S.C. Fondul Român de Contragarantare S.A. (FRC) anunţă organizarea unui concurs în vederea
ocupării pe perioadă determinată, de un an, a unui post vacant cu timp partial de 4 ore pe zi / 20 ore
pe saptamana, de Consilier in gestiune economica, Compartimentul financiar-salarizare, Directia
Economica.
Concursul va avea ca probe:
I.
II.

Interviu - punctajul minim de promovare este 70 de puncte din 100 maxim posibile
Proba practica – test de lucru cu calculatorul

Concursul va fi organizat pe data de 16.04.2018, incepand cu ora 15.00, la sediul FRC din str.
Argentina nr.1, Bucuresti, sectorul 1.
Condițiile specifice de ocupare a postului de Consilier in gestiune economica, Compartimentul
financiar-salarizare, Directia Economica sunt:
a. Studii superioare economice cu diploma de licenta;
b. Experienta relevantă de cel putin 5 ani cuprinzand toate aspectele activitatii financiarcontabile; experienta in domeniul financiar - bancar constituie un avantaj;
c. Cunostinte temeinice de legislatie financiar-contabila;
d. Abilitatea de a gasi solutii viabile pe problemele financiare si fiscale;
e. Cunostinte avansate de operare pe calculatorul (pachetul Microsoft Office: Word, Excel,
Power Point, etc.)
f. Cunostinte generale despre specificul de activitate al FRC;
Abilități avute în vedere pentru postul scos la concurs vizează:
-

capacitatea de a rezolva analitic și structurat problemele apărute;
capacitate de utilizare si organizare eficienta si eficace a timpului de lucru si a resurselor
abilitati de comunicare scrisa, verbala si relationare interpersonala;
capacitatea de concentrare si mentinere a unui nivel ridicat de atentie la detalii, in
conditiile unei activitati dinamice si riguroase, cu termene stricte;

Între atribuțiile principale ale postului evidențiem :
- Efectuează operațiunile și întocmește documentele necesare efectuării viramentelor
bancare;
- Efectuează operațiunile de încasări și plăți în numerar;
- Întocmește statele de plată a drepturilor bănești pentru organele de administrare și
personalul salariat;
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-

-

Ține evidența mijoacelor fixe, obiectelor de inventar și a materialelor și înregistrează în
contabilitate operațiile legate de acestea;
Înregistrează în contabilitate operațiunile patrimoniale în conformitate cu prevederile
legale în vigoare;
Întocmește analize, situații, raportări, informări etc.;
Identifică și evaluează riscurile semnificative legate de domeniul său de activitate și
transmite informații referitoare la riscurile semnificative directorului Direcției
Economice;
Asigură îndeplinirea atribuțiilor încredințate în cadrul proiectelor componente ale
strategiei FRC în care este implicată direcția economică;
Își însușește și respectă procedurile aferente Sistemului de Management al Calității
(SMC) și ale Sistemului de Management al Securității Informațiilor (SMSI);

Bibliografia aferentă concursului este următoarea:
1. Legea nr. 31 / 1990 Republicată - Legea societăţilor comerciale, cu modificările și
completările ulterioare;
2. Ordonanţă de urgenţă nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de
Contragarantare, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea contabilitatii nr 82/1991 republicata;
4. ORDIN nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile
5. Ordinul MFP nr 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;
6. Legea 227/2015 - Codul Fiscal;
7. Legea 98/2016 a achizitiilor publice;
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*;
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.
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* Copiile documentelor solicitate vor fi însoţite de documentele originale în vederea
certificării acestora.
Dosarele vor fi depuse până pe data de 12.04.2018 inclusiv, la registratura FRC, în zilele lucrătoare
între orele 09:30-16:00.
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.

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A. - Societate administrata in sistem dualist
CUI: 26308846; Nr.RC: J/40/703/2010
Cont deschis la Banca Transilvania – IBAN: RO69BTRL04301202U10055XX
Str. Argentina nr.41, sector 1, cod 11753, Bucuresti
email: office@contragarantare.ro; www.frcg.ro
Page 3 of 3

