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ASPECTS OF HISTORY ROMANIAN CAR - part II 
 

Initiative and passion for the car has not disappeared in Romania, our 
country having a rich past in achievement. It presents some cars Romanian 
construction: the first car Romanian - Dumitru Vasescu first car aerodynamics 
in the world invented by Romanian Aurel Persu, the car "Rodica" - prototype 
designed entirely by engineer Nicolae Lucaci in Brasov and completed in 1957, 
the car " George Gal "- homemade 50s car built by George Gal of Bucharest, 
Oszkar Beke car, roadster MR (1945) built by Radu Manicatide, an engineer 
known in the 40s and 50s for its achievements in aeronautics, automobile 
Virgilius Justin Capra and "Hamster", a car designed for the Romanian Army 
troops parachute. 
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4. Alte automobile românești în construcții unicat  
 
● Primul automobil românesc - Dumitru Văsescu (1859- 

1909). Dumitru Văsescu este un român care ar fi trebuit să intre în 
cărțile de istorie.  



Fost profesor, inginer şi inventator român, a construit un model 
de automobil acţionat prin forţa aburilor, invenţie care a precedat 

automobilul cu 
benzină, reușind în 
1880 să construiască 
o mașină pe abur cu 
care a circulat pe 
străzile din Paris. La 
acea vreme, nu 
trebuie să uităm că 
încă nu existau 
automobile cu 
motoare termice, dar 
nici vehicule 
personale pe abur. 

Numai câteva utilaje agricole cu motoare pe abur erau cunoscute 
publicului larg, așa că atunci când românul nostru a început să se 
plimbe printre trăsuri cu această mașină care mergea singură, a făcut o 
impresie fantastică. Maşina era decapotabilă, cu platformă joasă şi 
funcţiona pe bază de cărbuni. În spate era  aşezată o banchetă cu 
două locuri, iar volanul era pe partea dreaptă. Maşina mai era 
prevăzută cu două sisteme de frânare independente. Automobilul 
includea o căldare multitubulară aşezată în partea din faţă, cu o 
dispunere a ţevilor de  legătură, a robinetelor şi manometrelor astfel 
încât să poată fi uşor manevrate. Rezervorul cu apă era aşezat sub 
scaunul conducătorului. Roţile din spate aveau jante metalice cu spiţe 
de oţel, iar anvelopele erau din cauciuc. Roţile din faţă erau de 
dimensiuni mai mici. Mașina avea roțile învelite cu cauciuc rigid și 
putea transporta până la 4 persoane. Din păcate, mașina a venit o 
singură dată în România, la București, în 1906, când şi-a finalizat 
studiile şi s-a întors în România. A lucrat ca profesor la Şcoala de 
Poduri şi Şosele din Bucureşti în cadrul căreia a fost expusă şi maşina 
cu aburi. Nu se mai cunoaște nimic despre ce s-a ales de acest 
automobil istoric. S-a stins din viaţă la 29 octombrie 1909 în Bucureşti. 

● Prima maşină aerodinamică din lume inventată de 
românul Aurel Perșu. Aerodinamica maşinilor este un domeniu în 
care marii producători investesc sume imense, primul care a construit o 
maşină cu adevărat aerodinamică fiind inginerul român Aurel Perşu. 
Rămâne în istoria inventatorilor auto printr-un capitol întreg care îi este 
dedicat în volumul ”Automobile aerodinamice în Europa şi în Statele 
Unite”, publicat în germană şi engleză. Capitolul respectiv începe astfel: 



”Şi România a 
avut un 
specialist în 
aerodinamică, 
un strălucit 
inginer care 
trebuia de 
mult trecut în 
elita mondială 
a tehnicienilor. 
Numele lui 
este Aurel 
Perşu”. 

Născut în 1890, Aurel Perşu şi-a descoperit înclinaţia spre 
inginerie în adolescenţă, aşa încât înaintea Primului Război Mondial a 
urmat cursurile Şcolii Superioare Tehnice din Berlin-Charlottenburg. A 
terminat şef de promoţie în 1913, ba chiar a primit şi o medalie din 
partea Ministerului Instrucţiunii Publice din Germania pentru un studiu 
avangardist, legat de navele în spaţiul cosmic. La începutul anilor ’20 a 
început o muncă asiduă pentru studierea aplicării formei aerodinamice 
a corpurilor în mişcare la automobile, iar în 1924 brevetează în 
Germania primul automobil cu formă corectă aerodinamic, ulterior şi 
alte ţări brevetându-i invenţia. 

Aurel Perşu şi-a continuat cariera în ţară, fiind conferenţiar la 
Şcoala Poli-tehnică, iar în 1938 a devenit directorul fabricii de avioane 
I.A.R. Braşov . După ce a intrat la pensie, a continuat să lucreze la 
Institutul de Documentare Tehnică din Bucureşti, dar, din păcate, 
încercările sale de a contribui la dezvoltarea cercetării româneşti au 
fost subminate de conducerea comunistă, deoarece Aurel Perşu a 
refuzat categoric orice formă de  colaborare cu organele statului. 

Deşi atât pentru standardele de atunci, dar şi pentru cele de 
azi, forma acestui automobil pare hilară, vorbim, de fapt, de o idee 
inspirată de… picăturile de apă – de unde şi denumirea uzuală a 
acestui automobil: ”Raindrop car” (maşina cu formă de picătură de 
apă).  În partea din faţă, maşina este mai voluminoasă, găzduind 
habitaclul pentru pasageri, iar spre spate se îngustează, aşa încât în a 
doua jumătate sunt plasate motorul şi cutia de viteze, puterea fiind 
transmisă roţilor din spate. O particularitate a punţii spate este lipsa 
unui diferenţial, deoarece distanţa dintre roţi este foarte mică. 
Automobilul este dotat cu frâne pe saboţi, care acţionează doar pe 
roţile din spate. 



  
Datorită distanţei 
reduse dintre roţile 
din spate, inventatorul 
a renunţat la dife-
renţial în transmisie. 
Motorul tip A-Gf 
Automobilbau Berlin, 

este cu ardere internă şi cu aprindere prin scânteie; are 4 cilindri în 
linie, o putere 6/20 P.S., alezajul 64 mm, cursa 110 mm şi cilindreea 
1400 cm3. Cutia de viteze este de aceeaşi fabricaţie ca şi motorul, iar 
demaratorul este produs de firma Eisemann, tipul MKI-12, nr.14328. 
Magnetoul are aceeaşi fabricaţie, iar carburatorul este produs de firma 
Arthur Haendler Co. Berlin. 

Rezultatul final a fost un coeficient aerodinamic de numai 0,22, 
valoare care şi azi, la aproape 100 de ani distanţă, este extrem de greu 
de atins pentru maşinile de serie. De asemenea, maşina lui Perşu 

 
Fig. 9 Românul Aurel 
Perşu (1890 – 1977) 
şi prima maşină 
aerodinamică din 
lume, cu roţile în 
interiorul caroseriei, 
habitaclul în partea 
din faţă, iar în spate 
erau montate motorul 
şi cutia de viteze 



demonstra un bun comportament rutier, dar şi o manevrabilitate curios 
de bună: chiar dacă viteza maximă era limitată la 80 km/h, maşina 
putea lua viraje strânse la 60 km/h, având un bun echilibru. 

Aurel Perşu a testat maşina  circa 120.000 km, aducându-i 
diverse modificări, după care a donat-o Muzeului Naţional Tehnic 
”Dimitrie Leonida”, în 1969. Din păcate, automobilul nu mai este azi în 
stare de funcţionare şi nici nu există vreun program pentru reabilitarea 
sa tehnică.  Vizita la Muzeul Naţional Tehnic ”Dimitrie Leonida”, 
documentarea cât mai exactă despre acest automobil inedit şi 
realizatorul său, ne poate inspira sub toate aspectele [1, 2, 3]. 

Un lucru demn de menţionat este refuzul lui Aurel Perşu de a-şi 
vinde brevetul concernelor americane General Motors şi Ford, 
deoarece aceşti giganţi din industria auto nu şi-au luat angajamentul de 
a produce în serie acest automobil. Asta deşi Perşu a realizat prototipul 
din bani proprii, iar rezultatele testelor făceau acest automobil perfect 
viabil pentru o construcţie în serie mare. 

● Automobilul "Rodica" – 
este prototipul conceput în 
totalitate de către inginerul 
Nicolae Lucaci din Braşov şi 
finalizat în 1957. Caroseria 
era de tip cabriolet, cu 
geamurile laterale 
detaşabile. Prototipul avea  
un motor de 13 CP, 
proiectat şi realizat de 

acelaşi inginer, cu care putea atinge 
maxim 100 km/h. În mai 1958 
parcursese deja 5.000 km, cu bune 
performanţe.  

● Automobilul Gheorghe 
Gal - automobil homemade din anii 
'50 construit de Gheorghe Gal din 
București, este dotat cu un motor 
Jawa de 250 cmc, 12 CP și un 
consum de 4,3 l/100 km și o viteză 
maximă de 75 km/h. Automobilul 

Fig. 7 Automobilul "
inginerul Nicolae Lu

Fig. 10 Automobilul Gheorghe Gal din București, automobil homemade din 
anii '50 dotat cu un motor Jawa de 250 cm3, 12 CP și un consum de 4,3 l/100 
km și o viteză maximă de 75 km/h (16218-B) 



este dotat cu două locuri, direcția pe roțile din față, schimbătorul de 
viteze la volan, frânele acționează toate cele 3 roți, ecartament de 1,35 
m și lungime de 2,60 m.  

              
●  Automobil Oszkar Beke – 
automobil homemade  din anii '50 
construit de (foto stânga) maghiarul 
Oszkar Beke din Oradea, cu motor 
1 cilindru de BMW Isetta. 

 
● Roadsterul M.R. (1945) 

Numele acestei mașini realizate în 
două exemplare vine de la cel care 
a realizat-o. E vorba de Radu 
Manicatide, un inginer cunoscut în 
anii '40-'50 pentru realizările sale în 
domeniul aeronautic. Radu 
Manicatide s-a născut la Iași, la 17 
aprilie 1912, fiind fiul reputatului 
profesor de pediatrie Mihail 
Manicatide. A urmat Școala 
Politehnica din București și Școala 
de Aeronautică și Construcții 
Automobile din Paris (a fost șef de 
promoție), în perioada 1931-1937. 
Încă din aprilie 1926 era preocupat 
de aviație, câștigând cu un planor 

propriu, M-1, locul I la 
concursul de aeromodele și 
planoare. În 1931 a făcut 
școala de pilotaj, luându-și 
brevetul. Însă noi îl pomenim 
aici pe dl. Manicatide nu 
pentru realizările în domeniul 
avioanelor, ci pentru că a 
reușit să producă un 
automobil de concepție 
proprie în 1945, exact când se 
termina Al Doilea Război 

Mondial. E vorba de un roadster de mici dimensiuni construit la IAR 
Brașov, dotat cu motor în doi timpi de motocicletă care producea 11,5 



CP la o turație de 4.000 
rot/min. Mașina avea 
două locuri, motor 
poziționat în spate și 
atingea o viteză de 70 
km/h. Greutatea proprie a 
mașinii era de 270 kg și 
consuma în jur de 4,5 
l/100 km, dar avea o 
caroserie elegantă 
inspirată de Jaguar 
XK120. 

În 1947, tot în 
uzina IAR, Întreprinderea 
Aeronautică Română, s-
au construit 3 vehicule. 
Acestea au fost dotate cu 
motorul IAR 002 în doi 
timpi cu patru cilindri dubli 
în linie, cu o capacitate de 
1000 cm3 ce producea 45 

CP la 4300 rot/min. Viteza maximă a acestor automobile era de 124 
km/h. Au existat chiar și variante sport ale acestui motor IAR 002 care 
erau capabile să producă 100 CP la 5300 rot/min, tot proiectul fiind 
realizat sub îndrumarea aceluiași inginer Radu Manicatide [7].  

● Automobile 
Virgilius Justin Capră sunt 
automobile realizate din 
materiale ieftine și cu un 
consum redus de carburant 
sau electrice. Virgilius Justin 
Capră (n. 22 februarie 
1933, Măgureni, județul 
Prahova - d. 19 ianuarie 
2015, Ploiești) a fost un 
inventator, profesor și 
inginer român care a 
inventat mai multe vehicule 

cu consum redus de combustibil (și care susținea că a inventat un jet 
pack). A primit diferite distincții și premii: Premiul Arca; Premiul Ifia Eco 
pentru cea mai bună invenție ecologică (triciclu electric sau hibrid, 



împreună cu Marian Velcea); diploma Eureca Gold Medal pentru 
același aparat; diploma Salonului Internațional de Invenții de la Geneva 
și Premiul Dan Voiculescu și multe altele.  În 1955, construiește un 
automobil – VIRGILIUS – cu două roți, prima invenție omologată ca 
atare; echipat cu un motor de avion, de 105 CP, vehiculul atingea 300 

km/h și cântarea 250 kg.  
Printre automobilele create 
de Justin Capră se află și 
„Soleta F” – cea mai mică 
mașină din lume, cu un 
consum redus de benzină 
(0,5l/100 km), care, de 
altfel, a fost văzută adesea 
pe drumurile țării. Din seria 
Soleta, a creat mai multe 
prototipuri diferite între ele 
prin greutate, viteză 
maximă și consumul de 
benzină. Soleta 150 Ecor, 

micro-autoturismul 
lui, cântărește 95 
kg și este capabil 
să străbată 100 de 
kilometri cu doar 
jumătate de litru 
de combustibil. 
Modelul următor, 
Soleta I.C. 200, a 
fost o îmbunătățire 
a modelului ante-
rior și ajungea la la 
viteza de 67 km/h.  
Fiecare nouă ma-
șină imaginată 
aducea elemente 
de noutate pe cât 
de ingenioase, pe 
atât de utile. La 
una dintre ele, 
fumul ieșea prin 
axul roții, alta 

Fig. 11  Unele automobile Virgilius Justin Capră 
realizate din materiale ieftine și cu un consum redus 
de carburant sau electrice. Inventatorul dispune de o 
întreagă recuzită de soluții pentru miniaturizare și 
pentru a reduce greutatea automobilului 



devenea invizibilă, grație unei pelicule de fluid ce o înconjura și care 
ferea pe cel din mașină și de curent și de vânt sau ploaie. Pentru multe 
dintre mașinile sau motoretele clasice, cadrul era și rezervor de 
benzină. Inventatorul dispune de o întreagă recuzită de viteză de 67 
km/h. Automobilul Oblio 3C a fost vedeta Salonului Inventika, premiat 
cu Eco-Prize de Federația Internațională a Asociațiilor de Inventatori. 
Între scuter și mașină, cu motor integrat în roată, automobilul 
funcționează pe bază de curent electric, în loc de combustibil. Bateriile 
din dotare se încarcă de la priză prin intermediul unui acumulator. Nu 
necesită permis de conducere, poate atinge o viteză de până la 30 
km/h și are o autonomie de 80-100 km. soluții pentru miniaturizare și 
pentru a reduce greutatea automobilului [5, 6]. 

  ● Hamster 
este un auto-
mobil conce-
put pentru 
trupele de 
parașutiști ale 
Armatei Ro-
mâne, el pu-
tând fi para-

șutat din avion. Acest automobil este concepție 
proprie Turbomecanica, construit din piese Dacia și 
Aro. Primul automobil creat a fost Hamster 1 

Fig. 12 
Hamster este 
un automobil 

conceput 
pentru 

trupele de 
parașutiști 
ale Armatei 
Române, el 

putând fi 
parașutat din 
avion. Acest 

automobil 
este 

concepție 
proprie 

Turbome-
canica, 

construit din 
piese Dacia 

și Aro 



(automobil 4x2  
cu motor răcit cu 
aer și cu 4 
locuri), al doilea 
Hamster 2 
(automobil 4x2 
cu motor răcit cu 
apă și cu 6 
locuri) și al 
treilea Hamster 
3.1 cu tracțiune 
4x4 și garda 
mărită la sol și 

într-un final Hamster 3.2, fiind varianta îmbunătățită tehnologic. 
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