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ANUNŢ 

 

 Fondul Român de Contragarantare S.A. (FRC) anunţă organizarea unui concurs în vederea 
ocupării unui post de Consilier financiar – Compartimentul metodologie si monitorizare. 

Concursul va avea doua probe: 

I. Proba scrisa – punctajul minim de promovare este 60 de puncte; 

II. Interviul - punctajul minim de promovare este 60 de puncte. 

Concursul va fi organizat pe data de 22.05.2015 la sediul FRC din str. Calea Plevnei nr. 46-48, 
corp A, Bucureşti, sectorul 1. Proba scrisa va avea loc la ora 10 00.Data si ora interviului vor fi 
afisate la sediul FRC si candidatii declarati admisi vor fi informati despre acestea de catre 
secretarul comisiei de concurs. 

Atribuțiile principale ale postului de Consilier financiar – Compartimentul metodologie si 
monitorizare : 

 
1) Asigură Fondurilor partenere suport de specialitate și clarificări în privința reglementărilor, 

proceselor și procedurilor ce trebuie aplicate prin convențiile de lucru; 

2) Colaborează cu Fondurile partenere  în vederea identificării și rezolvării problemelor ce 

apar în aplicarea convențiilor de lucru în vigoare; 

3) Participă la efectuarea verificării respectării mandatului acordat fondurilor de garantare 

pentru acordarea de contragaranții și elaborează puncte de vedere și propuneri rezultate 

în urma acestor acțiuni, pe care le comunică conducerii direcției; 

4) Urmărește permanent și operativ realizarea previziunilor asupra cifrelor bugetate și 

emite atenționări timpurii la nivelul direcției; 

5) Realizează analize periodice cu privire la evoluția indicatorilor bugetați privind 

activitatea de contragarantare și inaintează concluziile acestora conducerii directiei; 
6) Asigură actualizarea periodică a site-ului FRC cu expunerile din contragaranții, prin generarea 

și transmiterea Situației expunerilor din contragaranții ale IMM-urilor, conform normei 
interne; 

7) Participă la întocmirea rapoartelor periodice/ad-hoc cu privire la portofoliul de 

contragaranții solicitate de conducerea directiei sau conducerea institutiei; ,; 

8) Participă, din dispoziţia conducerii direcţiei, la întocmirea proiectului procedurii de 

contragarantare, al altor reglementări interne privind activitatea de contragarantare, 

asigurând compatibilitatea metodologică a acestora cu celelalte reglementări interne ale 

Fondului și transmite observațiile sale conducerii directiei; 
9) Participă, din dispoziţia conducerii direcţiei, la elaborarea proiectelor de convenţii privind 

acordarea de contragaranţii şi a actelor adiţionale la acestea; 
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10) Îndeplinește atribuțiile dispuse de directorul direcției în vederea atingerii obiectivelor din 
Planul de implementare a strategiei FRC; 

11) Participă la proiectele privind implementarea de sisteme și aplicații IT specifice activității de 
contragarantare;  

12) Participă la elaborarea de propuneri privind perfecționarea, dezvoltarea și modernizarea 

mecanismelor și instrumentelor  de contragarantare; 

13) Participă la identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative legate de domeniul propriu de 
activitate şi le aduce la cunoştinţa conducerii direcţiei; 

14) Sesizează în scris conducerii direcţiei problemele/dificultăţile constatate în ceea ce priveşte 
activitatea desfăşurată şi formulează propuneri de rezolvare a acestora; 

15) Asigură confidenţialitatea şi secretul profesional al informaţiilor deţinute, conform legii şi 
normelor interne; 

16) Păstrează şi arhivează documentele privind activitatea proprie, conform prevederilor legale 
şi normelor interne; 

17) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de normele specifice, alte norme interne ale 
Fondului sau încredinţate de conducerea direcţiei pe domeniul specific de activitate. 

 

Condiții minime obligatorii pentru participarea la concurs: 

- Studii superioare economice cu diplomă de licență; 

- Experiență de minim 3 ani  in  sistemul financiar-bancar  

- Cunoștințe avansate de operare a calculatorului (Microsoft Office Excel, Word, 

PowerPoint); 

- Cunostinte avansate despre specificul activitatii FRC; 

Reprezintă un avantaj: 

 Experiență în analiza financiară, contabilă și tehnici de analiză aplicate în 

activitatea de creditare aferentă IMM-urilor,  in cadrul unei banci/IFN; 

 Cunoștințe privind sectorul IMM (business/financiar), privind legislația, 

produsele și serviciile financiare dedicate acestui segment de companii. 

 

Abilități:  

- Capacitatea de a rezolva analitic și structurat problemele apărute; 

- Capacitate de organizare a timpului de lucru; 

- 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; 
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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. Declaraţie 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 sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta 
efectuarea unor specializari* 

5. Copie a actului de identitate* 

6. Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul); 

7. Copie a cartii de muncă și/sau copii după adeverințe care să ateste vechimea în 
muncă și vechimea în specialitate; 

8. Adeverință medicală, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului, de 
catre medicul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare 
postului*. 

* Copiile documentelor solicitate vor fi însoțite de documentele originale în vederea 
certificării acestora. 

Identificarea în vederea participării la concurs se va face pe baza actului de identitate. 

Dosarele vor fi depuse până pe data de 19.05.2015 (inclusiv) la Cabinet Directorat FRC, de  

luni până joi, între orele 930-1600 și vineri, între orele 930-1400. 

Bibliografia minimă obligatorie pentru susținerea interviului se poate obţine de la sediul 
Fondului, de la Compartimentul organizare şi resurse umane si va fi postata si pe site-ul FRC. 
Până pe data de 20.05.2015, ora 17.00, atat la sediul cat si pe site-ul FRC,  va fi afișată lista 
candidaților care, în urma verificării dosarelor din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor 
minime obligatorii, au fost admiși în vederea participării la concurs.   

 Detalii suplimentare puteţi obţine la la telefon 031.432.88.32. 

  

Compartimentul organizare şi resurse umane               

 

 


