
MEMORIU ADRESAT GUVERNULUI ROMÂNIEI PENTRU ÎNFIINȚAREA, ORGANIZAREA și FUNCȚIONAREA 

CASEI MEMORIALE COANDĂ 

Stimate domnule prim-ministru Dacian CIOLOȘ, 

Considerăm că a venit momentul pentru ca Henri Coandă să aibă o casă memorială în România, așa cum au 

toate personalitățile care au marcat prin creațiile lor cultura și civilizația întregii lumi. 

Considerăm că a venit momentul ca tinerilor acestei țări să li se ofere posibilitatea de a-l descoperi și de a-l 

cunoaște pe Henri Coandă, cercetându-i aspectele cunoscute și mai puțin cunoscute din viața și activitatea 

genialului inventator.  

Considerăm că fiecare cetățean, care va vizita expoziția culturală permanentă din muzeul ce va fi organizat la 

etajul Casei Memoriale Coandă, are dreptul de a studia și de a interacționa practic cu machetele funcționale 

ale dispozitivelor care folosesc efectul Coandă. 

Considerăm că fiecare vizitator al secțiunii memoriale organizată la parterul Casei Memoriale Coandă are 

dreptul să afle despre rolul și importanța pe care Generalul Constantin Coandă, tatăl lui Henri, a avut-o în 

realizarea Marii Uniri din 1918 în calitate de prim-ministru, ministru de externe și președinte al Senatului, în 

tot timpul prodigioasei sale activități militare și politice. 

Considerăm necesar să fie activată cât mai curând posibil structura denumită Casa Gândirii Românești, 

organizată în cadrul Casei Memoriale Coandă, pentru ca tinerilor cu potențial creativ din țară să li se poată 

asigura condiții de dezvoltare de înaltă ținută morală, artistică și științifică. 

Considerăm că imobilul Casa Coandă, construit în 1910 și donat de familia Coandă pentru a deveni muzeu încă 

din 1969, necesită o protecție de urgență prin consolidare și restaurare, întrucât ultima sa restaurare a fost 

făcută de Gospodăria de Partid în 1968. 

Considerăm că este firesc ca în Casa Memorială Coandă să fie adunat și păstrat întregul patrimoniu cultural 

mobil Coandă, donat statului român de familia Coandă între 1970-1974, pentru a fi valorificat cultural și 

științific, întrucât acest patrimoniu este compus din aproximativ 1000kg de piese culturale și este actualmente 

deținut de mai multe instituții publice din țară, fiind aproape în totalitate păstrat în depozite și neexpus public. 

Considerăm că a venit momentul să oferim respect celor care au făcut cunoscută România prin activitatea lor 

pe toate meleagurile, iar astazi a venit rândul lui Henri Coandă! 

De aceea, 

domnule Dacian Cioloș , în calitatea pe care o dețineți de prim-ministru al României, vă rugăm să dispuneți 

constituirea unui grup de lucru format din specialiști și reprezentanți ai Guvernului, ai Academiei Române, ai 

Ministerului Culturii și Asociatiei Henri Coandă pentru identificarea unor soluții argumentat-sustenabile în 

vederea înființării Casei Memoriale Coandă ca unitate privată, neguvernamentală, cu rol în protejarea și 

valorificarea întregului patrimoniu cultural Coandă din România, care să desfășoare activități culturale, 

științifice, educaționale și turistice. 

În cazul în care Academia Română sau Ministerul Culturii NU își asumă răspunderea înființării și organizării 

sustenabile a Casei Memoriale Coandă vă rog să aveți amabilitatea de a delega Asociația Henri Coandă pentru 

a prelua atribuțiile de înființare și organizare, în vederea atragerii fondurilor necesare restaurării imobilului și 

pentru deschiderea publică a Casei Memoriale Coandă pănă la aniversarea momentului centenar al Marii Uniri. 

Vă mulțumim, 

Semnează Asociația Henri Coandă și toți cei care semnează mai jos: 
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