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Anexa nr. 4  

Portofoliul profesional - fișă candidat 

Ocupația: Distribuitor în asigurări și/sau reasigurări cu definitivat 

Domeniul: Distribuția de asigurări/Sectorul Asigurări și/sau Reasigurări   

 

Nume/prenume candidat…………………………………………., CNP.................................................. 

 

Candidatul înregistrează în contul său din Platforma ISF la înscrierea la procesul de evaluare a competenţelor 

pentru ocupaţia Distribuitor în asigurări și/sau reasigurări cu definitivat, alături de documentele de înscriere 

solicitate, și dovezi ale competențelor sale în raport cu profilul ocupațional specific acestei ocupații.  

Dovezile vizează activităţile realizate în cel puțin 9 ani de activitate, ca urmare a parcurgerii a 3 cicluri de 

pregătire profesională finalizate prin promovarea examenului susținut la ISF în domeniul distribuției de 

asigurări.  

Cerinţe privind dovezile așteptate:  

1. scrisori de recomandare din partea superiorilor și/sau a terților (societăților de asigurare și/sau 

reasigure, respectiv a intermediarilor principali) privind activitatea desfășurată în domeniul 

distribuției de asigurări din care să reiasă complexitatea acesteia și diversitatea portofoliului; 

2. scrisori de recomandare din partea clienților persoane juridice privind aprecierea activității 

distribuitorului în asigurări și/sau reasigurări precum și a modului în care acesta a asigurat serviciile 

post vânzare; 

3. alte dovezi relevante precum: adeverințe prin care se probează susținerea de prelegeri, prezentări în 

cadrul unor conferințe organizate în domeniul de referință, copii ale diplomelor/certificatelor de 

perfecționare profesională obținute în domeniul distribuției de asigurări (traduse în limba română și 

legalizate, dacă este cazul), documente prin care se documentează utilizarea calculatorului și a 

aplicațiilor software necesare desfășurării activității de distribuție de asigurări. 

Lista dovezilor prezentate: 

1. ……………………………….................................................. 
2. ………………………………………………………………..... 

3. …………………………………………………….................... 

4. ............................................................................................... 
Precizări: 

(i) Portofoliul oferă posibilitatea de a cunoaşte şi analiza experienţa personală anterioară a 

candidatului şi gradul în care aceasta este utilă în procesul de evaluare 

(ii) Candidatul include în portofoliul său minimum patru dovezi, din care cel puțin câte o dovadă 

din cele solicitate la la punctele 1-3 de mai sus, prin care sunt validate rezultatele așteptate. 

Dovezile incluse în portofoliu trebuie să fie relevante în raport cu competențele solicitate 

distribuitorului în asigurări și/sau reasigurări cu definitivat;    

(iii) Scrisorile de recomandare conțin datele de contact ale persoanelor care fac recomandările 

respective: telefon, e-mail, adresa locului de muncă. 

(iv) Dovezile, împreună cu celelalte documente de înscriere solicitate, sunt salvate într-un singur 

document, în format .pdf, și înregistrate în contul din Platforma ISF la înscrierea candidatului 

la examenul de definitivat. 

(v) Atenționare: Taxa de analiză a documentelor de înscriere este inclusă în taxa de evaluare și nu 

se restituie candidatului declarat neeligibil în urma verificării documentelor sale. 

 

Procedura de obținere a definitivatului în domeniul distribuției de asigurări 
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