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Informaţii personale 

 

Nume / Prenume   TAKACS CĂLIN IONEL 

Adresa  Maramureș,  România 

    

E-mail takacscalin@gmail.com   

  

Naţionalitate română 

Data naşterii 07.02.1975 

 

Experienţa profesională 

 
 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate  

                                                      

                                                     Perioada 

 

ACADEMIA DE POLIȚIE “ ALEXANDRU IOAN CUZA” -BUCUREȘTI 

Activități specifice în cadrul unei instituții de învățământ de stat, parte integrantă a 

sistemului național de învățământ militar , de ordine și siguranță publică 

  20.09.2021- prezent 

Funcţia sau postul ocupat   Prorector- locțiitor al comandantului ACADEMIEI DE POLIȚIE  “ALEXANDRU         

IOAN   CUZA”-    București 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Răspunde de activitatea structurilor ce exercită atribuțiile componentelor educaționale 

și de cercetare științifică, care îi sunt încredințate spre coordonare și îndrumare. 

Reprezintă Academia în relațiile cu celelalte unități din M.A.I. și autorități din afara 

M.A.I., conform mandatului și dispozițiilor primite 

 

Numele şi adresa angajatorului DIRECȚIA GENERALĂ DE PROTECȚIE INTERNĂ -BUCUREȘTI 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activități de informații, contrainformații și de protecție, în cadrul structurii 

specializate cu atribuții în domeniul securității naționale, aflate în subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne 

Perioada  28.01.2020- 28.01.2021 

Funcţia sau postul ocupat   Împuternicit- șeful  SERVICIULUI JUDEȚEAN DE PROTECȚIE INTERNĂ-  

     SATU MARE 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Desfășoară, coordonează, sprijină, îndrumă şi controlează activitățile de informații, 

contrainformații și de protecție în scopul identificării, prevenirii și contracarării 

amenințărilor, vulnerabilităților și factorilor de risc care vizează informațiile, 

patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional și capacitatea operațională ale 

structurilor Ministerului Afacerilor Interne sau care pot conduce la tulburarea gravă a 

ordinii publice; 

 

Numele şi adresa angajatorului DIRECȚIA GENERALĂ DE PROTECȚIE INTERNĂ - BUCUREȘTI 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activități de informații, contrainformații și de protecție, în cadrul structurii 

specializate cu atribuții în domeniul securității naționale, aflate în subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne 

Perioada  29.07.2019- 28.01.2020 

Funcţia sau postul ocupat   Împuternicit- șeful  SERVICIULUI JUDEȚEAN DE PROTECȚIE INTERNĂ-  

     SĂLAJ 



Principalele activităţi şi responsabilităţi Desfășoară, coordonează, sprijină, îndrumă şi controlează activitățile de informații, 

contrainformații și de protecție în scopul identificării, prevenirii și contracarării 

amenințărilor, vulnerabilităților și factorilor de risc care vizează informațiile, 

patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional și capacitatea operațională ale 

structurilor Ministerului Afacerilor Interne sau care pot conduce la tulburarea gravă a 

ordinii publice; 

 

 

Numele şi adresa angajatorului DIRECȚIA GENERALĂ DE PROTECȚIE INTERNĂ - BUCUREȘTI 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activități de informații, contrainformații și de protecție, în cadrul structurii 

specializate cu atribuții în domeniul securității naționale, aflate în subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne 

Perioada 03.04. 2017 – 29.07.2019 

Funcţia sau postul ocupat  Împuternicit/desemnat/numit- șeful  Biroului 1 Contrainformații din cadrul 

SERVICIULUI JUDEȚEAN DE PROTECȚIE INTERNĂ- Maramureș 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Desfășoară, coordonează, sprijină, îndrumă şi controlează activitățile de informații, 

contrainformații și de protecție în scopul identificării, prevenirii și contracarării 

amenințărilor, vulnerabilităților și factorilor de risc care vizează informațiile, 

patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional și capacitatea operațională ale 

structurilor Ministerului Afacerilor Interne sau care pot conduce la tulburarea gravă a 

ordinii publice; 

 

Numele şi adresa angajatorului DIRECȚIA GENERALĂ DE PROTECȚIE INTERNĂ - BUCUREȘTI 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activități de informații, contrainformații și de protecție, în cadrul structurii 

specializate cu atribuții în domeniul securității naționale, aflate în subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne 

Perioada 25.11.2004 – 14.02.2017 

Funcţia sau postul ocupat Ofițer de poliție, funcție de execuție- SERVICIUL DE INFORMAȚII ȘI 

PROTECȚIE INTERNĂ Maramureș 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Culegere de informații din domeniul infracţiunilor de natură economico financiară, al 

infracțiunilor la regimul fondurilor publice, al faptelor de corupție și asimilate faptelor 

de corupție, altor fapte care afectează  interesele statului şi climatul de siguranţă al 

mediului de afaceri,  sau în domeniul infracțiunilor aflate în competența DIICOT   

 

Numele şi adresa angajatorului INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI MARAMUREȘ 

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

                                                    Perioada                         

Investigarea infracțiunilor economico financiare  

2001-2004 

Funcţia sau postul ocupat Ofițer de poliție judiciară, funcție de execuție în cadrul SERVICIULUI DE 

INVESTIGARE A CRIMINALITĂȚII ECONOMICE- IPJ Maramureș 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi de investigare şi de cercetare penală în cauze complexe ce au ca obiect 

infracţiuni de natură economico financiară,  iniţierea și organizarea de acţiuni 

preventive pe linia combaterii evaziunii fiscale şi a altor fapte care afectează grav 

interesele statului şi climatul de siguranţă al mediului de afaceri 

 

Numele şi adresa angajatorului INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI MARAMUREȘ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Investigarea infracțiunilor economico financiare complexe 

  

                                                      Perioada 2000 - 2001 

Funcţia sau postul ocupat Ofițer de poliție judiciară, funcție de execuție în cadrul SERVICIULUI DE 

COMBATERE A CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE din cadrul IPJ Maramureș 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi de investigare şi de cercetare penală în cauze ce au ca obiect infracţiuni de 

crimă organizată  

 

Numele şi adresa angajatorului INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI MARAMUREȘ 

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Investigarea infracțiunilor economico financiare 

Perioada  1997-2000  



Funcţia sau postul ocupat   Ofițer de poliție judiciară, funcție de execuție în cadrul BIROULUI DE 

INVESTIGARE A FRAUDELOR   din cadrul Politiei Mun. Baia Mare 

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi   Activităţi de investigare şi de cercetare penală în cauze complexe ce au ca obiect           

infracţiuni de natură economico financiară,  iniţierea și organizarea de acţiuni 

preventive pe linia combaterii evaziunii fiscale şi a altor fapte care afectează grav 

interesele statului şi climatul de siguranţă al mediului de afaceri 

investigarea infracțiunilor economico financiare 

 

 

  

  

Educaţie şi formare  

Perioada 2004 – 2005 

                      Calificarea/diploma obţinută   
 

  DIPLOMĂ DE MASTER – Managementul Financiar Contabil şi Juridic 

al Firmei 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Motivaţia, cariera şi recompensarea salariaţilor, Standingul financiar al intreprinderii 

, Managementul strategiilor investiţionale, Managementul riscului bancar, 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Vasile Goldiș-ARAD- Facultatea de Marketing Management 

Informatică 

  

Perioada 2001 – 2002 

                     Calificarea/diploma obţinută 

 

DIPLOMĂ DE STUDII POSTUNIVERSITARE specializare            

                                         Drept Civil 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Drept Civil, Drept Comercial 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Universitatea Babeş Bolyai -Cluj Napoca , Facultatea Drept Civil 

  

Perioada 1993 - 1997 

Calificarea/diploma obţinută DIPLOMĂ DE LICENŢĂ – Drept, ştiinţe juridice 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Drept penal, Drept procesual penal, Drept civil, Drept procesual civil, Drept 

constituţional şi instituţii politice, Drept comercial, Drept poliţienesc, Teorie şi tactică 

poliţienească, Logică juridică, Drept internaţional public, Drept financiar, Pregătire 

militară generală, Dreptul proprietăţii intelectuale, Psihologie judiciară, Criminologie,   

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Drept 

 

 

 

 

 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba(i) străină(e) cunoscute  

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

 
Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba  Engleză 

 

 

    

B

2 Utilizator 
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B 

2 

Utiliz

ator 

eleme

ntar 

B

2 Utilizator 

elementar 

B

2 Utilizator 

elementar 

B

2 

Utilizator 

independent 



Limba  Franceză 

B

1 Utilizator 

independent  

B 
1 

Utiliz

ator 

eleme

ntar 

B

1 Utilizator 

elementar 

B

1 Utilizator 

elementar 

B

1 

Utilizator 

independent 

           

  
 

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de comunicare şi relaţionare atât la nivel intergrupal cât şi intragrupal, 

capacitate analitică și echilibru în luarea deciziilor, atitudine motivațională și 

capacități persuasive specifice culturii organizaționale .  

Competenţe şi aptitudini organizatorice  Abilități organizatorice, de a lucra sub presiunea timpului limită alocat, capacitate de 

mediere a conflictelor.  

Competenţe şi aptitudini tehnice   Disponibilitate la efort prelungit.  

Competenţe şi aptitudini IT   Permis European de Conducere a Computerului – prin promovarea testelor din     

    programa ECDL, în anul 2006  

  

Alte competenţe şi aptitudini    Rezistenţă la acţiunea factorilor stresori, comportament echilibrat şi stăpânire de  

   sine . 

Permis de conducere Permis de conducere – categoria B. 

Informaţii suplimentare -Curs de prevenire şi luptă împotriva corupţiei  

Corpul Naţional al Poliţiei din Spania (2002), 

-Curs de investigare a fraudelor ce afectează interesele financiare ale Uniunii 

Europene- organizat de OLAF –European Anti-fraud Office (2016) 

  

 

 




