
Axexa la adresa nr.

Functia publica de executie Structura Numar posturi Specialitatea studiilor necesare ocuparii 
functiilor publice de executie

Vechimea 
necesara in 
specialitatea 

studiilor

Cunostinte de operare / 
programare pe 

calculator (necesitate si 
nivel)

Abilitati, calitati si aptitudini necesare

inspector clasa I, grad profesional 
superior

Serviciul de inspectie fiscala nr.1 - 
Banci+Leasing -                Regiunea 

Bucuresti                      
2

 studii superioare 
economice/juridice/administratie publica de 
lunga durata absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalentul acesteia

9 ani nivel mediu

experienta in efectuarea inspectiei fiscale,   
capacitatea de a lucra în echipă, asumarea 
responsabilităţii, confidenţialitate, punctualitate.

consilier clasa I, grad profesional 
superior 1

 studii superioare 
economice/juridice/administratie publica de 
lunga durata absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalentul acesteia

9 ani nivel mediu

experienta in efectuarea inspectiei fiscale,   
capacitatea de a lucra în echipă, asumarea 
responsabilităţii, confidenţialitate, punctualitate.

inspector clasa I, grad profesional 
superior 1

 studii superioare 
economice/juridice/administratie publica de 
lunga durata absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalentul acesteia

9 ani nivel mediu

experienta in efectuarea inspectiei fiscale,   
capacitatea de a lucra în echipă, asumarea 
responsabilităţii, confidenţialitate, punctualitate.

consilier clasa I, grad profesional 
superior 1

 studii superioare 
economice/juridice/administratie publica de 
lunga durata absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalentul acesteia

9 ani nivel mediu

experienta in efectuarea inspectiei fiscale,   
capacitatea de a lucra în echipă, asumarea 
responsabilităţii, confidenţialitate, punctualitate.

inspector clasa I, grad profesional 
superior 2

 studii superioare 
economice/juridice/administratie publica de 
lunga durata absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalentul acesteia

9 ani nivel mediu

experienta in efectuarea inspectiei fiscale,   
capacitatea de a lucra în echipă, asumarea 
responsabilităţii, confidenţialitate, punctualitate.

consilier clasa I, grad profesional 
superior

Serviciul de inspectie fiscala nr.4 - 
Sector 1 -                          Regiunea 

Bucuresti                       
2

 studii superioare 
economice/juridice/administratie publica de 
lunga durata absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalentul acesteia

9 ani nivel mediu

experienta in efectuarea inspectiei fiscale,   
capacitatea de a lucra în echipă, asumarea 
responsabilităţii, confidenţialitate, punctualitate.

consilier clasa I, grad profesional 
superior 1

 studii superioare 
economice/juridice/administratie publica de 
lunga durata absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalentul acesteia

9 ani nivel mediu

experienta in efectuarea inspectiei fiscale,   
capacitatea de a lucra în echipă, asumarea 
responsabilităţii, confidenţialitate, punctualitate.

inspector clasa I, grad profesional 
superior 1

 studii superioare 
economice/juridice/administratie publica de 
lunga durata absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalentul acesteia

9 ani nivel mediu

experienta in efectuarea inspectiei fiscale,   
capacitatea de a lucra în echipă, asumarea 
responsabilităţii, confidenţialitate, punctualitate.

consilier clasa I, grad profesional 
superior

Serviciul de inspectie fiscala nr.6 - 
Sector 2 -                          Regiunea 

Bucuresti              
1

 studii superioare 
economice/juridice/administratie publica de 
lunga durata absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalentul acesteia

9 ani nivel mediu

experienta in efectuarea inspectiei fiscale,   
capacitatea de a lucra în echipă, asumarea 
responsabilităţii, confidenţialitate, punctualitate.

Serviciul de inspectie fiscala nr.2 - 
Asigurari-                       

Regiunea Bucuresti             

Serviciul de inspectie fiscala nr.5 - 
Sector 1 -                      

Regiunea Bucuresti              

Direcţia generală  de administrare a marilor contribuabili
Activitatea de Inspectie fiscala  - 40  posturi

Serviciul de inspectie fiscala nr.3 - 
Sector 1 -                      

Regiunea Bucuresti             



Functia publica de executie Structura Numar posturi Specialitatea studiilor necesare ocuparii 
functiilor publice de executie

Vechimea 
necesara in 
specialitatea 

studiilor

Cunostinte de operare / 
programare pe 

calculator (necesitate si 
nivel)

Abilitati, calitati si aptitudini necesare

consilier clasa I, grad profesional 
superior

Serviciul de inspectie fiscala nr.7 - 
Sector 3 -               Regiunea 

Bucuresti           
1

 studii superioare 
economice/juridice/administratie publica de 
lunga durata absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalentul acesteia

9 ani nivel mediu

experienta in efectuarea inspectiei fiscale,   
capacitatea de a lucra în echipă, asumarea 
responsabilităţii, confidenţialitate, punctualitate.

consilier clasa I, grad profesional 
superior 1

 studii superioare 
economice/juridice/administratie publica de 
lunga durata absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalentul acesteia

9 ani nivel mediu

experienta in efectuarea inspectiei fiscale,   
capacitatea de a lucra în echipă, asumarea 
responsabilităţii, confidenţialitate, punctualitate.

inspector clasa I, grad profesional 
superior 1

 studii superioare 
economice/juridice/administratie publica de 
lunga durata absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalentul acesteia

9 ani nivel mediu

experienta in efectuarea inspectiei fiscale,   
capacitatea de a lucra în echipă, asumarea 
responsabilităţii, confidenţialitate, punctualitate.

inspector clasa I, grad profesional 
superior

Serviciul de inspectie fiscala nr.9    
Regiunea  Ilfov                  1

 studii superioare 
economice/juridice/administratie publica de 
lunga durata absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalentul acesteia

9 ani nivel mediu

experienta in efectuarea inspectiei fiscale,   
capacitatea de a lucra în echipă, asumarea 
responsabilităţii, confidenţialitate, punctualitate.

inspector clasa I, grad profesional 
superior

Serviciul de inspectie fiscala nr.10 - 
Sector 1-                  Regiunea 

Bucuresti                       
2

 studii superioare 
economice/juridice/administratie publica de 
lunga durata absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalentul acesteia

9 ani nivel mediu

experienta in efectuarea inspectiei fiscale,   
capacitatea de a lucra în echipă, asumarea 
responsabilităţii, confidenţialitate, punctualitate.

inspector clasa I, grad profesional 
superior 1

 studii superioare 
economice/juridice/administratie publica de 
lunga durata absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalentul acesteia

9 ani nivel mediu

experienta in efectuarea inspectiei fiscale,   
capacitatea de a lucra în echipă, asumarea 
responsabilităţii, confidenţialitate, punctualitate.

inspector clasa I, grad profesional 
asistent 2

 studii superioare 
economice/juridice/administratie publica de 
lunga durata absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalentul acesteia

1 an nivel mediu

experienta in efectuarea inspectiei fiscale,   
capacitatea de a lucra în echipă, asumarea 
responsabilităţii, confidenţialitate, punctualitate.

inspector clasa I, grad profesional 
principal

Serviciul de inspectie fiscala 
Regiunea Nord - Est nr.12   1

 studii superioare 
economice/juridice/administratie publica de 
lunga durata absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalentul acesteia

5 ani nivel mediu

experienta in efectuarea inspectiei fiscale,   
capacitatea de a lucra în echipă, asumarea 
responsabilităţii, confidenţialitate, punctualitate.

consilier clasa I, grad profesional 
superior

Serviciul de inspectie fiscala 
Regiunea Sud - Est nr.13  6

 studii superioare 
economice/juridice/administratie publica de 
lunga durata absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalentul acesteia

9 ani nivel mediu

experienta in efectuarea inspectiei fiscale,   
capacitatea de a lucra în echipă, asumarea 
responsabilităţii, confidenţialitate, punctualitate.

consilier clasa I, grad profesional 
superior

Serviciul de inspectie fiscala 
Regiunea Sud Muntenia nr.14 1

 studii superioare 
economice/juridice/administratie publica de 
lunga durata absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalentul acesteia

9 ani nivel mediu

experienta in efectuarea inspectiei fiscale,   
capacitatea de a lucra în echipă, asumarea 
responsabilităţii, confidenţialitate, punctualitate.

inspector clasa I, grad profesional 
superior

Serviciul de inspectie fiscala 
Regiunea Sud Vest Oltenia nr.15    2

 studii superioare 
economice/juridice/administratie publica de 
lunga durata absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalentul acesteia

9 ani nivel mediu

experienta in efectuarea inspectiei fiscale,   
capacitatea de a lucra în echipă, asumarea 
responsabilităţii, confidenţialitate, punctualitate.

Serviciul de inspectie fiscala nr.8 - 
Sector 5 si Sector 6 -           
Regiunea Bucuresti              

Serviciul de inspectie fiscala nr.11 - 
Sector 4-                   Regiunea 

Bucuresti   



Functia publica de executie Structura Numar posturi Specialitatea studiilor necesare ocuparii 
functiilor publice de executie

Vechimea 
necesara in 
specialitatea 

studiilor

Cunostinte de operare / 
programare pe 

calculator (necesitate si 
nivel)

Abilitati, calitati si aptitudini necesare

consilier clasa I, grad profesional 
superior 1

 studii superioare 
economice/juridice/administratie publica de 
lunga durata absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalentul acesteia

9 ani nivel mediu

experienta in efectuarea inspectiei fiscale,   
capacitatea de a lucra în echipă, asumarea 
responsabilităţii, confidenţialitate, punctualitate.

inspector clasa I, grad profesional 
superior 1

 studii superioare 
economice/juridice/administratie publica de 
lunga durata absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalentul acesteia

9 ani nivel mediu

experienta in efectuarea inspectiei fiscale,   
capacitatea de a lucra în echipă, asumarea 
responsabilităţii, confidenţialitate, punctualitate.

inspector clasa I, grad profesional 
principal 1

 studii superioare 
economice/juridice/administratie publica de 
lunga durata absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalentul acesteia

5 ani nivel mediu

experienta in efectuarea inspectiei fiscale,   
capacitatea de a lucra în echipă, asumarea 
responsabilităţii, confidenţialitate, punctualitate.

consilier clasa I, grad profesional 
superior 1

 studii superioare 
economice/juridice/administratie publica de 
lunga durata absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalentul acesteia

9 ani nivel mediu

experienta in efectuarea inspectiei fiscale,   
capacitatea de a lucra în echipă, asumarea 
responsabilităţii, confidenţialitate, punctualitate.

inspector clasa I, grad profesional 
principal 1

 studii superioare 
economice/juridice/administratie publica de 
lunga durata absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalentul acesteia

5 ani nivel mediu

experienta in efectuarea inspectiei fiscale,   
capacitatea de a lucra în echipă, asumarea 
responsabilităţii, confidenţialitate, punctualitate.

consilier clasa I, grad profesional 
superior 2

 studii superioare 
economice/juridice/administratie publica de 
lunga durata absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalentul acesteia

9 ani nivel mediu

experienta in efectuarea inspectiei fiscale,   
capacitatea de a lucra în echipă, asumarea 
responsabilităţii, confidenţialitate, punctualitate.

inspector clasa I, grad profesional 
asistent 1

 studii superioare 
economice/juridice/administratie publica de 
lunga durata absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalentul acesteia

1 an nivel mediu

experienta in efectuarea inspectiei fiscale,   
capacitatea de a lucra în echipă, asumarea 
responsabilităţii, confidenţialitate, punctualitate.

consilier clasa I, grad profesional 
superior

Serviciul inspectie economico 
financiara 1

 studii superioare 
economice/juridice/administratie publica de 
lunga durata absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalentul acesteia

9 ani nivel mediu

experienta in efectuarea inspectiei fiscale,   
capacitatea de a lucra în echipă, asumarea 
responsabilităţii, confidenţialitate, punctualitate.

40

Serviciul de inspectie fiscala 
Regiunea Nord-Vest nr.17 

TOTAL

Serviciul de inspectie fiscala 
Regiunea Centru nr.18  

Serviciul de inspectie fiscala 
Regiunea Vest nr.16        


