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TRAIAN VUIA

Sediul consiliului local: Sudriaş nr.163 A,
telefon/fax 0256/324479;
Coordonate:
45°48′03″ lat. N;
22°04′09″ long. E;
Repere istorice:
-1346 - este atestată documentar într-o di -
plo mă regală maghiară locali ta tea Bujoru
(Bozsorfo), din 1964 Traian Vuia;
-1497 - aşezarea Sudriaş este dăruită de re -
gele Sigismund de Luxembourg al Un gariei
gene ralului său Philipo de Ozara (Pipo
Spa  no), comite de Timiş şi ban de Severin;
-1658 - călătorul german Ioan Lutsch apre-
cia astfel: „...Szudre ist ein kleiner Markt”,
adică un târguşor;
-1717 - Bujoru avea 30 de case, Jupani
avea 10 case, Săceni - 15 ca se, Susani - 20
de case; 
-1823 - vatra satului Bujoru se mută din am -
plasamentul numit Satu Mic pe am pla sa -
men tul actual, ca urmare a deselor inunda ţii
produse de râul Gladna;
-17 august 1872 - se naşte în satul Surducu
Mic marele in ventator român Traian Vuia
(d.3.09.1953);
-1900 - statul maghiar colonizează la Săceni
mai multe familii de maghiari numiţi de local-
nici „ciangăi”;
-1936 -Bujoru avea 173 de case, şcoală pri-
mară, cor bărbătesc, oficiu poştal;
-Surducul Mic avea 150 de case, şcoală pri-
mară, societate culturală, bibliotecă şcolară,
post de jandarmi;
-Susani avea 137 de case, şcoală primară,
cor mix (din 1912), gară;
-2002 - comuna Traian Vuia avea 2 051 de
locuitori;
-2003-2004 - este construit Căminul cultu ral
din satul Sudriaş;
-2006 - este construit Căminul cultural din
satul Jupani;
-2007-2008 - este finalizat sistemul de ali-
mentare cu apa în Traian Vuia;
2010 – 2011 - este construită o şcoală nouă
în satul Traian Vuia;
-la Surducu Mic este finalizat sistemul de

alimentare cu apă;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total:
2 023 de persoane, din care:
- masculină = 1 006 persoane
- feminină = 1 017 de persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2010:
805 
Sate componente: Traian Vuia, Sudriaş
(1371, Zederies), Săceni (Ze chien, 1596),
Surducu Mic (1511, Zwr dok), Ju pani (1446,
Suppan), Susani (1598, Zu zany);
Instituţii şcolare: Şcoli cu clasele I-VIII:
Sudriaş şi Surducu Mic; Şcoli primare cu
cla sele I-IV: Jupani, Săceni, Susani şi Tra -
ian Vuia; Grădiniţe cu program normal: Tra -
ian Vuia, Sudriaş, Jupani, Susani şi Sur ducu
Mic;
Instituţii sanitare: Dispensare medicale:
Traian Vuia şi Sudriaş;
Instituţii culturale: Cămine culturale: Tra -
ian Vuia, Sudriaş, Jupani, Săceni, Surducu
Mic şi Susani; Biblio tecă: Traian Vuia;
Biserici: Biserici ortodoxe române: Traian
Vuia (Bujor, 1884), Sudriaş (1883), Sur ducu
Mic (1788), Jupani (1883), Susani şi Săceni
(1850); Biserici pen ticostale: Traian Vuia,
Su driaş (două), Surducu Mic (două), Jupani
şi Să ceni; Biserici baptiste: Traian Vuia, Sur -
ducu Mic (1928) şi Susani (1930);
Ruga: Jupani (Rusalii); Sudriaş (Sfintele
Paşti); Surducu Mic (29 iu nie -Sfinţii Apos toli
Petru şi Pavel), Traian Vuia (20 iulie-Sfântul
Ilie); Săceni (15 au gust -Sfânta Ma ria Mare)
şi Susani (8 sep tem brie-Sfânta Maria Mică);
Cetăţeni de onoare: Jean Francois Bel,
Mike Attawai, Iosif Con stantin Drăgan,
Traian Vuia (post mortem).

Barboni Iosif Valeriu primar
Crîşciu Nicolae Sorin viceprimar
Ciurescu Aurel-Marcel, consilier PRM
Cut Mihai, consilier PNG
Faur Vasile, consilier PDL
Manzur Mărioara-Sănziana, consilier PNG

Micşa Cornel-Caius, consilier PSD
Mircea Daniel, consilier PSD
Mitru Alexandru, consilier PDL
Petric Vasile, consilier PNG
Petrulescu Vasile-Bujor, consilier PSD
Subţire Ion, consilier PSD

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TRAIAN VUIA
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TRAIAN VUIA

ZBORUL 
Traian Vuia s-a născut în 17 august 1872

în satul Surducu Mic, pă rinţi fiindu-i preotul
Simion Popescu şi Ana Vuia. Urmează
cursu rile primare în satul Bujor (azi Traian
Vu ia) şi Fă get. Liceul îl face la Lugoj (1884-
1892), fiind un apropiat al familiei lui Corio lan
Brediceanu. Du pă bacalaureat, se înscrie la
Politehnica din Budapesta, unde rămâne un
an făcând cursuri la seral, la secţia me ca -
nică. Lipsa de bani îl determină să renunţe
pentru moment la pasiunea sa, mecanica
aplicată, şi să ur meze cursu -
 rile Fa cultăţii de Drept. Ter -
mină facultatea, iar la 6 mai
1901 de vine doctor în ştiinţe
ju ridi ce. În tors la Lu goj, se
dedică studiului zbo rului
uman, în ce pând să constru-
iască ce ea ce el nu mea
atunci ae roplanul-au to mobil.
Nu are banii ne ce sari pentru
a finaliza proiectul. Pleacă la
Paris în anul 1902, unde
ajunge la Victor Tatin, teo -
re tician fran cez care con -
stru ise cu două zeci de ani în urmă un model
de aeroplan experimental. Victor Tatin arată
in teres faţă de proiectul lui Vuia, dar e scep-
tic în ceea priv eşte reali za rea unui motor
adecvat şi stabil. Academia de la Paris îi
respinge lui Vuia proiectul privind re alizarea
unui aparat de zbor mai greu decât aerul la
anul 1903, motivând că este un proiect uto -

pic. Totuşi, ambiţiosul Vuia obţine la 17 au -
gust brevetul pentru invenţia sa, numită ae -
roplan automobil. Începe să-şi construiască
aparatul de zbor, folosind planurile originale
concepute la Lugoj, dar perfecţionându-le în
cele mai mici detalii. Vuia depăşeşte o nouă

criză financiară cu ajutorul
lui Corio lan Brediceanu,
astfel că spre sfârşitul anu-
lui 1904 începe să cons tru -
ias că motorul pri   mului său
aparat de zbor, obţinând un
bre  vet şi pentru a ceastă in -
ven ţie, dar la Londra, în
Ma rea Bri tanie. Par tea me -
ca nică a pro iectului e termi-
nată în februarie 1905. În decem brie acelaşi
an mon tează mo torul aeroplanului botezat
Vuia I. Era un aparat cu o greutate totală de

250 kg, cu o su prafaţă de
susţinere de 14 metri pătraţi
şi cu un motor de 20 de cai
putere. Face câteva experi-
mente fără aripi, pen tru a se
obişnui cu mane vra rea
vehiculului. La 18 mar tie
1906, la Mon tesson, lângă
Paris, apa ratul bănă ţea nu -
lui, Vuia I, după o accele -
raţie pe o distanţă de 50 de
metri, s-a ridicat la o înăl ţi -
me de aproape un me tru,
pe o distanţă de 12 metri.

Presa vremii, cea din SUA, Franţa, Marea
Britanie a consemnat evenimentul, faptul că
la Mon tesson, românul Traian Vuia a zburat
cu un aparat „mai greu decât aerul, echipat
cu sisteme proprii de decolare, propulsie şi
aterizare”. Vuia îşi continuă invenţiile: reali -
zează un generator de abur, bre vetat în
1925, două elicoptere, pro iectate între anii
1918 şi 1922. Preocupat de ideea unităţii
naţionale a românilor, Vuia va lua parte activ
la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia
din 1 decembrie 1918, fiind consi derat unul
dintre părinţii Unirii (era vicepre şedinte al
Con siliului Naţional al Uni tăţii Române, or -
gan central de coordo nare a românilor din
provinciile româneşti ale Im periului austro-
ungar). La 27 mai 1946, Traian Vuia a fost
ales membru al Academiei Ro mâne. Ae -
roportul din Timi şoara poartă nu mele faimo-
sului bănăţean, decedat în capitala ţării la 3
septembrie 1950 şi înmormântat în cimitirul
Bellu. 

Cu sprijinul UNESCO, anul 2006 a fost
declarat A nul Internaţional Traian Vuia, la
100 de ani de la primul zbor al inventatorului
român, pionier al aviaţiei mondiale. 
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DE La PIaTRa 
DE TEMELIE
La NOUL  MUZEU 

La 8 octombrie 1972, în comuna Traian
Vuia a fost inaugurată Expoziţia memoria lă
„Traian Vuia”, adăpostită într-o sală a Că mi -
nului Cultural al locali tăţii Traian Vuia şi care

conţine panouri şi vitrine cu fotocopii
de documente, fotografii, articole de
presă, articole din cărţi, brevete de in -
venţie, cărţi, machete ale unor apa -
rate de zbor etc., toate ilustrând viaţa
şi activitatea lui Traian Vuia. 

În data de 25 martie 2008, în comu-
na Tra ian Vuia, în prezenţa reprezentanţilor
Mu ze ului Banatului şi ai Mi tropoliei Bana -
tului, a fost sfinţit locul viitorului Muzeu Me -
morial „Traian Vuia”, dedi cat personalităţii
acestuia şi cuceririlor ştiinţifice bănăţene. Au
rostit cu acel prilej scurte alocuţiuni preşedin-
tele C.J.Timiş, Constantin Ostaficiuc, şi pri -
ma rul co mu nei, Va leriu Iosif Barboni, şi au
fost înmânate diplome de participare per -
soanelor pre zente. Au fost de puse în fun -

daţia vii torului Muzeu memo rial tu bul metalic
şi un CD cuprin zând realizările judeţului Ti -
miş în primul deceniu al mileniului al III-lea.
La manifestarea din pri mă vara anului 2008
au luat parte prima rul oraşului Fă get, Dorel
Co vaci (deputat de Timiş din iunie 2008), pri-
marul co  mu nei Dum bra va, Ioan Ihasz, cel al
comunei Bâr na, Du mi tru Pe cora, pre cum şi
directorul Mu zeu lui Ba na tului, dr. Dan Leo -
pold Ciobotariu.

Clădirea dedicată lui Traian Vuia a fost
finalizată şi inaugurată în anul 2011, graţie
unei investiţii care s-a ridicat la 2,6 milioane
de lei noi. Clădirea, realizată din sticlă, be -
ne  ficiază de toate dotările necesare unui
obiectiv de mare interes public, de la cen-
trala termică şi terminând cu aparatele de
climatizare, având zece săli. Muzeul este

de ser vit de patru persoane angajate din co -
mună, taxa de vizitare fiind una modică. Tu -
riştii, pe lângă alte numeroase exponate, vor
avea ocazia sa vadă în holul muzeului un
aparat în mărime naturală, la fel ca şi cel
folosit de Traian Vuia pe 18 martie 1906 la
Mon tesson, în Franţa, totul înscriindu-se într-
un firesc efort al autorităţilor locale de a pro-
mova turistic zona comunei Traian Vuia.

PaTRIMONIU:
În anul 1962, sculptoriţa timişoreană Ina
Popescu realizează bustul lui Traian
Vuia. acesta este amplasat în centrul
comunei pe atunci Bujoru, în faţa
Căminului cultural. În anul 1964, satul
Bujoru primeşte în mod oficial numele
de „Traian Vuia”.
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