Colonel Emilian CHIREA
Locțiitor al șefului Direcției planificare strategică
Colonelul Emilian CHIREA, s-a născut la 24 august 1970 în Balș/jud
OLT, a urmat cursurile Liceului Militar Dimitrie Cantemir (promoția
1988), ulterior a absolvit Școala Militară de Ofițeri Activi de artilerie și
rachete terestre ”Ioan Vodă” (promoția 1991).
A absolvit cursurile de carieră necesare, astfel: Curs perfecţionare
comandanţi baterii artilerie– Sibiu, 1997; Cursul de perfecționare a
ofițerilor din statele majore de tip divizion de artilerie – Sibiu, 2001, Curs
de stat major tip Brigadă -2003; Cursul Advanced Joint Operations Staff
Officer Course – București - 2009.
Cursul postuniversitar de dezvoltare profesională în domeniul
"Managementul resurselor de apărare pentru personalul de conducere"Brașov, 2015.
Ofițerul și-a perfecționat pregătirea militară prin absolvirea unor cursuri în străinătate, astfel:
Introduction to budgeting concepts (SUA 2016), CSDP Orientation Course (Belgia, 2013), ESDC
European Armament Cooperation Course Awareness level (Belgia, 2014) și National War College
(SUA, 2019).
Studii universitare și de master: Master of Science in National Security Strategy (NDU, Washington
DC, 2019), Master Securitate şi Apărare Naţională (UNAp, 2008); Licența autovehicule
rutiere/Facultatea de mecanica (Craiova, 2002).
A îndeplinit atribuțiile următoarelor funcții de comandă și execuție: comandant pluton / RgArtMx, BI
(1991-1998), comandant baterie/ BI (1999-2001), ofițer de stat major/ BI(2001 – 2004), ofițer de stat
major/ BgI(2004 – 2006), șef birou /CdmBg (2006-2007), ofițer de stat major/DPS/SMG (2008-2010),
șef birou, șef secție/ DPS/SMAp (2014-2017), șef serviciu/ DPS/SMAp (2017-2020).
Pe parcursul carierei a încadrat funcții în structuri multinaționale și de reprezentare în cadrul
Reprezentanței Militare a României la NATO și UE (Bruxelles, 2010-2014) și la Comandamentul Aliat
pentru operații-ACO (Mons, 2016).
A participat la următoarele misiuni în teatrele de operații: KFOR- Kosovo (2002), Antica Babilonia,
Iraki Freedom, Irak (2004), ISAF - Afganistan (2005).
A fost recompensat cu: Semnul Onorific ”În Serviciul Patriei” pentru XV, XX și XXV de ani,
Emblema de Onoare a Statului Major al Apărării, Emblema de merit "În Serviciul Armatei României"
cls. a II-a, (2019).
Ca urmare a participării la misiunilor din teatrele de operații au fost distins cu o medaliile ”Non-art. 5
Medal”, NATO 2004 și 2005. Deține titlul de Militar Veteran.
Cunoaște limba engleză și franceză.
Este căsătorit cu Geanina de profesie asistentă de farmacie, împreună au o fiică, studentă la Facultatea
de medicină.

