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CONSILIER JURIDIC 
 
RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE: 

- analizează plângerile prealabile formulate în temeiul legislaţiei contenciosului administrativ, 
împotriva actelor administrative şi a măsurilor adoptate de Consiliului A.S.F. și  propune 
acestuia respingerea sau admiterea în tot sau în parte a plângerilor, redactează şi transmite 
deciziile adoptate de către Consiliul A.S.F. cu privire la soluţionarea plângerilor; 

- reprezintă interesele A.S.F. în faţa instanţelor judecătoreşti de orice nivel, în cauzele de orice 
natură, în faţa instituţiilor de orice natură, precum şi faţă de orice  persoană fizică sau juridică, 
română sau străină; 

- redactează actele necesare dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată, arbitrale sau în 
procedură de mediere în care A.S.F. este parte şi cererile prin care se exercită căile de atac 
împotriva hotărârilor judecătoreşti/actelor nefavorabile, precum şi orice alte acte necesare 
reprezentării intereselor A.S.F. în cauzele de orice natură,  în faţa instituţiilor de orice natură, 
precum şi faţă de orice persoană fizică sau juridică, română sau străină; 

- ţine evidenţa plângerilor prealabile, dosarelor de instanţă şi a termenelor de judecată, a 
litigiilor aferente recuperării de creanţe în registrele sau evidenţele electronice special 
constituite în acest sens și întocmește situații centralizatoare periodice sau la cererea șefului 
ierarhic; 

- furnizează servicii de consiliere juridică celorlalte direcţii din cadrul A.S.F., în legătură cu 
dosarele instrumentate; 
 

CERINȚE PENTRU OCUPAREA POSTULUI: 
Studii și experiență: 
- studii superioare juridice absolvite cu diplomă de licență; 
-  de preferat pregătire complementară (cursuri de specializare): studii master, postuniversitare 

sau alte cursuri de perfecționare în domeniul juridic;  
- experiență profesională de minim 2 ani pe posturi cu studii superioare în specialitatea juridică; 
- de preferat cunoștințe specifice domeniului piețe de capital, al asigurărilor/reasigurărilor sau 

pensiilor; 
- experiență relevantă privind procedurile specifice prevăzute de legea 554/2004 privind 

contenciosul administrativ;  
- cunoștințe IT nivel mediu în utilizarea Microsoft Office; 
- cunoașterea limbii engleze la nivel mediu. 
 
Competențe comportamentale (organizaționale): 
- orientare către rezultate, munca în echipă, creativitate și inovație, etică și integritate, înțelegere 

și tact organizațional. 


