S.C. Fondul Român de Contragarantare S.A. (FRC) anunţă organizarea unui concurs în vederea
ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de Consilier Financiar în cadrul
Serviciului Plati din Directia Contragarantare si Garantare;
Concursul pentru fiecare post va avea 3 probe :
I.
II.
III.

Test scris - punctajul minim de promovare este 70 de puncte din 100 maxim posibile;
Interviu - punctajul minim de promovare este 70 de puncte din 100 maxim posibile;
Test practic lucrul cu calculatorul - punctajul minim de promovare este 70 de puncte
din 100 maxim posibile ;

Concursul se organizeaza in 27.02.2019, incepand cu ora 13.00, la sediul FRC din str. Argentina
nr. 41, Bucuresti, sectorul 1.
Condițiile specifice de ocupare a postului vacant de Consilier Financiar în cadrul
Serviciului Plati din Directia Contragarantare si Garantare sunt:
1.

2.

3.
4.
5.

Studii superioare economice / tehnice / juridice, cu diplomă de licență;
Un avantaj il constituie experienta anteriora in managementul proiectelor privind
implementarea de aplicatii informatice;
Cunostinte avansate de lucru cu calculatorul (pachetul Microsoft Office: Word,
Excel, Power Point, etc., constituie un avantaj cunoasterea de limbaje de programare,
lucrul cu baze de date)
Cunostinte despre mecanismul finantarii-garantarii-contragarantarii;
Experiență in sistemul financiar-bancar constituie un avantaj.
Cunoștințe privind sectorul IMM (business/financiar).

Abilități avute în vedere pentru postul scos la concurs vizează:
1.
2.
3.
4.
5.

Gândire logică, capacitatea analizare, sintetizare și structurare a informației,
precum si rezolvarea analitica si structurata sarcinilor;
Capacitate de organizare a timpului de lucru, de organizare si respectare a
termenelor limită;
Capacitate de concentrare și menținerea unui nivel ridicat de atenție la detalii, în
condițiile unei activitati dinamice, cu termene foarte stricte;
Capacitate de comunicare și relaționare interpersonală;
Atitudine proactivă, inițiativă și flexibilitate;

Între atribuțiile principale ale postului evidențiem :
1. Asigură îndeplinirea sarcinilor specifice procesului de analiză a cererilor de executare a
contragaranțiilor, cu respectarea procedurilor de lucru;
2. Elaborează propuneri privind condițiile de acordare a garantiilor in nume si cont stat, a
contragaranțiilor și schemelor de contragarantare;
3. Participă la elaborarea de proiecte de convenții privind acordarea de garantii in nume si
cont stat si contragaranții;
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4. Participă la proiecte de customizare a aplicatiilor folosite si la dezvoltarea sistemului de
rapoartare in cadrul direcției;
5. Participă la identificarea și evaluarea riscurilor semnificative legate de domeniul propriu
de activitate și le aduce la cunoștința conducerii direcției;
6. Formulează propuneri privind îmbunătățirea activității si participa la implementarea
proiectelor specifice activitatii directiei;
Bibliografia aferentă concursului pentru ocuparea postului este următoarea:
1. Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 31 / 1990 Republicată - Legea societăţilor comerciale, cu modificările și
completările ulterioare;
3. Ordonanţă de urgenţă nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de
Contragarantare, cu modificările și completările ulterioare;
4.
Schema de contragarantare 2018 Destinata sprijinirii accesului la finantare al IMM contragarantii de valori mici - 01.01.2018

5.
6.
7.

Schema de Contragarantare 2018 destinata sprijinirii accesului la finantare al IMM –
contragarantii de valori mari.
Schema de Contragarantare 2018 destinata accesului la finantare al IMM din sectorul
agricol;
OUG 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN
TINE"

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune un dosar care va cuprinde:
1. Cerere de înscriere la concurs – formularul se completează la sediul FRC;
2. Curriculum vitae in format european (cu detalierea activitatilor desfasurate);
3. Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că nu au antecedente penale
înscrise în cazierul judiciar – formularul se completează la sediul FRC;
4. Copie a documentelor care să ateste nivelul studiilor;
5. Copie a actului de identitate;
6. Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
7. Copie a cărții de muncă și/sau copii după adeverințe care să ateste vechimea în
muncă și vechimea în specialitate* (dacă este cazul);
8. Adeverință medicală, eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului, de
către medicul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
postului.
* Copiile documentelor solicitate vor fi însoțite de documentele originale în vederea certificării
acestora.

Dosarele vor fi depuse la registratura FRC, în zilele lucrătoare între orele 09:30-16:00.
până la data de 25.02.2019.
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