
DEBUTANT ASISTENT PRINCIPAL SUPERIOR

SERVICIUL COORDONARE 1 2 1 1

SERVICIUL COORDONARE 2 3 1 1 1

SERVICIUL COOPERARE 1 4 1 3

SERVICIUL COOPERARE 2 5 3 2

SERVICIUL CONTROL TVA 5 1 3 1

SERVICIUL CONTROL AIC 4 3 1

BIROUL COORDONARE TRAFIC 
CONTROL 3 1 1 1

DIRECTIA DE COOPERARE 
INTERINSTITUTIONALA

TOTAL POSTURI VACANTE

 din care:
INSPECTOR ANTIFRAUDA

 - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in stiinte 
economice sau juridice;
 - 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, detașări 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: capacitatea decizională, 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 OPERATIUNI 
INTRACOMUNITARE SI 

TVA

                                                                                                                                                                                          Anexa  nr.2

DIRECTIA SERVICIUL

DIRECTIA DE 
COORDONARE CAZURI 

SPECIALE

Nr. 
crt.

3

1

2

Lista posturilor vacante cu excepţia posturilor din cadrul Direcţiei de combatere a fraudelor 

 - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in stiinte juridice;
- 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, detașări 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: capacitatea decizională, 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 licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in stiinte 
economice sau juridice
- 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, detașări 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: capacitatea decizională, 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

Conditii de ocupare a posturilor vacante



DEBUTANT ASISTENT PRINCIPAL SUPERIOR

TOTAL POSTURI VACANTE

 din care:
INSPECTOR ANTIFRAUDADIRECTIA SERVICIULNr. 

crt. Conditii de ocupare a posturilor vacante

SERVICIUL CONTROL IMPORTURI SI 
OPERATIUNI VAMALE 3 2 1

SERVICIUL CONTROL PRODUSE 
ENERGETICE 6 4 1 1

SERVICIUL CONTROL ALCOOL, TUTUN SI 
PRODUSE ACCIZABILE NEARMONIZATE 2 1 1

SERVICIUL CONTROL OPERATIV 
INOPINAT 1 2 1 1

SERVICIUL CONTROL OPERATIV 
INOPINAT 2 3 2 1

SERVICIUL CONTROL OPERATIV 
INOPINAT 2 -ECHIPE DE INTERVENTIE 

RAPIDA
1 1

SERVICIUL CONTROL OPERATIV 
INOPINAT 3- ECHIPE DE INTERVENTIE 

RAPIDA
2 1 1

SERVICIUL CONTROL TEMATIC 
PROGRAMAT 1 4 1 1 2

SERVICIUL CONTROL TEMATIC 
PROGRAMAT 2 5 1 4

SERVICIUL ANALIZA DE RISC 5 2 2 1

CENTRUL DE DATE INTEGRATE 1 1

5

DIRECTIA CONTROL 
ACTIVITATI CU RISC 

FISCAL SI INTERVENTIE 
RAPIDA

4
DIRECTIA OPERATIUNI 

VAMALE, IMPORT-EXPORT 
SI PRODUSE ACCIZABILE

 - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in stiinte 
economice sau juridice;
 - 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, detașări 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: capacitatea decizională, 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 licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in stiinte 
economice sau juridice
 - 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, detașări 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: capacitatea decizională, 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 ANALIZA RISC, 
SELECTIE SI 

PROGRAMARE

 - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in stiinte 
economice sau juridice
 - 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, detașări 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

6



DEBUTANT ASISTENT PRINCIPAL SUPERIOR

TOTAL POSTURI VACANTE

 din care:
INSPECTOR ANTIFRAUDADIRECTIA SERVICIULNr. 

crt. Conditii de ocupare a posturilor vacante

SERVICIUL METODOLOGII SI PROCEDURI 
ANTIFRAUDA 1 1

SERVICIUL SINTEZA SI RAPORTARI 2 1 1

SERVICIUL COOPERARE 
ADMINISTRATIVA INTERNATIONALA 2 2

SERVICIUL DE INVESTIGARE A 
FENOMENELOR DE FRAUDA FISCALA 4 2 1 1

TOTAL APARAT CENTRAL 69 2 30 23 14
Serviciul de control antifrauda 1 1 1
Serviciul de control antifrauda 3 1 1
Serviciul de control antifrauda 5 2 2
Serviciul de control antifrauda 6 3 2 1
Serviciul de control antifrauda 7 2 1 1
Serviciul de control antifrauda 8 2 2

Serviciul de control antifrauda 9 2 1 1

Serviciul de analiza si programare 1 1

Serviciul sinteza si raportari 1 1

TOTAL DRA 1 SUCEAVA 15 4 1 7 3

8 DIRECTIA DE 
INVESTIGATII FISCALE

 - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in stiinte 
economice sau juridice;
 - 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, detașări 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: capacitatea decizională, 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 licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in stiinte 
economice sau juridice;
 - 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, detașări 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: capacitatea decizională, 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 licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in stiinte 
economice sau juridice;
 - 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, detașări 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: capacitatea decizională, 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 licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in stiinte 
economice sau juridice;
 - 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, detașări 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: capacitatea decizională, 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 METODOLOGII, 
PROCEDURI ANTIFRAUDA,

SINTEZA SI RAPORTARI

9 DRA 1 SUCEAVA

7



DEBUTANT ASISTENT PRINCIPAL SUPERIOR

TOTAL POSTURI VACANTE

 din care:
INSPECTOR ANTIFRAUDADIRECTIA SERVICIULNr. 

crt. Conditii de ocupare a posturilor vacante

Serviciul de control antifrauda 1 3 2 1

Serviciul de control antifrauda 2 3 2 1
Serviciul de control antifrauda 3 3 1 1 1
Serviciul de control antifrauda 4 2 2
Serviciul de control antifrauda 5 1 1
Serviciul de control antifrauda 6 1 1
Serviciul de control antifrauda 7 1 1
Serviciul de control antifrauda 8 3 2 1

Serviciul de control antifrauda 9 1 1

Serviciul de analiza si programare 2 1 1

Serviciul sinteza si raportari 1 1

TOTAL DRA 2 CONSTANTA 21 8 9 4

Serviciul de control antifrauda 1 3 2 1
Serviciul de control antifrauda 2 3 1 2
Serviciul de control antifrauda 3 2 1 1
Serviciul de control antifrauda 4 6 2 1 3
Serviciul de control antifrauda 5 1 1
Serviciul de control antifrauda 6 4 1 1 2
Serviciul de control antifrauda 7 1 1
Serviciul de control antifrauda 8 1 1

Serviciul de control antifrauda 9 2 1 1

Serviciul de analiza si programare 3 1 2

 -studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in stiinte 
economice sau juridice;
 - 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, detașări 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: capacitatea decizională, 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 DRA 3 ALEXANDRIA 26 3 3 9 11

 - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in stiinte 
economice sau juridice;
 - 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, detașări 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: capacitatea decizională, 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

DRA 2 
CONSTANTA

10

11
DRA 3 

ALEXANDRIA

 - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in stiinte 
economice sau juridice;
 - 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, detașări 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: capacitatea decizională, 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 licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in stiinte 
economice sau juridice;
 - 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, detașări 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: capacitatea decizională, 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



DEBUTANT ASISTENT PRINCIPAL SUPERIOR

TOTAL POSTURI VACANTE

 din care:
INSPECTOR ANTIFRAUDADIRECTIA SERVICIULNr. 

crt. Conditii de ocupare a posturilor vacante

Serviciul de control antifrauda 2 1 1
Serviciul de control antifrauda 4 3 1 2
Serviciul de control antifrauda 5 2 2
Serviciul de control antifrauda 6 1 1
Serviciul de control antifrauda 7 1 1

Serviciul de control antifrauda 8 1 1

Serviciul de analiza si programare 2 2

Serviciul sinteza si raportari 1 1

Total DRAF 4 TG JIU 12 0 1 1 10

Serviciul de control antifrauda 1 1 1

Serviciul de control antifrauda 2 1 1

Serviciul de control antifrauda 3 4 1 1 2

Serviciul de control antifrauda 4 3 1 2

Serviciul de control antifrauda 8 1 1

Serviciul de analiza si programare 1 1

 - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in stiinte 
economice sau juridice;
 - 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, detașări 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: capacitatea decizională, 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 11 3 2 2 4

 - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in stiinte 
economice sau juridice;
 - 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, detașări 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: capacitatea decizională, 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 licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in stiinte 
economice sau juridice;
 - 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, detașări 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: capacitatea decizională, 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 licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in stiinte 
economice sau juridice;
 - 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, detașări 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

DRA 4 TG JIU

13 DRA  5 DEVA     
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DEBUTANT ASISTENT PRINCIPAL SUPERIOR

TOTAL POSTURI VACANTE

 din care:
INSPECTOR ANTIFRAUDADIRECTIA SERVICIULNr. 

crt. Conditii de ocupare a posturilor vacante

Serviciul de control antifrauda 2 2 1 1

Serviciul de control antifrauda 3 3 1 2

Serviciul de control antifrauda 6 4 1 3

Serviciul de control antifrauda 7 1 1

Serviciul de control antifrauda 8 1 1

Serviciul analiza si programare 1 1

 - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in stiinte 
economice sau juridice;
 - 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, detașări 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: capacitatea decizională, 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 12 1 2 3 6
Serviciul de control antifrauda 1 1 1
Serviciul de control antifrauda 2 2 1 1
Serviciul de control antifrauda 3 1 1
Serviciul de control antifrauda 4 1 1
Serviciul de control antifrauda 5 2 1 1
Serviciul de control antifrauda 6 1 1
Serviciul de control antifrauda 7 2 2
Serviciul de control antifrauda 8 4 1 1 1 1

Serviciul de control antifrauda 9 2 2

Serviciul de analiza si programare 3 1 2

 - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in stiinte 
economice sau juridice;
 - 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, detașări 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: capacitatea decizională, 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 7 SIBIU 19 3 2 2 12

 - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in stiinte 
economice sau juridice;
 - 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, detașări 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: capacitatea decizională, 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

DRA 6  ORADEA14

DRA 7 SIBIU15

 - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in stiinte 
economice sau juridice;
 - 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, detașări 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



DEBUTANT ASISTENT PRINCIPAL SUPERIOR

TOTAL POSTURI VACANTE

 din care:
INSPECTOR ANTIFRAUDADIRECTIA SERVICIULNr. 

crt. Conditii de ocupare a posturilor vacante

Serviciul de control antifrauda 1 2 1 1
Serviciul de control antifrauda 2 2 1 1
Serviciul de control antifrauda 4 2 1 1
Serviciul de control antifrauda 5 2 1 1
Serviciul de control antifrauda 6 2 1 1
Serviciul de control antifrauda 7 5 1 3 1
Serviciul de control antifrauda 8 4 1 3
Serviciul de control antifrauda 9 7 2 2 3

Serviciul de control antifrauda 10 4 1 3

TOTAL DC1 30 5 12 13

Serviciul de control antifrauda 1 1 1
Serviciul de control antifrauda 3 1 1
Serviciul de control antifrauda 5 1 1
Serviciul de control antifrauda 6 1 1
Serviciul de control antifrauda 7 6 2 4
Serviciul de control antifrauda 8 4 2 2
Serviciul de control antifrauda 9 7 4 3

Serviciul de control antifrauda 10 3 1 2

TOTAL DC2 24 3 10 11

Serviciul de control antifrauda 1 2 1 1
Serviciul de control antifrauda 2 2 2
Serviciul de control antifrauda 3 1 1
Serviciul de control antifrauda 4 3 3
Serviciul de control antifrauda 5 2 1 1
Serviciul de control antifrauda 6 4 1 3
Serviciul de control antifrauda 7 5 3 2
Serviciul de control antifrauda 8 7 2 3 2

Serviciul de control antifrauda 9 7 1 1 2 3

Serviciul de analiza si programare 7 2 1 2 2

Serviciul sinteza si raportari 5 5

TOTAL DC3 45 5 4 13 23
TOTAL BUCURESTI 99 5 12 35 47

TOTAL GENERAL D G A F 355 35 86 106 128

 - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in stiinte 
economice sau juridice;
 - 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, detașări 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: capacitatea decizională, 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
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DIRECTIA CONTROL 1

DIRECTIA CONTROL 2

DIRECTIA CONTROL 3

 - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in stiinte 
economice sau juridice;
 - 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, detașări 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 
BUCURESTI

 - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in stiinte 
economice sau juridice;
 - 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, detașări 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: capacitatea decizională, 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 licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in stiinte 
economice sau juridice;
 - 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, detașări 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: capacitatea decizională, 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


