
 
 

Vrei o schimbare? 
 

Hai în echipa 
Intesa Sanpaolo Bank! 

 

 
Trimite-ți CV-ul pe adresa 
jobs@intesasanpaolo.ro 

 
 

 

 Iți oferim: 
 

✓ Un pachet atractiv de beneficii; 
✓ Oportunitatea de a lucra într-unul din cele mai mari și mai stabile grupuri financiar-bancare din lume; 
✓ Posibilitatea de dezvoltare în cadrul băncii și de a face parte din proiecte diverse. 

Misiunea ta: 

✓ Acorda consultanta si avize juridice la cererea Conducerii Bancii, 
structurilor din cadrul Centralei (departamente, birouri, etc.), unitatilor 
teritoriale cu privire la legalitatea oricaror acte emise de Banca sau de 
terti în legatura cu activitatea juridica desfasurata de Banca; 

✓ Avizeaza din punct de vedere legal, contractele cu furnizorii, cu clientii, 
cu contrapartidele bancare, asupra operatiunilor de creditare(verificarea 
documentatiei de credit, emiterea de opinii juridice privind garantiile, 
reprezentarea si angajarea patrimoniala a societatilor 
imprumutate; elaborare drafturi contracte de credit si garantii; avizare 
reglementari interne); 

✓ Emite opinii cu privire la operatiunile de creditare realizate de institutii de 
credit nerezidente (cross-border) membre ale Grupului Intesa-Sanpaolo 
cu clienti rezidenti, în conformitate cu cerintele entitatii beneficiare si cu 
reglementarile legale nationale; 

✓ Avizeaza din punct de vedere legal proiectele de contracte care 
angajeaza Banca si participa la eventuale negocieri pentru perfectionarea 
acestor contracte; 

✓ Intocmeste acte cu caracter juridic în domeniul de activitate desfasurat si 
asigura reprezentarea Bancii; 

✓ Avizeaza asupra propunerilor de anulare de incidente de plati înscrise la 
Centrala Incidentelor de Plati; 

✓ Organizeaza si participa la solutionarea amiabila a problemelor juridice 
cu care se confrunta Banca pentru preîntâmpinarea unor eventuale litigii 
sau stingerea celor existente; 

✓ Se documenteaza cu privire la modificarile legislative (la zi) intervenite 
care vizeaza sfera de activitate a Bancii si formuleaza în acest sens 
informari legate de acestea compartimentelor de resort din cadrul Bancii; 

 

 Așteptăm de la tine: 

✓ Studii Superioare / Facultatea de Drept; 
✓ Experienta de minimum 5 ani intr-o pozitie 

similara; 
✓ Experienta de minim 8 ani in activitate 

juridical; 
✓ Cunoasterea legislatiei specifice aplicabile 

unei institutii de credit; 
✓ Cunosterea legislatiei privind protectia 

consumatorului; 
✓ Cunoasterea limbii engleze (nivel mediu), 

limba italiana constituie avantaj; 
✓ Orientare spre clientul intern sau extern; 
✓ Excelente abilitati de organizare si 

planificare; 
✓ Initiativa si determinare; 
✓ Eficienta operationala; 
✓ Planificare si Executie; 
✓ Orientare spre atingerea obiectivelor; 
✓ Munca in echipa; 
✓ Cunostinte PC - nivel avansat; 

 
 
 
 
 
 
 

Conteaza pentru tine. Conteaza pentru noi. 

 

www.intesasanpaolobank.ro 
TEL VERDE: 0800 800 888 

Senior Senior 

Legal Adviser 

 

Sediul Central 

București 

mailto:jobs@intesasanpaolo.ro
http://www.intesasanpaolobank.ro/

