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Centenarele aeronauticii militare române. 

Doctrină, instruire şi înzestrare. Tradiţie 

şi continuitate. Personalităţi, acţiuni 

militare (coord. gl.-lt. dr. Cârnu Fănică, c-

dor. Marius-Mihai Ouatu, c-dor. dr. 

Marius-Adrian Nicoară, lt.-c-dor. Daniel 

Stan, Bucureşti, Editura Centrului Tehnic-

Editorial al Armatei, 2014, 598 p. 

 

Volumul Centenarele aeronauticii militare române. Doctrină, instruire şi 

înzestrare. Tradiţie şi continuitate. Personalităţi, acţiuni militare cuprinde 

studiile prezentate la sesiunea de comunicări organizată de Şcoala de Aplicaţie 

pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu”  în 2013. Prima parte este dedicată studiilor 

care au abordat probleme de doctrină, instruire şi înzestrare (27), între care se 

numără cele semnate de: gl. mr. dr. Victor Strâmbeanu – Puterea aeriană în 

conflictul asimetric (studiu de caz: Afganistan), Vasile Florea – Puncte de vedere 

mai vechi şi mai noi cu privire la spiritul de unitate naţională la români,  

Eminescu Coşerea – Surprinderea în spaţiul aerian – factor determinant în 

obţinerea succesului operaţional, Eugen-Mihail Casapu – Unele aspecte ale artei 

militare în Aeronautica Militară Română şi Iulian Jurjan – Înarmarea României – 

o problemă cu implicaţii în securitatea naţională. 

Un număr de 27 de studii au abordat problematica Secţiunii a II-a Tradiţie şi 

continuitate. Personalităţi, acţiuni militare, dintre acestea remarcându-se: Valeriu 

Avram – Participarea Aviaţiei Militare Române la cel de-al Doilea Război 

Balcanic, Luminiţa Giurgiu – Primul program de dezvoltare a aeronauticii în 

perioada interbelică (1924), Vasile Tudor – Andrei Popovici – un titan al Aviaţiei 

Române, Ioana-Roxana Nicolae – Bombardamentele asupra Ploieştiului 1943-

1944 şi Alexandru-Mihail Tănase – Operaţiunea „Slapstick” – acţiunea Diviziei 1 

Aeropurtate britanice în Italia (septembrie 1943). 

Volumul se impune prin cantitatea impresionantă de studii ştiinţifice care 

denotă, pe de-o parte, interesul pentru cercetarea aviaţiei din trecut, prezent şi 

viitor, iar în al doilea rând prin calitatea celor care semnează, de la studenţi la 

cadre didactice, de la pasionaţi de istoria acestei domeniu la specialişti şi 

cercetători cu ştate vechi pe acest palier. 

 


