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Procedură privind certificarea angajaților societăților care 
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1. Legislație aplicabilă 
 

 Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări; 

 Norma A.S.F. nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări; 

 Norma A.S.F. nr. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în 

activitatea de distribuţie; 

Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 

şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecţia datelor) 

 

Institutul de Studii Financiare militează pentru asigurarea unui tratament 

nediscriminatoriu și a egalității de șanse, propunându-și ca sesiunile de evaluare pe care le 

organizează să fie accesibile tuturor categoriilor de persoane, interesate să activeze în 

domeniul distribuției produselor de asigurare și/sau reasigurare, cu pregătire educațională 

diferită sau dizabilități. 

  

Institutul acționează permanent pentru a se asigura că nu se aplică bariere neloiale celor care 

doresc să se certifice în vederea desfășurării activității de distribuție a produselor de asigurare 

și/sau reasigurare, angajându-se să ofere șanse egale tuturor candidaților în vederea obținerii 

certificării necesare, în conformitate cu legislația actuală din România și cu Directivele UE. 

 

Prezenta procedură a fost elaborată: 

 În vederea sprijinirii angajaților societăților de asigurare, implicați în procesul de 

distribuție a produselor de asigurare și/sau reasigurare, care intră sub incidența 

prevederilor art. 1, alin. (2) din Norma A.S.F. nr. 20/2018 privind pregătirea 

profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuţie; 

 Luând în considerare faptul că angajații societăților de asigurare desfășoară activitate 

specifică distribuiției de produse de asigurare și/sau reasigurae, există prezumția 

rezonabilă a obținerii în context non-formal a competențelor ce se urmăresc a se 

obține prin absolvirea unui program de pregătire profesională inițială. 

 

Procedura se aplică persoanelor care activează în cadrul societăților și care 

dețin, la data intrării în vigoare a Normei A.S.F. nr. 20/2018, experiență profesională de 

minim 3 ani, acumulată în ultimii 5 ani, în domeniul distribuției produselor de 

asigurare și/sau reasigurare. 

 

Persoanele care activează în cadrul societăților și care nu dețin experiență 

profesională de minim 3 ani în domeniul distribuției de produse de asigurare și/sau 

reasigurare, parcurg  un program de pregătire profesională inițială în vederea certificării prin 

examinare, conform prevederilor aplicabile ale art. 5 din Norma A.S.F. nr. 20/2018 privind 

pregătirea profesională inițială a persoanelor implicate în activitatea de distribuţie. 

Termenii și expresiile utilizate în prezenta procedură au semnificațiile prevăzute în  

Metodologia privind certificarea pregătirii profesionale a distribuitorilor de asigurări și/sau 

reasigurări. 
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2. Certificarea inițială 
 

Persoanele care activează în cadrul societăților și au experiență profesională de minim 

3 ani în domeniul distribuției produselor de asigurare și/sau reasigurare pot obține certificatul 

de absolvire a pregătirii profesionale inițiale în urma susținerii examenului la ISF. 

 

 

2.1. Documente de înscriere 

 

 Documentele necesare pentru înscrierea la procesul de certificare inițială sunt 

următoarele:  

a) cererea de înscriere la procesul de evaluare a competențelor profesionale în asigurări; 

b) copia actului de identitate, valabil la data înscrierii; 

c) copia ultimei diplome de studii: minimum diploma de bacalaureat; 

d) Curriculum Vitae, în format Europass, actualizat și datat (certificat prin semnătura 

olografă), din care să reiasă experiența profesională în domeniul distribuției de 

asigurări și/sau reasigurări de minimum 3 ani, însoțită de documente doveditoare 

(adeverință angajator, copie după cartea de muncă, extras Revisal etc.)  

e) Declarația privind cunoștințele și competențele 

f) Portofoliul profesional - recomandări din partea conducătorului/conducătorilor 

solicitantului, diplome/adeverințe obținute în urma participării la programe de 

pregătire profesională și/sau evenimente educaționale, lucrări profesionale, orice alte 

documente prin care se probează dobândirea cunoștințelor și abilităților specifice 

ocupației; se depun cel puțin 4 documente (de ex.: diplome, certificate, atestate, 

recomandări, studii de specialitate, articole publicate, prelegeri susținute ș.a.).  

 

Documentele de înscriere sunt însoțite de plata taxei de analiză a documentelor de 

înscriere și a taxei de examinare. 

 

Precizare: Taxa de analiză a documentelor de înscriere nu se restituie candidatului 

declarat neeligibil în urma verificării documentelor. 

 

Candidatul furnizează documentele în format .pdf și salvate într-un singur document 

cu denumirea: CNP-ul candidatului. 

 

Examenul este organizat la sală, cu respectarea prevederile aplicabile ale 

Metodologiei privind certificarea pregătirii profesionale a distribuitorilor de asigurări 

și/sau reasigurări, punctul 2.1 Examinarea la sală. 

 

 

3. Certificarea profesională continuă 

 

 Obținerea certificatului pentru pregătirea profesională continuă și acumularea 

creditelor anuale de pregătire profesională continuă se realizează conform prevederilor 

aplicabile ale Metodologiei privind certificarea pregătirii profesionale a distribuitorilor 

de asigurări și/sau reasigurări. 
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CERERE DE ÎNSCRIERE LA EXAMINARE 

 

PENTRU PREGĂTIREA PROFESIONALĂ INIȚIALĂ 

 

 

 

Subsemnatul/a………….…………………...……........., CNP………………………, 

telefon ……………...........….............…, e-mail…………………………….........................., 

în calitate de angajat al societății ........................................................., în cadrul căreia 

desfășor activitate de distribuție de asigurări și/sau reasigurări, solicit înscrierea la examenul 

de certificare pentru pregătirea profesională inițială ca urmare a acumulării cunoștințelor și 

competențelor, necesare desfășurării activității de distribuție a produselor de asigurare și/sau 

reasigurare, în mod nonformal și/sau informal.  

 
 

Anexez prezentei cereri următoarele documente de înscriere: 

a) Copia actului de identitate, valabil la data solicitării; 

b) Copia ultimei diplome de studii: minimum diploma de bacalaureat; 

c) CV-ul, în format Europass (certificat prin semnătura olografă și datat), din care reiese  

experiența profesională în domeniul distribuției de asigurări și/sau reasigurări de 

minimum 3 ani, însoțită de documente doveditoare (adeverință angajator, copie după 

cartea de muncă, extras Revisal etc.); 

d) Declarația privind cunoștințele și competențele; 

e) Portofoliul profesional (recomandări din partea conducătorului/conducătorilor 

solicitantului, diplome/adeverințe obținute în urma participării la programe de 

pregătire profesională și/sau evenimente educaționale, lucrări profesionale, orice alte 

documente prin care se probează dobândirea cunoștințelor și abilităților specifice 

ocupației; se depun cel puțin 4 documente (de ex.: diplome, certificate, atestate, 

recomandări, studii de specialitate, articole publicate, prelegeri susținute ș.a.). 

 

Declar că am citit, înțeles și acceptat condițiile de examinare prevăzute în Metodologia 

privind certificarea pregătirii profesionale a distribuitorilor de asigurări și/sau reasigurări 

precum și Procedura privind certificarea anagajaților societăților care desfășoară activitate 

de distribuție de asigurări și/sau reasigurări. 
 

 

 

 

Data:                Nume, prenume solicitant                        

         

                             (semnătura) 

 

 
Informațiile colectate prin acest formular sunt prelucrate în conformitate cu politica de 

confidențialitate pe care o puteți consulta pe website-ul ISF: https://www.isfin.ro/despre-

noi/politica-de-confidentialitate. 
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Declarație pe propria răspundere privind  

cunoștințele și competențele 

 

Subsemantul(a)........................................................, CNP..............................................,  

angajat în cadrul societății de asigurare ........................................................................, pentru 

care desfășor activitatea de distribuție de asigurări și/sau reasigurări, declar pe propria 

răspundere, cunoscând prevederile legale privind falsul în declarații, că dețin cunoștințele și 

competențele necesare desfășurării activității de distribuție a produselor de asigurare și/sau 

reasigurare, așa cum sunt definite în Anexa la Legea nr. 236/2018 privind distribuția de 

asigurări.  

 

 

Data:         Semnătura, 
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