
 
 
 

 
120 

 
  

 
 

 
General-locotenent prof. univ. dr. CODRESCU 

COSTACHE, a devenit membru titular al Academiei 
Oamenilor de ŞtiinŃă din România, SecŃia de ŞtiinŃe Militare, 
în anul 1998. A desfăşurat activitate ştiinŃifică în domeniile: 
strategii de securitate şi apărare naŃională, strategie militară, 
artă operativă, tactica ForŃelor Terestre şi Aeriene, istorie 
militară, teoria organizării şi mobilizării armatei.  

A participat, în perioada 1983-1989, la aplicaŃii 
naŃionale şi de cooperare îndeplinind funcŃii de nivel 
operativ sau strategic.  
          S-a născut la 6 februarie 1926, în comuna Salcia 
Nouă, judeŃul Vrancea. A absolvit Şcoala de OfiŃeri de 

Artilerie Antiaeriană Braşov (1951) şi următoarele cursuri: cursul de comandanŃi 
de baterii (1957); cursul de comandanŃi de regimente (1962); Academia Militară 
Generală, Facultatea de Arme şi Spate, secŃia rachete şi artilerie antiaeriană (1966); 
Colegiul Superior de Stat Major – curs postacademic, profil unic – tactică şi 
strategie militară (1977). A obŃinut titlul de Doctor în ŞtiinŃe Militare la Academia 
Militară, în anul 1977, cu teza intitulată „Studiu cu privire la optimizarea apărării 
antiaeriene – în sistem – cu artilerie şi rachete antiaeriene a diferitelor obiective 
de pe teritoriu“.  

Activitate profesională: comandant de subunitate (1951-1956); locŃiitor 
comandant regiment (1956-1963); cadru didactic în cadrul Academiei Militare 
(1963-1975); şef de birou şi apoi şef de SecŃie Organizare din cadrul Marelui Stat 
Major (1975-1983); şef de secŃie şi şef direcŃie, studii operativ-strategice şi 
prognoză în cadrul Marelui Stat Major (1983-1989); locŃiitor al şefului 
Departamentului pentru ÎnvăŃământ, ŞtiinŃă şi Cultură şi şef al DirecŃiei de Studii 
Operativ-Strategice şi Istorie Militară (1990-1991); director adjunct şi cercetător 
ştiinŃific gradul I, Institutul de Studii Operativ-Strategice şi Istorie Militară (1991-
1998); profesor universitar consultant – conducător de doctorat în cadrul 
UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I“ (1998-2007). 

Activitate ştiinŃifică: în perioada 1966-2002 a susŃinut un număr însemnat 
de comunicări la sesiuni de comunicări ştiinŃifice, în Ńara şi în străinătate (în 
perioada 1983-1990 a participat, în fiecare an, la sesiunile de comunicări ştiinŃifice 
pe probleme militare organizate în cadrul Tratatului de la Varşovia). După 1989, a 
participat la sesiunile organizate de Institutul de Studii Operativ-Strategice şi 
Istorie Militară, din care trei la nivel internaŃional, şi la sesiunile organizate de 
Academia de Înalte Studii Militare, Academia Tehnică Militară şi Casa NATO. A 
participat, în funcŃia de locŃiitor al şefului de stat major pentru bilanŃ, la patru 
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aplicaŃii naŃionale sau de cooperare cu comandamente militare operative şi 
strategice din alte state, ce au avut loc în Ńara noastră în perioada 1984-1989. A 
participat, în funcŃia de locŃiitor al conducătorului aplicaŃiei pentru Armata română 
sau şef al grupei operative, la patru aplicaŃii de cooperare cu comandamente 
militare operative şi strategice desfăşurate, în perioada 1984-1989, pe teritoriul 
unor state vecine.  

Realizări deosebite: inovaŃie: Trusa de stat major pentru trupele de rachete 
şi artilerie antiaeriană (Divizie - Brigadă - Regiment); a creat Şcoala de prognoză 
în domeniul militar, structură în cadrul căreia au fost elaborate 14 studii de 
prognoză – uz intern – totalizând peste 3000 de pagini. Optimizarea apărării 
antiaeriene nemijlocite a obiectivelor din teritoriu, folosind unele metode de calcul 
matematic; Punerea bazelor, organizarea şi conducerea activităŃii de cercetare 
prospectivă în domeniul militar.  

PublicaŃii: coordonator, autor şi coautor a 15 cărŃi şi manuale, dintre care 
menŃionăm: „Manual de Tactica Apărării Antiaeriene a Teritoriului" ed. 1970 şi 
1974, „Studii de Strategie Militară“, 1981, volume de autor: Idei şi concepŃii 
doctrinare româneşti. EvoluŃie istorică (ediŃie în limbile engleză şi spaniolă), Ed. 
Militară, Bucureşti, 1990; InfluenŃa gândirii militare asupra desfăşurării 
războaielor în ultimele cinci secole. Cazul românesc, (ediŃie în limbile engleză şi 
spaniolă), Editura Militară, Bucureşti, 1991; Armata Română în RevoluŃia din 
Decembrie 1989, Ed. Militară, Bucureşti, 1994, ed. a II-a, revăzută şi completată, 
1999; coautor: Studii de strategie militară, Ed. Militară, Bucureşti, 1987, 
Antrenarea asistată de calculator a statelor majore, Ed. Militară, Bucureşti, 1987, 
Tratat de ştiinŃă militară, vol. II, Ed. Militară, Bucureşti, 2001. Articole publicate 
în străinătate: The impact of military tourght on armed conflicts during the 
romanian case, Actas del XII Congreso Internacional de Ciencias Historicas, Ed. 
Taravela, Madrid, 1992; La première guerre balcanique. Echos dans l’opinion 
publique de Roumanie, Ed. Comitetului Elen de Istorie Militară, Grecia, 1992; 
Armata Română în Decembrie 1989 alături de popor, pentru apărarea intereselor 
Ńării, Gândirea militară românească, număr comun, realizat cu revista Uj 
Honvedsegi Szenle, a Armatei Republicii Ungaria, 1995. A publicat 30 de articole 
în reviste de specialitate din Ńară şi străinătate, a participat la 20 de manifestări 
naŃionale şi internaŃionale (congrese, conferinŃe, simpozioane, sesiuni şi 
comunicări).  

Premii, ordine şi medalii: premiul General Constantin Hârjeu şi premiul 
Oştirea Română, pentru lucrarea Armata Română în RevoluŃia din Decembrie 
1989, ediŃiile 1998 şi, respectiv, 1999, acordate de Statul Major General al Armatei 
României. 

Afilieri: Membru titular al Academiei Oamenilor de ŞtiinŃă din România. 
Membru al FundaŃiei Colegiului NaŃional de Apărare, al FundaŃiei Pro patria, al 
FundaŃiei de Cultură Patriotică Mărăşti – Mărăşeşti – Oituz şi al Comisiei Române 
de Istorie Militară. 


