
A n u n ț 

 

 

  Având în vedere vacantarea postului de Director economic în cadrul Direcției 

economice a Fondului Român de Contragarantare S.A. (FRC) și în vederea aprobării de 

către Consiliul de Supraveghere al FRC a ocupării,  în mod provizoriu, pe o perioadă de 4 

luni, a postului de director al Direcției Economice, FRC anunță declanșarea procedurii de 

depunere a candidaturilor și selecție a dosarelor. 

      In acest scop, candidații vor depune la sediul FRC din strada Argentina nr. 41, sector 

1 București,  în perioada 05-15.01.2018,  în intervalul orar 10,00 – 16,00  dosarele de 

candidatură, ce vor conține CV în format EuroPass – însoțit de documente care dovedesc 

susținerile referitoare la studii, specializări, experiență, poziții profesionale anterioare – 

copie după actul de identitate, cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că  

aplicantul nu are cazier judiciar, numărul de telefon și adresa de e-mail pentru contact. 

   Documentele se depun/pot fi trimise la sediul FRC în plic sigilat pe care se înscrie 

numele candidatului și postul pentru care aplică.  Prin transmiterea aplicației, candidații 

își dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de 

recrutare și selecție. 

   FRC își rezervă dreptul de a intervieva numai candidații preselectați. 

   Remunerația pentru postul  de  Director economic se va stabili în limitele prevăzute de 

grila de salarizare aprobată la nivelul FRC și se va discuta cu candidații în cadrul 

procesului de selecție. 

     A. Condițiile specifice de ocupare a postului de Director al  Direcției economice 

sunt: 

a. Studii suprioare economice cu diploma de licență;  

b. Vechime de cel putin 10 ani în domeniu, cuprinzând toate aspectele activității 

financiar-contabile;  

c. Minim 5 ani experiență într-o funcție de conducere, de preferat pe domeniul 

financiar/financiar bancar;  

d. Cunoștințe temeinice de legislație financiar-contabilă; 

e. Abilitatea de a gasi soluții viabile pe problemele financiare și fiscale; 

f. Cunoștințe avansate de operare pe calculator (pachetul Microsoft Office : Word, 

Excel, Power Point, etc.) 

g. Cunoștințe generale despre specificul de activitate al FRC; 

h. Să nu se afle în conflict de interese cu FRC; 

 

      B. Abilități avute în vedere pentru postul de Director economic în cadrul 

Direcției economice: 

- abilități de conducere, de planificare, organizare și coordonare a activităților și 

proceselor în cadrul direcției economice 

- capacitate de utilizare și organizare eficientă și eficace a timpului de lucru și a 

resurselor 

- abilități de comunicare scrisă, verbală și relaționare interpersonală; 

- abilități de conducere, coordonare, organizare și instruire a personalului din 

subordine; 



- capacitate de concentrare și menținere a unui nivel ridicat de atenție la detalii, în 

condițiile unei activități dinamice și riguroase, cu termene stricte. 

 

      C. Constituie un avantaj calitatea de consultant fiscal, expert contabil, auditor 

financiar, membru ACCA, precum și experiența în domeniul financiar-bancar.  
 


