



Academia Română,
Muzeul Național al Aviației Române și
Muzeul Național de Istorie a României,



către Entitatea X,
printr-o formulă legală și acceptată de
fiecare proprietar în parte.
Cesionarea de către
Societatea Română de Televiziune, Centrul
Național de Cinematografie, Societatea
Română de Radiodifuziune și Agenția
Națională de Presă AGERPRES,
către Entitatea X, a drepturilor neexclusive
de licență în vederea deținerii unor copii de
înaltă rezoluție a materialelor pe care le-au
produs și le dețin și folosirii acestora în
scopuriile ce țin de activitatea Entității X.

VI.

Organizarea Entității X a trei secțiuni
interconectate informațional și spațial în
Casa Coandă:

VII.

Participarea Asociației Henri Coandă



pentru scoaterea din anonimat a patrimoniului cultural Coandă existent la instituțiile care-l
dețin, acesta nefiind conservat, restaurat, clasat, expus public, valorificat cultural
conservării, restaurării, studierii, clasării, expunerii publice și valorificării sale culturale,
științifice, educaționale și turistice
reunificării patrimoniului cultural Coandă în vederea corelării și completării sale.

Aceast transfer este nevoie să se facă:
 pentru scoaterea din anonimat a materialelor și înregistrăriilor Coandă existente la instituțiile
care le dețin,
 potrivit prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile de autor
 cu titlu gratuit
 pe toată durata de existență a Entității X
 pentru ca Entitatea X, împreună cu fiecare din entitățile deținătoare șă realizeze materiale noi
pe baza celor din arhive, ca de exemplu un portal web Coanda, filme documentare, reviste,
albume, emisiuni radio TV, expoziții mobile etc

un memorial
 conține aspecte memoriale din viața lui Henri Coandă, a G-ral Constantin Coandă și a familiei
Coandă
 necesar pentru îndeplinirea prevederilor HG671/2012
un muzeu
 conține informații privind activitatea științifică a lui Henri Coandă (domenii tehnice, invenții,
machete funcționale, machete statice, imagini, documente, experimente interactive etc)
 include o expoziție cultural-științifică permanentă, interactivă și sustenabilă folosind tehnologii
creative și novative
 necesar pentru îndeplinirea condițiilor actului de donație autentificat cu nr. 6133/1969
un pol creativ numit Casa Gândirii Românești,
 structură ce urmează conceptul expus public de Henri Coandă în 1969
 expertiza culturală și științifică cu privire la viața și activitatea lui Henri Coandă
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susținerea programului de înființare a Casei Memoriale Coandă, încă de la inițierea sa
cesionarea către Entitatea X a mărcii COANDA, pe care asociația o deține cu certificat
nr.134405/2014 eliberat de OSIM
 asigurarea de fonduri necesare autofinanțării, fonduri provenite din fonduri private, atrase,
proiecte naționale, europene și internaționale, donații, sponsorizări, subscripție publică,
exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală și/sau prin activități proprii realizate în
scop de autofinanțare.
 asigurarea asistenței și transferului de know-how către Entitatea X, know-how necesar
realizării de machete funcționale care folosesc tehnologia Coandă și efectul Coandă
 transferul către Entitatea X a întregului patrimoniu cultural Coandă ce îl deține.
 suport în realizarea de activități specifice mediatizării
pe toate canalele media.
 Înființarea juridică a Entității X
 Transferul patrimoniului cultural imobil (Casa Coandă) de la Ministerul Culturii și Academia
Română către Entitatea X, în vederea administrării unitare,
 Transferul patrimoniului cultural mobil de la Academia Română, Muzeul Național al Aviației
Române și Muzeul Național de Istorie a României către Entitatea X, în vederea administrării
unitare,
 Cesionarea drepturilor neexclusive de licență asupra materialelor Coandă deținute de
Societatea Română de Televiziune, Centrul Național de Cinematografie, Societatea Română de
Radiodifuziune și Agenția Națională de Presă AGERPRES către Entitatea X,
 Consolidarea, restaurarea și amenajarea imobilului Casa Coandă



VIII.

Un calendar sau termene clar definite
privind realizarea sarcinilor de mai sus

IX.
X.

XI.

Componența organului de conducere
al Entității X
Responsabilitățile Ministerului Culturii,
Academiei Române și Asociației Henri
Coandă cu privire la punerea în practică a
celor convenite pentru respectarea calității
rezultatelor activităților și a calendarului
stabilit.
Modul de finanțare al activităților de
înființare, organizare și funcționare a
Entității X
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XIV.

OBIECTIVE IMEDIATE
 Înființarea Juridică a Casei Memoriale Coandă
 Consolidarea și restaurarea Casei Coandă
 Formarea echipei Casei Memoriale Coandă

XV.

FINANȚAREA Casei Memoriale Coandă

FINANȚAREA activităților de consolidare și restaurare a imobilului, racordare la utilități și de
organizare interioară memorialistică se poate face folosind sursele:
Fonduri alocate de Academia Română
Fonduri atrase de Asociația Henri Coandă
Programul National de Restaurare (MC si INP) și
Programul SEE finanțate de Norvegia, Islanda si Liechtenstein: Conservarea și
revitalizarea patrimoniului cultural și natural
 Programul CREATIVE EUROPE
 alte programe de finanțare





AUTOFINANȚAREA activităților curente de funcționare ale Casei Memoriale Coandă implică
două condiții esențiale:
 pe lângă activitatea principală expozițională, casa memorială va fi angrenată în activități
conexe capabile de a-i aduce venituri suplimentare, păstrându-i specificul.
 reducerea costurilor de exploatare la minim, având în vedere în primul rând costul
utilităților, folosind soluții noi de randament ridicat dar și ecologice.
FONDURI NECESARE ESTIMATE
Activitățile de amenajare a Casei Memoriale Coandă
 expertizarea imobilului și realizarea proiectului lucrărilor de execuție: 35.000 Euro/3luni
 consolidare și restaurare imobil Casa Coandă: 0,75-1,0 MEuro/6luni
 amenajarea expoziției culturale permenante: 0,25-0,5 MEuro/3luni
Activitățile curente de funcționare a Casei Memoriale Coandă
 întreținere și funcționare: 20.000 Euro/lună
 programe culturale, științifice, educaționale și turistice: 100.000 Euro/6luni
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XVI.

DOCUMENTE SUPLIMENTARE DISPONIBILE

DOCUMENTE IMPORTANTE
1) Documente privind situația imobilului Casa Coandă, din care rezultă necesitatea de a se
interveni pentru a fi consolidat și restaurat ()
2) Propunere de HG pentru înființarea Casei Memoriale Coandă (17 articole,3 pag)
3) NOTA de fundamentare a propunerii de HG pentru înființarea Casei Memoriale Coandă
(10 secțiuni, 10 pagini)

DOCUMENTE UTILE
4) Istoricul CASEI COANDĂ (1910-2016)
5) Documente cronologice privind patrimoniul cultural Coandă din România (1965-2016)
6) Istoricul interacțiunii dintre Guvernul României, Ministerul Culturii, Academia Română și
Asociația Henri Coandă (2011-2016)
7) Documentele oficiale de inițiere a Programului de înființare a Casei Memoriale Coandă
(2011-2012)
8) Corespondența Asociației Henri Coandă cu Ministerul Culturii (2011-2016)
9) Patrimoniul cultural Coandă din România (detalii) (3-100pag)
10) Patrimoniul științific Coandă din România (brevete, know-how) (3 pag)
11) Expertiza Asociației Henri Coandă (2010-2016)
12) Certificatul OSIM de înregistrare a mărcii <COANDĂ> (2015)
13) Elemente de management cultural pentru Casa Memorială Coandă (5pag)
14) Principiile de existență a Casei Memoriale Coandă (9 principii, 36 puncte, 3 pag)
15) Proiect de STATUT pentru Fundatia Casa Memorială Coandă (21 pag)
16) Documente ale RSR cu privire la patrimoniul cultural Coandă, inclusiv Casa Coandă (19651989)
17) SINTEZĂ în vederea susținerii activitîților de înființare a CASEI MEMORIALE COANDĂ.
Material informativ-sintetic întocmit pentru Cancelaria Primului Ministru. data 25.04.2016

ASOCIATIA HENRI COANDĂ
2010-2016
< SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI >
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