S.C. Fondul Român de Contragarantare S.A. (FRC) anunţă organizarea unui concurs în vederea
ocupării pe perioadă determinată, pana la 20 februarie 2018, a unui post vacant de Director in cadrul
Directiei Managementul Riscurilor.
Concursul va avea 1 singura proba :
I.

Interviu - punctajul minim de promovare este 70 de puncte din 100 maxim posibile ;

Concursul va fi organizat pe data de 6 decembrie 2017, ora 13.00, la sediul FRC din str. Argentina
nr.1, Bucuresti, sectorul 1.
Condițiile specifice de ocupare a postului de Director in cadrul Directiei Managementul
Riscurilor sunt:
a. Studii superioare economice cu diploma de licenta;
b. Constituie un avantaj pentru candidat să fie și absolvent de studii masterale / doctorale în
domeniul garantarii / contragarantarii IMM-urilor.
c. Minim 5 ani experienta intr-o functie de conducere;
d. Experienta relevantă de cel putin 5 ani în instituții cu activități din domeniul garantării /
contragarantării creditelor, precum și ale autorităților publice cu atribuții în domeniul IMMurilor;
e. Experienta relevanta in domeniile: audit, conformitate, guvernanta corporativa;
f. Cunostinte temeinice, experienta si reputatie in domeniul financiar privind activitatea sectorul
IMM (business / financiar), cunoasterea legislatiei incidente, a produselor si serviciilor
financiare dedicate acestui segment de companii precum si a mecanismelor de garantare /
contragarantare a creditelor;
g. Abilitatea de a gasi solutii viabile pe problemele de risc;
h. Cunostinte avansate de operare pe calculatorul (pachetul Microsoft Office : Word, Excel, Power
Point, etc.)
i. Buna cunoastere a limbii engleze
j. Cunostinte generale despre specificul de activitate al FRC;
Abilități avute în vedere pentru postul scos la concurs vizează:
-

abilitati de conducere, de planificarea, organizarea si coordonare a activitatilor si
proceselor in cadrul directiei Managementul Riscurilor
capacitate de utilizare si organizare eficienta si eficace a timpului de lucru si a resurselor
abilitati de comunicare scrisa, verbala si relationare interpersonala;
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-

abilitati de conducere, coordonare, organizare si instruire a personalului din subordine;
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 :
1. asigura analiza profilului de risc al FRC, în vederea stabilirii unui raport optim între
rezultatele activităţii desfăşurate şi riscurile pe care acesta şi le asumă.
2. elaborează normele şi procedurile de identificare, evaluare, monitorizare şi control al
riscurilor semnificative, inclusiv a riscurilor asociate activităţilor externalizate si după
aprobare, urmăreşte implementarea lor;
3. analizează solicitările de acordare a contragaranţiilor şi participă la formularea de propuneri
privind aprobarea / respingerea acestora, în conformitate cu normele şi convenţiile de
contragarantare, precum şi cu procedura specifică aplicabilă;
4. analizează cererile de executare a contragaranţiilor şi participă la formularea de propuneri
privind aprobarea / respingerea acestora, în conformitate cu normele şi convenţiile de
contragarantare, precum şi cu procedura specifică aplicabilă;
5. analizează solicitările de reanaliză / contestaţii ale fondurilor de garantare cu privire la
deciziile de respingere /amânare a soluţionării cererilor de executare a contragaranţiilor şi
participă la formularea de propuneri de aprobare / respingere / amânare
6. elaborează reglementările interne privind grupurile de debitori şi asigură aplicarea acestora
în activitatea de contragarantare;
7. informează periodic Directoratul asupra situaţiei expunerilor FRC la riscuri şi imediat ce
survin modificări semnificative în expunerea curentă sau viitoare a Fondului la riscurile
respective;
8. asigura gestiunea in condiţii optime de randament a resurselor financiare ale Fondului, prin
investirea acestora in instrumente agreate in condiţii de risc minim;
9. elaborează proceduri specifice activitatii de trezorerie si urmăreşte încadrarea in indicatori de
prudentialitate a acestei activitati;
10. elaboraza un sistem de scoring privind contrapartida bancara in activitatea de trezorerie;
11. organizează activitatea de conformitate, având rolul de a identifica, evalua, monitoriza şi
raporta Directoratului aspecte legate de riscul de conformitate {riscul la care se poate expune
FRC urmare a unei eventuale nerespectări a reglementărilor în vigoare);
12. este responsabil cu elaborarea Politicii de Conformitate pe baza liniilor directoare trasate de
Directorat si Consiliul de Supraveghere;
13. derulează acţiunile necesare pe linia legislaţiei şi reglementărilor interne în domeniul
prevenirii şi combaterii spălării banilor, finanţării terorismului şi aplicării de sancţiuni
internaţionale;
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Bibliografia aferentă concursului pentru ocuparea postului de Director în cadrul Directiei
Managementul Riscurilor 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 din 16 noiembrie 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.
LEGE Nr. 93 / 2009 privind instituţiile financiare nebancare, actualizata 2016;
5.
REGULAMENT BNR 20/2009, privind instituţiile financiare nebancare, actualizat 2017;
6.
REGULAMENTUL Nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit,
actualizat 2016;
7.
REGULAMENT BNR Nr.16/2012 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum
si determinarea si utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare;
8.
ORDIN SGG 400 / 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al
entităților publice.
1.
2.
3.

Schema de contragarantare 2017 Destinata sprijinirii accesului la finantare al IMM contragarantii de valori mari - 01.01.2017
Schema de contragarantare 2017 Destinata sprijinirii accesului la finantare al IMM contragarantii de valori mici - 01.01.2017
Schema de contragarantare 2017 Ajutor de minimis pentru sprijinirea accesului la
finantare a IMM din sectorul agricol - 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*;
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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Dosarele vor fi depuse până pe data de 04 decembrie 2017 la registratura FRC, în zilele lucrătoare
între orele 9:30-16:00.
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.
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