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        Fondul Român de Contragarantare S.A. (FRC) anunţă organizarea  unui concurs în vederea 

ocupării pe perioadă nedeterminată,  a următoarelor posturi vacante, studii superioare,  respectiv: 

 

- Postul de CONSILIER RESURSE UMANE în cadrul Compartimentului Organizare şi 

Resurse Umane  

- Postul de CONSILIER JURIDIC în cadrul Compartimentului Conformitate - Direcţia 

Managementul Riscurilor 

- Postul de CONSILIER IN GESTIUNE ECONOMICA în cadrul Serviciului Contabilitate – 

Direcţia Economică.  

 

       Abilități avute în vedere pentru fiecare dintre posturile scoase la concurs vizează: 

  

• Capacitatea de a rezolva analitic și structurat problemele apărute; 

• Capacitate de organizare a timpului de lucru şi a resurselor; 

• Capacitate de concentrare  și  menținere a  unui nivel ridicat de atenție   la detalii, în 

condițiile unei activităţi dinamice,  cu  termene foarte stricte; 

• Capacitate de comunicare scrisă, verbală și relaționare interpersonală; 

• Capacitatea de a asigura managementul performanţei în activitatea desfășurată. 

 

 Condițiile specifice de ocupare a posturilor 

 

Pentru  postul de CONSILIER RESURSE UMANE în cadrul Compartimentului Organizare 

şi Resurse Umane 

  

- Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență/master; 

- Calificări suplimentare în domeniul resurselor umane: inspector resurse umane, 

management/managementul resurselor umane, negociere; 

- Experiență de minim 10 ani în activităţi de resurse umane, din care minim 5 ani în 

posturi de coordonare a activității de resurse umane în companii cu minim 200 de angajaţi; 

- Experiență în elaborarea și implementarea politicilor și procedurilor specifice din 

domeniul resurselor umane; 

- Experiență în elaboarea și implementarea programelor de instruire și dezvoltare a 

personalului; 

- Experiență în activitatea de administrare de personal și optimizarea proceselor; 

- Experiență în domeniul salarizării este un avantaj; 

- Experiență în negocierea CCM; 

- Buna cunoaștere a legislației muncii; 

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

- Cunoștințe generale despre specificul activității FRC (vor face obiectul verificării pe 

parcursul concursului). 
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Pentru  postul de de CONSILIER JURIDIC în cadrul Compartimentului Conformitate - Direcţia 

Managementul Riscurilor 

 

- Absolvent al Facultății de Drept, cu diploma de licenţă. Reprezintă un avantaj absolvirea 

și de studii economice și/sau masterale în domeniul financiar, bancar, piețe de capital. 

- Experiență în activitatea juridică, de minimum 10 ani; 

- Experiență în elaborarea/verificarea reglementărilor interne necesare funcționării 

societății: norme, proceduri de lucru/de funcționare comitete/activității direcții/compartimente, 

etc., regulamente de funcționare și organizare, analize interne, control, managementul riscurilor; 

- Experiență în acordarea asistenței și reprezentării societății în fața autorităților și 

instituțiilor publice, instanțelor judecătorești de orice nivel, organelor arbitrale și altor organe cu 

activitate jurisdicţională, în cauze civile, comerciale/profesionști, penale, litigii muncă, 

insolvență, contencios administrativ etc., organelor de urmărire penală, executorilor 

judecătorești, notarilor publici, precum și în raporturile cu persoanele fizice si juridice și în 

întocmirea de acțiuni, cereri de chemare in judecata, întâmpinări, plângeri, contestații, memorii, 

declarații de creanță, declararea căilor de atac ordinare si extraordinare (apel, recurs, cereri 

strămutare, actiuni in anulare/revizuiri), precum si orice alte acte cu caracter jurisdicțional sau 

procedural, cu caracter contencios sau necontencios; 

- Experiență în asigurarea asistenței și consultanței juridice privind 

actele/faptele/operatiunile efectuate/elaborate la nivelul unei societăţi comerciale în vederea 

asigurării conformității acestora cu normele și standardele societăţii și în elaborarea/verificarea 

contractelor generale sau specifice în vederea asigurării/verificării conformității acestora cu 

reglementările interne și actele normative în vigoare 

- Competențe privind analiza și interpretarea juridică a reglementarilor legislative 

specifice, inclusiv cele referitoare la piata de capital in vederea asigurarii aplicarii corecte a 

acestora la nivelul FRC; 

- Să aibă cunoștințe, experiență și expertiză în toate  ramurile dreptului în vederea 

acordării consultantei si asistentei membrilor directoratului și consiliului de supraveghere, pe 

baza bunelor practici privind guvernanta corporativa; 

- Experiență în recuperarea creanțelor; 

 

Pentru postul de CONSILIER IN GESTIUNE ECONOMICA în cadrul Serviciului Contabilitate 

– Direcţia Economică. 

 

- Licențiat al unei facultăți cu profil economic şi/sau juridic/ingineresc; 

- Să dețină certificări de : auditor financiar, de expert contabil și de consultant fiscal; 

- Să aibă o experiență profesională de minimum 10 (zece) ani, în vederea îndeplinirii 

următoarelor     atribuții de serviciu ce vor reveni în sarcina ocupantului postului scos la concurs: 

• organizarea contabilității şi controlul înregistrării operaţiunilor economico-

financiare ale societății, pentru reflectarea cât mai fidelă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi 

a rezultatelor obţinute de FRC; 

• verificarea legalității și corectitudinea documentelor  financiar-contabile 

înregistrate  în evidența contabilă  a societății , corectitudinea înregistrarilor contabile si 

revizuirea politicilor contabile ale FRC; 

• întocmirea situaţiilor financiar-contabile semestriale și anuale, a declaraţiilor 

fiscale și a oricăror situații economice solicitate, în concordanță cu legislația aplicabilă ; 
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• asigurarea respectării Legii Contabilităţii la nivelul societății și a tuturor 

reglementărilor aplicabile privind întocmirea situațiilor financiare și a declarațiilor fiscale 

opozabile FRC 

.      efectuarea după caz a  procedurilor de achiziţie precum şi a celor de  raportare şi 

urmărire implementare aferente activităţii de management strategic. 

Reprezintă un avantaj specializarea/experienţa în domeniul achiziţiilor publice. 

 

       Concursul se va desfăşura în data de 29.06.2017 - ora de începere prevazută fiind ora 10,00. 

şi va consta în susţinerea unui examen scris (test grilă). 

 

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 şi ale altor acte care să ateste 

efectuarea unor specializări, copie a documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; 

5.        Copie a carnetului de muncă, conformă cu originalul şi-sau după caz o adeverinţă care să 

ateste vechimea în muncă şi-sau specialitate, dacă este cazul 

5. Copie a actului de identitate 

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

7. Adeverință medicală, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului, 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 până pe data de 28.06.2017 (inclusiv) la Cabinet Directorat FRC, de luni 

până vineri, între orele 9,30-16,00, iar în data de 28.06.2017 până la ora 14,00 

 

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

 

Departajarea candidaților cu punctaj similar, o va face experiența anterioară în activitățile cerute 

de condițiile specifice de ocupare a postului pentru care se aplică. 

 

Până pe data de 28.06.2017 ora 20,00  la sediul 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.  Candidaţii sunt rugaţi ca la completarea cererilor de 

participare la concurs sa menţioneze adresa de e-mail la care le pot fi transmise comunicări în 

legătură cu organizarea concursului. 

  

In Anexa la prezentul Anunţ, bibliografia recomandată în vederea susţinerii concursului. 

 


