
Consilier juridic - Departament juridic 
 

Responsabilități 

 

- Acordă consultanță și asistență juridică în toate problemele juridice solicitate de Cameră; 

- Redactează/ avizează proiecte de contracte și/sau proiecte ale altor documente legale 

referitoare la activitatea Camerei, în acord cu legislația din domeniu și a reglementărilor 

interne; 

- Elaborează, verifică contractele încheiate de Cameră cu terțe părți (furnizori/clienți) și 

gestionează evidența și arhivarea lor; 

- Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare; 

- Întocmește documentația în vederea obținerii diferitelor aprobări, avize și certificate 

necesare desfășurării activității specifice CAFR; 

- Informează corect şi la timp conducerea asupra schimbării legislației în vigoare şi modifică 

sau retrage actele cu caracter normativ ce nu mai sunt în concordanță cu legea; 

- Redactează documente de apărare a intereselor Camerei în litigiile avute cu furnizorii sau 

beneficiarii serviciilor prestate sau cu membrii Camerei; 

- Asigura opinii şi asistență juridică, la solicitarea conducerii Camerei. 

 

 

Cerințe 

 

- Studii superioare juridice; 

- Minimum 5 ani de experiență anterioară într-o poziție similară; 

- Activitate de reprezentare în instanță, la secțiile de contencios administrativ; 

- Experiență în mediu privat de afaceri – constituie un avantaj; 

- Foarte bună capacitate de analiză și sinteză a informațiilor; 

- Bune cunoștințe de limba engleză și operare PC; 

- Foarte bune abilități de comunicare; 

- Spirit de echipă, disponibilitate, implicare, inițiativă. 
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