SUBOFIŢER DE COMANDĂ
Maistru militar principal dr. Cornelia MIHALCEA
S-a născut la data de 2 mai 1963, în localitatea
Grădiştea, judeţul Brăila.
După absolvirea Şcolii de Maiştri Militari şi
Subofiţeri „Gheorghe Lazăr”, Sibiu, arma intendenţă
(1985), a îndeplinit funcţiile de: specialist 2 şi comandant
grupă gospodărie, la Regimentul 301 Mecanizat „Petru
Rareş”, Galaţi (1985-1987); specialist 1 şi comandant
grupă la Regimentul 3 Geniu, Buzău (1987-1999); ajutor
cu evidenţa (şi dactilograf) la Biroul Personal, Front şi
Mobilizare, la Regimentul 3 Geniu, Buzău (1999-2000);
ajutor la şeful serviciului echipament şi alimente la
Regimentul 3 Geniu, Buzău (2000-2001); subofiţer
tehnic în Biroul evidenţă tehnico-materială, din G4 Logistică, la Comandamentul
Operaţional Întrunit, Buzău (2001-2002); consilier al comandantului Comandamentului
Operaţional Întrunit „Mareşal Alexandru Averescu”, Buzău, (2002-2010); consilier al
comandantului Diviziei 2 Infanterie „Getica”, Buzău, (2010-2015). Din ianuarie 2016 este
subofiţer de comandă a Diviziei 2 Infanterie „Getica”, Buzău.
În paralel, a absolvit următoarele forme de pregătire: Curs de perfecţionare în armă
(1989); Facultatea de Economie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi (1993-1999);
Curs de carieră pentru maiştri militari clasa I (2000); Curs de Psihopedagogie şi Metodică
Didactică (2001); Curs postuniversitar de specializare în domeniul Managementului
Resurselor Umane (2002-2003); Curs de consilieri ai comandanţilor (2004), Curs de
interoperabilitate (2005), Curs intensiv de limba engleză (2005-2006). În perioada 20082011, a urmat programul de studii doctorale la Şcoala doctorală din cadrul Academiei de
Studii Economice din Bucureşti, domeniul aprofundat-management, finalizat în anul 2013,
cu susţinerea lucrării de doctorat. În anul 2015 a absolvit cursul de formator şi cursul de
evaluator competenţe profesionale.
Misiuni internaţionale executate: 2007-2008, Kosovo, Grupul de ofiţeri şi subofiţeri
care încadrează posturi în comandamentul KFOR, subofiţer de stat major la centrul de

coordonare logistică întrunită J4 JLCC; 2011-2012, Afganistan, Batalionul 2 Manevră,
subofiţer de stat major la Biroul planificare logistică/S-4 Logistică.
Pentru rezultatele obţinute de-a lungul carierei a primit următoarele distincţii: Titlul
onorific de „Militar Veteran” (2012); Insigna „Participant la misiuni în străinătate” (2008,
2012); Medalia NATO Non-Article V (2008); Emblema de merit „În Serviciul Armatei
României” clasa a II-a (2007); Semnul Onorific „În Serviciul Patriei” pentru XV, XX şi
XXV ani de activitate (2000, 2005 şi 2010).
Este căsătorită şi are un fiu şi o fiică.

