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 Inspector fiscal 

 Descrierea ocupaţiei 
 
Inspectorul fiscal în activitatea sa aplicã politica fiscalã a statului, precum si realizarea în mod unitar a 
strategiei si programului Guvernului în domeniul finantelor publice. Activitãtile proprii acestei ocupatii se 
referã la exercitarea controlului respectãrii reglementãrilor financiare si contabile cu privire la 
determinarea si evidentierea corectã în situatiile lunare a obligatiilor fiscale de cãtre toti agentii economici, 
indiferent de forma de proprietate, analiza si solutionarea contestatiile privind impozitele si taxele potrivit 
legii, organizarea si efectuarea reviziei fiscale, luarea mãsurilor pentru prevenirea,  depistarea, combaterea 
fenomenului de evaziune fiscalã, coruptie  si pentru protectia patrimoniului public. 
Prin activitatea sa inspectorul fiscal asigurã primirea, verificarea si centralizarea raportãrilor lunare, 
trimestriale si anuale si a contului de profit si pierdere întocmite de agentii economici din municipiu si 
asigurã depunerea acestora la Ministerul Finantelor, analiza rezultatelor financiare ale activitãtilor 
economice pe ansamblul economiei municipiului, pe ramuri, forme de proprietate, categorii de agenti 
economici, precum si  evolutia situatiei financiare, obligatiile fiscale. 
Ocupatia este complexã, întrucât implicã cunoasterea temeinicã a notiunilor de contabilitate fiscalitate, 
legate de operatiuni comerciale, bancare, precum si notiuni de drept civil si   comercial. 
Totodatã ocupatia presupune si cunostinte în domeniul limbilor strãine precum si în domeniul operãrii cu 
ajutorul tehnicii de calcul. 
Întrucât volumul de muncã este foarte mare, inspectorii fiscali au stabilite în atributiunile de serviciu în 
fisa postului numai anumite activitãti astfel încât fiecare se ocupã de una din urmãtoarele activitãti: control 
financiar fiscal (constatare si impunere persoane fizice, juridice, bãnci, societãti nationale, regii autonome, 
reprezentante), solutionare a contestatiilor, revizie fiscalã, valorificare a bunurilor proprietatea  statului, 
urmãrire, colectare si executare silitã, contabilitate si evidentã analiticã plãtitori, evaluare si sintezã, 
metodologie relatii cu contribuabilii, gestionare dosare fiscale, declaratii si bilanturi, impozit pe venit 
global. 
Standardul nu separã ocupatia pe aceste categorii de activitate, deoarece competentele sunt comune. 
 



 Inspector fiscal 

 UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ 

Domeniile de competenţă Unităţile de competenţă 
Competenţe fundamentale Comunicarea interactivă la locul de muncă 
Competenţe generale la locul de muncă Dezvoltarea profesională 
Competenţe specifice Asigurarea aplicării măsurilor legale în urma controlului financiar - 
  fiscal 
 Asigurarea asistenţei de specialitate către contribuabili 
 Efectuarea controlului financiar - fiscal 
 Înregistrarea agenţilor economici 
 Menţinerea legăturii cu alte instituţii 
 Preluarea şi valorificarea bunurilor 
 Prestarea serviciilor de specialitate către contribuabili 



 Comunicarea interactivă la locul de muncă 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Transmite şi primeşte informaţii 1.1. Comunicarea informaţiilor specifice serviciului se realizează numai  
 cu persoanele autorizate prin atribuţiile de serviciu, cu respectarea  
 raporturilor ierarhice, operative si funcţionale. 
  
 1.2. Metodele de comunicare sunt corespunzătoare procedurilor interne si 
  permit transmiterea corectă, rapidă şi in forma adecvată a informaţiilor. 
  
  
 1.3. Informaţiile sunt reale, corecte legale complete şi transmise în  
 limbajul adecvat interlocutorilor. 
  
 1.4. Întrebările pentru obţinerea informaţiilor suplimentare şi clarificările 
  sunt pertinente si logice. 
  
 1.5. Modul de adresare este politicos şi  concis. 
  
 1.6. Informaţiile care prin atribuţiunile specifice ale postului sau care au  
 un caracter confidenţial şi nu sunt de competenţa unei persoane, vor fi  
2. Participa la discuţii in grup pe teme  2.1. Problemele profesionale sunt discutate şi rezolvate prin procedee  
profesionale acceptate de membrii grupului. 
  
 2.2. Punctele de vedere proprii sunt  argumentate tehnic şi procedural,  
 clar şi sunt expuse fără reţinere. 
  
 2.3.Dreptul la opinie în cadrul grupului este respectat. 
  
 2.5. Divergenţele tehnice sau de altă natură sunt rezolvate cu argumente,  
 cu calm şi politeţe. 
  
 2.6. Interlocutorii sunt trataţi cu atenţie şi înţelegere. 



 Gama de variabile 
  
  
 - limbajul specific activităţilor, limbajul accesibil contribuabililor; 
 - persoane autorizate: colegi, şefi operativi / ierarhici cu care se afla în relaţii de serviciu; 
 - forme de comunicare: scrisă, verbală; 
 - proceduri specifice reglementate de transmitere a informaţiilor: rapoarte, situaţii, etc. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţe: 
 - cunoştinţe specifice obiectului de activitate, ( fiscalitate, contabilitate, drept); 
 - metode uzuale de comunicare din interiorul organizaţiei; 
 - proceduri de înregistrare a activităţilor; 
 - terminologia specifică şi utilizarea acesteia în diferite circumstanţe; 
 - proceduri interne de raportare si persoanele respective; 
 - informaţiile care sunt secrete sau confidenţiale faţa de alte persoane; 
  
 Evaluarea va urmări: 
 - modalitatea de utilizare a limbajului tehnic si nontehnic pentru comunicare; 
 - modalitatea de utilizare a diferitelor  mijloace de comunicare; 
 - capacitatea de a înregistra  corect, complet activităţile desfăşurate  în conformitate  cu procedurile interne; 
 - capacitatea de a analiza şi utiliza eficient  informaţiile primite pentru a răspunde corespunzător în diferite  
 circumstanţe; 
 - capacitatea de a  exprima clar într-o manieră potrivită nelămuriri, opinii sau situaţii concrete. 
 _ 



 Dezvoltarea profesională 

Descrierea unităţii 
Unitatea face referire la activitătile de perfectionare si autoperfectionare profesională si abilitatea de a asimila un  
volum mare de legi, reglementari şi proceduri specifice controlului financiar fiscal. De asemenea, unitatea va include 
 competentele de a pune în practică cunostintele asimilate. 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identifică necesarul de instruire 1.1. Nivelul propriu de pregătire profesională 
 este evaluat corect. 
  
 1.2. Necesarul de instruire este identificat corect în conformitate cu  
 cerinţele postului, procedurale, practice şi teoretice. 
2. Participă la pregătire / instruire 2.1. Forma de pregătire este aleasă corespunzător în sensul asigurării  
 eficienţei în pregătire. 
  
 2.2. Forma de pregătire este corelată cu posibilităţile existente şi  
 scopurile propuse. 
  
 2.3.Instruirea / pregătirea este eficientă în sensul atingerii obiectivelor  
 propuse în timpul optim. 
  
 2.4.Instruirea este completă astfel încât toate 
 cunoştinţele şi deprinderile necesare să poată fi asimilate la nivelul  
 propus. 
  
 2.5. Periodicitatea este aleasă cu atenţie astfel 
3. Se autoperfecţionează 3.1.Studierea şi analiza documentaţiei (legi, norme, reglementări) se face  
 ori de câte ori apare necesitatea corelării activităţilor cu modificările  
 intervenite (modificări legislative, de procedură internă, etc.) 
  
 3.2. Deprinderile practice individuale se exersează astfel încât să se  
 respecte întocmai procedurile interne şi să fie înţelese şi asimilate în mod  
 corespunzător sub toate aspectele. 
  
 3.3.Nelămuririle, neconcordanţele, deprinderile corecte şi rapide sunt  
 rezolvate prin studiu / practica individuală sau prin asistenţa unei  
 persoane cu experienţă mai mare. 

 Gama de variabile 
  
  
 - forme de pregătire teoretică şi practică: seminarii, dezbateri, practică, instructaje, 
 obiectivele de atins în urma pregătirii; 
 - documentaţii legislative, normative, manuale de utilizare şi operare (acolo unde este cazul); 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţe: 
 - tehnici de autoevaluare; 
 - surse de documentare; 
  
 Evaluarea va urmări: 
 - modalitatea de participare şi implicare la pregătirea profesională; 
 - capacitatea de autodocumentare şi de dezvoltare a deprinderilor practice şi procedurale; 
 - capacitatea de a asimila cât mai mult şi corect noile cunoştinţe şi deprinderi practice. 



 Asigurarea aplicării măsurilor legale în urma controlului financiar - fiscal 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
2. Efectuează proceduri de executare  2.1. Întocmeşte documentaţia legală. 
silită  
 2.2. Comunică în termen legal documentaţia clar şi concis instituţiilor  
 implicate. 
3. Sesizează organele de cercetare  3.1. Înaintează documente clare, legal întocmite, organelor de cercetare  
penală penală. 
  
 3.2. Colaborează în mod deschis cu organele de cercetare penală. 
4. Măsuri pentru prevenirea  depistarea 4.1. Comunică cu contribuabilii deschis şi în concordanţă cu realitatea  
 şi combaterea evaziunii  fiscale practică. 
  
 4.2. Aplică măsuri legale în funcţie  de specificul problemelor. 
l. Calculează şi aplică amenzi 1.1. Constată contravenţiile în termeni legali, şi penalităţi. corect şi  
 nepărtinitor. 
  
 1.2. Întocmeşte documentaţia clar şi concis, legală. 
  
 l.3. Comunică în termen cuantumul amenzilor şi penalităţilor. 

 Gama de variabile 
  
  
 Tipuri de documente:  
 Documente întocmite: 
 - proces-verbal de verificare, proces-verbal de contravenţie, înştiinţare de plată, somaţie, titlu executoriu. 
 Documente de reglementare: instrucţiuni, precizări, Hotărâri  de Guvern, Ordonanţe de Urgenţă, Legi. 
  
 Instituţii: 
 - Garda Financiara, Ministerul Finanţelor, Parchet, Ministerul de Interne. 
 - contribuabili. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
  Cunoştinţe 
 - norme legislative referitoare la regimul de întocmire a documentelor; 
 - norme legislative referitoare la aplicarea penalităţilor şi amenzilor; 
   
  Evaluarea va urmări: 
 - modalitatea de utilizare a diferitelor mijloace de comunicare; 
 - capacitatea de a exprima clar situaţii concrete; 
 - cunoaşterea documentelor ce trebuiesc întocmite şi a legislaţiei  care le reglementează. 
 _ 



 Asigurarea asistenţei de specialitate către contribuabili 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identifică nevoile contribuabililor 1.1.Primeşte solicitările contribuabililor cu privire la modul de evidenţiere 
  şi de calcul legal a  impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. 
  
 1.2.Stabileşte problematica fiscală de soluţionat superior pentru ceea ce   
 depăşeşte competenţa, în conformitate cu prevederile legale. 
  
 1.3.Contribuabilii sunt trataţi cu atenţie şi înţelegere. 
2. Acordă îndrumare de specialitate 2.1.Întocmeşte răspunsuri legale şi la timp la solicitările contribuabililor. 
  
  
 2.2.Modul de adresare este politicos şi concis, informaţiile sunt clare şi  
 pertinente. 
  
 2.3.Îndruma legal activitatea contribuabililor în vederea eliminării  
 eventualelor greşeli în activitatea  contribuabililor. 
  
 2.4. Primeşte răspunsurile de la forul ierarhic superior şi le transmite clar  

 Gama de variabile 
  
  
 Limbajul specific activităţilor, limbajul accesibil clienţilor. 
 Forme de comunicare scrise şi verbale. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţe 
 Cunoştinţe specifice obiectului de activitate: metode uzuale de comunicare 
 - legislaţia fiscală şi contabilă corespunzătoare 
 - structura, pe categorii de impozite si taxe datorate bugetului de stat 
  
 Evaluarea va urmări: 
 - capacitatea  de utilizare în cadrul comunicării  a limbajului tehnic şi nontehnic. 
 - capacitatea de a exprima clar într-o manieră potrivită opinii sau  situaţii concrete. 
 - capacitatea de a analiza şi a utiliza eficient informaţiile primite pentru a răspunde  corespunzător în diferite  
 circumstanţe. 
 _ 



 Efectuarea controlului financiar - fiscal 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Verifică întocmirea si conţinutul  1.1.Verifică modul de întocmire corectă a înscrisurilor, registrelor.  
documentelor  
 1.2.Verifică reflectarea corectă a documentelor contabile legal întocmite, 
  în evidenţa contabilă. 
2. Identifică sursele producătoare de  2.1.Urmareşte evidenţierea corecta şi la timp a tuturor  surselor de venit  
venituri la bugetul statului. în documentele întocmite. 
  
 2.2.Urmăreşte înscrierea corectă  în evidenţele contabile a întregii mase  
 impozabile. 
  
 2.3.Identifică cu responsabilitate toate sursele producătoare de venituri. 
3. Verifică modul de calcul 3.1.Verifică cu atenţie, aplicarea corectă a metodologiei de calcul stabilită 
  prin prevederile legale în vigoare. 
  
 3.2.Stabileşte diferenţe pentru impozitele si taxele datorate bugetului de  
 stat în concordanţa cu realitatea datelor înscrise în documentele primare. 
4. Stabileşte măsurile necesare. 4.1.Întocmeşte documente în urma controlului, în baza cărora urmează să 
  stabilească corect şi legal măsurile necesare. 
  
 4.2. Pe baza analizei corect efectuate constată contravenţii şi penalităţi  
 prevăzute de lege. 
  
 4.3.În urma verificării competente confiscă în condiţiile legii bunurile  
 sustrase de la baza impozabilă precum şi sumele în lei şi în valută  
 dobândite ilicit. 
  
 4.4. Efectuează în termen legal, proceduri de executare silită potrivit  
 reglementărilor legale. 
 4.5. Sesizează, în termen legal, organele  de cercetare penală pentru  
 infracţiunile constatate. 
  
 4.6. Ia măsuri pentru prevenirea, depistarea şi combaterea evaziunii  
 fiscale, în conformitate cu prevederile din documentele de reglementare. 



 Gama de variabile 
  
  
 Tipuri de documente: 
 - documente verificate: documente primare, registre,  balanţa de verificare, bilanţ, dări de seamă, deconturi,  
 declaraţii etc. 
 - documente întocmite  de inspectorul fiscal: nota de constatare, proces-verbal, proces-verbal de contravenţie,  
 referate etc. 
 - documente de reglementare: instrucţiuni, precizări, hotărâri de guvern, Ordonanţe de urgenţă, Legi etc. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţe 
 - categorii de documente, nr. de exemplare, proceduri de înregistrare şi păstrarea documentelor, proceduri de  
 arhivare. 
 - norme legislative referitoare la regimul de întocmire a documentelor şi de înregistrare în evidenţa contabilă. 
 - norme legislative referitoare la modul de calcul a impozitelor şi data la care sunt datorate la bugetul de stat. 
 - norme legislative referitoare la aplicarea penalităţilor şi a amenzilor. 
  
  
 La evaluare se va urmări: 
 - cunoaşterea documentelor şi a modului de înregistrare în evidenţa contabilă; 
 - cunoaşterea modului de întocmire a deconturilor, declaraţiilor, balanţelor de verificare, bilanţului etc. 
 - aplicarea legislaţiei în vigoare. 



 Înregistrarea agenţilor economici 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
2. Actualizarea dosarului fiscal. 2.1. Întocmeşte evidenţa corectă în concordanţă cu realitatea la zi, a  
 situaţiei economico-financiare a contribuabilului. 
  
 2.2. Realizează evidenţa în conformitate cu normele legale, a realităţii  
 contribuţiilor la bugetul statului datorate de contribuabili. 
  
 2.3. Înregistrarea corectă şi completă a datelor se realizează în  
 conformitate cu necesarul de informare şi a procedurilor statuate. 
l. Constituirea dosarului fiscal. 1.1 Dosarul fiscal este întocmit complet, corect şi legal. 
  
 l.2. Verificarea atentă a conţinutului dosarului fiscal 
  
 1.3. Înregistrarea corectă şi completă, în termen legal, în baza de date pe  
 baza documente lor specifice. 
  
 l.4. Informaţiile sunt structurate pentru a fi 
  regăsite şi utilizate prompt. 

 Gama de variabile 
  
  
 - limbajul accesibil contribuabililor. 
 - categorii de contribuabili: agenţi economici şi contribuabili persoane fizice. 
 - date de identificare ale agenţilor economici: pe formele de proprietate, statute, acte de înfiinţare, denumiri,  
 coduri fiscale, ramura de activitate. 
 - date de identificare ale contribuabililor persoane fizice: adresă, acte de proprietate, cod fiscal. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţe 
 - date de identificare şi acte necesare pe categorii de contribuabili. 
 - proceduri de înregistrare a datelor şi de manipulare a bazei de date. 
 - proceduri de regăsire şi actualizare a informaţiilor despre contribuabili; 
 - norme legislative referitoare la modul de întocmire, verificare, înregistrare şi gestionare a dosarului fiscal. 
  
 Evaluarea va urmări: 
  
 - capacitatea de identificare a datelor despre contribuabili; 
 - capacitatea de a manipula corect informaţiile din baza de date. 
 - modalitatea de structurare, înregistrare şi actualizare în baza de date. 
 - abilitatea de regăsire a informaţiilor din baza de date. 
 _ 



 Menţinerea legăturii cu alte instituţii 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identifică canalele de comunicare cu  1.1. Comunicarea oficială a informaţiilor se realizează numai cu  
alte instituţii instituţiile statului, conform prevederilor legale. 
  
 1.2. Stabileşte metodele corecte şi rapide de comunicare pentru  
 transmiterea informaţiilor. 
2. Selectează informaţiile de transmis 2.1. Stabileşte informaţiile pentru transmiterea către alte instituţii ale  
 statului pe criterii de competenţă. 
  
 2.2. Prelucrează şi valorifică corect informaţiile primite. 
  
 2.3 Informaţiile care nu sunt de competenţa instituţiei sunt  direcţionate  
 în mod ferm către celelalte instituţii specializate. 
3. Asigură fluxul informaţional 3.1. Informaţiile transmise sunt reale, corecte şi actuale. 
  
 3.2. Întrebările pentru obţinerea de informaţii suplimentare şi clarificări  
 sunt pertinente. 
  
 3.3. Asigură prelucrarea corectă şi la timp a informaţiilor primite. 
  
 3.4. Informaţiile sunt transmise în termenul legal. 

 Gama de variabile 
  
  
 Instituţii ale statului: 
 - Ministerul Finanţelor, Ministerul de Interne, Parchetul, Garda Financiară. 
 Menţinerea legăturii se face in scris sau verbal, utilizând mijloace specifice reglementate de transmiterea  
 informaţiilor ( rapoarte, situaţii, etc.) 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţe: 
  
 - norme legislative referitoare la competenţele de verificare ale instituţiilor statului. 
 - norme legislative referitoare la modul de întocmire a documentelor contabile 
 - norme legislative referitoare la modul de calcul, evidenţiere si virare a  impozitelor si taxelor datorate bugetului  
 statului. 
  
  
 La evaluare se va urmări: 
 - modalitatea de utilizare, a diferitelor mijloace de comunicare  
 - capacitatea de analiză si utilizare eficientă a informaţiilor primite 
 - capacitatea de a exprima clar opinii sau situaţii concrete 
 _ 



 Preluarea şi valorificarea bunurilor 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Inventarierea şi evaluarea bunurilor 1.1 Bunurile se sortează şi depozitează în mod corespunzător, respectând  
 procedurile de inventariere legale 
  1.2. Evaluarea se face în funcţie de  valoarea de piaţă rezultate din  
 studiile de piaţă efectuate . 
2. Stabileşte modul de valorificare 2.1 Valorificarea bunurilor se realizează la timp în funcţie de gradul de  
 perisabilitate. 
  
 2.2 Modul de valorificare se face pe bază de  criterii bine stabilite. 
  
 2.3 Criteriile se stabilesc de direcţia de Control Financiar Fiscal în mod  
 corect şi respectând reglementările legale. 
3. Organizarea valorificării  3.1 Valorificarea se face prin magazine proprii, consignaţii, licitaţii  
 publice. 
  
 3.2. Valorificarea se face pe baza documentaţiilor complete întocmite   
 corect şi respectând reglementările şi procedurile legale în vigoare. 
  
 3.3 Realizarea veniturilor la bugetul statului se efectuează prin întocmirea 
  corectă şi legală a documentelor specifice (dispoziţii de încasare, facturi,  
 foi de vărsământ). 
  
 3.4 Încasările se efectuează legal, la timp şi corect. 

 Gama de variabile 
  
  
 - liste de inventariere a bunurilor 
 - documente de stabilire a preţurilor  
 - proceduri de licitaţie sau consignaţie 
 - documente privind încasarea sumelor din valorificarea bunurilor 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
  Cunoştinţe 
 - legislaţie comercială 
 - modalităţi de evaluare a pieţei 
 - legislaţie financiar-contabilă 
  
  
 Evaluarea va urmări 
 - modalitatea de aplicare a legilor, a reglementărilor corespunzătoare. 
 -  abilitatea de a lua decizii. 
 - capacitatea de a utiliza corect informaţiile. 
 -  modul concret în care se realizează procedura de licitaţie. 
 _ 



 Prestarea serviciilor de specialitate către contribuabili 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1.Întocmeşte şi eliberează documente  1.1. Documentele primite de la contribuabili se verifică cu atenţie pentru  
specifice identificarea promptă a autenticităţii acestora în conformitate cu  
 prevederile legale. 
  
 1.2. Documentele eliberate la cererea contribuabililor se întocmesc cu  
 răspundere, la timp şi în conformitate cu prevederile legale. 
  
 1.3. Analizează  şi efectuează regularizarea vărsămintelor către bugetul  
 statului şi acordarea conform normelor legale. 
2. Analizează obiecţiuni şi contestaţii 2.1.Verifică documentaţia depusă şi temeiul legal a acesteia. 
  
 2.2. Analizează corecta întocmire a documentelor anexate de  
3. Soluţionează obiecţiuni şi contestaţii 3.1.Stabileşte modul de calcul al obligaţiilor bugetare în conformitate cu  
 prevederile legale. 
  
 3.2. Propune modul de soluţionare corect al obiecţiunilor şi contestaţiilor  
  contribuabililor. 
  
 3.3.Comunică în termenul legal, modul de soluţionare contribuabililor. 

 Gama de variabile 
  
  
 Documente emise: certificate fiscale de debit, certificate de sarcini fiscale; certificate de capacitate financiară,  
 autorizaţii de funcţionare, hotărâri, decizii. 
 Documente verificate: documente primare, balanţe de verificare, declaraţii etc. 
 Documente de reglementare: ordonanţe, ordonanţe de urgenţa, hotărâri ale guvernului, legi. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţe: 
 - Categorii de documente, proceduri de înregistrare  
 - Norme legislative referitoare la modul de calcul a obligaţiilor bugetare, de aplicarea penalităţilor şi a amenzilor şi  
 de acordare  a înlesnirilor la plată. 
 - Norme legislative referitoare la modul de soluţionare a obiecţiunilor şi contestaţiilor. 
  
 Evaluarea va urmări: 
 - modalitatea de utilizare a diferitelor mijloace de comunicare. 
 - capacitatea de identificare a datelor despre contribuabili. 
 - aplicarea legislaţiei în vigoare. 
 - capacitatea de a analiza documentele pentru identificarea tuturor informaţiilor şi armonizarea  lor cu legile,  
 normele şi reglementările în vigoare. 
 _ 


