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Cerere de înscriere în procesul de selecție și avizare pentru 

poziția de  

Anexa nr. 1 

evaluator competenţe pentru ocupația distribuitor în asigurări și/sau reasigurări cu definitivat 

Subsemnatul   .............................................,   CNP..........................................,   telefon   ......................,   e- 

mail ................................. , prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la procesul de selecție și avizare 
pentru poziția Evaluator competenţe pentru ocupația distribuitor în asigurări și/sau reasigurări cu 

definitivat în cadrul Departamentului de Evaluare și Examinare al Institutului de Studii Financiare. 
 

Documentele de înscriere, salvate într-un singur document în format .pdf, cu denumirea nume.prenume, 

încărcate în secțiunea Contul meu din Platforma ISF, conform indicațiilor din Ghidul de utilizare al 
Platformei ISF, sunt următoarele: 

1) Copia actului de identitate, document valabil la data prezentei cereri; 

2) Curriculum Vitae actualizat la data înscrierii, redactat în limba română, în format Europass, cu 

precizarea aspectelor relevante privind activitatea profesională în domeniul asigurărilor și/sau 

reasigurărilor și experiența profesională de cel puțin 10 ani în domeniul de referință, din care 5 ani în 

funcții de conducere ce necesită studii superioare; 

3) Copia diplomei de licență; în cazul în care actul de studii a fost obținut în altă țară decât România, se 

va prezenta, pe lângă copia documentului certificată de deținător pentru conformitate cu originalul prin 

semnătură olografă, atestatul eliberat de autoritatea română competentă prin care se recunosc și/sau 

echivalează în România studiile absolvite în străinătate; 

4) Unul din următoarele documente: 

i. Copia certificatului de absolvire a programului de perfecționare Evaluator de competențe 

profesionale (Cod COR 242405); 

ii. Document (adeverință) din care să reiasă vechimea cumulată de minimum 5 ani în calitate de 

cadru didactic (minimum lector) într-o instituție de învățământ superior; 

și/sau 

iii. Document din care să reiasă ocuparea unei funcții de conducere, pe o perioadă de cel puțin 5 

ani, în domeniul asigurări și/sau reasigurări. 

5) Copia documentelor:  carnet de muncă,  adeverințe de vechime în muncă,  raport REVISAL, 

 extras contracte de management/  mandat, din care să reiasă îndeplinirea cerinței privind experiența 

profesională de cel puțin 10 ani în domeniul asigurărilor și/sau reasigurărilor, pe posturi ce necesită  
studii superioare, din care minimum 5 ani experiență într-o funcție de conducere; 

6) Scrisori de recomandare prin care se probează buna reputație și experiența profesională a solicitantului 

în domeniul de referință. 

 

Documentele de înscriere sunt datate și conțin semnătura olografă a subsemnatului, pentru conformitatea 

cu originalul documentelor justificative. Dacă este cazul, documentele sunt traduse și legalizate în limba 

română, cu excepția actului de studii care a fost obținut în altă țară decât România, care se va prezenta 
conform cerinței de la punctul 3) de mai sus. 

Declar că sunt de acord ca informațiile colectate prin acest formular să fie prelucrate în conformitate 

cu politica de confidențialitate a Fundației Institutul de Studii Financiare, publicată pe website- 
ul:https://www.isf.ro/sites/default/files/inline- 

files/Politica%20privind%20prelucrarea%20datelor%20cu%20caracter%20personal%20final.pdf 
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