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cu aviația Puterilor Centrale, Rusiei sovietice și Ungariei comuniste,
București, Editura Militară, 2017, 380 p. 

Valeriu Avram este născut la Buzău în data de 
25 septembrie 1941. Doctor în istorie, a predat la 
Universitatea Politehnică din București și la Școala de 
Aplicație pentru Forțele Aeriene de la Bodoc, Buzău, 
cursul de Istoria aeronauticii. A scris de-a lungul 
timpului 58 de cărți cu privire la aeronautică și peste 
500 de articole și studii cu privire la istorie, cunoscu-
te și în străinătate (Franța, SUA, Ungaria, Republica 
Moldova). Printre titlurile cele mai cunoscute se nu-
mără „S-a furat aviația”, „Gladiatorii înălțimilor”, 
„Cerul în fl ăcări” etc.

Profesorul universitar Valeriu Avram a fost de-
corat cu Ordinul Meritul cultural, Virtutea Aeronautică, 
Emblema de Onoare a Statului Major General și Emblema 
de Onoare pentru activitatea științifi că. În anul 2004 
a primit premiul Guvernul României-Secretariatul 
Minorităților pentru lucrarea Germanii în Aeronautica Română. În anii 2011, 2012, 
și 2013 a fost premiat de către Fundația Culturală „Magazin Istoric”. În Introducere 
autorul menționează câteva aspecte importante, pe care le aprofundează în cartea sa. 
Printre acestea se numără transformarea avionului, dintr-o curiozitate într-o armă de 
sine stătătoare. Aduce, în prim plan, momentul în care Aviația ajunge să capete im-
portanță (septembrie 1914, Victoria francezilor de la Marna) Aviația a fost integrată în 
sistemul militar românesc în anul 1910, prin trei mari etape: instruirea personalului, 
achiziția de avioane, acțiunile de manevre și operațiuni. Dezvoltarea Aviației se face 
odată cu legea organizării aeronauticii, în 1 aprilie 1913.

Cartea Războiul aerian deasupra României 1916–1919: confruntarea cu aviația Puterilor 
Centrale, Rusiei sovietice și Ungariei comuniste are un număr consistent de pagini fi -
ind publicată la Editura Militară în anul 2017 și reprezintă o contribuție importan-
tă din istoriografi a românească, privind războiul aerian dintre România și Puterile 
Centrale. Tema „Războiul aerian deasupra României 1916–1919” este binevenită în 
serbarea Centenarului, care are loc în acest an. Structurată în 13 capitole: „România 
în perioada neutralității”, descrie evenimentele politice și militare, petrecute între 
1914-1916, „Aeronautica Română între anii 1914 și 1916”, „Crucile negre bombardează 
Bucureștiul și țara”, „Bombardamente și lupte aeriene”, „Nori, zăpadă și brandenbur-
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guri, vânătoarea de baloane captive”, „La Mărăști cerul bubuie de salvele mitralierelor 
de bord”, „Aviația română a câștigat supremația aeriană la Mărăști”, toate aceste ca-
pitole prezintă acțiunile militare, „Misiuni și lupte aeriene pe Valea Oituzului”, capi-
tolul cuprinde rapoarte trimise către Regele Ferdinand I, prezentând date cu privire la 
zbor, vreme, piloți. „Nume pe fi le de bronz”, cuprinde o serie de biografi i: Ott o Jindra, 
Karl Kaszala, Josef Von Maier, Karl Nikitsch, Roman Schmidt, Rudolf Weber, Andreas 
Dombrowski, Friedrich Hefty, Heinrich Kostrba, Augustin Nowak, Karl Patz elt, Carol 
Lurtz , Erich Homburg, Carl Menckhoff , Karl Thom. „Cocardele tricolore înfruntă ste-
lele roșii”, „Victoriile obținute de aeronautica Puterilor Centrale pe frontul românesc 
în anii Primului Război Mondial” prezintă o listă cronologică a victoriilor. Autorul de-
scrie, cu lux de amănunte, fi ecare unitate de Aviație. Sunt descrise misiunile unităților 
și dotarea acestora cu echipamente. Autorul surprinde momentul integrării Aviației în 
sistemul militar românesc, organizarea Aviației, prin legile adoptate, instruirea perso-
nalului și achiziționarea de aparate de zbor.

Contribuția Aeronauticii române în anii Războiului de Întregire Națională 1916-
1919 a fost remarcabilă, aviatorii și artileriștii antiaerieni au demonstrat înaltele lor 
virtuți de luptători redutabili. Aviatorii au executat 10.000 de ore de zbor, susținând 
circa 700 de lupte, obținând 91 de victorii aeriene. Anexele fotografi ce completează 
volumul cu portrete de aviatori și modele de avioane. Sursele utilizate de autor sunt 
cu precădere cele ale Arhivelor Militare Române, Muzeului Militar Național, Muzeul 
Național de Istorie a României, arhive private și străine. Alte surse, care completează 
informațiile inedite, sunt cele ale documentelor publicate, precum cele din Monitorul 
Ofi cial, periodice, memorii și lucrări contemporane. Avram Valeriu, prin lucrarea sa, 
aduce o contribuție importantă istoriei aeronauticii românești și deschide oportunita-
tea unor noi cercetări, care să aprofundeze acest subiect.
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