ŞEFUL DIRECŢIEI LOGISTICE

Gl.bg. ing. dr.
Constantin NEGREA

Gl.bg. ing. dr. Constantin Negrea s-a născut la data de 14 noiembrie1964,
în localitatea Craiova, judeţul Dolj.
Este căsătorit şi are trei copii.
STUDII:

FUNCŢII ÎNDEPLINITE:

• 2014 - Cursul postuniversitar de
dezvoltare profesională în conducere
strategică (nivel JOINT) la Universitatea
Naţională de Apărare “Carol I”;
• 2013 - Doctor în domeniul ştiinţe militare
şi informaţii;
• 2011 - Curs postuniversitar de
perfecţionare în specializarea
managementul resurselor de apărare pentru
personalul de conducere, România;
• 2007 – Curs de specializare ACROSS,
Italia;
• 2007 – Curs de introducere în
terminologia NATO, Universitatea
Naţională de Apărare “Carol I”;
• 2007 - Curs pentru ofiţeri de logistică
instructori în teatrele de operaţii LOGREP,
Italia;

• 19.01.2018 - numit şeful Direcţiei logistice;
• 03.08.2017-18.01.2018 împuternicit şef al Direcţiei
logistice;
• 22.07.2014-02.08.2017 locţiitorul şefului Direcţiei
logistice;
• 24.02.2014 – este împuternicit pentru locţiitorul şefului
Direcţiei logistice;
• 2009 – 2014 – şef Secţie mentenanţă în Direcţia
Logistică;
• 2007 – 2009 – şef Birou mentenanţă forţe terestre din
Direcţia Logistică;
• 2006 – 2007 – ofiţer specialist în Biroul conducere
logistică forţe terestre din cadrul Direcţiei Logistice;
• 2003 – 2006 – ofiţer 2 - inspector protecţia muncii în
Biroul protecţia mediului, muncii , supraveghere tehnică şi
metrologie legală din cadrul Direcţiei logistice - prin
cumul, ofiţer 2 în Biroul conducere forţe terestre;
• 2004 - 2005 - locţiitorul şefului Centrului multinaţional

• 2006 - Curs avansat de operaţii
multinaţionale întrunite - Joint la
Universitatea Naţională de Apărare “Carol
I”;
• 2006 - Advanced Joint Operations Staff
Officer Course la Universitatea Naţională de
Apărare “Carol I”;
• 2005 – Curs de specializare ACROSS,
Italia;
• 2004 – Misiune - locţiitorul şefului
Centrului multinaţional logistic
întrunit/Divizia poloneză - Iraki Freedom
III (Ofiţer 1) în T.O. IRAK;
• 2002 - Curs de management al sistemelor
tehnice în domeniul blindate, automobile şi
tractoare, Academia tehnică militară;
• 1990 – Academia tehnică militară,
Facultatea de blindate si aviaţie, inginer specialitatea Tancuri şi Auto;
• 1983 – Liceul militar "T. Vladimirescu"
Craiova;

logistic întrunit/Divizia poloneză - Iraki Freedom III (6
luni)
• 2002 – 2003 – şeful logisticii în Batalionul 116 Logistic
din Brigada 2 Infanterie;
• 2000 – 2002 – şeful Atelierului de reparat tehnică
militară din Brigada 2 Mecanizată;
• 1995 – 2000 – ofiţer 3 cu activitatea de producţie şi
asigurarea materială la Atelierul de reparat tehnică militară
din Brigada 2 Mecanizată;
• 1990 – 1995 – inginer proiectant principal gradul III în
Secţia 444 Reparaţii Tehnică de Aviaţie.
DISTINCŢII ŞI DECORAŢII:
• Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Ofiţer;
• Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Cavaler;
• Emblema de onoare a Statului Major General;
• Emblema de onoare a Statului Major al Forţelor Terestre;
• Distincţia "Omul anului";
• Emblema de Onoare a Logisticii;
• Emblema de merit "În Serviciul Armatei " pentru 15 ani
de activitate;
• Semnul Onorific „În Serviciul Armatei“ pentru 20 ani de
activitate;
• Semnul Onorific „În Serviciul Armatei“ pentru 25 ani de
activitate.
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
• Engleză
• Franceză
AUTOR/COAUTOR: a mai mult de 60 – acte
normative, strategii, concepţii etc.

