
 
 

OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR 
 
 

A  N  U  N  Ţ 
 
 

Pentru ocuparea posturilor vacante de director, sef serviciu si analist financiar gr.IV din cadrul 
Oficiului Naţional de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, urmează să se susţină concurs în data 
de 13 ianuarie 2005, la orele 13, la sediul institutiei. 

Pentru ocuparea posturilor vacante de asistent analist financiar tr.II, şofer si muncitor necalificat 
din cadrul Oficiului Naţional de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, urmează să se susţină 
concurs la sediul institutiei, în data de 13 ianuarie 2005, la orele 10 - proba scrisa. Pentru ocuparea 
posturile de asistent analist tr.II si şofer, candidaţii vor susţine proba practica la orele 11.30.  

Se scot la concurs posturile din cadrul direcţiilor, pentru care solicitanţii trebuie să fie absolvenţi 
ai învăţământului superior sau studii medii, după caz. 
 

1. Direcţia Evaluare Preliminară si Managementul Bazelor de Date 
- SEF SERVICIU - Serviciul evaluare preliminară; 
- ASISTENT ANALIST tr. II - Serviciul evaluare preliminară; 

2. Direcţia de Implementare a Legislaţiei Specifice 
- SEF SERVICIU - Serviciul analiza cauze conexe; 
- ANALIST FINANCIAR gr.IV - Serviciul analiza cauze conexe; 

3. Direcţia Juridica, Integrare Euroatlantica, Cooperare Interinstitutionala si Internationala 
si Managementul Bazelor de Date 

- DIRECTOR 
- SEF SERVICIU - Serviciul juridic si corpul de control; 
- SEF SERVICU - Serviciul integrare euroatlantica cooperare interinstitutionala si 

internaţionala; 
4. Direcţia  Managementul Resurselor Umane, Materiale si Financiare 

- CONSILIER gr. IA – DIRECTOR  
- CONSILIER gr. IA – SEF SERVICIU - Serviciul managementul resurselor 

materiale si financiare; 
- SOFER IA – doua posturi - Serviciul managementul resurselor materiale si 

financiare; 
- MUNCITOR NECALIFICAT - Serviciul managementul resurselor materiale si 

financiare; 
 

Condiţii de angajare: 
a) Pentru ocuparea posturilor de director si sef serviciu, candidaţii trebuie sa îndeplinească 

următoarele condiţii:  
- sa aibă cetatenie romana; 
- absolvenţi cu diplomă de licenţă a unei instituţii de invatamant superior; 
- sa aibă exerciţiul drepturilor civile si politice; 
- sa se bucure de o reputaţie profesionala si morala neştirbita; 
- sa nu fi fost condamnaţi pentru savarsirea vreunei infracţiuni; 
- sa fie declaraţi admişi la examenul medical si la testul psihologic 

• Pentru ocuparea funcţiilor de director al Direcţiei Juridice, Integrare Euroatlantica, Cooperare 
Interinstitutionala si Internationala si Managementul Bazelor de Date si sef al Serviciului Integrare 
Euroatlantica, Cooperare Interinstitutionala si Internationala o conditie obligatorie este cunoasterea a 
doua limbi straine impuse in Uniunea Europeana, franceza si engleza, nivel avansat, scris si vorbit 
(inclusiv expunere). Concurentii au obligatia sa depuna la dosarul de concurs certificate emise de 
Centrul de Limbi Straine atestat de Ministerul Educatiei si Cercetarii.  

 
b) Pentru ocuparea postului de analist financiar gr.IV, candidaţii trebuie sa îndeplinească 

următoarele condiţii:  
- sa aibă vechime in specialitate (economica sau juridica) de minim 2 ani; 
- sa aibă cetatenie romana; 
- absolvenţi cu diplomă de licenţă a unei instituţii de invatamant superior; 
- sa aibă exerciţiul drepturilor civile si politice; 
- sa se bucure de o reputaţie profesionala si morala neştirbita; 
- sa nu fi fost condamnaţi pentru savârsirea vreunei infracţiuni; 
- sa fie declaraţi admişi la examenul medical si la testul psihologic 



 
 
 
 
c) Pentru ocuparea postului de asistent analist tr.II, candidaţii trebuie sa îndeplinească 

următoarele condiţii:  
- sa aibă vechime in specialitate (funcţii auxiliare juridic, economice sau administrative) 

de minim 4 ani; 
- sa aiba cunostinte operare PC (WORD, EXCEL) 
- sa aibă cetatenie romana; 
- absolvenţi cu studii medii; 
- sa aibă exerciţiul drepturilor civile si politice; 
- sa se bucure de o reputaţie profesionala si morala neştirbita; 
- sa nu fi fost condamnaţi pentru savarsirea vreunei infracţiuni;  
- sa fie declaraţi admişi la examenul medical si la testul psihologic 
 

d) Pentru ocuparea celor doua posturilor de şoferi, candidaţii trebuie sa îndeplinească 
următoarele condiţii: 

- sa aibă cetatenie romana; 
- absolvenţi cu studii medii; 
- sa aibă exerciţiul drepturilor civile si politice; 
- sa se bucure de o reputaţie profesionala si morala neştirbita; 
- sa nu fi fost condamnaţi pentru savarsirea vreunei infracţiuni;  
- sa fie declaraţi admişi la examenul medical si la testul psihologic; 
- sa fie posesor de permis auto categoria B si C cu experienţa de minim 5 ani. 

 
c) Pentru ocuparea postului de muncitor necalificat, candidaţii trebuie sa îndeplinească 

următoarele condiţii: 
- sa aibă cetatenie romana; 
- absolvenţi cu studii medii; 
- sa aibă exerciţiul drepturilor civile si politice; 
- sa se bucure de o reputaţie profesionala si morala neştirbita; 
- sa nu fi fost condamnaţi pentru savârsirea vreunei infracţiuni;  
- sa fie declaraţi admişi la examenul medical si la testul psihologic; 

 
Dosarul de inscriere pentru angajarea in cadrul ONPCSB va cuprinde: 
 

- cererea candidatului; 
- diploma de licenţa a unei instituţii de invatamant superior sau după caz, diploma de 

bacalaureat, respectiv diploma de absolvire a scolii profesionale, in original si copie; 
- copie de pe livretul militar, după caz; 
- curriculum vitae; 
- caracterizare - recomandare de la ultimul loc de munca; 
- certificatul de cazier judiciar; 
- fisa medicala din care sa rezulte ca este apt de munca si declarat apt la testul 

psihologic; 
- copie de pe carnetul de munca, după caz; 
- declaraţie pe propria răspundere ca nu a fost judecat sau condamnat in cauze penale 

si ca nu se afla in curs de cercetare sau de judecata penala. 
 
Data limită de depunere a dosarelor este 10 ianuarie 2005(inclusiv), orele 16.00. 
Validarea dosarelor şi afişarea listei participanţilor la concurs se va face în data de 12 ianuarie  

2005. Condiţiile pentru înscrierea la concurs si bibliografia se regăsesc si pe site-ul institutiei, www 
onpcsb. ro 

Relaţii suplimentare pentru întocmirea dosarelor în vederea înscrierii la concurs, se pot lua de la 
Direcţia Managementul Resurselor Umane, Materiale si Financiare – telefon 315.52.07 interior 124. 
  

SECRETAR DE STAT, 
 

IULIAN DRAGOMIR 
 

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire 
 si Combatere a Spalarii Banilor 


