
CURRICULUM VITAE 

MAŞLINCA-PRISECARU Dănuţ-Ilie 

 

Data şi locul naşterii: 19.05.1961, comuna Săcălăşeni, jud. Maramureş 

Starea civilă: căsătorit, , un copil  

 

 EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 

1986              absolvent al Şcolii Militare de Ofiţeri Activi „ Nicolae Bălcescu” ; 

1986              curs comandant pluton aruncătoare 82 mm ; 

1990              curs de conducere a acţiunilor de luptă în munte ; 

1992              curs de comandanţi de companie infanterie ; 

1996              curs intensiv de cunoaştere a limbii engleze la U.N.Ap ;       

1998             absolvent al Academiei de Înalte Siudii Militare, secţia arme întrunite,  

1998  curs premergător încadrării pe funcţie de comandant de batalion, Făgăraş ; 

1999             absolvent al cursului  de conducere şi stat major nivel Brigadă din  

                       cadrul U.N.Ap ;  

2004              master în drept administrativ şi statutul funcţionarului public la  Universitatea de Vest 

„ Vasile Goldiş” ; 

 2007             Centrul pentru relaţii civili –militari, Monterey, Curs de resurse umane, desfăşurat la 

Cercul Militar Bucureşti; 

2008             „Joint”, curs de conducere strategică din cadrul U.N.Ap, cu predare în     limba engleză 

. 

 EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

 

1986-1987                    comandant de pluton infanterie la U.M. 01380 Arad ; 

1987-1990                    comandant de pluton vînători de munte la U.M. 01038 Borşa ; 

1990-1996                    comandant companie infanterie  la U.M. 01300 Baia Mare ; 

1996-1998                    student la A.I.S.M. ; 

1998-1999                    Ofiţer 2 în comandamentul Bg.81 Mc. Dej ; 

1999-2000                    şef de stat major la B.811 I. Dej ; 

2000-2003                    şef S-3 Operaţii la Bg.230 I.Mo. Baia Mare ; 

2003-2006                    şef Birou Informare-Recrutare Maramureş ; 

2006-2007                    şef Birou Informare-Recrutare Satu Mare ; 

2007-2008                    locţiitor C.M.J. Satu Mare ; 

2008                             comandant C.M.J. Satu Mare ; 

2009-2012                    şef S.T.P.S.( O.M.E.P.T.A.) Satu Mare ; 

august 2912 - prezent   şef S.T.P.S. Maramureş 

 

 DISTINCŢII ŞI DECORAŢII 

 

2001 Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile 

apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale ; 

2006 Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniile 

apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale ; 

2011                  Semnului onorific În Serviciul Patriei  pentru 25 de ani de activitate în domeniile 

apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale..  


