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

pe perioadă nedeterminată a unui post vacant cu timp parțial de Consilier Expert cu atribuţii 

dedicate Consiliului de Supraveghere, în cadrul Cabinetului.  

 

Concursul va avea o singura proba :  

I. Test grilă - punctajul minim de promovare este 70 de puncte din 100 maxim posibile  

Concursul va fi organizat pe data de 10.01.2018, ora 13:00, la sediul FRC SA din str. Argentina nr. 

41, Bucuresti, sectorul 1.  

 

 

Condițiile specifice de ocupare a postului de Consilier Expert în cadrul Cabinetului sunt: 

 Studii superioare economice, cu diplomă de licență. Constituie un avantaj pentru candidat să 

fie și absolvent de studii doctorale/masterale în domeniul economic precum și specializări în 

domeniul financiar – bancar; 

 Experiență relevantă în domeniul financiar – bancar; 

 Experiență/cunostințe în domeniul activității de garantare, contragarantare, ajutoare de stat; 

 Experiență în elaborarea și implementarea strategiilor și planurilor de afaceri, a analizelor si 

rapoartelor, a legislației, hotărârilor AGA și ale deciziilor organelor de administrare ale 

entităților financiar – bancare; 

 Experiență și abilități în domeniul guvernanței corporative și ale managementului 

performanței precum și în implementarea prevederilor OUG 109/2011 aprobată prin Legea 

nr. 111/2016.    

 Experiență și abilități în consilierea membrilor Consiliului de Supraveghere al FRC în scopul 

îndeplinirii atribuțiilor ce revin acestora în conformitate cu prevederile OUG 23/2009 

aprobată prin Legea 312/2009, ale Actului Constitutiv al FRC a celorlalte prevederi legale 

relevante privind activitatea specifică de contragarantare, garantare a creditelor și dezvoltării 

accesului la finanțare a mediului de afaceri; 

 Experiență în analiză și gestiune financiară și bancară, trezorerie, audit și risc; 

 Abilități în reprezentarea companiei, management, mediere, negociere și comunicare; 

 Abilități în organizarea, adaptarea și structurarea programului de lucru adecvat nevoilor 

specifice ale membrilor Consiliului de Supraveghere. 

 

 

 



 

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 2 of 3 

Abilități specifice pentru postul scos la concurs vizează: 

 Capacitate de concentrare și menținere a unui nivel ridicat de implicare în procesul de 

pregătire și fundamentare a mecanismelor decizionale care privesc Consiliul de 

Supraveghere al FRC; 

 Capacitate de comunicare scrisă, verbală și relaționare interpersonală; 

 Capacitatea de a gestiona managementul performanței în activitatea Consiliului de 

Supraveghere 

 

Între atribuțiile principale ale postului evidențiem: 

a) acordă consultanță specializată membrilor Consiliului de Supraveghere al FRC, în scopul 

asigurării suportului necesar îndeplinirii atribuțiilor ce le revin;  

b) coordonează și acordă expertiză în procesul de elaborare a rapoartelor și a celorlalte 

documente date în sarcina Consiliului de Supraveghere și ale Comitetelor acestuia; 

c) monitorizează procesul de punere în aplicare a deciziilor Consiliului de Supraveghere; 

d) reprezintă Consiliul de Supraveghere în relația cu autoritățile publice, presă și media în 

limita mandatului dat de Consiliul de Supraveghere. 

 

Bibliografia aferentă concursului pentru ocuparea postului cu timp parțial de Consilier 

Expert în cadrul Cabinetului: 

 Legea nr. 31/1990 privind societățile; 

 OUG 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată prin Legea 

nr. 312/2009, cu modificările și completările ulterioare (disponibilă pe 

www.contragarantare.ro. 

 Actul Constitutiv al Fondului Român de Contragarantare (disponibil pe 

www.contragarantare.ro ) 

 OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin 

Legea nr. 111/2016; 

 Ordinul nr. 489/2015 pentru aprobarea condițiilor de acordare a contragaranțiilor de către 

FRC (disponibil pe www.contragarantare.ro ) 

 Schemele și normele privind mecanismul de contragarantare (disponibile pe 

www.contragarantare.ro ) 

 Legea nr. 227/2015 - Codul Fiscal si Codul de Procedură Fiscală; 

 Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar 

preventiv 

 ORDIN nr. 400 din 2015 si ORDIN nr. 200 din 2016 

 Legea nr. 176 / 2010 

http://www.contragarantare.ro/
http://www.contragarantare.ro/
http://www.contragarantare.ro/
http://www.contragarantare.ro/
https://idrept.ro/00068877.htm
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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.  

* Copiile documentelor solicitate vor fi însoţite de documentele originale în vederea certificării 

acestora.  

 

Dosarele vor fi depuse până pe data de 28.12.2017 la sediul FRC, în zilele lucrătoare, între orele 

09:30-16:00. 

 

Candidaţii sunt rugaţi ca la completarea cererilor de participare la concurs să menţioneze adresa de 

e-mail la care le pot fi transmise comunicări în legătură cu organizarea concursului.  

 

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

 

 


