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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 nedeterminata  a  postului vacant  de Director la Directia Garantare si 

Contragarantare. 

Concursul va fi organizat în data de 25.10.2022, începând cu ora 12.00 p.m, la sediul FRC din str. 

Andrei Mureșanu nr. 16, București, sectorul 1. 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 70 puncte din 100 puncte maxim 

posibile. 

A. Conditiile specifice de ocupare a postului de Director al Directiei Garantare si 
Contragarantare sunt: 

a) Studii superioare economice cu diploma de licenta; 

b) Minim 5 ani de experienta intr-o functie de conducere in domeniul financiar bancar, analiza 

financiara-bancara, administrarea si monitorizarea produselor financiare de 

creditare/garantare, precum si a mecanismelor de creditare/garantare/contragarantare a 

creditelor; 

c) Constituie un avantaj experienta in sistemul financiar-bancar; 

d) Constituie un avantaj finalizarea unor forme de invatamant post-universitar, MBA, Doctorat 

etc. 

e) Cunostinte avansate de operare pe calculator ( pachetul Microsoft Office); 

f) Cunostinte generale despre specificul de activitate al FRC; 

g) Constituie un avantaj cunoasterea limbii engleze; 
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B. Abilitati avute in vedere pentru postul scos la concurs vizeaza 

-abilitati de conducere, organizare si coordonare a activitatilor si proceselor in cadrul 
Directiei Garantare si Contragarantare; 
-capacitate de utilizare si organizare eficienta si eficace a timpului de lucru si a resurselor; 

-abilitati de conducere, coordonare, organizare si instruire a personalului din subordine; 
-abilitati de comunicare scrisa, verbala si relationare interpersonala; 

-capacitate analitica, de concentrare si mentinere a unui nivel ridicat de atentie la detalii 
 

C.    Intre atribuțiile postului de Director al Directiei Garantare si Contragarantare, mentionam: 

1. elaborarea propunerilor privind schemele de acordare a contragaranţiilor , în nume şi cont 

propriu şi a normelor şi procedurilor de garantare, în nume şi cont stat; 

2. întocmirea normelor, procedurilor de lucru privind acordarea, monitorizarea, executarea 

contragaranţiilor, în nume şi cont propriu şi a garanţiilor în nume şi cont stat, precum și elaborarea 

propunerilor de revizuire a acestora; 

3. analiza solicitărilor de acordare a contragaranţiilor şi a garanţiilor în nume şi cont stat, în 

conformitate cu dispoziţiile legale şi reglementările interne aplicabile; 

4. aprobarea sau respingerea solicitărilor de contragarantii și de contragaranții; 

5. organizarea evidenţei şi monitorizării contragaranţiilor, a ajutoarelor de minimis acordate şi 

a garanţiilor; 

6. analiza cererilor de executare a contragaranţiilor şi a garanţiilor, precum şi elaborarea 

propunerilor de aprobare/amânare/respingere; 

7. asigurarea suportului de specialitate şi clarificărilor solicitate de fondurile de garantare 

partenere în ceea ce priveşte regulile şi procedurile aplicabile acordării contragaranţiilor; 

8. participarea la negocierea clauzelor tehnice ale convenţiilor de contragarantare/garantare, 

conform mandatului încredinţat de Directorat; 

9. informarea promptă a Directoratului şi a structurilor interne cu atribuţii în acest sens cu 
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privire la evenimentele cu risc semnificativ asupra activităţii FRC din domeniul propriu de activitate 

şi luarea masurilor de contracarare a efectelor negative ale acestora si de apariţie a oricăror riscuri 

aferente activitatii desfăşurate; 

10. formularea de propuneri scrise pentru îmbunătăţirea activităţii direcţiei; 

11. formularea şi fundamentarea de propuneri privind programul anual de activitate, bugetul de 

venituri şi cheltuieli, programul de investiţii şi implementarea acestora, după aprobare, în domeniul 

de activitate specific; 

12.  

13. îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de acte normative, reglementări interne, încredinţate de 

Directorat/Consiliul de Supraveghere, pe domeniul de activitate specific; 

D.   Bibliografia aferenta concursului pentru ocuparea postului de Director al Directiei 

Garantare si Contragarantare cu atribuții specifice este urmatoarea: 

1. Legea nr.346 din 14 iulie 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si 

mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

2.Legea nr. 31/ 1990 Republicata- Legea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

3.Ordonanta de Urgenta nr 23 din 11 martie 2009 privind infiintarea Fondului Roman de 

Contragarantare, cu modificarile si completarile ulterioare; 

4.Schema de contragaranatare destinata sprijinirii accesului la finantare al IMM- contragarantii de 

valori mici; 

5.Schema de contragaranatare destinata sprijinirii accesului la finantare al IMM- contragarantii de 

valori mari; 

6. Ordinul ministrului finanțelor, al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al 

ministrului antreprenoriatului și turismului și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 

2.167/2.474/1.535/280/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM 
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INVEST PLUS pentru componentele: IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD 

și GARANT CONSTRUCT 

E. In vederea participarii la concurs , candidatii vor depune un dosar care va cuprinde: 
1) Cererea de inscriere la concurs-formularul se completeaza la sediul FRC; 

2) Curriculum vitae; 

3) Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca nu au antecedente penale inscrise in 

cazierul judiciar-formularul se completeaza la sediul FRC; 

4) Copie a documentelor care sa ateste nivelul studiilor; 

5) Copie a actului de identitate; 

6) Copie a certificatului de casatorie daca este cazul; 

7) Copie a cartii de munca si/sau copii dupa adeverinte care sa ateste vechimea in munca si 

vechimea in specialitate; 

Adeverinta medicala , eliberata cu cel mult 3 luni anterior derularii concursului de catre medicul de 

familie care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare postului. 

Dosarele vor fi depuse pana la data de 21.10.2022 la registratura FRC, in zilele lucratoare intre orele 

09.30-16.00. 

Candidatii sunt rugati ca la completarea cererilor de participare la concurs sa mentioneze adresa de 

e-mail la care pot fi transmise comunicari in legatura cu organizarea concursului. 

Identificarea candidatilor in vederea participarii la concurs se va face pe baza actului de identitate. 

Informatii suplimentare se pot solicita la Compartimentul Resurse Umane      

ana.moldoveanu@contragarantare.ro sau la adresa  recrutare@contragarantare.ro  
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