FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE
organizează concurs pentru ocuparea unui post de dealer, pe durată nedeterminată,
la Compartimentul Trezorerie
Condiții de înscriere la concurs:








Studii – de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, cu precizarea că pentru
absolvenții Sistemului Bologna sunt necesare și studii de master finalizate cu
examen de dizertație;
Experiență în domeniul trezoreriei de minim 3 ani;
Cunoașterea limbii engleze nivel avansat;
Cunoștințe de operare Microsoft Office 2007-2016;
Experienţă în utilizarea sistemelor de tranzactionare Reuters, Bloomberg prezintă
un avantaj;
Să nu aibă angajați soțul/soția, părinții, copiii, frații/surorile la Fondul de garantare
a depozitelor bancare;
Să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar.

Atribuții principale ale postului
1. Realizarea plasamentelor Fondului în conformitate cu prevederile strategiei
anuale de investiţii
2. Urmărirea şi asigurarea încadrării investiţiilor în limitele prevăzute în strategia de
expunere a Fondului
3. Monitorizarea transferurilor spre decontare rezultate din operaţiunile de investiţii
a resurselor financiare;
4. Introducerea în baza de date a plasamentelor investite
Tematica
1. Resursele schemei de garantare - surse de finanţare
2. Piaţa instrumentelor cu venit fix - operaţiuni de vânzare/cumparare instrumente
cu venit fix (titluri de stat, obligatiuţuni corporative, etc.), piaţa primară/piaţa
secundară, calcul pret, randament, durată, interpolare, etc.
3. Piaţa monetară - operaţiuni de piaţă monetară, decontare tranzacţii, operaţiuni
REPO/Reverse REPO
4. Piaţa valutară - tranzacţii piaţa valutară, FX Spot, FX Forward
5. Codul Model ACI –practici de tranzacţionare, standarde de conduită
Bibliografie
1. Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de
garantare a depozitelor bancare
2. Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a
firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative în domeniul financiar - Articole care vizează activitatea FGDB

3. Regulamentul BNR nr.7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată
de BNR
4. Norma nr.1/2016 pentru aplicarea Reg. BNR nr.7/2016 privind piața primară a
titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României
5. Norma nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor
documente aferente licitaţiilor şi subscripţiilor de titluri de stat
6. Regulamentul nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată
de Banca Naţională a României, rectificat în 2005
7. Norma nr. 1/2006 în aplicarea Regulamentului nr. 12/2005 privind piaţa
secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României
8. Regulament BNR nr. 1/2000 (republicat) privind operaţiunile de piaţă monetară
efectuate de BNR şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor
eligibili (MO nr. 84/ 01.02.2008)
9. Ordin BNR nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea
operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de BNR şi a facilităţilor permanente
acordate de aceasta participanţilor eligibili (contrapartidelor eligibile) (MO nr. 862/
20.10.2006)
10. Regulament BNR nr. 6/2012 privind regimul valutar
11. Norma BNR nr. 3/2005 privind funcţionarea pieţei valutare interbancare
12. The Model Code emis de ACI The Financial Markets Association
https://acifma.com
13. Frank Fabozzi “Bond markets, Analysis and Strategies”
Dosarele de candidatură se transmit electronic până la data de 25 februarie 2019
(inclusiv) la adresa resurseumane@fgdb.ro printr-un singur mesaj care să cuprindă
toate documentele solicitate, iar subiectul mesajului trebuie să conțină denumirea
postului menționat în titlul anunțului.
Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
 curriculum vitae;
 diplomă de studii;
 carnet de muncă și/sau raport Revisal din care să reiasă vechimea în muncă;
 1 fotografie (tip pașaport);
 carte de identitate;
 adeverință medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare postului scos la concurs (de depus și în original la
sediul Fondului înainte de data susținerii testului profesional scris);
 cazier judiciar (de depus și în original la sediul Fondului înainte de data
susținerii testului profesional scris).
În data de 26 februarie 2019 candidații vor fi contactați telefonic de către
responsabilul cu resursele umane pentru a le comunica rezultatul selecției
preliminare și celor admiși le vor fi oferite detalii legate de desfășurarea probelor de
concurs.
Concursul se va desfășura începând cu data de 1 martie 2019, având următoarele
probe:

1. Test profesional scris - se apreciază cu note de la 1-10, nota minimă de
promovare fiind 7,00;
2. Testare psihometrică;
3. Interviu socio-profesional.
După comunicarea rezultatului obținut la testul profesional scris, candidații au la
dispoziție 2 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului pentru a depune
contestații.
Candidații care nu se vor afla în sală în momentul înmânării subiectelor pierd dreptul
de a mai susține testul profesional scris. Orice fraudă sau tentativă de fraudă
dovedită se sancționează cu eliminarea din concurs.
Relații la tel. 0314.232.804, 0314.232.849 sau la sediul Fondului de garantare a
depozitelor bancare din Str. Negru Vodă nr.3, corp C, et.2, sector 3, București.

Data
5 februarie 2019

