
Anexa nr.1

Functia publica 
specifica de executie Clasa Gradul 

profesional

0 1 2 3 4 5

1 inspector antifrauda I superior 2

2 inspector antifrauda I asistent 1

3

1 inspector antifrauda I superior 4

2 inspector antifrauda I asistent 3

2 inspector antifrauda I debutant 1

8

1 inspector antifrauda I principal 1

2 inspector antifrauda I asistent 2

Serviciul de control antifrauda 1

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Serviciul de control antifrauda 3

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Total Serviciul de control antifrauda 1

Total Serviciul de control antifrauda 2

Serviciul de control antifrauda 2

Nr.
crt.

Denumire functie 

Directia generala antifrauda fiscala

Numar 
posturi Conditii de ocupare a posturilor vacante

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;

condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;

DIRECTIA REGIONALA ANTIFRAUDA FISCALA 4 TG -JIU

1



Functia publica 
specifica de executie Clasa Gradul 

profesional

0 1 2 3 4 5

Nr.
crt.

Denumire functie 
Numar 
posturi Conditii de ocupare a posturilor vacante

3 inspector antifrauda I debutant 2

5

1 inspector antifrauda I superior 3

2 inspector antifrauda I principal 1

3 inspector antifrauda I asistent 2

4 inspector antifrauda I debutant 2

8

1 inspector antifrauda I superior 2

2 inspector antifrauda I principal 2

3 inspector antifrauda I asistent 1

5

1 inspector antifrauda I  superior 1

2 inspector antifrauda I  principal 1

3 inspector antifrauda I  asistent 2

Serviciul de control antifrauda 5

Total Serviciul de control antifrauda 3

Total Serviciul de control antifrauda 4

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Serviciul de control antifrauda 6

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
- condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;

- condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Serviciul de control antifrauda 4

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Total Serviciul de control antifrauda 5

2



Functia publica 
specifica de executie Clasa Gradul 

profesional

0 1 2 3 4 5

Nr.
crt.

Denumire functie 
Numar 
posturi Conditii de ocupare a posturilor vacante

4 inspector antifrauda I debutant 2

6

1 inspector antifrauda I  superior 2

2 inspector antifrauda I  principal 1

3 inspector antifrauda I  asistent 1

4 inspector antifrauda I debutant 3

7

1 inspector antifrauda I  superior 2

2 inspector antifrauda I  principal 2

4

1 inspector antifrauda I  superior 1

2 inspector antifrauda I debutant 2

3

- condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Serviciul de control antifrauda 7

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Serviciul de control antifrauda 8
- studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
- condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;

Total Serviciul de control antifrauda 6

Total Serviciul de control antifrauda 7

Total Serviciul de control antifrauda 8

Total Serviciul de control antifrauda 9

Serviciul de control antifrauda 9

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

3



Functia publica 
specifica de executie Clasa Gradul 

profesional

0 1 2 3 4 5

Nr.
crt.

Denumire functie 
Numar 
posturi Conditii de ocupare a posturilor vacante

1 inspector antifrauda I  superior 3

2 inspector antifrauda I  asistent 1

3 inspector antifrauda I debutant 3

7

1 inspector antifrauda I  superior 1

2 inspector antifrauda I  principal 1

3 inspector antifrauda I debutant 2

4

60

1 inspector antifrauda I superior 1

2 inspector antifrauda I asistent 1

Serviciul de control antifrauda 1

TOTAL DRAF 4 TG-JIU

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;

condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;

Serviciul sinteza si raportari

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
- disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

DIRECTIA REGIONALA ANTIFRAUDA FISCALA 5 DEVA

Total Serviciul de control antifrauda 10

Total Serviciul de sinteza si raportari

Serviciul de control antifrauda 10

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

4



Functia publica 
specifica de executie Clasa Gradul 

profesional

0 1 2 3 4 5

Nr.
crt.

Denumire functie 
Numar 
posturi Conditii de ocupare a posturilor vacante

3 inspector antifrauda I debutant 3

5

1 inspector antifrauda I superior 1

2 inspector antifrauda I principal 1

3 inspector antifrauda I asistent 1

4 inspector antifrauda I debutant 4

7

1 inspector antifrauda I principal 4

2 inspector antifrauda I asistent 3

3 inspector antifrauda I debutant 1

8

1 inspector antifrauda I superior 2

2 inspector antifrauda I asistent 3

3 inspector antifrauda I debutant 4

Total Serviciul de control antifrauda 1

- condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Serviciul de control antifrauda 4

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Serviciul de control antifrauda 2

Serviciul de control antifrauda 3

Total Serviciul de control antifrauda 2

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Total Serviciul de control antifrauda 3

5



Functia publica 
specifica de executie Clasa Gradul 

profesional

0 1 2 3 4 5

Nr.
crt.

Denumire functie 
Numar 
posturi Conditii de ocupare a posturilor vacante

9

1 inspector antifrauda I superior 1

2 inspector antifrauda I principal 2

3 inspector antifrauda I asistent 1

4 inspector antifrauda I debutant 3

7

1 inspector antifrauda I  superior 1

2 inspector antifrauda I  principal 1

3 inspector antifrauda I  asistent 1

4 inspector antifrauda I debutant 3

6

1 inspector antifrauda I  superior 3

2 inspector antifrauda I  principal 1

3 inspector antifrauda I debutant 3

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Serviciul de control antifrauda 6

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Serviciul de control antifrauda 7

Total Serviciul de control antifrauda 4

Serviciul de control antifrauda 5

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Total Serviciul de control antifrauda 5

Total Serviciul de control antifrauda 6

6



Functia publica 
specifica de executie Clasa Gradul 

profesional

0 1 2 3 4 5

Nr.
crt.

Denumire functie 
Numar 
posturi Conditii de ocupare a posturilor vacante

7

1 inspector antifrauda I  superior 2

2 inspector antifrauda I  asistent 3

3 inspector antifrauda I debutant 3

8

1 inspector antifrauda I  principal 4

2 inspector antifrauda I  asistent 2

3 inspector antifrauda I debutant 3

9

1 inspector antifrauda I  principal 2

2 inspector antifrauda I  asistent 4

3 inspector antifrauda I debutant 3

9

Serviciul de control antifrauda 8

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Serviciul de control antifrauda 9

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Serviciul de control antifrauda 10

Total Serviciul de control antifrauda 7

Total Serviciul de control antifrauda 8

Total Serviciul de control antifrauda 10

Total Serviciul de control antifrauda 9

7



Functia publica 
specifica de executie Clasa Gradul 

profesional

0 1 2 3 4 5

Nr.
crt.

Denumire functie 
Numar 
posturi Conditii de ocupare a posturilor vacante

1 inspector antifrauda I  superior 1

2 inspector antifrauda I  principal 1

3 inspector antifrauda I debutant 2

4

79

1 inspector antifrauda I superior 1

2 inspector antifrauda I  asistent 1

3 inspector antifrauda I debutant 2

4

1 inspector antifrauda I superior 2

2 inspector antifrauda I principal 2

3 inspector antifrauda I debutant 3

Serviciul sinteza si raportari

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
- disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Total Serviciul de sinteza si raportari

Serviciul de control antifrauda 2

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Serviciul de control antifrauda 1

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

TOTAL DRAF 5 DEVA

Total Serviciul de control antifrauda 1

DIRECTIA REGIONALA ANTIFRAUDA FISCALA 6 ORADEA

8



Functia publica 
specifica de executie Clasa Gradul 

profesional

0 1 2 3 4 5

Nr.
crt.

Denumire functie 
Numar 
posturi Conditii de ocupare a posturilor vacante

7

1 inspector antifrauda I superior 3

2 inspector antifrauda I principal 3

3 inspector antifrauda I asistent 2

4 inspector antifrauda I debutant 3

11

1 inspector antifrauda I superior 2

2 inspector antifrauda I principal 1

3 inspector antifrauda I asistent 2

4 inspector antifrauda I debutant 3

8

1 inspector antifrauda I superior 1

2 inspector antifrauda I principal 2

3 inspector antifrauda I debutant 2

5Total Serviciul de control antifrauda 5

Total Serviciul de control antifrauda 3

Total Serviciul de control antifrauda 2

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Serviciul de control antifrauda 5
 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Total Serviciul de control antifrauda 4

Serviciul de control antifrauda 3

Serviciul de control antifrauda 4

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

9



Functia publica 
specifica de executie Clasa Gradul 

profesional

0 1 2 3 4 5

Nr.
crt.

Denumire functie 
Numar 
posturi Conditii de ocupare a posturilor vacante

1 inspector antifrauda I  superior 3

2 inspector antifrauda I  principal 1

3 inspector antifrauda I  asistent 3

4 inspector antifrauda I debutant 3

10

1 inspector antifrauda I  superior 2

2 inspector antifrauda I  principal 3

3 inspector antifrauda I debutant 2

7

1 inspector antifrauda I  superior 3

2 inspector antifrauda I  principal 1

3 inspector antifrauda I debutant 1

5

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Total Serviciul de control antifrauda 6

Serviciul de control antifrauda 6

Total Serviciul de control antifrauda 8

Serviciul de control antifrauda 7

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Serviciul de control antifrauda 8

Total Serviciul de control antifrauda 7

Serviciul de control antifrauda 9 10



Functia publica 
specifica de executie Clasa Gradul 

profesional

0 1 2 3 4 5

Nr.
crt.

Denumire functie 
Numar 
posturi Conditii de ocupare a posturilor vacante

1 inspector antifrauda I  principal 1

2 inspector antifrauda I debutant 2

3

1 inspector antifrauda I  asistent 3

2 inspector antifrauda I debutant 2

5

1 inspector antifrauda I superior 1

2 inspector antifrauda I  principal 1

3 inspector antifrauda I  asistent 1

4 inspector antifrauda I debutant 2

5

70
Directia regionala antifrauda Bucuresti

Directia control antifrauda 1

Serviciul de control antifrauda 1

Total Serviciul de control antifrauda 9

Total Serviciul de control antifrauda 10

Serviciul sinteza si raportari

Serviciul de control antifrauda 10

- studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
- condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

TOTAL DRAF 6 ORADEA

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
- disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Total Serviciul de sinteza si raportari
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Functia publica 
specifica de executie Clasa Gradul 

profesional

0 1 2 3 4 5

Nr.
crt.

Denumire functie 
Numar 
posturi Conditii de ocupare a posturilor vacante

1 inspector antifrauda I principal 1

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

1

1 inspector antifrauda I asistent 1

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

1

1 inspector antifrauda I principal 1

2 inspector antifrauda I  asistent 1

2

1 inspector antifrauda I  superior 1

Serviciul de control antifrauda 3

Total Serviciul de control antifrauda 3

Serviciul de control antifrauda 5

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Total Serviciul de control antifrauda 5

Serviciul de control antifrauda 6

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 

ih l i i l t t l i i l t d ăt l bi t d i lit t t i t î diţiil l ii

Total Serviciul de control antifrauda 1
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Functia publica 
specifica de executie Clasa Gradul 

profesional

0 1 2 3 4 5

Nr.
crt.

Denumire functie 
Numar 
posturi Conditii de ocupare a posturilor vacante

2 inspector antifrauda I  principal 1

3 inspector antifrauda I debutant 1

3

1 inspector antifrauda I  superior 3

2 inspector antifrauda I principal 2

3 inspector antifrauda I  asistent 2

7

1 inspector antifrauda I  superior 2

2 inspector antifrauda I principal 3

3 inspector antifrauda I debutant 2

7

1 inspector antifrauda I superior 3

2 inspector antifrauda I  principal 2

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;

Serviciul de control antifrauda 8

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Total Serviciul de control antifrauda 8

Serviciul de control antifrauda 9

Total Serviciul de control antifrauda 6

Serviciul de control antifrauda 7

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Total Serviciul de control antifrauda 7

psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

13



Functia publica 
specifica de executie Clasa Gradul 

profesional

0 1 2 3 4 5

Nr.
crt.

Denumire functie 
Numar 
posturi Conditii de ocupare a posturilor vacante

3 inspector antifrauda I asistent 2

7

1 inspector antifrauda I superior 4

2 inspector antifrauda I  principal 3

3 inspector antifrauda I  asistent 1

8

36

1 inspector antifrauda I  superior 1

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

1

1 inspector antifrauda I  asistent 1

Serviciul de control antifrauda 10

Total Serviciul de control antifrauda 10

Serviciul de control antifrauda 2

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;

Directia control antifrauda 1

Directia control antifrauda 2

Serviciul de control antifrauda 1

Total Serviciul de control antifrauda 9

 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Total Serviciul de control antifrauda 1
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Functia publica 
specifica de executie Clasa Gradul 

profesional

0 1 2 3 4 5

Nr.
crt.

Denumire functie 
Numar 
posturi Conditii de ocupare a posturilor vacante

2 inspector antifrauda I  debutant 1

2

1 inspector antifrauda I  principal 1

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

1

1 inspector antifrauda I asistent 3

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

3

1 inspector antifrauda I  superior 1

Serviciul de control antifrauda 5

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;

p p g
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Total Serviciul de control antifrauda 2

Serviciul de control antifrauda 3

Total Serviciul de control antifrauda 3

Serviciul de control antifrauda 4

Total Serviciul de control antifrauda 4
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Functia publica 
specifica de executie Clasa Gradul 

profesional

0 1 2 3 4 5

Nr.
crt.

Denumire functie 
Numar 
posturi Conditii de ocupare a posturilor vacante

2 inspector antifrauda I  principal 3

4

1 inspector antifrauda I  superior 2

2 inspector antifrauda I asistent 2

3 inspector antifrauda I debutant 2

6

1 inspector antifrauda I  superior 3

2 inspector antifrauda I principal 3

3 inspector antifrauda I  asistent 1

7

1 inspector antifrauda I principal 2

2 inspector antifrauda I asistent 3

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Total Serviciul de control antifrauda 7

Serviciul de control antifrauda 7

Total Serviciul de control antifrauda 6

 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Total Serviciul de control antifrauda 5

Serviciul de control antifrauda 6

Serviciul de control antifrauda 8

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;

diţi fi i ă i ihi ă ăt f t l i fi i i i t l t l l it
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Functia publica 
specifica de executie Clasa Gradul 

profesional

0 1 2 3 4 5

Nr.
crt.

Denumire functie 
Numar 
posturi Conditii de ocupare a posturilor vacante

3 inspector antifrauda I debutant 2

7

1 inspector antifrauda I superior 3

2 inspector antifrauda I  principal 3

3 inspector antifrauda I debutant 1

7

1 inspector antifrauda I superior 1

2 inspector antifrauda I  principal 2

3 inspector antifrauda I  asistent 2

4 inspector antifrauda I debutant 2

7

45

Serviciul de control antifrauda 10

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Total Serviciul de control antifrauda 10

Total Directia control antifrauda 2

Directia control antifrauda 3

Serviciul de control antifrauda 1

- condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Total Serviciul de control antifrauda 8

Serviciul de control antifrauda 9

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Total Serviciul de control antifrauda 9
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Functia publica 
specifica de executie Clasa Gradul 

profesional

0 1 2 3 4 5

Nr.
crt.

Denumire functie 
Numar 
posturi Conditii de ocupare a posturilor vacante

1 inspector antifrauda I  superior 3

3 inspector antifrauda I  asistent 1

4

1 inspector antifrauda I principal 2

2 inspector antifrauda I  asistent 2

4

1 inspector antifrauda I  superior 1

2 inspector antifrauda I principal 2

3Total Serviciul de control antifrauda 3

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Total Serviciul de control antifrauda 2

Serviciul de control antifrauda 3

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Total Serviciul de control antifrauda 1

Serviciul de control antifrauda 2
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Functia publica 
specifica de executie Clasa Gradul 

profesional

0 1 2 3 4 5

Nr.
crt.

Denumire functie 
Numar 
posturi Conditii de ocupare a posturilor vacante

1 inspector antifrauda I  superior 4

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

4

1 inspector antifrauda I  superior 1

2 inspector antifrauda I  principal 3

4

19

100

344
Total General ( inclusiv Directia de 

combatere a fraudelor)

 - studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori 
echivalentă;
 - promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 - promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere 
psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
 - posesor permis de conducere categoria B;
 - disponibilitatea la delegări, deta șări și deplasări în ţară/străinătate;
 - disponibilitatea la program de lucru prelungit;
 - condiţie fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
 - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitateadecizională, inclusiv  în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea 
confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice

Total Serviciul de control antifrauda 5

Total Directia control antifrauda 3

Total Directia regionala antifrauda Bucuresti

Serviciul de control antifrauda 4

Total Serviciul de control antifrauda 4

Serviciul de control antifrauda 5
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