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Denumire post: RESPONSABIL ASIGURĂRI 
Serviciul:  Reglementare 
Direcția:  Reglementare – Autorizare/ SAR 
 
RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE: 

- coordonează elaborarea proiectelor de acte normative privind domeniul asigurărilor-
reasigurărilor; 

- coordonează procesul de notificare către instituțiile de resort a măsurilor luate pentru 
transpunerea în legislația națională a prevederilor directivelor UE în vigoare; 

- coordonează procesul de consultare publică cu asociațiile profesionale din domeniul 
asigurărilor-reasigurărilor și cu alte persoane interesate asupra proiectelor de acte 
normative emise; 

- coordonează elaborarea metodologiilor necesare în vederea urmăririi implementării 
regimului de supraveghere Solvabilitate II; 

- coordonează elaborarea propunerilor de modificare și/sau completare a legislației 
naționale din domeniul asigurărilor – reasigurărilor, care să asigure procesul de 
dezvoltare a cadrului legislativ privind pregătirea profesională în domeniul asigurărilor-
reasigurărilor și contribuie la implementarea acestuia; 

- analizează și avizează proiectele de acte normative inițiate de alte structuri organizatorice 
și elaborează propuneri de modificare și/sau completare a acestora privind aspecte care 
intră în aria de reglementare a domeniului asigurărilor-reasigurărilor; 

- analizează și avizează proiectele de acte normative inițiate de alte autorități,  privind 
aspecte care intră în aria de reglementare a serviciului; 

- coordonează elaborarea ghidurilor/instrucțiunilor pentru asigurarea implementării unitare 
a reglementărilor în vigoare, asigurând interpretarea prevederilor legale atât pentru 
structurile organizatorice din cadrul A.S.F., cât și pentru societățile din piața asigurărilor-
reasigurărilor; 

- coordonează elaborarea programelor de calificare și pregătire profesională continuă a 
intermediarilor în asigurări și tematica de examinare a persoanelor care participă la 
asemenea programe, în conformitate cu legislația în domeniu; 

- furnizează persoanelor fizice/juridice sau altor structuri organizatorice, la solicitarea 
acestora, puncte de vedere privind legislația referitoare la activitatea de asigurare-
reasigurare și cea de intermediere în asigurări. 
 

  

CERINȚE PENTRU OCUPAREA POSTULUI: 
 

Studii și experiență: 
- studii superioare absolvite cu diplomă de licență; 
- studii de master/ postuniversitare sau absolvirea unor cursuri în domeniul financiar-

bancar; 
- experiență de specialitate în domeniu: minimum 3 ani pe posturi cu studii superioare în 

domeniul asigurărilor; 

   Competențe funcționale privind: 
- cunoștințe de limbă engleză nivel mediu; 
- cunoștințe Microsoft Office nivel mediu; 

Competențe specifice postului: 
- calități personale derivate din specificitatea postului: capacitate mare de analiză și sinteză, 

reacție rapidă, capacitate de muncă în condiții de stres, de comunicare, flexibilitate în 
gândire; 

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

înțelegere și tact organizațional. 


