S.C. Fondul Român de Contragarantare S.A. (FRC) anunţă organizarea unui concurs în vederea
ocupării pe perioadă determinată (6 luni) a 2(doua) posturi vacante de Consilier Financiar in
cadrul Serviciului Analiza, Directia Contragarantare.
Concursul va avea 2 probe :
I.
II.

Proba practica
- operare calculator
Interviu - punctajul minim de promovare este 70 de puncte din 100 maxim posibile;

Concursul va fi organizat pe data de 01.03.2018, incepand cu ora 13.00, la sediul FRC din str.
Argentina nr. 41, Bucuresti, sectorul 1.
Condițiile specifice de ocupare a postului de Consilier Financiar in cadrul Serviciului Analiza,
Directia Contragarantare sunt:
a. Studii superioare economice cu diploma de licenta, de preferat in specializarea finante - banci;
b. Cunostinte avansate de operare pe calculator (pachetul Microsoft Office : Word, Excel, Power
Point, etc.)
c. Cunostinte despre mecanismul finantarii-garantarii-contragarantarii;
d. Competente in domeniul analizei financiar-contabile.
e. Reprezintă un avantaj in selectie:
- Experiență anterioara in sistemul financiar-bancar, in domeniul analizei de credit pentru
sectorul corporate/IMM.
- Cunoștințe privind sectorul IMM (business/financiar), privind legislația, produsele și
serviciile financiare dedicate acestui segment de companii.
Abilități avute în vedere pentru postul scos la concurs vizează:
- 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;
Între atribuțiile principale ale postului evidențiem :
1. analizează solicitările de acordare a contragaranţiilor, elaborează propunerile de aprobare /
respingere și realizează calculul ajutorului de minimis și le supune spre aprobare;
2. analizează, avizează şi implementează schemele de contragarantare, precum şi modificările
acestora, după caz;
3. asigură înregistrarea operaţiunilor şi tranzacţiilor specifice activităţii desfăşurate în bazele
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de date ale direcţiei;
4. asigură fondurilor de garantare partenere suport de specialitate şi clarificări în privinţa
regulilor şi procedurilor aplicabile acordării contragaranţiilor,;
5. centralizează şi evaluează cerinţele/solicitările primite din partea fondurilor de garantare
partenere şi propune soluţionarea acestora, conform normelor şi procedurilor aplicabile;
Bibliografia aferentă concursului pentru ocuparea postului de Consilier Financiar in cadrul
Serviciului Analiza, Directia Contragarantare 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 / 1990 Republicată - Legea societăţilor comerciale, cu modificările și
completările ulterioare;
3. Ordonanţă de urgenţă nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de
Contragarantare, cu modificările și completările ulterioare;
4.

Schema de contragarantare 2017 Destinata sprijinirii accesului la finantare al IMM contragarantii de valori mici - 01.01.2017

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 28.02.2018, orele 12.00.
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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