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 in cadrul Serviciului
Trezorerie.
Concursul va avea 2 probe :
I.
II.

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;

punctajul minim de promovare este 70 de puncte din 100 maxim posibile; testul scris este
eliminatoriu;
Concursul va fi organizat pe data de 17.05.2019, incepand cu ora 10.00, la sediul FRC din str.
Argentina nr. 41, Bucuresti, sectorul 1.
Condițiile specifice de ocupare a postului de Consilier Financiar in cadrul Serviciului Trezorerie
sunt:
1. Studii superioare economice cu diplomă de licență;
2. Experiență relevantă de minimum 3 ani în activitatea de piata monetar-financiara de
credit într-o instituție financiara / bancara;
3. Cunoştințe avansate de operare pe calculator: pachetul Microsoft Office (Word, Excel,
Power Point, etc.);
4. Cunoaşterea limbii engleze de afaceri;
Constituie un avantaj:
 Experiență în plasarea resurselor financiare,
 Buna cunoaştere a instrumentelor financiare;
 Cunoștințe privind sectorul IMM, legislația specifică, produsele şi serviciile
financiare dedicate acestui segment de companii;
 Experiență in funcții de conducere a activității de trezorerie;
 Cursuri / Studii postuniversitare pentru activitatea de trezorerie;
Abilități avute în vedere pentru postul scos la concurs vizează:
- 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;
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- Capacitate de comunicare și relaționare interpersonală;
- Atitudine proactivă, inițiativă și flexibilitate;
Între atribuțiile principale ale postului evidențiem :
 urmăreşte permanent şi analizează piaţa financiar-bancară şi tendinţele ei de evoluţie;
 propune efectuarea de plasamente în conformitate cu normele de trezorerie şi strategia de
investire a resurselor financiare ale FRC;
 gestionează cu prudenţa resursele financiare ale FRC, în scopul obţinerii unei
profitabilităţi adecvate, în condiţiile reducerii influenţei factorilor de risc, asigurării
eficienţei şi lichidităţii plasamentelor;
 elaborează strategia de investire a resurselor financiare ale FRC;
 efectuează operaţiunile de trezorerie conform normelor interne aplicabile;
 răspunde de legalitatea operaţiunilor de trezorerie efectuate şi de conformitatea acestora
cu reglementările aplicabile;
 identifică şi evaluează riscurile semnificative legate de domeniul său de activitate şi
transmite informaţii referitoare la acestea directoratului;
 întocmeşte analize, situaţii, raportări, informări ş.a. privind activitatea desfăşurată,
solicitate de directorat;
Bibliografia aferentă concursului pentru ocuparea postului de Consilier financiar in cadrul
Serviciului Trezorerie, 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 din 16 noiembrie 1990, Republicată - Legea societăţilor comerciale, cu
modificările și completările ulterioare, Art. 91-155;
3. Ordonanţă de urgenţă nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de
Contragarantare, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Regulamentul BNR nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat, cu modificarile
ulterioare.
6. Regulamentul BNR nr. 12 / 29.sep.2005 privind piataa secundara a titlurilor de stat
administrata de Banca Nationala a României, cu modificarile si completarile ulterioare.
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7. Norma BNR nr.1/2006 privind aplicarea Regulamentului nr.12/2005 privind piata
secundara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a României, cu
modificarile si completarile ulterioare.
8. Ordinul guvernatorului BNR nr.7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea
operatiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Nationala a României, cu
modificarile si completarile ulterioare.
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;
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
pe data de 15.05.2019, orele 16.00.
Candidaţii sunt rugaţi ca la completarea cererilor de participare la concurs să menţioneze o adresa
de e-mail la care se pot transmite comunicări în legătură cu organizarea concursului.
Identificarea candidaţilor în vederea participării la concurs se va face pe baza actului de identitate.
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