
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor organizeaza concurs in data 
de 28.11.2005 pentru ocuparea urmatorului post vacant: 
 
FUNCTIA (POST) 
- Analist financiar gradul IV - Directia Juridica, Integrare Euroatlantica, Cooperare 
Interinstitutionala si Internationala si Managementul Informatiilor Clasificate – Serviciul, 
Integrare Euroatlantica, Cooperare Interinstitutionala si Internationala 
CERINTE DE STUDII - Studii superioare economice sau juridice 
 
 
Pentru ocuparea postului de analist financiar gradul IV in cadrul Directiei Juridice, 
Integrare Euroatlantica, Cooperare Interinstitutionala si Internationala si Managementul 
Informatiilor Clasificate – Serviciul, Integrare Euroatlantica, Cooperare 
Interinstitutionala si Internationala, candidatii trebuie sa îndeplineasca 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 savârsirea vreunei infractiuni; 
- sa cunoasca bine limba engleza , scris si vorbit nivel avansat (atestat); 
- sa fie declarati admisi la examenul medical si la testul psihologic. 
 
 
Dosarul de înscriere pentru angajarea in cadrul Oficiul National de Prevenire si 
Combatere a Spalarii Banilor va cuprinde:  
 
- cererea candidatului; 
- diploma de licenta a unei institutii de invatamânt superior, in original si copie; 
- atestat pentru limba engleza; 
- livretului militar (copie), 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; 
- carnetul de munca (copie), 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. 
 
 
 
Concursul urmeaza sa se desfasoare la sediul institutiei din Bucuresti, Splaiul 
Independentei, nr. 202 A, et. 8, sector 6, in data de 28.11.2005.  



Concursul se va desfasura in doua etape, respectiv proba scrisa ce va avea loc intre orele 
11,00 – 13,00 si proba orala ce va avea loc începând cu orele 13,30 (pentru candidatii 
declarati admisi la proba scrisa). 
 
      Data limita de depunere a dosarelor este 24.11.2005 (inclusiv), orele 16.00.  
 
Validarea dosarelor si afisarea listei participantilor la concurs se va face în data de 
25.11.2005. 
 
Relatii suplimentare se pot obtine de la Directia Managementul Resurselor Umane, 
Materiale si Financiare – telefon 315.52.07 interior 217 si pe site-ul institutiei 
www.onpcsb.ro. 
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Euroatlantica, Cooperare Interinstitutionala si Internationala 
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capital - MO nr.571/29.06.2004, Partea I 
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descoperirea si sancţionarea faptelor de corupţie  publicata 
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Directiva a II-a a C.E.E si cu Standardele Internaţionale de 
Contabilitate, MO nr.85/20.02.2001 
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Societati de intermediere financiara, Editura Dacia, Cluj-
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23 Stancu I. 
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