
Anexa nr. 3.a.

nr. crt. Structura organizatorica Nr. posturi 
vacante Conditii specifice

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE 
BRASOV 202

1 B avize si autorizati (case de marcat)

consilier superior 1  - studii superioare economice/juridice/administratie publica  absolvite 
cu diploma de licenta sau echivalenta     

2 S juridic

consilier juridic superior 1  - studii superioare juridice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

consilier juridic principal 1  - studii superioare juridice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

2.1 B avizare si contencios

consilier juridic superior 1  - studii superioare juridice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

consilier juridic principal 1  - studii superioare juridice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

2.2 B procedura insolventa si lichidari

sef birou 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

consilier juridic principal 1  - studii superioare juridice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

3 B de ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate

sef birou 1  - studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

consilier superior 1  - studii superioare economice/juridice/administratie publica  absolvite 
cu diploma de licenta sau echivalenta

4 B de comunicare, relatii publice si mass-media

sef birou 1  - studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

consilier superior 2  - studii superioare economice/juridice/administratie publica  absolvite 
cu diploma de licenta sau echivalenta

inspector principal 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

5 S solutionare contestatii

consilier superior 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

inspector superior 8  - studii superioare economice/juridice/administratie publica  absolvite 
cu diploma de licenta sau echivalenta

inspector principal 7  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

6 S de audit public intern

sef serviciu 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

Lista posturilor vacante din cadrul Directiei generale regionale a finantelor publice BRASOV
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nr. crt. Structura organizatorica Nr. posturi 
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auditor superior 6  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

auditor principal 4  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

7 C de control

inspector superior 4  - studii superioare economice/juridice/administratie publica/tehnice  
absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

8 S de verificare a achizitiilor publice

sef serviciu 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

9 C intern de prevenire si protectie

inspector superior 1  - studii superioare economice/juridice/administratie publica  absolvite 
cu diploma de licenta sau echivalenta

TREZORIER SEF 1 prevazut in anexa nr. 2
1 S incasarea si evidenta veniturilor bugetare

referent superior 1  - studii medii economice  absolvite cu diploma de bacalaureat
2 C adminisatrarea conturilor agentilor economici

referent superior 1  - studii medii economice  absolvite cu diploma de bacalaureat
3 S sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale

inspector asistent 1  - studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

inspector superior 1  - studii superioare economice  absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

inspector principal 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

4 S decontari, operatiuni cu numerar si produse electronice

sef serviciu 1  - studii superioare economice  absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

consilier superior 3  - studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

inspector superior 1  - studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

inspector principal 1  - studii superioare economice  absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

expert superior 1  - studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

inspector asistent 1  - studii superioare economice  absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

7 S indrumarea si verificarea activitatii trezoreriilor locale

consilier superior 1  - studii superioare economice/juridice/administratie publica  absolvite 
cu diploma de licenta sau echivalenta

inspector superior 1  - studii superioare economice/juridice/administratie publica  absolvite 
cu diploma de licenta sau echivalenta

DIRECTOR EXECUTIV - COLECTARE 1 prevazut in anexa nr. 2

1 S de gestiune registru contribuabili, monitorizare declaratii fiscale, bilanturi

inspector superior 1  - studii superioare de lunga durata  absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta
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nr. crt. Structura organizatorica Nr. posturi 
vacante Conditii specifice

consilier superior 2  - studii superioare de lunga durata  absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

inspector principal 1  - studii superioare de lunga durata  absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

2 S servicii pentru contribuabili

consilier superior 1  - studii superioare economice/juridice/administratie publica  absolvite 
cu diploma de licenta sau echivalenta

3 S de coordonare si monitorizare a colectarii veniturilor bugetare

inspector principal 1  - studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

inspector superior 1  - studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

3.1 C de indrumare si metodologie proceduri fiscale

inspector principal 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

inspector superior 1  - studii superioare economice/juridice/administratie publica  absolvite 
cu diploma de licenta sau echivalenta

DIRECTOR EXECUTIV - INSPECTIE FISCALA 1 prevazut in anexa nr. 2
1.2 S de informatii fiscale

consilier superior 1

inspector superior 2

inspector principal 1

2 S inspectie economico-financiara 

sef serviciu 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

B de inspectie economico-financiara Sibiu+Alba

sef birou 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

C de inspectie economico-financiara Sibiu

consilier superior 4  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

inspector superior 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

inspector principal 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

C de inspectie economico-financiara Alba

-  studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta; Cerinte minime necesare ce trebuie indeplinite cumulativ 
de functionarii care opteaza pentru un post de la nivelul structurilor de 
informatii fiscale: a)  experienţă efectivă în cadrul activităţii de cooperare 
administrativă şi schimb internaţional de informaţii în domeniul TVA şi 
impozite directe;b)    cunoaşterea şi utilizarea formularelor electronice 
de schimb internaţional de informaţii;c)    cunoaşterea a cel puţin 2 limbi 
străine, dintre care engleza obligatoriu nivel avansat; o a doua limbă 
străină – nivel mediu;d)    abilităţi în folosirea aplicaţiei VIES, 
cunoaşterea temeinică a programelor informatice utilizate în cadrul 
ANAF precum şi experienţa de minim 6 luni în analiza de risc utilizând 
informaţiile din portalul FISCNET;e)    participarea la cursuri de pregătire 
profesională în domeniul cooperării administrative şi schimbului 
internaţional de informaţii – constituie un avantaj .
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inspector superior 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

inspector principal 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

C de inspectie economico-financiara Mures

consilier superior 4  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

inspector principal 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

C de inspectie economico-financiara Harghita

inspector principal 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

B de inspectie economico-financiara Brasov+Covasna

sef birou 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

C de inspectie economico-financiara Brasov

inspector principal 2  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

inspector superior 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

C de inspectie economico-financiara Covasna

consilier superior 1  - studii superioare economice/juridice/administratie publica  absolvite 
cu diploma de licenta sau echivalenta

DIRECTOR EXECUTIV - SERVICII INTERNE 1 prevazut in anexa nr. 2
1 S resurse umane si salarizare 

inspector superior 2  - studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

consilier superior 3  - studii superioare economice/juridice/administratie publica  absolvite 
cu diploma de licenta sau echivalenta

inspector principal 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

inspector asistent 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

referent superior 1  - studii medii liceale de scurta absolvite cu diploma de bacalaureat
2 S financiar, buget si investitii 

sef serviciu 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

inspector superior 3  - studii superioare economice/juridice/administratie publica  absolvite 
cu diploma de licenta sau echivalenta

inspector principal 3  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

inspector asistent 2  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

referent superior 2  - studii medii liceale de scurta absolvite cu diploma de bacalaureat
3 S contabilitate 

consilier superior 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

inspector principal 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta4
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3.1 C contabilitatea creantelor bugetare 

inspector superior 1  - studii superioare economice/juridice/administratie publica  absolvite 
cu diploma de licenta sau echivalenta

inspector principal 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

4 S administrativ si achizitii

sef serviciu 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

muncitori 2
ingrijitor 2
secretar-dactilograf I 2 - studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;                                   
arhivar 2  - studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;                                
magaziner 1  - studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;                                 
sofer 1  - posesor permis conducere categoria B si C

5 S tehnologia informatiei 

sef serviciu 1 - studii superioare informatice/matematice/tehnice/ economice absolvite 
cu diploma de licenta sau echivalenta

5.1 B administrare baze de date 

sef birou 1 - studii superioare informatice/matematice/tehnice/ economice absolvite 
cu diploma de licenta sau echivalenta

6 B excelenta si dezvoltare

sef birou 1 - studii superioare informatice/matematice/tehnice/ economice absolvite 
cu diploma de licenta sau echivalenta

inspector superior 1 - studii superioare informatice/matematice/tehnice/ economice absolvite 
cu diploma de licenta sau echivalenta

DIRECTOR EXECUTIV - DIRECTIA REGIONALA VAMALA 1 prevazut in anexa nr. 2
1.1 B supraveghere si control vamal fiscal

sef birou 1

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau diplomă 
echivalentă; să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I de sef birou 
sau nivel superior;                                      

1.2 C supraveghere si control vamal nefiscal

consilier superior 2

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau diplomă 
echivalentă; să deţină o funcţie publică din clasa I, gradul profesional 
superior sau de nivel superior.

inspector principal 2

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau diplomă 
echivalentă; să deţină o funcţie publică din clasa I, gradul profesional 
principal sau de nivel superior.

inspector asistent 1

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau diplomă 
echivalentă; să deţină o funcţie publică din clasa I, gradul profesional 
asistent sau de nivel superior.

referent superior 1
 - studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat; să deţină o 
funcţie publică din clasa III, gradul profesional superior sau de nivel 
superior.

1.3 C echipamente control nedistructiv
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consilier superior 1

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; să deţină o 
funcţie publică din clasa I, gradul profesional superior sau de nivel 
superior.

inspector principal 1

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau diplomă 
echivalentă; să deţină o funcţie publică din clasa I, gradul profesional 
principal sau de nivel superior.

2 B reglementari vamale

inspector asistent 1

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau diplomă 
echivalentă; să deţină o funcţie publică din clasa I, gradul profesional 
asistent sau de nivel superior.

4 B vamal de interior Alba

sef birou vamal 1 prevazut in anexa nr. 2

B supraveghere si control vamal

sef  birou 1
 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; să fie 
numiţi într-o funcţie publică din clasa I de sef birou sau nivel superior; 

inspector vamal superior 1

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; să deţină o 
funcţie publică din clasa I, gradul profesional superior sau de nivel 
superior.

C miscare produse accizabile

inspector vamal superior 1

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; să deţină o 
funcţie publică din clasa I, gradul profesional superior sau de nivel 
superior.

inspector vamal principal 1

1.studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau diplomă 
echivalentă; 2.să deţină o funcţie publică din clasa I, gradul profesional 
principal sau de nivel superior.

4 B vamal de interior Brasov
sef birou vamal 1 prevazut in anexa nr. 2
sef adjunct birou vamal 1 prevazut in anexa nr. 2
B supraveghere si control vamal

sef  birou 1
 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; să fie 
numiţi într-o funcţie publică din clasa I de sef birou sau nivel superior;  

inspector vamal superior 3

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau diplomă 
echivalentă; să deţină o funcţie publică din clasa I, gradul profesional 
superior sau de nivel superior.6
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inspector vamal principal 2

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau diplomă 
echivalentă; să deţină o funcţie publică din clasa I, gradul profesional 
principal sau de nivel superior.

inspector vamal asistent 1

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau diplomă 
echivalentă; să deţină o funcţie publică din clasa I, gradul profesional 
asistent sau de nivel superior.

controlor vamal superior 2

 - studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat; să deţină o 
funcţie publică din clasa III, gradul profesional superior sau de nivel 
superior.

 C miscare produse accizabile

inspector vamal superior 2

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau diplomă 
echivalentă; să deţină o funcţie publică din clasa I, gradul profesional 
superior sau de nivel superior.

inspector vamal asistent 1

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; să deţină o 
funcţie publică din clasa I, gradul profesional asistent sau de nivel 
superior.

C autorizari

inspector vamal principal 2

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau diplomă 
echivalentă; să deţină o funcţie publică din clasa I, gradul profesional 
principal sau de nivel superior.

4 B vamal de interior Covasna
sef birou vamal 1 prevazut in anexa nr. 2
C supraveghere si control vamal

inspector vamal principal 2

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau diplomă 
echivalentă; să deţină o funcţie publică din clasa I, gradul profesional 
principal sau de nivel superior.

C miscare produse accizabile

inspector vamal superior 1

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau diplomă 
echivalentă; să deţină o funcţie publică din clasa I, gradul profesional 
superior sau de nivel superior.

inspector vamal asistent 1

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau diplomă 
echivalentă; să deţină o funcţie publică din clasa I, gradul profesional 
asistent sau de nivel superior.

4 B vamal de interior Harghita
sef birou vamal 1 prevazut in anexa nr. 2
B supraveghere si control vamal

sef  birou 1

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; să fie 
numiţi într-o funcţie publică din clasa I de sef birou sau de nivel 
superior; 7
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inspector vamal superior 2

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau diplomă 
echivalentă; să deţină o funcţie publică din clasa I, gradul profesional 
superior sau de nivel superior.

controlor vamal superior 1
 - studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat; să deţină o 
funcţie publică din clasa III, gradul profesional superior sau de nivel 
superior.

C miscare produse accizabile

inspector vamal superior 1

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau diplomă 
echivalentă; să deţină o funcţie publică din clasa I, gradul profesional 
superior sau de nivel superior.

inspector vamal principal 1

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau diplomă 
echivalentă; să deţină o funcţie publică din clasa I, gradul profesional 
principal sau de nivel superior.

C financiar contabilitate si administrativ

inspector vamal principal 1

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau diplomă 
echivalentă, in domeniul economic; să deţină o funcţie publică din clasa 
I, gradul profesional principal sau de nivel superior.

4 B vamal de interior Mures
sef birou vamal 1 prevazut in anexa nr. 2
B supraveghere si control vamal

Sef  birou 1

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; să fie 
numiţi într-o funcţie publică din clasa I de sef birou sau de nivel 
superior; 

inspector vamal superior 1

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau diplomă 
echivalentă; să deţină o funcţie publică din clasa I, gradul profesional 
superior sau de nivel superior.

inspector vamal principal 2

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau diplomă 
echivalentă; să deţină o funcţie publică din clasa I, gradul profesional 
principal sau de nivel superior.

C miscare produse accizabile

inspector vamal superior 1

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau diplomă 
echivalentă; să deţină o funcţie publică din clasa I, gradul profesional 
superior sau de nivel superior.

inspector vamal principal 1

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau diplomă 
echivalentă; să deţină o funcţie publică din clasa I, gradul profesional 
principal sau de nivel superior.

C financiar contabilitate si administrativ
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inspector vamal principal 1

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau diplomă 
echivalentă in domeniul economic; să deţină o funcţie publică din clasa 
I, gradul profesional principal sau de nivel superior.

4 B vamal de interior Sibiu
sef birou vamal 1 prevazut in anexa nr. 2
B supraveghere si control vamal

sef birou 1

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; să fie 
numiţi într-o funcţie publică din clasa I de sef birou sau de nivel 
superior; 

inspector vamal superior 3

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau diplomă 
echivalentă; să deţină o funcţie publică din clasa I, gradul profesional 
superior sau de nivel superior.

inspector vamal principal 2

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau diplomă 
echivalentă; să deţină o funcţie publică din clasa I, gradul profesional 
principal sau de nivel superior.

controlor vamal superior 1
 - studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat; să deţină o 
funcţie publică din clasa III, gradul profesional superior sau de nivel 
superior.

C miscare produse accizabile

inspector vamal principal 1

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau diplomă 
echivalentă; să deţină o funcţie publică din clasa I, gradul profesional 
principal sau de nivel superior.

C financiar contabilitate si administrativ

controlor vamal superior 1
 - studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat; să deţină o 
funcţie publică din clasa III, gradul profesional superior sau de nivel 
superior.

5 B vamal de frontiera Aeroport Tirgu Mures
sef birou vamal 1 prevazut in anexa nr. 2

5 B vamal de frontiera Aeroport Sibiu
sef birou vamal 1 prevazut in anexa nr. 2

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV 16
SEF ADMINISTRATIE 1 prevazut in anexa nr. 2

1 B juridic

sef birou 1  - studii superioare juridice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

3 S tehnologia informatiei

consilier superior 1 - studii superioare informatice/matematice/tehnice/ economice absolvite 
cu diploma de licenta sau echivalenta

3,1 C baze de date

inspector superior 2 - studii superioare informatice/matematice/tehnice/ economice absolvite 
cu diploma de licenta sau echivalenta 

9



nr. crt. Structura organizatorica Nr. posturi 
vacante Conditii specifice

3,2 C exploatare echipamente

inspector asistent 1 - studii superioare informatice/matematice/tehnice/ economice absolvite 
cu diploma de licenta sau echivalenta

4 B comunicare si servicii interne
sef birou 1  - studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT - COLECTARE 1 prevazut in anexa nr. 2

2 S registru contribuabili, declaratii fiscale persoane fizice

sef serviciu/birou 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT - INSPECTIE FISCALA 1 prevazut in anexa nr. 2
SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT - INSPECTIE FISCALA CONTRIBUABILI 
MIJLOCII 1 prevazut in anexa nr. 2

1 B programare si analiza

sef birou 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

consilier superior 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT - COLECTARE CONTRIBUABILI MIJLOCII 1 prevazut in anexa nr. 2
3 S executare silita

sef serviciu 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

referent principal 1 - studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;          
SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL Fagaras 6

SEF SERVICIU 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta 

6 B colectare si executare silita

sef birou 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta 

SEF SERVICIU TREZORERIE 1  - studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta 

1 B contabilitatea trezoreriei statului

sef birou 1  - studii superioare economice  absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta 

Comp. verificarea si decontarea cheltuielilor publice

consilier superior 2  - studii superioare economice  absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta 

SERVICIUL FISCAL ORASENESC RASNOV 3
S trezorerie si contabilitate publica 

sef serviciu 1  - studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta 

inspector superior 1  - studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

inspector asistent 1  - studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

SERVICIUL FISCAL ORASENESC VICTORIA 3
C registru contribaubili declaratii fiscale si bilanturi

referent principal 1  - studii medii liceale de scurta durata absolvite cu diploma de 
bacalaureat 

C de colectare si executare silita 10
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consilier superior 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta 

inspector superior 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta 

SERVICIUL FISCAL ORASENESC ZARNESTI 1
C  de colectare si executare silita

referent superior 1  - studii medii liceale de scurta durata absolvite cu diploma de 
bacalaureat 

TOTAL BRASOV 29

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ALBA 101
SEF ADMINISTRATIE 1 prevazut in anexa nr. 2

1 S juridic

sef serviciu 1 -studii superioare juridice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

4 B comunicare si servicii interne
sef birou 1  - studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT - COLECTARE 1 prevazut in anexa nr. 2

4 B evidenta platitori persoane juridice
sef birou 1 -studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

5 S colectare si executare silita persoane juridice
consilier superior 2 -studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

7 C servicii pentru contribuabili
consilier superior 2 -studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

7.1 C cazier fiscal
consilier superior 1 -studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

9 C monitorizare a colectarii veniturilor bugetare
consilier superior 2 -studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT - INSPECTIE FISCALACONTRIBUABILI MIJLOCII 1 prevazut in anexa nr. 2

3 S inspectie fiscala persoane juridice mijlocii
sef serviciu 1 -studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
consilier superior 10 -studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
inspector principal 1 -studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT - INSPECTIE FISCALA 1 prevazut in anexa nr. 2

2 S inspectie fiscala persoane juridice 1
sef serviciu 1 -studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
consilier superior 32 -studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
inspector superior 7 -studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
inspector principal 2 -studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

6 S inspectie fiscala persoane fizice 1
sef serviciu 1 -studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
consilier superior 6 -studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
inspector superior 5 -studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
inspector principal 7 -studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
inspector asistent 1 -studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

7,1 C verificari fiscale
consilier superior 1 -studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta11
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SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT - COLECTARE CONTRIBUABILI MIJLOCII 1 prevazut in anexa nr. 2
TREZORIER SEF 1 prevazut in anexa nr. 2

3 B contabilitatea trezoreriei statului

sef birou 1 -studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

4 S decontari operatiuni cu numerar si produse electronice

sef serviciu 1 studii superioare economice  absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

consilier superior 5 -studii superioare economice  absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

inspector principal 2 -studii superioare economice  absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

5
C casierie-tezaur, vanzare si gestiune a titlurilor de stat si certificatelor de 
trezorerie

inspector casier principal 1  - studii superioare economice  absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta; indeplinirea conditiilor de gestionar

2
SEF SERVICIU 1 -studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

SEF SERVICIU TREZORERIE 1 -studii superioare economice  absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

2
SEF SERVICIU 1 -studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

SEF SERVICIU TREZORERIE 1 -studii superioare economice  absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

2
SEF SERVICIU 1 -studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

SEF SERVICIU TREZORERIE 1 -studii superioare economice  absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

TOTAL ALBA 107

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE COVASNA 42
1 SEF ADMINISTRATIE 1 prevazut in anexa nr. 2

Compartiment insolventa si lichidari

Inspector superior cl.I 1 -  studii superioare economice, juridice sau tehnice absolvite cu diploma 
de licenta sau echivalenta  

Inspector asistent cl.I 1 -  studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta       

2 Birou administrare baze date

sef birou 1 -  studii superioare economice sau tehnice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

3 Birou contabilitatea creantelor bugetare

sef birou 1 -  studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta  

4 Birou comunicare si servicii interne

sef birou 1 -  studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta 

arhivar 1 - studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;                                   
ingrijitor 1

SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL AIUD

SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL BLAJ

SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL SEBES

12
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ingrijitor 1
ingrijitor 1
secretar-dactilograf 1 - studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat                                   
secretar-dactilograf 1  - studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat                             

5 SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT - COLECTARE 1 prevazut in anexa nr. 2

5.1 Serviciu registru contribuabili, decalaratii fiscale si bilanturi persoane juridice

referent superior cl.III 1  - studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat
5.2 Compartiment gestionare dosare fiscale si arhiva

inspector principal cl.I 1 -  studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta 

5.3 Serviciu registru contribuabili, decalaratii fiscale persoane fizice
referent superior cl.III 1  - studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat    

5.4 Compartiment evidenta pe platitori persoane fizice

consilier superior cl.I 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

5.5 Compartiment compensari,restituiri

inspector principal cl.I 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta       

5.6 Serviciu colectare si executare silita persoane juridice

sef serviciu 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta  

inspector superior cl.I 1 - studii superioare economice, juridice sau tehnice absolvite cu diploma 
de licenta sau echivalenta  

inspector principal cl.I 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

5.7 Birou de colectare si executare silita persoane fizice

sef birou 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

5.8 Birou servicii pentru contribuabili

sef birou 1  - studii superioare economice, juridice sau informatice absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta 

inspector superior cl.I 1  - studii superioare economice, juridice sau informatice absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta 

inspector principal cl.I 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta 

consilier superior cl.I 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta   

5.9 Compartiment cazier fiscal

inspector superior cl.I 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta 

5.10 Compartiment evitarea dublei impuneri si acorduri fiscale internationale

consilier superior cl.I 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

5.11 Compartiment monitorizarea colectarii veniturilor bugetare

inspector superior cl.I 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta 

6 SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT - INSPECTIE FISCALA 1 prevazut in anexa nr. 2
13
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SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT - INSPECTIE FISCALACONTRIBUABILI MIJLOCII 1 prevazut in anexa nr. 2

1 Compartiment informatii fiscale

consilier superior cl.I 1

 - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalentaCerinte minime necesare ce trebuie indeplinite 
cumulativ de functionarii care opteaza pentru un post de la nivelul 
structurilor de informatii fiscale: a)  experienţă efectivă în cadrul 
activităţii de cooperare administrativă şi schimb internaţional de 
informaţii în domeniul TVA şi impozite directe;b)    cunoaşterea şi 
utilizarea formularelor electronice de schimb internaţional de 
informaţii;c)    cunoaşterea a cel puţin 2 limbi străine, dintre care 
engleza obligatoriu nivel avansat; o a doua limbă străină – nivel 
mediu;d)    abilităţi în folosirea aplicaţiei VIES, cunoaşterea temeinică a 
programelor informatice utilizate în cadrul ANAF precum şi experienţa 
de minim 6 luni în analiza de risc utilizând informaţiile din portalul 
FISCNET;e)    participarea la cursuri de pregătire profesională în 
domeniul cooperării administrative şi schimbului internaţional de 
informaţii – constituie un avantaj .

7 SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT - COLECTARE CONTRIBUABILI MIJLOCII 1 prevazut in anexa nr. 2
8 TREZORIER SEF 1 prevazut in anexa nr. 2
8.1 Serviciu decontari, operatiuni cu numerar si produse electronice

sef serviciu 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta  

inspector principal cl.I 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta   

inspector superior cl.I 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta   

consilier superior cl.I 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta     

inspector asistent cl.I 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta   

inspector asistent cl.I 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta   

consilier superior cl.I 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta   

8.2 Serviciu indrumarea si verififcarea activitatii trezoreriilor locale

Inspector principal cl.I 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta   

SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL TARGU SECUIESC 3
1 SEF SERVICIU 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 

licenta sau echivalenta

SEF SERVICIU TREZORERIE 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta   

2.1 Birou contabilitatea trezoreriei statului

sef birou 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

SERVICIUL FISCAL ORASENESC BARAOLT 2
1.1 Compartiment gestionare dosare fiscale

14
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Inspector asistent cl.I 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta   

2 Activitatea de trezorerie si contabilitate publica

sef birou 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta                 

TOTAL COVASNA 47
ADMINISTRATIA FISCALA A JUDETULUI HARGHITA 60
SEF ADMINISTRATIE 1 prevazut in anexa nr. 2

2 B contabilitatea creantelor bugetare

sef birou 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta  

4 B comunicare si servicii interne

sef birou 1  - studii superioare  economice/juridice/administratie publica absolvite 
cu diploma de licenta sau echivalenta

ingrijitor 3 - studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat; calficativ foarte bine 
in anul 2012;           

ingrijitor 3 - studii generale absolvite; calficativ foarte bine in anul 2012

sofer 1
- studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat; numar autoturisme 
in dotare; numar km parcursi on ultimii 12 luni; caracterizare de la 
ultimul loc de munca;          

sofer 2 - scoala profesionala;  numar autoturisme in dotare; numar km parcursi 
on ultimii 12 luni; caracterizare de la ultimul loc de munca;          

muncitor calificat 1 - studii liceale / scoala de maistrii absolvite      
SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT - COLECTARE 1 prevazut in anexa nr. 2

6 Biroul de colectare si executare silita persoane fizice

sef birou 1 -  studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

inspector cl. I grad profesional asistent 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta 

7 B servicii pentru contribuabili

sef birou 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

expert clasa I grad profesional principal 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

7.1 C cazier fiscal

consilier cl. I grad profesional superior 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta  

inspector cl. I grad profesional asistent 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta     

9 C monitorizare a colectarii veniturilor bugetare

expert cl. I grad profesional principal 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta     

SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT  INSPECTIE FISCALA - CONTRIBUABILI 
MIJLOCII 1 prevazut in anexa nr. 2

1.1 C informatii fiscale
referent cl.III grad profesional 1  - superior studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat 

15
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inspector clasa I grad profesional principal 1

 - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalentaCerinte minime necesare ce trebuie indeplinite 
cumulativ de functionarii care opteaza pentru un post de la nivelul 
structurilor de informatii fiscale: a)  experienţă efectivă în cadrul 
activităţii de cooperare administrativă şi schimb internaţional de 
informaţii în domeniul TVA şi impozite directe;b)    cunoaşterea şi 
utilizarea formularelor electronice de schimb internaţional de 
informaţii;c)    cunoaşterea a cel puţin 2 limbi străine, dintre care 
engleza obligatoriu nivel avansat; o a doua limbă străină – nivel 
mediu;d)    abilităţi în folosirea aplicaţiei VIES, cunoaşterea temeinică a 
programelor informatice utilizate în cadrul ANAF precum şi experienţa 
de minim 6 luni în analiza de risc utilizând informaţiile din portalul 
FISCNET;e)    participarea la cursuri de pregătire profesională în 
domeniul cooperării administrative şi schimbului internaţional de 
informaţii – constituie un avantaj .

SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT - INSPECTIE FISCALA 1 prevazut in anexa nr. 2
6 S inspectie fiscala persoane fizice 1

consilier Cl. I grad profesional superior 1
 - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta   - vechime in specialitatea studiilor de minim 9 
ani   

expert Cl.I grad profesional superior 1  - studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta  - vechime in specialitatea studiilor de minim 9 ani  

inspector Cl. I grad profesional principal 5  - studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta   - vechime in specialitatea studiilor de minim 5 ani   

inspector Cl. I grad profesional asistent 5  - studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta   - vechime in specialitatea studiilor de minim 1 an  

referent Cl.III grad profesional superior 2 studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat, vechime in 
specialitatea studiilor de minim 9 ani

7,1 C verificari fiscale

consilier cl. I grad profesional superior 2  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta    

referent cl.III grad profesional superior 1 - studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat             
SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT - COLECTARE CONTRIBUABILI MIJLOCII 1 prevazut in anexa nr. 2

2 C evidenta pe platitori

consilier cl. I grad profesional superior 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta  

inspector cl. I grad profesional principal 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta  

2.1 C de compensare / restituire

consilier cl. I grad profesional superior 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta   

3 B executare silita

sef birou 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

1 TREZORIER SEF 1 prevazut in anexa nr. 2
2 Serviciul incasarea si evidenta veniturilor bugetare

referent Cl. III grad profesional superior 3 studii liceale absolvite cu diloma de bacalaureat, vechime in 
specialitatea studiilor de minim 9 ani

3 Serviciul verificare si decontarea cheltuielilor publice 16
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referent Cl. III grad profesional superior 2 studii liceale absolvite cu diloma de bacalaureat, vechime in 
specialitatea studiilor de minim 9 ani

3.1 Comp Administrarea conturilor agentilor economici

inspector cl. I grad profesional asistent 1 studii liceale absolvite cu diloma de bacalaureat, vechime in 
specialitatea studiilor de minim 9 ani

4 Serviciul contabilitatea trezoreriei statului

sef serviciu 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

5 B decontari si operatiuni cu numerar si produse electronice

sef birou 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

expert cl. I grad profesional superior 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta   

expert cl. I grad profesional principal 1  - studii superioare economice sau informatice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta     

inspector cl. I grad profesional asistent 1  - studii superioare economice sau informatice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta     

9 S indrumarea si verificarea activitatii trezoreriilor locale

sef serviciu 1  - studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC SI TOPLITA 23
SEF SERVICIU 2  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 

licenta sau echivalenta 
4 B registru contribuabili, declaratii fiscale si bilanturi

sef birou 2  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta 

6 B/C colectare si executare silita

sef birou 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta   

SEF SERVICIU TREZORERIE 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta     

1. S contabilitatea trezoreriei statului

SEF SERVICIU 1  - studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

expert cl. I grad profesional superior 2  - studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta  

expert cl. I grad profesional principal 2  - studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta

inspector cl. I grad profesional asistent 1  - studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta  

referent cl. III grad profesional principal 1 - studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat             
referent cl. III grad profesional asistent 1 - studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat   

inspector casier cl. I grad profesional asistent 1  - studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta; indeplinirea conditiilor de gestionar                                         

referent casier cl. III grad profesional superior 1 - studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat           
1 B contabilitatea trezoreriei statului

sef birou 1  - studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta
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nr. crt. Structura organizatorica Nr. posturi 
vacante Conditii specifice

consilier cl. I grad profesional superior 1  - studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta 

inspector cl. I grad profesional asistent 3  - studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta  

2.2
C casierie-tezaur, vanzare si gestiune a titlurilor de stat si certificatelor de 
trezorerie
referent casier cl. III grad profesional superior 2 - studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat        
SERVICIUL FISCAL ORASENESC GHEORGHENI 8

3 B registru contribuabili, declaratii fiscale si bilanturi 

sef birou 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

4 B de colectare si executare silita  

sef birou 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

Birou trezorerie si contabilitate publica 

sef birou 1  - studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta  

inspector cl. I grad profesional asistent 2  - studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta 

inspector casier cl. I grad profesional superior 1  - studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta; indeplinirea conditiilor de gestionar                                         

referent casier cl. III grad profesional superior 2 - studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat    
TOTAL HARGHITA 91

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE MURES 77
SEF ADMINISTRATIE 1 prevazut in anexa nr. 2

1 S juridic

sef serviciu 1  - studii superioare juridice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta                                                     

1.1 C procedura insolventa si lichidari

consilier superior 1 -  studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

consilier juridic superior 1  - studii superioare juridice absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta                                                     

2 C contabilitatea creantelor bugetare

consilier superior 1  - studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

expert superior 1  - studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

inspector principal 2  - studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

inspector asistent 1  - studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

3 S tehnologia informatiei

sef serviciu 1
 - studii superioare economice, matematică sau informatică,  absolvite 
cu diploma de licenta sau echivalenta sau absolvenţi ai învăţământului 
superior tehnic                                                     
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nr. crt. Structura organizatorica Nr. posturi 
vacante Conditii specifice

consilier superior 1
 - studii superioare economice, matematică sau informatică,  absolvite 
cu diploma de licenta sau echivalenta sau absolvenţi ai învăţământului 
superior tehnic                                                     

referent superior 1  - studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat şi cursuri de 
specializare în domeniul economic sau informatic                                      

4 B comunicare si servicii interne

sef birou 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta                                                     

inspector principal 1
 - studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

expert principal 1
 - studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

secretar dactilograf 4 - studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat                          

sofer 3
 - scoala profesională de specialitate sau studii medii şi posesor permis 
conducere categoria B si C

SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT - COLECTARE 1 prevazut in anexa nr. 2
2 S registru contribuabili, declaratii fiscale persoane fizice

inspector principal 1  - studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

3 S evidenta platitori persoane juridice

inspector superior 1  - studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

7 B servicii pentru contribuabili

consilier superior 4  - studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

inspector superior 1  - studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

inspector principal 2  - studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

inspector asistent 2  - studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

7.1 C cazier fiscal

consilier superior 1  - studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

inspector superior 1  - studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

9 C monitorizare a colectarii veniturilor bugetare

consilier superior 1 -  studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

inspector asistent 1 -  studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

10 C valorificare bunuri

consilier superior 1  - studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

inspector principal 2  - studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT - INSPECTIE FISCALA 1 prevazut in anexa nr. 2
6 S inspectie fiscala persoane fizice 1
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nr. crt. Structura organizatorica Nr. posturi 
vacante Conditii specifice

inspector superior 5  - studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

inspector principal 4  - studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

inspector asistent 2  - studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

referent superior 1 - studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat                          
7,1 C verificari fiscale

inspector superior 2  - studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT - INSPECTIE FISCALACONTRIBUABILI MIJLOCII 1 prevazut in anexa nr. 2

SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT - COLECTARE CONTRIBUABILI MIJLOCII 1 prevazut in anexa nr. 2
1 B registru contribuabili, declaratii fiscale si bilanturi

sef birou 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta                                                     

inspector principal 1  - studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

1.1 C registru contribuabili

consilier superior 1  - studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

3 S executare silita

inspector principal 1  - studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

3.1 C insolvabilitate si raspundere solidara

consilier superior 1  - studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

TREZORIER SEF 1 prevazut in anexa nr. 2
B/C contabilitatea trezoreriei statului

consilier superior 1  - studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

inspector superior 2  - studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

1 S/B/C decontari, operatiuni cu numerar si produse electronice

sef serviciu/birou 1
 - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta                                                  

inspector superior 5
 - studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

inspector principal 1
 - studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

inspector asistent 1
 - studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

B indrumarea si verificarea trezoreriilor locale

consilier superior 2
 - studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

2
SEF SERVICIU 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 

licenta sau echivalenta                                                  

SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL SIGHISOARA
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nr. crt. Structura organizatorica Nr. posturi 
vacante Conditii specifice

SEF SERVICIU TREZORERIE 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta                                                  

2
SEF SERVICIU 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 

licenta sau echivalenta                                                  

SEF SERVICIU TREZORERIE 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta                                                  

2
SEF SERVICIU 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 

licenta sau echivalenta                                                  

SEF SERVICIU TREZORERIE 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta                                                  

5
4 B de colectare si executare silita  

sef birou 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta                                                  

4.1 C evidenta platitori persoane fizice

inspector principal 1  - studii superioare economice, juridice sau administrative absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta                                                     

B trezorerie si contabilitate publica 

sef birou 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta                                                  

inspector principal 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta                                                  

TOTAL MURES 88

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE SIBIU 55

SEF ADMINISTRATIE 1 prevazut in anexa nr. 2
1.1 C procedura insolventa si lichidari

inspector clasa I grad profesional principal 3  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta     

2 B contabilitatea creantelor bugetare

sef birou 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta     

4 B comunicare si servicii interne

sef birou 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta     

secretar dactilograf tr. IA 2 - studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;                                   
secretar dactilograf tr. I 1  - studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat                             
sofer tr. I 3 - posesor permis conducere categoria B si C
muncitor calificat III 1  - telefonist
ingrijitor 3
SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT - COLECTARE 1 prevazut in anexa nr. 2

5 S colectare si executare silita persoane juridice

consilier clasa I grad profesional superior 2  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta 

6 S de colectare si executare silita persoane fizice

SERVICIUL FISCAL ORASENESC Sovata

SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL REGHIN

SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL TARNAVENI
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nr. crt. Structura organizatorica Nr. posturi 
vacante Conditii specifice

consilier clasa I grad profesional superior 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

inspector clasa I grad profesional principal 1
 - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta 

7 C servicii pentru contribuabili

consilier clasa I grad profesional superior 2  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

inspector clasa I grad profesional superior 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta 

7.1 C cazier fiscal

consilier clasa I grad profesional superior 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta 

8 C evitarea dublei impuneri si acorduri fiscale internationale 

consilier clasa I grad profesional superior 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta 

inspector clasa I grad profesional principal 1
 - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta 

9 C monitorizare a colectarii veniturilor bugetare

consilier clasa I grad profesional superior 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta 

10 C valorificare bunuri

inspector clasa I grad profesional principal 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta 

referent clasa III grad profesional superior 1 - studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat; vechime in 
specialitatea studiilor de minim 9 ani             

SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT - INSPECTIE FISCALA 1 prevazut in anexa nr. 2
2 S inspectie fiscala persoane juridice 2

inspector clasa I grad profesional principal 1
 - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta  

SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT - INSPECTIE FISCALA CONTRIBUABILI 
MIJLOCII 1 prevazut in anexa nr. 2

1.1 C informatii fiscale

inspector clasa I grad profesional superior 1

consilier clasa I grad profesional superior 1

5 S inspectie fiscala contribuabili mijlocii

 -  studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta; Cerinte minime necesare ce trebuie indeplinite cumulativ 
de functionarii care opteaza pentru un post de la nivelul structurilor de 
informatii fiscale: a)  experienţă efectivă în cadrul activităţii de cooperare 
administrativă şi schimb internaţional de informaţii în domeniul TVA şi 
impozite directe;b)    cunoaşterea şi utilizarea formularelor electronice 
de schimb internaţional de informaţii;c)    cunoaşterea a cel puţin 2 limbi 
străine, dintre care engleza obligatoriu nivel avansat; o a doua limbă 
străină – nivel mediu;d)    abilităţi în folosirea aplicaţiei VIES, 
cunoaşterea temeinică a programelor informatice utilizate în cadrul 
ANAF precum şi experienţa de minim 6 luni în analiza de risc utilizând 
informaţiile din portalul FISCNET;e)    participarea la cursuri de pregătire 
profesională în domeniul cooperării administrative şi schimbului 
internaţional de informaţii – constituie un avantaj .
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nr. crt. Structura organizatorica Nr. posturi 
vacante Conditii specifice

sef serviciu 1  - studii superioare economice sau administrative absolvite cu diploma 
de licenta sau echivalenta

SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT - COLECTARE CONTRIBUABILI MIJLOCII 1 prevazut in anexa nr. 2
TREZORIER SEF 1 prevazut in anexa nr. 2

1 S incasarea si evidenta veniturilor bugetare
referent clasa III grad profesional superior 1 - studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat           

inspector clasa I grad profesional asistent 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

3 B contabilitatea trezoreriei statului

inspector clasa  I grad profesional principal 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

4 S decontari, operatiuni cu numerar si produse electronice

sef serviciu 1  - studii superioare economice/juridice/administratie publica absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta

consilier clasa I grad profesional superior 1  - studii superioare economice/juridice/administratie publica  absolvite 
cu diploma de licenta sau echivalenta 

inspector clasa I grad profesional superior 1  - studii superioare economice/juridice/administratie publica absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta  

inspector clasa I grad profesional principal 1  - studii superioare economice/juridice/administratie publica absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta

inspector clasa I grad profesional asistent 3  - studii superioare economice/juridice/administratie publica absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta 

5
C casierie-tezaur, vanzare si gestiune a titlurilor de stat si certificatelor de 
trezorerie

consilier clasa I grad profesional superior 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta 

6 S sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale

sef serviciu 1
-  studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta                                                       - vechime in 
specialitatea studiilor absolvite de minim 2 ani

consilier superior 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta 

inspector principal 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta 

7 S indrumarea si verificarea activitatii trezoreriilor locale

sef serviciu 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta  

inspector principal 2  - studii superioare economice / juridice/administratie publica absolvite 
cu diploma de licenta sau echivalenta  

4
SEF SERVICIU 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 

licenta sau echivalenta
4.2  C gestionare dosare fiscale si arhiva

inspector clasa I grad profesional principal 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

SEF SERVICIU TREZORERIE 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta  

B/C contabilitatea trezoreriei statului 

SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL MEDIAS
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nr. crt. Structura organizatorica Nr. posturi 
vacante Conditii specifice

inspector clasa I grad profesional principal 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta  

1
B trezorerie si contabilitate publica

sef birou 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta  sau echivalenta

1
B trezorerie si contabilitate publica

sef birou 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta  sau echivalenta

2
B de colectare si executare silita  

sef birou 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta

B trezorerie si contabilitate publica

sef birou 1  - studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de 
licenta  sau echivalenta

TOTAL SIBIU 63

Nota:

627

SERVICIUL FISCAL ORASENESC AGNITA

SERVICIUL FISCAL ORASENESC AVRIG

SERVICIUL FISCAL ORASENESC SALISTE

TOTAL REGIUNE

Optiunea se poate face numai pentru o singura functie (publica) vacanta, cu posibilitatea modificarii optiunii o singura data, in termenul prevazut in 

actul administrativ individual, cu respectarea categoriei, clasei si dupa caz, a gradului profesional al functionarului (public), a pregatirii profesionale, 

cu indeplinirea criteriilor specifice mentionate

Functionarul (public) de conducere are prioritate la ocuparea unei functii (publice) vacante de nivel inferior.

Pentru numirea in noile functii publice din activitatea de inspectie fiscala este necesar ca persoanele care isi exprima optiunea sa fi desfasurat 
activitati in domeniul inspectiei fiscale/economico-financiare, colectarii, administrarii veniturilor, contabilitate .

Pentru numirea in noile functii publice din activitatea de trezorerie si contabilitate publica este necesar ca persoanele care isi exprima optiunea sa fi 
desfasurat activitati in domeniul trezoreriei si contabilitatii publice si sa detina cunostinte în folosirea  programelor informatice utilizate în cadrul 
trezoreriei statului.
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