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

ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de Sofer autoturisme în cadrul 

Compartimentului Logistica, cu un program de lucru de 8 ore pe zi, in intervalul orar 12:00-20:00 

L-V.  

 

Concursul va avea 2 probe :  

I. Proba practica  - eliminatorie 

II. Examen scris - test grila, punctajul minim de promovare este 70 de puncte din 100 

maxim posibile  

Concursul va fi organizat la sediul FRC din str. Argentina nr. 41, Bucuresti, sectorul 1, la data de 

26.03.2018, incepand cu ora 13:00.  

 

Condițiile specifice de ocupare a postului de Sofer autoturisme in cadrul Compartimentului 

Logistica: 

1. Studii medii cu diploma de bacalaureat. Constituie un avantaj pentru candidat să fie și 

absolvent de / sa aiba specializari in urmatoarele domenii tehnice: auto, electric, 

instalatii;  

2. Experiență de minimum 5 ani in conducerea autovehiculelor; Constituie avantaj 

detinerea de atestat de sofer profesionist. 

3. O buna cunoastere a legislatiei incidente; 

4. Abilități minime de operare pe calculator: pachetul Microsoft Office (Word, Excel, 

Power Point, etc.); 

 

Abilități avute în vedere pentru postul scos la concurs vizează: 

- Capacitate de organizare de utilizare si organizare eficienta si eficace a timpului de lucru si 

a resurselor;  

- 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; 

- Atitudine proactivă, inițiativă și flexibilitate; 

 

Bibliografia aferentă concursului pentru ocuparea postului: 

- OUG nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 



                                          
 

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 
București, Str. Argentina nr.41, sector 1, cod 11753 

 Tel: +40371 502 592; Fax: +40371.600.361; e-mail: office@contragarantare.ro; www.frcg.ro 
2 / 2 

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 / calificarilor; 

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 din str. Argentina nr. 41, Bucuresti, sectorul 1, în 

zilele lucrătoare între orele 09:30-16:00, până pe data de 23.03.2018 inclusiv.  

 

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

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

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

 

 

 

 

 


