GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului
Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, art. IV din Legea
nr.125/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru
prevenirea și sancţionarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor
măsuri de prevenire și combatere a finanţării terorismului și al art. 5 alin.(3)
din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu
modificările și completările ulterioare
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre
Art.1 - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului
Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului
nr.1599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 15 decembrie 2008, cu
modificările și completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

VASILICA- VIORICA DĂNCILĂ
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ANEXA
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a
Spălării Banilor

Cap. I
Dispoziţii generale
Art. 1 - (1) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,
denumit în continuare Oficiu, este organizat şi funcţionează în baza Legii nr.
656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului,
republicată,cu
modificărileșicompletările
ulterioare,
denumită
în
continuare lege, ca organ de specialitate cu personalitate juridică, în
subordinea Guvernului și coordonarea prim-ministrului.
(2) Sediul Oficiului este în municipiul Bucureşti.
Art. 2 - Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea şi combaterea spălării
banilor şi a finanţării terorismului, scop în care primeşte, analizează,
prelucrează informaţii şi informează autorităţile abilitate prin lege ori se
sesizează din oficiu când ia cunoştinţă pe orice cale despre o tranzacţie
suspectă, în condiţiile legii.
Art. 3 - (1) Oficiul este condus de un preşedinte, numit de Guvern din rândul
membrilor plenului Oficiului,ajutat de trei consilieri, care are calitatea de
ordonator principal de credite.
(2) Plenul Oficiului este structura deliberativă şi de decizie, fiind format din
câte un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Justiţiei,
Ministerului Afacerilor Interne, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie, Băncii Naţionale a României, Curţii de Conturi şi Autorităţii de
Supraveghere Financiară, numit în funcţie pe o perioadă de 5 ani, prin hotărâre
a Guvernului, la propunerea instituţiilor reprezentate.
(3) Activitatea deliberativă şi de decizie prevăzută la alin. (2) se referă la
elemente de strategie în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi
finanţării terorismului şi îndrumări de specialitate. Asupra chestiunilor de
natură economico-administrativă, plenul Oficiului se pronunţă doar la
solicitarea preşedintelui.
(4) Membrii plenului îndeplinesc funcţii de demnitate publică echivalente
funcţiei de secretar de stat.
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(5) Personalul angajat al Oficiului cuprinde personal de specialitate format din
director general, directori, şefi serviciu, şefi compartiment, analişti financiari,
personal auxiliar de specialitate format din asistenţi analişti,personal
contractual care ocupă funcţii comune din sectorul bugetar, format din şoferi
şi muncitori necalificaţi, precum și alte categorii de personal prevăzute de lege.
(6) Numărul maxim de posturi este de 130.
(7) Oficiul îşi constituie aparat propriu la nivel central.
Art. 4 - (1) Structura organizatorică a Oficiului este prevăzută în anexa
care face parte integrantă din prezentul regulament.
(2) În cadrul direcţiilor se pot organiza servicii şi compartimente, prin ordin al
preşedintelui Oficiului.
Cap. II
Atribuţiile Oficiului

Art. 5 - Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, Oficiul are
următoarele atribuţii principale:
a) primeşte date şi informaţii de la persoanele fizice şi juridice prevăzute
la art. 5 alin. (12), art. 10 şi art. 24 alin. (1) lit. a) - c) din lege, referitoare la
operaţiuni şi tranzacţii efectuate în lei şi/sau valută;
b) analizează şi prelucrează datele şi informaţiile primite conform legii
pentru a identifica existenţa indiciilor de spălare a banilor sau de finanţare a
terorismului;
c) solicită oricăror autorităţi şi instituţii publice, precum şi oricărei
persoane fizice şi juridice datele şi informaţiile pe care acestea le deţin şi care
sunt necesare în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate. Aceste date şi
informaţii sunt prelucrate şi utilizate în cadrul Oficiului în regim de
confidenţialitate, precum și cu respectarea dispoziţiilor legale referitoare la
prelucrarea datelor cu caracter personal;
d) colaborează cu autorităţile şi instituţiile publice, precum şi cu
persoanele fizice sau juridice care pot furniza date utile, în vederea îndeplinirii
obiectului său de activitate;
e) poate face schimb de informaţii, pe bază de reciprocitate, cu instituţii
străine care au funcţii asemănătoare şi care au obligaţia păstrării secretului în
condiţii similare, dacă asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii şi
combaterii spălării banilor sau al finanţării terorismului;
f) dispune, în condiţiile legii, suspendarea efectuării tranzacţiilor asupra
cărora există suspiciunea că ar avea drept scop spălarea banilor şi/sau
finanţarea terorismului;
g) informează de îndată, în condiţiile legii, Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la indiciile de spălare de bani;
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h) informează de îndată, în condiţiile legii, Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la indiciile de finanţare a terorismului;
i) informează de îndată, în condiţiile legii, Serviciul Român de Informaţii
cu privire la operaţiunile suspecte de finanţare a terorismului, atunci când se
constată finanţarea unor astfel de acte;
j) informează, de îndată, în condiţiile legii, organul competent în cazul în
care se constată existenţa unor indicii temeinice de săvârşire a altor infracţiuni
decât cele de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului;
k) se sesizează din oficiu, în condiţiile legii, când ia cunoştinţă pe orice
cale despre o tranzacţie suspectă, în condiţiile legii;
l) verifică şi controlează modul de aplicare a prevederilor legii de către
persoanele fizice sau juridice prevăzute de art. 10 din lege şi care nu sunt
supuse, potrivit legii, supravegherii prudenţiale a vreunei autorităţi publice;
m) formulează propuneri Guvernului şi organelor administraţiei publice
centrale pentru adoptarea de măsuri în scopul prevenirii şi combaterii spălării
banilor şi finanţării terorismului, avizează proiectele de acte normative care au
legătură cu domeniul său de activitate;
n) organizează şi realizează instruirea de specialitate a personalului
propriu şi poate participa la programele speciale de instruire ale altor instituţii;
o) stabileşte forma şi conţinutul rapoartelor prevăzute la art. 5 alin. (1),
(7) şi (8) din lege, precum şi metodologia de lucru privind raportările prevăzute
la art. 5 alin. (7) şi (8) din lege;
p) elaborează propriile proceduri de lucru, prin direcţiile de specialitate,
şi întocmeşte raportul de activitate anual, care va fi prezentat plenului Oficiului
pentru deliberare și decizie;
q) elaborează,
negociază
şi
încheie
convenţii,
protocoale,
memorandumuri, acorduri de cooperare, înţelegeri cu instituţiile din ţară care
au atribuţii în domeniu şi cu instituţiile similare din străinătate sau organisme
internaţionale de specialitate, în condiţiile legii;
r) poate fi membru al organismelor internaţionale de specialitate şi
poate participa la activităţile acestora.

Cap. III
Organizarea şi funcţionarea Oficiului

Art. 6 - Organizarea, structura şi funcţionarea Oficiului trebuie să asigure
îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament.
Art. 7 - (1) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Oficiului emite
ordine şi instrucţiuni.
(2) În ceea ce priveşte activitatea persoanelor fizice sau juridice prevăzute
de art. 10 din lege şi care nu sunt supuse, potrivit legii, supravegherii
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prudenţiale a vreunei autorităţi publice, preşedintele Oficiului poate emite
instrucţiuni sau norme în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor legale în
materie.
Art. 8 – (1) Preşedintele Oficiului are următoarele atribuţii :
a) reprezintă Oficiul în relaţiile cu Parlamentul, autorităţile judiciare şi
administrative, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din
străinătate, inclusiv cu organismele şi organizaţiile internaţionale;
b) angajează din punct de vedere patrimonial Oficiul, prin semnătura sa,
în relaţiile cu terţii;
c) prezidează şedinţele plenului şi poate solicita acestuia să se pronunţe
asupra chestiunilor de natură economico-administrativă, ori de câte ori
consideră necesar;
d) poate solicita membrilor plenului îndrumări de specialitate, în
conformitate cu legea;
e) supune plenului, pentru deliberare și decizie, propunerile privind
strategia în domeniul spălării banilor și finanţării terorismului șiîndrumările de
specialitate prevăzute la lit.d);
f) ia măsuri pentru punerea în aplicare a propunerilor Comisiei interne
prevăzute la art.11alin.(3) și următoarele din prezentul Regulament, în
condiţiile legii;
g) poate delega, prin ordin, în condiţiile legii, atribuţii şi sarcini altor
membri ai plenului Oficiului, precum şi conducătorilor structurilor din cadrul
Oficiului, iar pentru perioada absenţei sale desemnează un alt membru al
plenului pentru a exercita funcţia de președinte și calitatea de ordonator
principal de credite;
h) aplică, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor Oficiului ori de
câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară;
i) urmăreşte şi controlează punerea în aplicare a actelor normative
comunitare, precum şi a acordurilor internaţionale la care România este parte,
în domeniul de activitate al Oficiului;
j) iniţiază, negociază şi încheie, pe baza împuternicirii Guvernului,
documente de cooperare internaţională în domeniul prevenirii şi combaterii
spălării banilor şi a finanţării terorismului, cu respectarea dispoziţiilor legale;
k) coordonează şi controlează, potrivit competenţei, aplicarea actelor
normative emise potrivit legii în domeniul prevenirii şi combaterii spălării
banilor şi finanţării terorismului, cu respectarea dispoziţiilor legale;
l) aprobă statul de funcţii şi de personal, precum şi fişele de post pentru
personalul angajat, stabilind atribuţiile, sarcinile şi limitele de competenţă ale
acestora, fişele de evaluare privind activitatea profesională anuală, precum şi
promovarea personalului în condiţiile legii;
m) organizează şi coordonează activitatea structurilor aflate în subordinea
sa, precum și a consilierilor, şi răspunde de buna funcţionare a Oficiului;
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n) asigură publicarea raportului anual de activitate al Oficiului pe pagina
de internet a Oficiului;
o) aprobă obiectivele strategice pe termen mediu şi lung ale Oficiului,
după prezentarea lor plenului Oficiului pentru deliberare și decizie;
p) aprobă, prin ordin, normele metodologice şi procedurile interne .
(2) Pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Oficiului,
preşedintele avizează proiectul de buget, în vederea aprobării în condiţiile legii.
Art. 9 - (1) Plenul Oficiului decide cu privire la:
a) propunerile din Strategia operaţională pe termen mediu și lung cu
privire la obiectivele generale și specifice referitoare la prevenirea și
combaterea spălării banilor și finanţării terorismului;
b) îndrumările de specialitate;
c) propunerile privind direcţiile de acţiune, indicatorii de performanţă și
calendarul de implementare din planul anual de acţiune pentru implementarea
Strategiei operaţionale pe termen mediu și lung cu privire la obiectivele
generale și specifice referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și
finanţării terorismului;
d) compatibilitatea măsurilor de transpunere a actelor internaţionale din
domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanţării terorismului cu
măsurile cuprinse în Strategia operaţională pe termen mediu și lung cu privire
la obiectivele generale și specifice referitoare la prevenirea și combaterea
spălării banilor și finanţării terorismului;
e) chestiunile de natură economico-administrativă, în conformitate cu
prevederile legii şi ale prezentului regulament, la solicitarea președintelui;
f) forma şi conţinutul rapoartelor prevăzute la art. 5 alin. (1), (7) şi (8) din
lege;
g) raportul de activitate anual.
(2) Deciziile plenului Oficiului se adoptă cu votul majorităţii membrilor
acestuia.
(3) Membrii plenului Oficiului asigură şi coordonează colaborarea cu
instituţiile ai căror reprezentanţi sunt, pentru desfășurarea activităţii Oficiului
în condiţii de eficienţă.
Art. 10 - În cadrul Oficiului funcţionează următoarele structuri:
a) Direcţia generală operativă, în componenţa căreia intră:
a1 - Direcţia analiză şi prelucrare a informaţiilor;
a2 - Direcţia tehnologia informaţiei şi statistică;
b)Direcţia supraveghere şi control;
c) Direcţia cooperare interinstituţională şi relaţii internaţionale;
d) Direcţia economico-financiară;
e) Serviciul juridic;
f) Compartimentul audit public intern;
g) Compartimentul administrativ;
h) Compartimentul resurse umane;
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i) Consilierii Președintelui, care îndeplinesc atribuţiile stabilite prin fișele
posturilor ocupate prin concurs sau examen.
Art. 11 - (1) Direcţia generală operativă este condusă de un director
general.
(2) Directorul general poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite prin ordin
al preşedintelui Oficiului, în conformitate cu legea, Regulamentul intern şi cu
procedurile interne de lucru.
(3) În cadrul Direcţiei generale operative funcţioneazăo Comisie internă
de examinare a notelor/informărilor privind rezultatul analizei informaţiilor,
formată din directorul general, directorul Direcţiei deanaliză şi prelucrare a
informaţiilorși șefii serviciilor din cadrul acestei direcţii.
(4) Comisia prevăzută la alin.(3) propune aprobarea/respingerea
rezultatului prelucrării informaţiilor și înaintează președintelui o informare
referitoare la notele/informările examinate;
(5) Direcţia analiză şi prelucrare a informaţiilor este condusă de un
director și are următoarele atribuţii principale:
a) primeşte, analizează şi prelucrează cazurile suspecte de spălare a
banilor şi de finanţare a terorismului, în conformitate cu metodologia internă,
aprobată prin ordin al Președintelui Oficiului ;
b) analizează și întocmește nota de suspendare a efectuării operaţiunii, în
condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) și art 26 alin.(4) din lege și în metodologia
internă, respectiv nota de prelungire a suspendării efectuării operaţiunii, în
condiţiile prevăzute de art. 5 alin (4) din lege și în metodologia internă;
c) comunică, în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (5) din lege și în
conformitate cu metodologia internă, persoanelor prevazute la art. 10 din lege,
în termen de 24 de ore, suspendarea efectuării operaţiunii, ori, după caz,
măsura prelungirii acesteia, dispusă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de
Casatie și Justiţie;
d) efectuează analiza de risc în baza unui sistem de efectuare a analizelor
financiare, care va fi adaptat periodic în funcţie de indicatorii de risc
identificaţi, sistem ce face parte din metodologia internă;
e) solicită, în condiţiile art. 7 alin.(1) din lege, oricărei instituţii
competente, precum şi persoanelor prevăzute la art. 10 din lege datele şi
informaţiile necesare analizei şi prelucrării cazurilor suspecte de spălare a
banilor şi/sau finanţare a terorismului;
f) informează, în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) din lege și în
conformitate cu metodologia internă, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie pentru indicii de spălare a banilor sau de finanţare a
terorismului;
g) informează, în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) din lege și în
conformitate cu metodologia internă, Serviciul Român de Informaţii, cu privire
la operaţiunile suspecte de finanţare a terorismului;
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h) informează, în condiţiile prevazute la art. 8 alin (10) din lege și în
conformitate cu metodologia internă, organul competent, atunci când, după
primirea rapoartelor privind tranzactiile suspecte, se constată existenţa unor
indicii temeinice de săvârşire a altor infracţiuni decât cele de spălare a banilor
sau de finanţare a terorismului;
i) pastrează informaţiile în evidenţă, în conditiile prevazute la art. 8 alin
(3) din lege și în conformitate cu metodologia internă;
j) întocmește și transmite răspunsurile la solicitările primite de la
autorităţile competente, în condiţiile art.8 alin.(5) din lege;
k) întocmește și transmite răspunsurile la solicitările primite de la
autorităţile competente, în condiţiile art.8 alin.(6) din lege;
l) efectuează analiza strategică în vederea identificării tipologiilor și
modelelor comportamentale financiare, prin utilizarea datelor, informatiilor și
cazurilor gestionate la nivelul direcţiei, precum si a altor informatii considerate
relevante, conform metodologiei interne, analiză ce face parte din
metodologia internă;
m) elaborează procedurile de lucru ale direcţiei şi metodologia internă,
care sunt supuse aprobării Presedintelui Oficiului;
n) elaborează propuneri cu privire la Strategia operaţională pe termen
mediu și lung cu privire la obiectivele generale și specifice referitoare la
prevenirea și combaterea spălării banilor și finanţării terorismului, precum și cu
privire la măsurile necesare pentru îndeplinirea acesteia;
o) participă la elaborarea Raportului de activitate anual al Oficiului;
p) prezintă președintelui Oficiului, la solicitarea acestuia, situaţia lucrărilor
instrumentate;
q) alte atribuţii stabilite prin ordin al preşedintelui Oficiului, în
conformitate cu legea, cu Regulamentul intern şi cu procedurile interne de
lucru.
(6) Direcţia tehnologia informaţiei şi statistică îndeplineşte următoarele
atribuţii principale:
a) asigură managementul sistemului informatic, administrarea şi
actualizarea bazelor de date;
b) primeşte rapoartele de tranzacţii suspecte prin sistemul de raportare
on-line și în format letric la registratura instituţiei și asigură transmiterea
acestora cu celeritate către Direcţia Analiză și Prelucrare a Informaţiilor.
c) preia în bazele de date proprii rapoartele privind operaţiunile cu sume
în numerar şi rapoartele pentru transferuri externe transmise de persoanele
fizice şi juridice prevăzute la art. 10 din lege, precum şi informaţiile transmise
de Direcţia Generală a Vămilor în condiţiile legii;
d) organizează activitatea de registratură, secretariat şi arhivare în cadrul
Oficiului;
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e) asigură accesul personalului Oficiului la informaţiile primite conform
legii, precum şi buna funcţionare a legăturilor on-line pe care Oficiul le are cu
bazele de date ale instituţiilor cu care colaborează;
f)creează şi actualizează baza de date referitoare la persoanele expuse
politic, pe baza informaţiilor primite de la autorităţile şi instituţiile publice, şi
pune la dispoziţia personalului propriu şi a persoanelor prevăzute la art. 10 din
lege informaţiile conţinute în această bază de date;
g) elaborează şi implementează procedurile de lucru ale direcţiei şi poate
participa la elaborarea unor metodologii, studii sau analize care au legătură cu
activitatea specifică Oficiului, precum şi cu reglementările şi practica
internaţională în materie, întocmite de alte direcţii de specialitate din cadrul
Oficiului;
h) participă la elaborarea Raportului de activitate anual al Oficiului;
i)furnizează persoanelor prevăzute la art. 10 lit. a) şi b) din lege, ori de
câte ori este posibil, în regim de confidenţialitate, printr-o modalitate de
comunicare securizată, informaţii cu privire la clienţi, persoane fizice şi/sau
juridice expuse la risc de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, în
conformitate cu procedurile interne;
j)elaborează propuneri cu privire la Strategia operaţională pe termen
mediu și lung cu privire la obiectivele generale și specifice referitoare la
prevenirea și combaterea spălării banilor și finanţării terorismului, precum și cu
privire la măsurile necesare pentru îndeplinirea acesteia;
k) asigură preluarea operativă a rapoartelor transmise Oficiului, în
condiţiile legii;
l) întocmește trimestrial sau la solicitarea Președintelui, situaţiile statistice
utilizând infomaţiile din bazele de date ale Oficiului, și le supune spre
deliberare și decizie plenului Oficiului;
m) alte atribuţii stabilite prin ordin al preşedintelui Oficiului,în
conformitate cu legea, cu Regulamentul intern şi cu procedurile interne de
lucru.
(7) Directorul Direcţiei tehnologia informaţiei şi statistică asigură
îndeplinirea funcţiei de funcţionar de securitate al instituţiei, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu celelalte prevederi legale
în vigoare în domeniu.
Art.12 Direcţia supraveghere şi control are următoarele atribuţii
principale:
a) supravegheazăși controlează entităţile raportoare,care nu sunt
supuse, potrivit legii, supravegherii prudenţiale a vreunei autorităţi
publice, cu privire la modul de implementare a obligatiilor ce le revin în
baza legii și a legislatiei secundare în domeniu;
b) supravegheazăși controlează entităţile raportoare, care nu sunt
supuse, potrivit legii, supravegherii prudenţiale a vreunei autorităţi
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publice, cu privire la punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale în
baza legislaţiei în domeniu;
c) controleazăentităţile care nu sunt supuse, potrivit legii,
supravegherii prudenţiale a vreunei autorităţi publice, atunci când,
există suspiciuni de spălare a banilor sau finanţare a terorismului și
analizează informaţiile obţinute de la acestea;
d) constată contravenţiile și aplică sancţiuni, prin agenţi
constatatori proprii, prin proces-verbal de constatare și sancţionare a
contravenţiilor în conformitate cu prevederile legale in materie;
e) solicită entităţilor raportoare precum şi instituţiilor competente
datele şi informaţiile necesare efectuării activităţilor de supraveghere şi
control, inclusiv informaţii clasificate, și pot reţine fotocopii ale acestora;
f) emite instrucţiuni și recomandări pentru entităţile raportoare
care nu sunt supuse, potrivit legii, supravegherii prudenţiale a vreunei
autorităţi publice,în vederea asigurarii unei implementari eficiente a
obligaţiilor ce le revin în baza prezentei legi;
g) realizează instruiri în cadrul acţiunilor de control;
h) elaborează şi implementează procedurile de lucru ale direcţiei şi poate
participa la elaborarea unor metodologii, studii sau analize care au legătură cu
activitatea specifică Oficiului, precum şi cu reglementările şi practica
internaţională în materie, întocmite de alte direcţii de specialitate din cadrul
Oficiului;
i) participă la elaborarea Raportului de activitate anual al Oficiului;
j) elaborează propuneri cu privire la Strategia operaţională pe termen
mediu și lung cu privire la obiectivele generale și specifice referitoare la
prevenirea și combaterea spălării banilor și finanţării terorismului, precum și cu
privire la măsurile necesare pentru îndeplinirea acesteia;
k) alte atribuţii stabilite prin ordin al preşedintelui Oficiului, în
conformitate cu legea, cu Regulamentul intern şi cu procedurile interne
de lucru.
Art. 13 - Direcţia cooperare interinstituţională şi relaţii internaţionale
îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) coordonează activităţile privind participarea Oficiului în cadrul
sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene în vederea participării
României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene;
b) asigură coordonarea activităţilor de cooperare internă şi internaţională
a Oficiului cu instituţiile naţionale şi cu organismele internaţionale de profil;
c) asigură legătura şi colaborarea cu organismele internaţionale şi cu
instituţiile străine care au funcţii asemănătoare Oficiului;
d)
elaborează
propuneri
de
încheiere
de
memorandumuri/acorduri/înţelegeri bilaterale cu instituţii cu atribuţii similare
din străinătate și organisme internaţionale de profil şi realizează procedura de
negociere şi semnare a acestora, potrivit prevederilor legale;
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e) primeşte, transmite şi administrează cereri de informaţii de la şi către
instituţiile cu atribuţii similare din străinătate care au obligaţia păstrării
secretului în condiţiile legii, dacă asemenea comunicări sunt făcute în scopul
prevenirii şi combaterii spălării banilor sau al finanţării terorismului, în
conformitate cu procedurile de lucru ale direcţiei;
f) coordonează activităţile prin care se realizează implementarea din punct
de vedere tehnic a programelor cu finanţare externă;
g) gestionează, conform legii, activitatea purtătorului de cuvânt;
h) organizează seminarii de instruire în domeniul prevenirii spălării banilor
şi finanţării terorismului;
i) asigură colaborarea cu autorităţile de supraveghere prudenţială,
autorităţi de aplicare a legii, autorităţi cu atribuţii de control financiar şi alte
instituţii cu atribuţii în domeniu, prin încheierea de protocoale de cooperare în
care sunt stabilite măsurile necesare pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor
legii;
j) coordonează întocmirea proiectului Raportului de activitate anual şi îl
prezintă preşedintelui Oficiului și plenului Oficiului;
k) elaborează şi implementează procedurile de lucru ale direcţiei şi poate
participa la elaborarea unor metodologii, studii sau analize care au legătură cu
activitatea specifică Oficiului, precum şi cu reglementările şi practica
internaţională în materie, întocmite de alte direcţii de specialitate din cadrul
Oficiului;
l) elaborează propuneri cu privire la Strategia operaţională pe termen
mediu și lung cu privire la obiectivele generale și specifice referitoare la
prevenirea și combaterea spălării banilor și finanţării terorismului, precum și cu
privire la măsurile necesare pentru îndeplinirea acesteia;
m) alte atribuţii stabilite prin ordin al preşedintelui Oficiului, în
conformitate cu legea, cu Regulamentul intern şi cu procedurile interne de
lucru.
Art. 14 - Direcţia economico-financiară are următoarele atribuţii principale:
a) elaborează proiectul bugetului de cheltuieli al Oficiului, pe baza
propunerilor fundamentate ale structurilor din cadrul Oficiului;
b) formulează, dacă este cazul, propuneri de rectificare a bugetului de
cheltuieli al Oficiului;
c) întocmeşte situaţiile financiare anuale şi trimestriale prevăzute de lege;
d) urmăreşte utilizarea eficientă a resurselor financiare, cu respectarea
dispoziţiilor legale, şi prezintă conducerii Oficiului situaţia privind execuţia
bugetară;
e) organizează activitatea de control financiar preventiv şi control
financiar de gestiune, în conformitate cu prevederile legale;
f) ţine evidenţa contabilă, conform prevederilor legii contabilităţii, a
planului de conturi aprobat pentru instituţii publice şi a normelor
metodologice de aplicare a acestuia;
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g) efectuează plăţile în termen, în limitele şi sumele aprobate şi numai
către beneficiarii îndreptăţiţi;
h)elaborează şi supune aprobării preşedintelui Oficiului, Strategia anuală
de achiziţie publică şi Programul anual al achiziţiilor publice;
i) efectuează achiziţii directe de produse, servicii şi lucrări, şi ţine evidenta
acestora, ca parte a strategiei anuale de achiziţie publică;
j) răspunde de aplicarea procedurilor de achiziţie publică;
k) asigură gestionarea materialelor aflate în magazia instituţiei, precum și
a mijloacelor bănești și a altor valori;
l) întocmeşte lunar situaţii referitoare la monitorizarea derulării
programelor de investiţii, pe care le transmite Ministerului Finanţelor Publice;
m) elaborează şi implementează procedurile de lucru ale direcţiei şi poate
participa la elaborarea unor metodologii, studii sau analize care au legătură cu
activitatea specifică Oficiului, precum şi cu reglementările şi practica
internaţională în materie, întocmite de alte direcţii de specialitate din cadrul
Oficiului;
n) alte atribuţii stabilite prin ordin al preşedintelui Oficiului, în
conformitate cu legea, cu Regulamentul intern şi cu procedurile interne de
lucru.
Art. 15 - Serviciul juridic asigură activitatea de asistenţă juridică și avizare,
activitatea procesuală, precum și activitatea legislativă la nivelul Oficiului,
având următoarele atribuţii principale:
a) reprezintă și apără drepturile și interesele legitime ale Oficiului în
raport cu autorităţile publice, instanţele de judecată, alte organe cu activitate
jurisdicţională, instituţiile de orice natură, precum și cu orice persoană fizică
sau juridică română sau străină, prin persoanele desemnate, în limitele
mandatului acordat;
b) analizează și avizează, sub aspectul legalităţii, actele administrative ale
preşedintelui Oficiului, precum și orice alte acte prin intermediul cărora este
angajată răspunderea patrimonială a instituţiei;
c) asigură asistenţa juridică pentru președintele Oficiului, membrii
plenului, precum și pentru structurile interne, la solicitarea acestora, în
vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice;
d) oferă consultanţă juridică cu privire la modul de aplicare a prevederilor
legale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării
terorismului pentru structurile interne ale Oficiului, precum și pentru
persoanele ce intră sub incidenţa dispoziţiilor legii;
e) formulează răspunsuri la petiţiile adresate președintelui Oficiului în
condiţiile prevederilor legale ce reglementează activitatea de soluţionare a
petiţiilor;
f) avizează, sub aspectul legalităţii, răspunsurile formulate de structurile
de specialitate la solicitări de informaţii de interes public adresate Oficiului în
temeiul dispoziţiilor legale în vigoare;
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g) gestionează activitatea de primire în audientă;
h) participă, prin persoane desemnate, în limitele mandatului acordat, la
grupuri de lucru și comisii de specialitate interne, inter-instituţionale ori
internaţionale, în scopul asigurării legalităţii măsurilor pe care acestea le
adoptă sau le propun;
i) asigură întocmirea tuturor actelor de procedură necesare în vederea
soluţionării cauzelor la care Oficiul este parte;
j) examinează și avizează, sub aspectul legalităţii, titlurile executorii, în
scopul punerii în executare a acestora de către structura competentă;
k) analizează și avizează, pentru legalitate, proiectele de acte normative
întocmite de alte autorităţi sau instituţii publice, pentru care s-a solicitat avizul
Oficiului;
l) participă la elaborarea proiectelor de acte normative iniţiate de Oficiu,
ordine, instrucţiuni, reglementări și proceduri interne, pe care le avizează din
punct de vedere juridic, anterior prezentării acestora, pentru aprobare,
președintelui Oficiului;
m) elaborează procedurile operaţionale ale Serviciului Juridic;
n) elaborează propuneri cu privire la Strategia operaţională pe termen
mediu și lung cu privire la obiectivele generale și specifice referitoare la
prevenirea și combaterea spălării banilor și finanţării terorismului, precum și cu
privire la măsurile necesare pentru îndeplinirea acesteia;
o) realizează procedurile legislative necesare pentru intrarea în vigoare a
actelor normative iniţiate de Oficiu, inclusiv prin susţinerea acestor proiecte în
faţa autorităţilor publice și în cadrul comisiilor de specialitate ale
Parlamentului;
p) efectuează analize privind oportunitatea iniţierii sau modificării unor
acte normative, ordine, instrucţiuni, reglementări și proceduri interne care au
legătură cu obiectul de activitate al Oficiului;
q) asigură informarea structurilor din cadrul Oficiului cu privire la
noutăţile legislative care au incidenţă asupra activităţii acestuia;
r) alte atribuţii stabilite prin ordin al preşedintelui Oficiului, în
conformitate cu legea, cu Regulamentul intern şi cu procedurile interne de
lucru.
Art. 16 - Compartimentul audit public intern are următoarele atribuţii
principale:
a) elaborează norme metodologice proprii privind exercitarea activităţii
de audit public intern specifice Oficiului, avizate de către Unitatea Centrală de
Armonizare pentru Auditul Public Intern;
b) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern al
Oficiului şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
c) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă
sistemele de management financiar şi control ale Oficiului sunt transparente şi
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sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă
şi eficacitate;
d) informează Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public
Interndespre recomandările neînsuşite de către conducerea Oficiului.
Compartimentul de audit public intern transmite la Unitatea Centrală de
Armonizare pentru Auditul Public Interninformări trimestriale sub formă de
sinteze ale recomandărilor neînsuşite de către conducerea Oficiului şi
consecinţele neimplementării acestora, însoţite de documentaţia relevantă, în
termen de 10 zile calendaristice de la încheierea trimestrului;
e) raportează periodic la Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul
Public Internasupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor.
Compartimentul de audit public intern transmite la Unitatea Centrală de
Armonizare pentru Auditul Public Intern, la solicitarea acesteia, rapoarte
periodice privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din
activitatea sa de audit intern;
f) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern care
prezintă modul de realizare a obiectivelor compartimentului de audit public
intern;
g) raportează imediat conducătorului Oficiului şi structurii de control
intern abilitate iregularităţile sau posibilele prejudicii identificate în realizarea
misiunilor de audit public intern;
h) elaborează şi actualizează Carta auditului intern ca document distinct
de normele specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern,
avizată de către Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern;
i) elaborează Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii;
j) elaborează Planul de pregătire profesională pentru Compartimentul
Audit Public Intern;
k) elaborează Registrul riscurilor al Compartimentului Audit Public Intern
şi desfăşoară ansamblul activităţilor care se derulează pentru implementarea şi
monitorizarea sistemului de control intern/ managerial la nivelul structurii de
audit intern;
l) elaborează, în cadrul misiunilor de consiliere, propuneri cu privire la
Strategia operaţională pe termen mediu şi lung în domeniul de activitate al
Oficiului și cu privire la măsurile necesare pentru îndeplinirea acestuia;
m) alte atribuţii stabilite prin ordin al preşedintelui Oficiului, în
conformitate cu legea, cu Regulamentul intern şi cu procedurile interne de
lucru.
Art.17. Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii principale:
a) asigură gestionarea şi administrarea mijloacelor fixe și a obiectelor de
inventar în folosinţă;
b) organizează inventarierea tuturor elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a bunurilor şi valorilor deţinute cu
orice titlu, aflate în patrimoniul Oficiului;
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c) coordonează activitatea conducătorilor auto;
d) asigură întreţinerea şi exploatarea, în condiţii bune şi de siguranţă, a
autoturismelor din dotarea Oficiului;
e) analizează lunar situaţia privind consumul de carburanţi din cursul
lunii, pentru fiecare autoturism, şi întocmeşte situaţiile centralizatoare
aferente;
f) asigură curăţenia şi igienizarea spaţiilor aflate în administrarea şi/sau
folosinţa Oficiului;
g) elaborează şi verifică îndeplinirea planului de prevenire şi stingere a
incendiilor, asigurând dotarea cu echipamentele necesare, precum şi instruirea
personalului în domeniu;
h) elaborează şi implementează procedurile de lucru ale
compartimentului şi poate participa la elaborarea unor metodologii, studii sau
analize care au legătură cu activitatea specifică Oficiului, precum şi cu
reglementările şi practica internaţională în materie, întocmite de alte direcţii
de specialitate din cadrul Oficiului;
i) alte atribuţii stabilite prin ordin al preşedintelui Oficiului, în
conformitate cu legea, cu Regulamentul intern şi cu procedurile interne de
lucru.
Art. 18 - Compartimentul resurse umane are următoarele atribuţii
principale:
a) întocmeşte şi gestionează statul de funcţii şi statul de personal;
b) administrează, ori de căte ori este nevoie, structura organizatorică
detaliată a Oficiului;
c) ţine evidenţa personalului și gestionează fișele de post;
d) gestionează dosarele de personal în conformitate cu prevederile legale
în vigoare;
e) completează, gestionează şi actualizează permanent registrul general
de evidenţă a salariaţilor, respectiv registrul public, în condiţii care să asigure
securitatea datelor, precum şi păstrarea lor îndelungată şi corespunzătoare;
f) întocmeşte
documentaţia
necesară
organizării
concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul
Oficiului;
g) întocmeşte documentaţia necesară organizării concursului sau
examenului de promovare pentru personalul din cadrul Oficiului;
h) asigură secretariatul comisiilor de concurs şi de soluţionare a
contestaţiilor la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante
sau temporar vacante, la concursurile de promovare;
i) întocmeşte documentaţia necesară angajării, promovării, numirii,
suspendării/încetării suspendării, detașării, delegării, modificării ori încetării
raporturilor de muncă;
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j) întocmeşte ordinele de încadrare/promovare/numire/sancţionare/
suspendare/încetarea suspendării/încetare/eliberare în/din funcţie, precum şi
de stabilire/modificare a drepturilor salariale conform prevederilor legale;
k) întocmeşte documentele necesare pentru personalul ce urmează a fi
pensionat în vederea depunerii de către acesta a dosarului de pensii la Casa de
Pensii aparţinătoare;
l) organizează procesul de evaluare a performanţelor profesionale
individuale ale personalului Oficiului şi asigură suportul completării “Fişelor de
evaluare” în vederea realizării acestei operaţiuni;
m) întocmeşte, pe baza propunerilor structurilor de specialitate,
programarea concediilor de odihnă şi urmăreşte efectuarea acestora;
n) gestionează evidenţa efectuării concediilor de odihnă, de studii, fără
plată, precum şi a concediilor privind evenimente deosebite sau alte concedii;
o) coordonează şi urmăreşte, pe baza propunerilor structurilor de
specialitate, îndeplinirea programelor anuale de formare, instruire şi
specializare profesională a personalului Oficiului;
p) ţine evidenţa datelor referitoare la vechimea în muncă, vechimea în
specialitate;
q) întocmeşte lunar situaţii statistice privind mişcarea de personal;
r) eliberează la cerere adeverinţe specifice compartimentului resurse
umane, copii ale documentelor din dosarul de personal etc;
s) face recomandări cu privire la modul de întocmire a fişelor de post, fişe
întocmite de către conducătorii structurilor de specialitate atât la angajare cât
şi la modificarea atribuţiilor;
t) verifică din punct de vedere procedural corectitudinea întocmirii
acestora, avizează şi ţine evidenţa acestora;
u) elaborează şi implementează procedurile de lucru ale
compartimentului şi poate participa la elaborarea unor metodologii, studii sau
analize care au legătură cu activitatea specifică Oficiului, întocmite de alte
direcţii de specialitate din cadrul Oficiului;
v) elaborează Registrul riscurilor al Compartimentului Resurse Umane şi
desfăşoară ansamblul activităţilor care se derulează pentru implementarea şi
monitorizarea sistemului de control intern/ managerial la nivelul structurii ;
w) pune la dispoziţia personalului Oficiului, în vederea luării la cunoştinţă
şi a respectării, Regulamentul intern aprobat de către preşedintele Oficiului;
x) elaboreaza propuneri cu privire la Strategia operaţională pe termen
mediu şi lung în domeniul de activitate al Oficiului și cu privire la măsurile
necesare pentru îndeplinirea acestuia;
y) alte atribuţii stabilite prin ordin al preşedintelui Oficiului, în
conformitate cu legea, cu Regulamentul intern şi cu procedurile interne de
lucru.

16

Cap. IV
Condiţii de recrutare, angajare, promovare şi răspundere disciplinară a
personalului

Art.19 - Angajarea personalului în funcţii se face prin concurs, conform
prevederilor legale în vigoare. La concurs pot participa persoane din instituţie
sau din afara instituţiei.
Art.20 - Personalul angajat sau detașat în cadrul Oficiului nu poate
desfăşura nicio activitate în beneficiul uneia dintre persoanele fizice sau
juridice prevăzute la art. 10 din lege, concomitent cu activitatea de salariat al
Oficiului.
Art.21 - Promovarea personalului în grade, trepte și în funcţii se face
conform prevederilor legale în vigoare.
Art.22 - La angajare şi/sau ocupare prin detaşare, personalul Oficiului va semna
un angajament de confidenţialitate privind obligaţia de a nu divulga
informaţiile primite în timpul activităţii, decât în cazul unei proceduri judiciare,
inclusiv după încetarea funcţiei sau a detaşării în funcţie, pe o durată
nedeterminată.
Art.23 - Încălcarea de către membrii plenului şi personalul
angajat/detașat al Oficiului a obligaţiilor legale atrage, după caz, răspunderea
civilă, penală, disciplinară sau contravenţională, în condiţiile legii.
Art.24 - Limitele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 250/1991 privind
concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică,
din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare,republicată,
se majorează pentru concediul de odihnă al personalului Oficiului cu 5 zile, în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
CAPITOLUL V
Dispoziţii finale
Art. 25 – (1) Oficiul are în dotare un parc auto de 11 autoturisme, cu un
consum maxim de 300 litri/lună/autoturism, din care:
a)
7 autoturisme pentru membrii plenului;
b)
2 autoturisme pentru activitatea de supraveghere și control;
c)
2 autoturisme pentru parcul comun.
(2) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de
transport din dotarea Oficiului, precum și persoanele care au atribuţii în
domeniul de activitate al acestuia pot folosi mijloacele de transport din parcul
auto al instituţiei, în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu
aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite.
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(3) Nu se consideră depășiri la consumul de carburanţi normat pe
autoturism, consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita
combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat.
(4) Regimul și forma foilor de parcurs se stabilesc prin ordin al
președintelui.
(5) Deplasările în afara Bucureștiului se efectuează doar cu aprobarea
președintelui.
Art. 26 - Toate structurile şi întregul personal din cadrul Oficiului au
obligaţia:
a) să asigure realizarea la timp şi de calitate a tuturor sarcinilor stabilite
de conducerea Oficiului;
b) să manifeste fermitate în aplicarea legilor şi solicitudine faţă de
organele centrale sau locale cu care colaborează ori care cer sprijin în
rezolvarea unor probleme din domeniul de activitate al Oficiului;
c) să manifeste solicitudine faţă de toţi cetăţenii care se adresează
Oficiului prin audienţe, cereri, sesizări sau reclamaţii, în vederea rezolvării
acestora potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
Art. 27 - Detalierea atribuţiilor, sarcinile şi răspunderile individuale ale
personalului Oficiului se stabilesc prin fişa postului, care se întocmeşte în baza
legii şi a prezentului regulament, se semnează de către salariat şi şefii ierarhici
şi se aprobă de către preşedintele Oficiului.
Art. 28 - Prevederile prezentului regulament se completează cu orice
alte dispoziţii legale care privesc organizarea, funcţionarea şi atribuţiile
Oficiului;
Art. 29 - Conducătorii structurilor din cadrul Oficiului sunt obligaţi să
asigure cunoaşterea şi însuşirea de către întregul personal din subordine a
prezentului regulament.
Art.30 - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament antrenează
răspunderea disciplinară prevăzută de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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