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A N U N T 
 

 

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

vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a  postului  vacant  de Specialist în Publicitate și 

Marketing  (COR 243103)  la Direcția Guvernanță și Relații Clienți.  

 

                In conformitate cu prevederile Procedurii operaționale privind angajarea și promovarea 

personalului în FRC, concursul va consta în susținerea unui  interviu, punctajul minim spre a fi 

declarat admis fiind de 60 puncte din 100 puncte maxim posibile. 

 

       Concursul se va desfășura în data de 19.08.2020, începând cu ora 14,00 la sediul FRC din 

București, str. Argentina nr. 41, sector 1. 

 Luând în considerare măsurile dispuse la nivelul FRC împotriva infectării cu coronavirus, în 

eventualitatea participării mai multor concurenți, aceștia vor fi programați să se prezinte la concurs 

în ordinea înscrierii, la un interval de 30 de minute față de concurentul anterior. 

 

A. Condițiile specifice de ocupare a postului de Specialist în publicitate și marketing  în 

cadrul Direcției Guvernanță și Relații Clienți  a FRC: 

• Studii superioare cu diplomă de licență în domeniile economic, marketing, relații 

internaționale; 

• Experiență de minimum 5 ani în domeniul marketing; 

• Bune abilități de operare pe calculator: pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power 

Point, etc.); 

• Cunoașterea limbii engleze, nivel avansat.  

 

B. Abilități avute în vedere pentru postul scos la concurs vizează: 

•  Gândire logică, foarte bune abilități de analiză și argumentare; 

•  Capacitate de comunicare și relaționare interpersonală; 

•  Capacitatea de sintetizare și structurare a informației;  

•  Capacitate de a identifica și dezvolta oportunitățile de piață pentru produsele și serviciile 

noi, precum și pentru cele deja existente; 

•  Capacitate de a dezvolta și coordona strategiile și campaniile de publicitate; 
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•  Capacitate de a lansa pe piață noi bunuri și servicii; 

•  Capacitate de organizare a timpului de lucru, de organizare și respectare a termenelor limită;  

•  Capacitate de concentrare și menținerea unui nivel ridicat de atenție la detalii, în condițiile 

unei activități dinamice, cu termene foarte stricte;  

• Atitudine proactivă, inițiativă și flexibilitate. 

 

C. Constituie un avantaj studiile aprofundate, experiența în companii multinaționale/afaceri 

internaționale, experiență în management. 

 

   Între atribuțiile principale ale postului evidențiem: 

 Participă la negocierea și încheierea convențiilor/ contractelor în cadrul programelor 

in care Fondul este implicat ; 

 Dezvoltă și întreține relații instituționale cu instituțiile de credit și cu fondurile de 

garantare și se implică activ pe tot parcursul programelor în activitățile de proces;  

 Promovează produsele FRC, identifică și propune dezvoltarea de produse noi pe baza 

cerințelor clienților ; 

 Elaborează şi implementează programe de acţiuni care vizează promovarea imaginii 

Fondului; 

 Organizează evenimente de promovare a fondului (conferinţe de presă, prezentări, 

forumuri, festivităţi, etc.). 

 Elaboreaza conţinutul şi structura materialelor promoţionale  în vederea promovării 

imaginii fondului în cadrul conferinţelor, simpozioanelor interne  şi  internaţionale 

etc; 

 Asigură participarea Fondului la seminarii, conferințe etc, pe plan intern şi 

internaţional, în colaborare cu toți factorii implicați/autorizați; 

 Analizează şi selectează canalele optime de promovare a imaginii Fondului;  

 Asigură, dezvoltă şi menţine relaţiile instituţionale cu Fondul European de Investiţii 

şi cu alte instituţii europene şi internaţionale (Banca Mondială, OCDE, IFC), în 

vederea accesării programelor şi instrumentelor financiare derulate de acestea; 

 Iniţiază şi dezvoltă relaţii de cooperare bilaterală cu instituţii şi organisme de 

garantare si contragarantare din ţările membre UE şi alte state cu experienţa in 

domeniu şi valorifica potenţialul şi oportunitățile oferite de AECM, în scopul 

asumării instrumentelor de bune practici şi a experienţelor relevante pe plan 

european şi internaţional; 
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 Asigură şi menţine canale de comunicare şi informare periodică cu Reprezentanţele 

Permanente ale României din Statele Uniunii Europene, precum şi din alte state, în 

legătură cu acţiunile iniţiate la nivelul structurilor şi instituţiilor europene şi 

internaţionale privind serviciile / instrumentele financiare destinate îmbunătăţirii 

accesului ia finanţare a IMM; 

 Organizează şi administrează baza de date privind organizaţiile interne şi 

internaţionale, guvernamentale şi non-guvernamentale, în domeniul de activitate a 

fondului; 

 Concepe strategia de promovare on-line a imaginii fondului, strategie integrata 

referitoare la web-site, prezenta în mediile sociale, relația cu comunitatea new-media; 

 Creează şi administrează paginile de social media (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc); 

 Creează şi administrează baza de date privind clienţii, operatorii şi colaboratorii 

fondului. 

 

       Bibliografia aferentă concursului pentru ocuparea pentru perioadă nedeterminată a postului 

de Specialist în publicitate și marketing  în cadrul Direcției Guvernanță și Relații Clienți: 

• 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.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și 

mijlocii, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;  

 

    In vederea participării la concurs, candidații vor transmite la FRC un dosar care va cuprinde:  

1. Cerere de înscriere la concurs – ( conform formular anexat) ; 

2. Curriculum vitae în format european; 

3. Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că nu au antecedente penale înscrise în 

cazierul judiciar –  ( conform formular anexat); 

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 cărtii de muncă și/sau copii după adeverințe care să ateste vechimea și experiența în 

muncă ; 

8.         Adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau de o unitate sanitară abilitată care să 

ateste starea de sănătate a candidatului, corespunzatoare postului scos la concurs. 
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    Dosarele vor fi transmise prin e-mail la compartimentul de resurse umane al FRC ( adresa 

nicolae.cimpeanu@.contragarantare.ro )  și pe adresa de mail a FRC ( office@contragarantare.ro) 

până pe data de 17.08.2020 orele 18,00.  

 

Candidații sunt rugați să înscrie în CV numărul de telefon la care pot fi contactați în mod operativ 

pentru clarificări privind organizarea concursului. 

 

 

Comp Resurse Umane 

 

N. Cimpeanu 

 

 

 

 

Cerere de participare la procedura de angajare prin concurs 

 

Către,  

Fondul Român de Contragarantare 

În atenția Dlui Președinte al Directoratului 

Referitor : cerere de înscriere la concursul din data de …………………….…………. pentru 

ocuparea postului de  

…………………………………………………………………………..……. în cadrul Fondului 

Român de Contragarantare 

Stimate Domnule Președinte, 

 

Subsemnatul/subsemnata…………………………….., 

 

     Având în vedere anunțul prin care aduceți la cunoștință organizarea unui concurs pentru 

ocuparea postului de ……………………………..…………………. respectuos vă rog să îmi 

aprobați participarea la concursul organizat în data de …………………. 

 

Depun alăturat:  

1. curriculum vitae;  

2. act de identitate, în copie; 

3. declarație pe propria răspundere cu privire la lipsa antecedentelor penale / cazier judiciar ; 

mailto:office@contragarantare.ro
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4. acte studii, în copie; 

5. carnet de muncă, în copie/adeverințe privind vechimea în muncă și/sau specialitate; 

6.         adeverință medicală 

7.         ……………………………………………………………………………………………….. 

  

 

Cu deosebită considerație, 

 

______________________ 

 

 

Data: ……………. 

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE  

 

Subsemnatul/subsemnata …………………………..………………….. , legitimat/ă cu C.I serie 

………….nr……………………………., declar pe propria răspundere că nu am fapte penale 

înscrise în cazierul judiciar. 

Dau prezenta declarație pentru participarea la concursul organizat în data de ………………… 

pentru  ocuparea postului de ……………………………..…………………… din cadrul Fondul 

Român de Contragarantare. 

 

 

Declarant : 

Nume și prenume 

 

______________________________ 

 

Semnatura                                                                                                          data 

 

 


