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Postul:   Consilier juridic, Directia juridica  

Tipul ofertei:    permanent 

Oraş:    Bucureşti 

 

Descrierea postului: 

 elaborează opinii juridice în problemele cu care este sesizat, privind incidenta unor acte 

normative, reglementări interne, clauze contractuale; 

 avizează de legalitate documentele prezentate de structurile interne ale Fondului, care au 

caracter de angajament patrimonial; 

 întocmeşte şi depune cereri de chemare în judecată, contestaţii, întâmpinări, precum si 

orice alte acte de procedura necesare, în scopul ocrotirii şi apărarii drepturilor şi intereselor 

legitime ale Fondului; 

 reprezintă interesele Fondului în procedurile prealabile avand ca scop stingerea litigiilor, 

precum si in faţa instanţelor judecătoreşti, organelor de executare, organelor de cercetare şi 

urmărire penală în cauzele în care Fondul este parte, în limita mandatului acordat; 

 actualizează registrul de cauze litigioase, precum si aplicaţia informatică de evidenţă, 

monitorizare şi raportare a cauzelor litigioase; 

 

Cerinţe: 

 Studii superioare juridice;  

 Experienta anterioara in domeniul juridic de cel putin 8 ani 

 Foarte buna cunoaştere a legislaţiei societăţilor, cea financiar–bancară şi cea financiar-

nebancară, incidentă domeniului; 

 Abilităţi de comunicare, iniţiativă, capacitate de analiză şi sinteză; 

 Abilităţi de negociere, rezistenţă la stres; 

 Capacitate de lucru în echipă, integritate morală, atitudine pozitivă faţă de colegi; 

 Cunoaşterea limbii engleze; 

 Cunoştinţe operare PC (MS Office); 

 

Ofertă ( bonusuri, beneficii ): 

Se oferă pachet salarial motivant; 

Tichete de masă; 

Mediu de lucru profesionist şi competitiv; 

Oportunităţi de training şi dezvoltare profesională. 

 

Persoanele interesate sunt rugate sa transmită CV pe adresa  cariere@fngcimm.ro pana la data de  

20 octombrie 2018 cu mențiunea “Pentru pozitia de Consilier juridic”.  

Doar candidații selectați vor fi contactați pentru un interviu, restul de aplicații fiind păstrate in 

baza de date a companiei pentru oportunitati viitoare. 


