
Anexa  nr.1 la Anuntul nr.2212/12.05.2022

Situatia functiilor publice de executie vacante din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală scoase la concurs de recrutare

Nr.

crt.

Functia publica de 

executie pentru care 

se solicita 

organizarea 

concursului

ID post Direcția/Serviciul/Biroul/   Compartimentul

Numar 

posturi 

scoase la 

concurs

Specialitatea studiilor necesare 

ocuparii functiilor publice de 

executie

Vechimea 

minimă 

necesara in 

specialitatea 

studiilor

Cunostințe de 

operare/programare pe 

calculator

Modalitatea de verificare

Limbi straine 

(necesitate si nivel 

de cunoastere)

Modalitatea de verificare

1
Consilier clasa I, grad 

profesional superior    

340852      

341015

Direcția Generală Coordonare Control Fiscal - 

Direcția Proceduri și Programare Control Fiscal - 

Serviciul Metodologii  și Proceduri Control 

Fiscal 

2

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta in stiinte economice 

sau stiințe juridice

7 ani

2
Inspector, clasa I, grad 

profesional asistent    
546058

Direcția Generală Coordonare Control Fiscal - 

Direcția Proceduri și Programare Control Fiscal - 

Serviciul Metodologii  și Proceduri Control 

Fiscal 

1

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta in stiinte economice 

sau stiințe juridice

1 an

3
Consilier, clasa I, grad 

profesional asistent    

546059 

341017

Direcția Generală Coordonare Control Fiscal - 

Direcția Proceduri și Programare Control Fiscal - 

Serviciul Metodologii  și Proceduri Control 

Fiscal 

2

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta in stiinte economice 

sau stiințe juridice

1 an

4
Consilier, clasa I, grad 

profesional asistent    
340855

Direcția Generală Coordonare Control Fiscal - 

Direcția Proceduri și Programare Control Fiscal - 

Serviciul Schimb de Informații și Gestiune Date

1

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta in stiinte economice 

sau stiințe juridice

1 an

Cunoștințe operare pe 

calculator: pachet  office - 

nivel bază

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste 

deținerea competențelor 

respective emise în condițiile 

legii

Cunoașterea limbii 

engleze - nivel 

cunoștințe de bază

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste deținerea 

competențelor respective emise în 

condițiile legii

5
Inspector, clasa I, grad 

profesional asistent    
340816

Direcția Generală Coordonare Control Fiscal - 

Direcția Proceduri și Programare Control Fiscal - 

Serviciul Schimb de Informații și Gestiune Date

1

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta in stiinte economice 

sau stiințe juridice

1 an

Cunoștințe operare pe 

calculator: pachet  office - 

nivel bază

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste 

deținerea competențelor 

respective emise în condițiile 

legii

Cunoașterea limbii 

engleze - nivel 

cunoștințe de bază

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste deținerea 

competențelor respective emise în 

condițiile legii

6
Consilier, clasa I, grad 

profesional asistent    
429425

Direcția Generală Coordonare Control Fiscal - 

Direcția Proceduri și Programare Control Fiscal - 

Serviciul Programare și Monitorizare Control 

Fiscal

1

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta in stiinte economice 

sau stiințe juridice

1 an

7
Inspector, clasa I, grad 

profesional debutant    
546056

Direcția Generală Coordonare Control Fiscal - 

Direcția Proceduri și Programare Control Fiscal - 

Serviciul Programare și Monitorizare Control 

Fiscal

1

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta in stiinte economice 

sau stiințe juridice

 -

8
Inspector, clasa I, grad 

profesional principal    

546063   

432905

Direcția Generală Coordonare Control Fiscal - 

Direcția Prețuri de Transfer și Acorduri de Preț în 

Avans - Serviciul Acorduri de Preț în Avans și 

Proceduri Amiabile

2

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta in stiinte economice 

sau stiințe juridice

5 ani

Cunoștințe operare pe 

calculator: pachet  office - 

nivel bază

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste 

deținerea competențelor 

respective emise în condițiile 

legii

Cunoașterea limbii 

engleze - nivel 

cunoștințe de bază

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste deținerea 

competențelor respective emise în 

condițiile legii

9
Inspector, clasa I, grad 

profesional asistent    
432907

Direcția Generală Coordonare Control Fiscal - 

Direcția Prețuri de Transfer și Acorduri de Preț în 

Avans - Serviciul Acorduri de Preț în Avans și 

Proceduri Amiabile

1

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta in stiinte economice 

sau stiințe juridice

1 an

Cunoștințe operare pe 

calculator: pachet  office - 

nivel bază

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste 

deținerea competențelor 

respective emise în condițiile 

legii

Cunoașterea limbii 

engleze - nivel 

cunoștințe de bază

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste deținerea 

competențelor respective emise în 

condițiile legii

10
Inspector, clasa I, grad 

profesional asistent    
566559

Direcția Generală Coordonare Control Fiscal - 

Direcția Prețuri de Transfer și Acorduri de Preț în 

Avans - Serviciul Coordonare a Combaterii 

Erodării Bazei Impozabile

1

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta in stiinte economice 

sau stiințe juridice

1 an



Nr.

crt.

Functia publica de 

executie pentru care 

se solicita 

organizarea 

concursului

ID post Direcția/Serviciul/Biroul/   Compartimentul

Numar 

posturi 

scoase la 

concurs

Specialitatea studiilor necesare 

ocuparii functiilor publice de 

executie

Vechimea 

minimă 

necesara in 

specialitatea 

studiilor

Cunostințe de 

operare/programare pe 

calculator

Modalitatea de verificare

Limbi straine 

(necesitate si nivel 

de cunoastere)

Modalitatea de verificare

11
Consilier, clasa I, grad 

profesional asistent    
566562

Direcția Generală Coordonare Control Fiscal - 

Direcția Prețuri de Transfer și Acorduri de Preț în 

Avans - Serviciul Coordonare a Combaterii 

Erodării Bazei Impozabile

1

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta in stiinte economice 

sau stiințe juridice

1 an

12
Consilier, clasa I, grad 

profesional asistent    
566561

Direcția Generală Coordonare Control Fiscal - 

Direcția Prețuri de Transfer și Acorduri de Preț în 

Avans - Serviciul Coordonare a Combaterii 

Erodării Bazei Impozabile

1

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta in stiinte economice 

sau stiințe juridice

1 an

13
Expert clasa I, grad 

profesional debutant 
565841

Direcția generală de organizare și resurse 

umane - Serviciul de organizare si resurse umane 

unitati teritoriale

1

Studii universitare de licență 

absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă 

 - 

Cunoștințe operare pe 

calculator: pachet  office - 

nivel bază

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste 

deținerea competențelor 

respective emise în condițiile 

legii

14
Expert clasa I, grad 

profesional debutant 
553630

Direcția generală de organizare și resurse 

umane - Școala de fiscalitate - Serviciul formare 

profesionala initiala si continua

1

Studii universitare de licență 

absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă 

 - 

Cunoștințe operare pe 

calculator: pachet  office - 

nivel bază

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste 

deținerea competențelor 

respective emise în condițiile 

legii

Cunoașterea limbii 

engleze - nivel 

cunoștințe de bază

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste deținerea 

competențelor respective emise în 

condițiile legii

15
Expert clasa I, grad 

profesional debutant 
565849

Direcția generală de organizare și resurse 

umane - Școala de fiscalitate - Serviciul formare 

profesionala in domeniul fiscalitatii

1

Studii universitare de licență 

absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă 

 - 

Cunoștințe operare pe 

calculator: pachet  office - 

nivel bază

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste 

deținerea competențelor 

respective emise în condițiile 

legii

16
Expert clasa I, grad 

profesional debutant 
565854

Direcția generală de organizare și resurse 

umane - Școala de fiscalitate - Biroul 

metodologie, gestionare si monitorizare 

activitati de formare

1

Studii universitare de licență 

absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă 

 - 

17
Expert clasa I, grad 

profesional asistent
546049

Direcția generală de organizare și resurse 

umane - Școala de fiscalitate - Serviciul formare 

profesionala initiala si continua

1

Studii universitare de licență 

absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă 

1 an

18
Expert clasa I, grad 

profesional asistent
565847

Direcția generală de organizare și resurse 

umane - Școala de fiscalitate - Serviciul formare 

profesionala in domeniul fiscalitatii

1

Studii universitare de licență 

absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă 

1 an

Cunoașterea limbii 

engleze - nivel 

cunoștințe de bază

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste deținerea 

competențelor respective emise în 

condițiile legii

19
Expert clasa I, grad 

profesional asistent
565853

Direcția generală de organizare și resurse 

umane -  Școala de fiscalitate - Biroul 

metodologie, gestionare si monitorizare 

activitati de formare

1

Studii universitare de licență 

absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă 

1 an

20
Expert clasa I, grad 

profesional principal
565845

Direcția generală de organizare și resurse 

umane - Școala de fiscalitate - Serviciul formare 

profesionala in domeniul fiscalitatii

1

Studii universitare de licență 

absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă 

5 ani

21

Consilier achiziții 
publice, clasa I, grad 

profesional asistent    

433136
Directia generala de investiții, achiziții publice 

și servicii interne - Biroul achiziții directe
1

Studii universitare de licență 

absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă 

1 an

22
Expert, clasa I, grad 

profesional asistent    
341190

Directia generala de investiții, achiziții publice 

și servicii interne - Serviciul administrativ, 

gospodătire patrimoniu și întreținere - 

Compartimentul gestionare patrimoniu

1

Studii universitare de licență 

absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă 

1 an

23
Expert, clasa I, grad 

profesional principal    
435765

Directia generala de investiții, achiziții publice 

și servicii interne - Serviciul administrativ, 

gospodătire patrimoniu și întreținere - 

Compartimentul gestionare patrimoniu

1

Studii universitare de licență 

absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă 

5 ani

24
Referent clasa III, grad 

profesional superior    
553591

Directia generala juridica - Serviciul juridic cauze 

penale
1

Studii medii liceale absolvite cu 

diplomă de bacalaureat
7 ani



Nr.

crt.

Functia publica de 

executie pentru care 

se solicita 

organizarea 

concursului

ID post Direcția/Serviciul/Biroul/   Compartimentul

Numar 

posturi 

scoase la 

concurs

Specialitatea studiilor necesare 

ocuparii functiilor publice de 

executie

Vechimea 

minimă 

necesara in 

specialitatea 

studiilor

Cunostințe de 

operare/programare pe 

calculator

Modalitatea de verificare

Limbi straine 

(necesitate si nivel 

de cunoastere)

Modalitatea de verificare

25

Consilier juridic, clasa I, 

grad profesional 

debutant             

553583
Directia generala juridica - Serviciul juridic cauze 

penale
1

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta in stiințe juridice

 - 

26

Consilier juridic, clasa I, 

grad profesional 

principal             

553585
Directia generala juridica - Serviciul juridic cauze 

penale
1

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta in stiințe juridice

5 ani

27

Consilier juridic, clasa I, 

grad profesional 

asistent              

553589  

446654

Directia generala juridica - Serviciul juridic cauze 

penale
2

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta in stiințe juridice

1 an

28

Consilier juridic, clasa I, 

grad profesional 

asistent              

553587
Directia generala juridica - Serviciul procedura 

insolventei și contestatii la executare
1

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta in stiințe juridice

1 an

29

Consilier juridic, clasa I, 

grad profesional 

asistent              

553588 Directia generala juridica - Serviciul contencios 2 1

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta in stiințe juridice

1 an

30

Consilier juridic, clasa I, 

grad profesional 

asistent              

553590
Directia generala juridica - Serviciul juridic acte 

penale
1

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta in stiințe juridice

1 an

31
Expert clasa I, grad 

profesional debutant    
545996

Unitatea de Management al Informației - 

Serviciul Infrastructură - Compartimentul 

Telecomunicații
1

Studii universitare de licență 

absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă în una dintre 

următoarele ramuri de știință: 

informatică, inginerie electrică, 

electronică și telecomunicații sau 

ingineria sistemelor, calculatoare și 
tehnologia informației

 -

Cunoștințe operare pe 

calculator: pachet  office - 

nivel baza 

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste 

deținerea competențelor 

respective emise în condițiile 

legii

32
Expert clasa I, grad 

profesional debutant    
545992

Unitatea de Management al Informației - 

Serviciul Infrastructură - Compartimentul 

Datacenter

1

Studii universitare de licență 

absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă în una dintre 

următoarele ramuri de știință: 

informatică, inginerie electrică, 

electronică și telecomunicații sau 

ingineria sistemelor, calculatoare și 
tehnologia informației

 - 

Cunoștințe operare pe 

calculator: pachet  office - 

nivel baza 

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste 

deținerea competențelor 

respective emise în condițiile 

legii

33
Expert clasa I, grad 

profesional debutant    
545994

Unitatea de Management al Informației - 

Serviciul Infrastructură - Compartimentul Servere 

și echipamente de stocare

1

Studii universitare de licență 

absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă în una dintre 

următoarele ramuri de știință: 

informatică, inginerie electrică, 

electronică și telecomunicații sau 

ingineria sistemelor, calculatoare și 
tehnologia informației

 - 

Cunoștințe operare pe 

calculator: pachet  office - 

nivel baza 

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste 

deținerea competențelor 

respective emise în condițiile 

legii

34
Expert clasa I, grad 

profesional debutant    
545997

Unitatea de Management al Informației - 

Serviciul Infrastructură - Compartimentul 

Echipamente IT

1

Studii universitare de licență 

absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă în una dintre 

următoarele ramuri de știință: 

informatică, inginerie electrică, 

electronică și telecomunicații sau 

ingineria sistemelor, calculatoare și 
tehnologia informației

 - 

Cunoștințe operare pe 

calculator: pachet  office - 

nivel baza 

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste 

deținerea competențelor 

respective emise în condițiile 

legii

35
Expert clasa I, grad 

profesional debutant    
546003

Unitatea de Management al Informației - Biroul 

Software - Compartimentul Baze de date
1

Studii universitare de licență 

absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă în una dintre 

următoarele ramuri de știință: 

informatică, inginerie electrică, 

electronică și telecomunicații sau 

ingineria sistemelor, calculatoare și 
tehnologia informației

 - 

Cunoștințe operare pe 

calculator: pachet  office - 

nivel baza 

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste 

deținerea competențelor 

respective emise în condițiile 

legii



Nr.

crt.

Functia publica de 

executie pentru care 

se solicita 

organizarea 

concursului

ID post Direcția/Serviciul/Biroul/   Compartimentul

Numar 

posturi 

scoase la 

concurs

Specialitatea studiilor necesare 

ocuparii functiilor publice de 

executie

Vechimea 

minimă 

necesara in 

specialitatea 

studiilor

Cunostințe de 

operare/programare pe 

calculator

Modalitatea de verificare

Limbi straine 

(necesitate si nivel 

de cunoastere)

Modalitatea de verificare

36
Expert, clasa I, grad 

profesional asistent 
546001

Unitatea de Management al Informației - Biroul 

Software - Compartimentul Aplicații
1

Studii universitare de licență 

absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă în una dintre 

următoarele ramuri de știință: 

informatică, inginerie electrică, 

electronică și telecomunicații sau 

ingineria sistemelor, calculatoare și 
tehnologia informației

1 an

Cunoștințe operare pe 

calculator: pachet  office - 

nivel baza 

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste 

deținerea competențelor 

respective emise în condițiile 

legii

37
Expert, clasa I, grad 

profesional asistent 
546006

Unitatea de Management al Informației - 

Compartimentul Securitate IT
1

Studii universitare de licență 

absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă în una dintre 

următoarele ramuri de știință: 

informatică, inginerie electrică, 

electronică și telecomunicații sau 

ingineria sistemelor, calculatoare și 
tehnologia informației

1 an

Cunoștințe operare pe 

calculator: pachet  office - 

nivel baza 

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste 

deținerea competențelor 

respective emise în condițiile 

legii

38
Expert clasa I, grad 

profesional debutant    

553548  

553549    

553552

Direcția generală de asistență pentru 

contribuabili - Serviciul central de asistență 

telefonică a contribuabililor - Call-center

3

 Studii universitare de licență 

absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă în științe 

economice/științe ale 

comunicării/științe juridice/științe 

administrative.

 -

39
Expert clasa I, grad 

profesional debutant    
553555

Direcția generală de asistență pentru 

contribuabil - Serviciul central de asistență 

telefonică a contribuabililor – Call-center

Biroul metodologie

1

 Studii universitare de licență 

absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă în științe 

economice/științe ale 

comunicării/științe juridice/științe 

administrative.

 -

40
Expert clasa I, grad 

profesional debutant   
435710

Direcția generală de asistență pentru 

contribuabili

Serviciul central de asistență telefonică a 

contribuabililor – Call-center

1

 Studii universitare de licență 

absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă în științe 

economice/științe ale 

comunicării/științe juridice/științe 

administrative.

 -

41
Expert, clasa I, grad 

profesional asistent    
553579

Direcția generală executări silite cazuri 

speciale - Direcția operativă de executare silită - 

Serviciul executari silite cazuri speciale 

regional Galati

1

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta in stiinte economice 

sau stiințe juridice

1 an

42
Expert, clasa I, grad 

profesional asistent 
553566

Direcția generală executări silite cazuri 

speciale - Direcția operativă de executare silită - 

Serviciul executari silite cazuri speciale 

regional Iași

1

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta in stiinte economice 

sau stiințe juridice

1 an

43
Expert, clasa I, grad 

profesional asistent    
454636

Directia generala de reglementare a colectarii 

creantelor bugetare  - Serviciul de reglementare 

a stingerii obligatiilor bugetare 

1

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta in stiinte economice 

sau stiințe juridice

1 an

44
Inspector, clasa I, grad 

profesional asistent    
553531

Directia generala de reglementare a colectarii 

creantelor bugetare - Serviciul de reglementare  

a executarii silite

1

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta in stiinte economice 

sau stiințe juridice

1 an

45
Expert, clasa I, grad 

profesional asistent    
440910

Directia generala de buget și contabilitate - 

Biroul buget 
1

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta in stiinte economice  

1 an

Cunoașterea limbii 

engleze - nivel 

avansat 

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste deținerea 

competențelor respective emise în 

condițiile legii
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46
Expert, clasa I, grad 

profesional superior    
341153

Directia generala de buget si contabilitate - 

Serviciul control financiar preventiv
1

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta in stiinte economice 

sau stiințe juridice

7 ani  si  o 

vechime 

efectiva in 

domeniul 

finantelor 

publice de 

minim 3 ani

47
Inspector, clasa I, grad 

profesional asistent    

341082    

476168

Directia generala de relații internaționale și 

coordonare proiecte - Serviciul de consultare 

publică și documentare instituțională

2

Studii universitare de licenţă 

absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă în științe sociale

1 an

Cunoștințe operare pe 

calculator: pachet  office - 

nivel mediu

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste 

deținerea competențelor 

respective emise în condițiile 

legii

Limba engleza - nivel 

bază

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste deținerea 

competențelor respective emise în 

condițiile legii

48
Inspector, clasa I, grad 

profesional asistent    
341086

Directia generala de monitorizare venituri și 

sinteză - Serviciul monitorizare și analiză a 

colectării creanțelor bugetare

1

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta in stiinte economice  

1 an

49
Expert clasa I, grad 

profesional asistent    
341025

Directia generala de monitorizare venituri și 

sinteză - Serviciul de planificare și monitorizare a 

realizării veniturilor bugetare

1

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta in stiinte economice

1 an

50
Expert clasa I, grad 

profesional asistent        
545966

Directia generala de strategie și monitorizarea 

proceselor - Serviciul pentru reformă
1

Studii universitare de licență 

absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă 

1 an

51
Consilier, clasa I, grad 

profesional asistent    
545965

Directia generala de strategie și monitorizarea 

proceselor - Serviciul de estimare, analiză și 

monitorizare venituri

1

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta, în oricare dintre 

domeniile de licență: finanțe; 

sociologie; cibernetică, statistică și 
informatică economică;  

matematică sau în specializarea 

economie generală

1 an

52
Consilier, clasa I, grad 

profesional asistent    
553623

Directia generala de strategie și monitorizarea 

proceselor - Serviciul de estimare, analiză și 

monitorizare venituri

1

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta, în oricare dintre 

domeniile de licență: finanțe; 

sociologie; cibernetică, statistică și 
informatică economică;  

matematică sau în specializarea 

economie generală

1 an

53
Consilier clasa I, grad 

profesional superior   

553609  

553612

Directia generala de management al riscurilor    

Serviciul evaluare, analiză, valorificare date
2

Studii universitare de licență 

absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă, în una dintre 

următoarele ramuri de știință : 

științe economice, științe juridice 

sau științe administrative

7 ani

Cunoștințe operare pe 

calculator: pachet  office - 

nivel de bază

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste 

deținerea competențelor 

respective emise în condițiile 

legii

54
Consilier clasa I, grad 

profesional asistent    

553607    

553602

Directia generala de management al riscurilor - 

Serviciul evaluare, analiză, valorificare date
2

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta, in următoarele 

domenii de licență: cibernetică, 

statistică și informatică economică, 

matematică, informatică, 

calculatoare și tehnologia 

informației sau ingineria sistemelor

1 an

Cunoștințe operare pe 

calculator: pachet  office - 

nivel de bază

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste 

deținerea competențelor 

respective emise în condițiile 

legii
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55
Consilier clasa I, grad 

profesional debutant   

553604   

553606

Directia generala de management al riscurilor - 

Serviciul evaluare, analiză, valorificare date
2

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta, in următoarele 

domenii de licență: cibernetică, 

statistică și informatică economică, 

matematică, informatică, 

calculatoare și tehnologia 

informației sau ingineria sistemelor

-

Cunoștințe operare pe 

calculator: pachet  office - 

nivel de bază

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste 

deținerea competențelor 

respective emise în condițiile 

legii

56
Consilier, clasa I, grad 

profesional superior   
565816

Directia generala de management al riscurilor   

Serviciul programe de conformare
1

Studii universitare de licență 

absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă, în una dintre 

următoarele ramuri de știință : 

științe economice, științe juridice 

sau științe administrative

7 ani

Cunoștințe operare pe 

calculator: pachet  office - 

nivel de bază

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste 

deținerea competențelor 

respective emise în condițiile 

legii

57
Consilier, clasa I, grad 

profesional asistent    
546079

Directia generala de management al riscurilor - 

Serviciul programe de conformare
1

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta, in următoarele 

domenii de licență: cibernetică, 

statistică și informatică economică, 

matematică, informatică, 

calculatoare și tehnologia 

informației sau ingineria sistemelor

1 an

Cunoștințe operare pe 

calculator: pachet  office - 

nivel de bază

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste 

deținerea competențelor 

respective emise în condițiile 

legii

58
Consilier, clasa I, grad 

profesional debutant   
546076

Directia generala de management al riscurilor - 

Serviciul programe de conformare
1

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta, in următoarele 

domenii de licență: cibernetică, 

statistică și informatică economică, 

matematică, informatică, 

calculatoare și tehnologia 

informației sau ingineria sistemelor

-

Cunoștințe operare pe 

calculator: pachet  office - 

nivel de bază

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste 

deținerea competențelor 

respective emise în condițiile 

legii

59
Consilier, clasa I, grad 

profesional debutant   
565815

Directia generala de management al riscurilor - 

Serviciul programe de conformare
1

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta, in următoarele 

domenii de licență: cibernetică, 

statistică și informatică economică, 

matematică, informatică, 

calculatoare și tehnologia 

informației sau ingineria sistemelor

-

Cunoștințe operare pe 

calculator: pachet  office - 

nivel de bază

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste 

deținerea competențelor 

respective emise în condițiile 

legii

60
Consilier, clasa I, grad 

profesional asistent    
553613

Directia generala de management al riscurilor - 

Serviciul de identificare a riscurilor
1

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta

1 an

Cunoștințe operare pe 

calculator: pachet  office - 

nivel de bază

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste 

deținerea competențelor 

respective emise în condițiile 

legii

61
Consilier, clasa I, grad 

profesional superior   
553615

Directia generala de management al riscurilor 

Serviciul de analiza a riscurilor
1

Studii universitare de licență 

absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă
7 ani  -  -

62
Consilier, clasa I, grad 

profesional asistent    

553614    

565808

Directia generala de management al riscurilor 

Serviciul de analiza a riscurilor
2

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta, in următoarele 

domenii de licență: cibernetică, 

statistică și informatică economică, 

matematică, informatică, 

calculatoare și tehnologia 

informației sau ingineria sistemelor

1 an

Cunoștințe operare pe 

calculator: pachet  office - 

nivel de bază

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste 

deținerea competențelor 

respective emise în condițiile 

legii
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63

Inspector, clasa I, 

grad profesional 

debutant            

545944
Directia generala de management al riscurilor 

Biroul de cercetare statistică
1

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta, in următoarele 

domenii de licență: cibernetică, 

statistică și informatică economică, 

matematică, informatică, 

calculatoare și tehnologia 

informației sau ingineria sistemelor

-

Cunoștințe operare pe 

calculator: pachet  office - 

nivel de bază

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste 

deținerea competențelor 

respective emise în condițiile 

legii

64

Referent de 

specialitate, clasa II, 

grad profesional 

superior

545943
Directia generala de management al riscurilor 

Biroul de cercetare statistică
1

Studii superioare de scurtă durată 

absolvite cu diploma in domeniul 

inginerie, în perioada anterioară 

aplicării celor trei cicluri tip Bologna

7 ani  -  -

65
Consilier, clasa I, grad 

profesional superior   
553616

Directia generala de management al riscurilor

 Serviciul de management al riscurilor
1

Studii universitare de licență 

absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă
7 ani  -  -

66
Consilier, clasa I, grad 

profesional asistent    
565819

Directia generala de management al riscurilor

 Serviciul de management al riscurilor
1

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta, in următoarele 

domenii de licență: cibernetică, 

statistică și informatică economică, 

matematică, informatică, 

calculatoare și tehnologia 

informației sau ingineria sistemelor

1 an

Cunoștințe operare pe 

calculator: pachet  office - 

nivel de bază

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste 

deținerea competențelor 

respective emise în condițiile 

legii

67
Expert, clasa I, grad 

profesional asistent    
546083

Directia generala de management al riscurilor 

Biroul de monitorizare, metodologie și sinteză
1

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta

1 an

Cunoștințe operare pe 

calculator: pachet  office - 

nivel de bază

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste 

deținerea competențelor 

respective emise în condițiile 

legii

68
Consilier, clasa I, grad 

profesional debutant   
546084

Directia generala de management al riscurilor 

Compartimentul alerte de risc
1

Studii universitare de licenta 

absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta

-

Cunoștințe operare pe 

calculator: pachet  office - 

nivel de bază

Certificate, diplome, atestari, 

calificari, care să ateste 

deținerea competențelor 

respective emise în condițiile 

legii


