
 
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR 
 
 

A  N  U  N  Ţ 
 

Se scot la concurs posturile din cadrul directiilor, pentru care solicitantii 
trebuie sa fie absolventi ai învatamântului superior sau studii medii, dupa caz. 

 
1. Directia Juridica Integrare Euroatlantica, Cooperare Interinstitutionala si 
Internationala si Managementul Informatiilor Clasificate 
- DIRECTOR 

 
2. Directia Juridica Integrare Euroatlantica, Cooperare Interinstitutionala si 
Internationala si Managementul Informatiilor Clasificate - Serviciul Integrare 
Euroatlantica, Cooperare Interinstitutionala si Internationala 
- ASISTENT ANALIST tr.I 

 
3. Directia Managementul Resurselor Umane, Materiale si Financiare 
- CONSILIER gr. IA – DIRECTOR 

 
4. Directia Managementul Resurselor Umane, Materiale si Financiare - Serviciul 
Managementul Resurselor Materiale si Financiare 
- CONSILIER gr. IA - SEF SERVICIU 
- CASIER MAGAZINER I 
 
5. Directia Managementul Resurselor Umane, Materiale si Financiare - 
Compartimentul Managementul Resurselor Umane 
- REFERENT IA 
 
 
          Concursul urmeaza sa se desfasoare la sediul institutiei din Bucuresti, Splaiul 
Independentei, nr. 202 A, et. 8, sector 6, in data de 30 MAI 2005. La orele 13:00 
se va sustine proba scrisa iar incepand cu orele 14:30 se vor sustine probele orale, 
respectiv practice (pentru candidatii declarati admisi la proba scrisa).  
 
 
 
Condiţii de înscriere la concurs : 
 
1.  Pentru ocuparea postului de director in cadrul Directiei Juridica Integrare 
Euroatlantica, Cooperare Interinstitutionala si Internationala si Managementul 
Informatiilor Clasificate, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :  
 
- sa aiba cetatenie romana;  
- absolventi cu diploma de licenta a unei institutii de invatamant superior;  
- sa aiba exercitiul drepturilor civile si politice;  
- sa se bucure de o reputatie profesionala si morala nestirbita;  
- sa nu fi fost condamnati pentru savarsirea vreunei infractiuni;  
- sa cunoasca bine limba engleza, scris - vorbit (certificat emis de Centrul de Limbi 
Straine al Universitatii din Bucuresti)  
- sa fie declarati admisi la examenul medical si la testul psihologic. 



  
2.   Pentru ocuparea postului de asistent analist tr.I, in cadrul Directiei Juridica 
Integrare Euroatlantica, Cooperare Interinstitutionala si Internationala si 
Managementul Informatiilor Clasificate - Serviciul Integrare Euroatlantica, Cooperare 
Interinstitutionala si Internationala, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele 
conditii :  
 
- sa aiba cetatenie romana; 
- absolventi cu studii medii; 
- sa aiba exercitiul drepturilor civile si politice; 
- sa se bucure de o reputatie profesionala si morala nestirbita; 
- sa nu fi fost condamnati pentru savarsirea vreunei infractiuni; 
- sa aiba vechime minima de 7 ani in functii auxiliare juridice, economice sau 
administrative; 
- cunostinte operare calculator (WORD, EXCEL); 
- sa fie declarati admisi la examenul medical si la testul psihologic. 
 
3.   Pentru ocuparea posturilor de consilier gr.IA - director si consilier gr.IA - 
sef serviciu in cadrul Directiei Managementul Resurselor Umane Materiale si 
Financiare - Serviciul Managementul Resurselor Materiale si Financiare, candidatii 
trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :  
 
- sa aiba cetatenie romana; 
- absolventi cu diploma de licenta a unei institutii de invatamant superior, profil 
economic; 
- sa aiba exercitiul drepturilor civile si politice; 
- sa se bucure de o reputatie profesionala si morala nestirbita; 
- sa nu fi fost condamnati pentru savarsirea vreunei infractiuni; 
- sa fie declarati admisi la examenul medical si la testul psihologic. 
 
4.   Pentru ocuparea postului de referent IA in cadrul Directiei Managementul 
Resurselor Umane Materiale si Financiare - Serviciul Managementul Resurselor 
Materiale si Financiare, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii : 
 
- sa aiba cetatenie romana; 
- absolventi studii medii; 
- sa aiba exercitiul drepturilor civile si politice; 
- sa se bucure de o reputatie profesionala si morala nestirbita; 
- sa nu fi fost condamnati pentru savarsirea vreunei infractiuni;  
- sa fie declarati admisi la examenul medical si la testul psihologic; 
 
5.   Pentru ocuparea postului de casier magaziner I in cadrul Directiei 
Managementul Resurselor Umane Materiale si Financiare - Serviciul Managementul 
Resurselor Materiale si Financiare, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele 
conditii :  
 
- sa aiba cetatenie romana; 
- absolventi cu studii medii; 
- sa aiba exercitiul drepturilor civile si politice; 
- sa se bucure de o reputatie profesionala si morala nestirbita; 
- sa nu fi fost condamnati pentru savarsirea vreunei infractiuni;  
- sa fie declarati admisi la examenul medical si la testul psihologic. 
 



 
Dosarul de înscriere pentru angajarea in cadrul ONPCSB va cuprinde: 

 
- cererea candidatului; 
- diploma de licenta a unei institutii de invatamant superior sau dupa caz, diploma de 
bacalaureat, in original si copie; 
- atestat limba engleza - certificat emis de Centrul de Limbi Straine al Universitatii 
din Bucuresti (doar pentru postul de director); 
- copie de pe livretul militar, dupa 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, dupa caz; 
- declaratie pe propria raspundere ca nu a fost judecat sau condamnat in cauze 
penale si ca nu se afla in curs de cercetare sau de judecata penala. 
 
 
 
      Data limita de depunere a dosarelor este 26 MAI 2005 (inclusiv), orele 16:00. 
      Validarea dosarelor si afisarea listei participantilor la concurs se va face in data 
de 27 MAI 2005, la sediul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii 
Banilor. 
      Relatii suplimentare se pot obtine de la Directia Managementul Resurselor 
Umane, Materiale si Financiare - telefon 315.52.07 interior 124 si pe site-ul 
institutiei, www.onpcsb.ro.  
 


