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CONSILIER JURIDIC 
 
 
CERINȚE PENTRU OCUPAREA POSTULUI: 

Studii și experiență: 
- studii superioare juridice absolvite cu diplomă de licenţă; 
- studii master/ postuniversitare sau cursuri de perfecţionare în domeniul de specialitate; 
- experiență profesională de minim 2 ani pe posturi cu studii superioare în specialitatea 

juridică în domeniul financiar-bancar, asigurări, pensii private sau piaţă de capital; 
- experiență privind elaborarea planurilor de redresare sau de reorganizare;lichidarea 

asigurătorilor/ firmelor de investiţii; 
- constituie un avantaj experiența de minim 1 an în reorganizari/ restructurari/ lichidări și 

experiența privind evaluarea creditorilor pe categorii în funcție de rangurile de prioritate, în 
cazul insolvenței; 

- cunoştinţe IT nivel mediu în utilizarea Microsoft Office; 
- cunoaşterea limbii engleze la nivel mediu. 

 
Competențe comportamentale (organizaționale): 
- orientare către rezultate 
- munca în echipă  
- creativitate și inovație  
- etică și integritate 
- înțelegere și tact organizațional 

 
ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PRINCIPALE ALE POSTULUI: 

Asigură suportul juridic privind: 
- întocmirea notelor sau rapoartelor de evaluare a planurilor de redresare, inclusiv 

recomandări destinate structurii care exercită funcţia de supraveghere; 
- planurile de rezoluţie a asigurătorului/ firmei de investiţii, după caz;   
- întocmirea notelor sau rapoartelor de reevaluare şi actualizare a planurilor de rezoluţie; 
- întocmirea notelor sau rapoartelor de evaluare a posibilităţilor de aplicare a planului de 

rezoluție şi participă la actualizarea planurilor de rezoluție;  
- întocmirea documentaţiei aferente declanșării procedurii rezoluției sau a lichidării 

asigurătorului/firmei de investiţii, conform procedurii obişnuite de insolvență; 
- desemnarea unui administrator de rezoluție și stabilirea limitelor mandatului acest;  
- constituirea instituţiei-punte, organele de conducere, remunerația și responsabilitățile 

acestora, strategia şi profilul de risc şi vânzării instituției-punte sau a activelor acesteia;  
- controlul activității instituţiei-punte şi a vehiculului de administrare a activelor;   
- constituirea vehiculului de administrare a activelor, organele de conducere, remunerația și 

responsabilitățile acestora, strategia și profilul de risc;   
- elaborarea documentaţiei necesare modului de utilizare a resurselor Fondului de rezoluție. 
- efectuarea de către un auditor financiar a evaluării activelor, datoriilor și capitalurilor proprii 

ale unui asigurător în scopul stabilirii măsurilor de rezoluție ce urmează a fi întreprinse. 
  

   
       


