S.C. Fondul Român de Contragarantare S.A. (FRC) anunţă organizarea unui concurs în vederea
ocupării pe perioadă determinată, pana in luna august 2019, a unui post temporar vacant de Expert
Achizitii in cadrul Compartimentului Logistica.
Concursul va avea 2 probe :
I.
II.

Probă practică – operare calculator / SEAP - punctajul minim de promovare este 70 de
puncte din 100 maxim posibile;
Interviu - punctajul minim de promovare este 70 de puncte din 100 maxim posibile.

Concursul va fi organizat pe data de 11.10.2018, începând cu ora 13.00, la sediul FRC din str.
Argentina nr. 41, Bucuresti, sectorul 1.
Condițiile specifice de ocupare a postului de Expert Achizitii in cadrul Compartimentului
Logistica sunt:
1. Studii superioare cu diplomă de licență;
2. Cunostinte generale despre specificul de activitate al FRC, care se vor verifica cu ocazia
interviului;
3. Atestat / Curs de achizitii publice;
4. Bune abilități de operare pe calculator: pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power
Point, etc.);
Abilități avute în vedere pentru postul scos la concurs vizează:
- Gândire logică, foarte bune abilități și organizare;
- Bune abilități de analiză, sintetizare și structurare a informației;
- Capacitate de organizare a timpului de lucru, de organizare si respectare a termenelor limită;
- Capacitate de concentrare și menținerea unui nivel ridicat de atenție la detalii, în condițiile unei
activitați dinamice, cu termene foarte stricte;
- Capacitate de comunicare și relaționare interpersonală;
- Atitudine proactivă, inițiativă și flexibilitate;
Între atribuțiile principale ale postului evidențiem :
 Elaboreaza procedurilor interne în domeniul achizițiilor publice si programul anual al
achizițiilor publice;
 Se ocupa de inițierea si finalizarea achizițiilor necesare bunei funcționari a activitaților FRC.
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 Se ocupa de derularea in bune condiții a contractelor de achiziții, a relațiilor cu furnizorii, si
de efectuarea tuturor achizițiilor.
 Elaborează / coordonează activitatea de elaborare a documentațiilor de atribuire;
 Îndeplinește obligațiile referitoare la publicitatea achizițiilor publice, conform legii;
 Redactează contractele de achiziţie;
 Elaborează rapoarte privind activitatea de achiziții;
Bibliografia aferentă concursului pentru ocuparea postului de Expert Achizitii in cadrul
Compartimentului Logistica, este următoarea:
1.
2.
3.
4.

Ordonanța de urgență nr. 23/2009 privind înființarea FRC, aprobată prin Legea nr.312/2009,
cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
Hotărâre nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune un dosar care va cuprinde:
Cerere de înscriere la concurs – formularul se completează la sediul FRC;
Curriculum vitae in format european (cu detalierea activitatilor desfasurate);
Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că nu au antecedente penale înscrise în
cazierul judiciar – formularul se completează la sediul FRC;
8. Copie a documentelor care să ateste nivelul studiilor;
9. Copie a actului de identitate;
10. Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
11. Copie a cărții de muncă și/sau copii după adeverințe care să ateste vechimea în muncă și
vechimea în specialitate* (dacă este cazul);
12. Adeverință medicală, eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului, de către
medicul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului.
5.
6.
7.

* 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 09.10.2018 inclusiv.
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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