
Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale
Nume / Prenume Chilat Cezar Calin 

Adresă(e)

Telefon(oane)
Fax(uri)

E-mail(uri)

Naţionalitate(-tăţi) romana

Data naşterii 18.02.1971

Sex masculin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională

Perioada 01.07.2014 - prezent

Funcţia sau postul ocupat Sef administratie – Administratia Judeteana a Finatelor Publice Maramures
Activităţi şi responsabilităţi principale   - organizarea, planificarea, coordonarea si controlul activitatii structurilor din 

subordine
  - indeplinirea ordinelor si dispozitiilor date de conducerea ANAF

Numele şi adresa angajatorului Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj Napoca, P-ta Avram Iancu, 
Nr. 19, Cluj Napoca, Jud. Cluj, Romania; Tel. 0264 – 592602; Fax. 0264-592489

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Finante Publice
Perioada 28.04.2014 – 30.06.2014

Funcţia sau postul ocupat Consilier superior clasa I
Activităţi şi responsabilităţi principale - inspectie fiscala persoane juridice

Numele şi adresa angajatorului Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj Napoca, P-ta Avram Iancu, 
Nr. 19, Cluj Napoca, Jud. Cluj, Romania; Tel. 0264 – 592602; Fax. 0264-592489

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Inspectie Fiscala 
Perioada 27.11.2013 – 27.04.2014

Funcţia sau postul ocupat Consilier superior clasa I
Activităţi şi responsabilităţi principale - inspectie fiscala persoane juridice

Numele şi adresa angajatorului Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti – Administratia Sector 
4 a Finantelor Publice 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Inspectie Fiscala 
Perioada 01.01.2004 – 31.10.2013

Funcţia sau postul ocupat Comisar superior clasa I, comisar sef adjunct, comisar sef sectie
Activităţi şi responsabilităţi principale    - control fiscal agenti economici (comisar superior)

- organizarea, planificarea, coordonarea si controlul activitatii structurilor din 
subordine (comisar sef)

Numele şi adresa angajatorului Garda Financiara -Comisariatul Regional Cluj / Garda Financiara – Sectia 
Maramures

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Control fiscal
Perioada 01.10.1995 – 01.01.2004

Funcţia sau postul ocupat Comisar debutant, comisar principal, comisar A,I,2, comisar superior clasa I
Activităţi şi responsabilităţi principale - control fiscal agenti economici
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Loc. Satu Nou de Jos, jud.Maramures, Romania

- Calin.Chilat.MM@anaf.ro; calin.chilat@yahoo.
com

mailto:.MM@anaf.ro


Numele şi adresa angajatorului Directia Generala a Finantelor Publice Maramures, Str. Gheorghe Sincai, Nr. 46, 
Baia Mare

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Control fiscal
Perioada 28.09.1989 – 31.03.1990

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Stagiu militar

Educaţie şi formare

Perioada Aprilie – iunie 2010
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza Bucuresti

Perioada 2006
Calificarea / diploma obţinută ECDL START

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Concepte de baza ale tehnologiei informatiei, Utilizarea calculatorului si 
organizarea fisierelor, Procesare de text, Informatie si comunicare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

ECDL ROMANIA

Perioada 2004 - 2005
Calificarea / diploma obţinută Diploma de master in Management financiar– contabil si juridic al firmei 

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Management, Marketing
Lucrare dizertatie Managementul administrarii veniturilor bugetului de stat

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Vest Vasile Goldis Arad – Facultatea de Marketing, Management,
Informatica

Perioada 1990 - 1995
Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenta – specializarea Merceologie si managementul calitatii

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Economie politica, Merceologie, Managementul calitatii

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Academia de Studii Economice Bucuresti

Perioada 1985 - 1989
Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat – profil matematica - fizica

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Limba Romana, Matematica, Fizica

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Liceul Teoretic Tirgu Lapus

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Limba romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba engleza

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la

conversaţie
Discurs oral Exprimare

scrisă

Limba Nivel mediu Nivel mediu Nivel mediu Nivel mediu Nivel
mediu

Limba Nivel mediu Nivel mediu Nivel mediu Nivel mediu Nivel
mediu

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare usoara in cadrul unui grup , capacitate de coordonare, de a lucra in 
echipa si de a fi receptiv la idei noi.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- abilitati de lider, crearea unui climat de lucru eficient si a unei atmosfere foarte 
bune in echipa

- coordonare si respectare a modului de realizare a sarcinilor
-       abilitati de rezolvare a problemelor si conflictelor 
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Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

- o buna stapanire a instrumentelor Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint 
- utilizare internet
-       permis european de conducere a computerului obtinut in anul 2006

Competenţe şi aptitudini artistice

Alte competenţe şi aptitudini - lectura
- sport
- vanatoare si pescuit

Permis(e) de conducere Categoria B din anul 1990

Informaţii suplimentare

Anexe
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