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• Viziune:  Centru de 
excelență în derularea 

programelor de educație 
financiară pentru 

asigurarea 
competențelor 
(aptitudinilor și 
cunoștințelor)

personalului instituțiilor 
financiare din România

• Fondat de ASF 

Institutul de Studii Financiare

110 programe

19,700 
participanţi

96,200 
intermediari
certificați

200 lectori

5 centre
regionale



Institutul de Studii Financiare

MEMBRII ACREDITARI 
INTERNATIONALE



• Cursuri, workshopuri la sală sau online

• Seminarii de informare/dezbateri

• Conferinţe

• Elaborare materiale specializate în domeniul financiar

• Certificare

• Evaluare competente

Portofoliu ISF



Specialist constatare daune

"Specialist constatare daune - personal avizat de către

A.S.F., independent profesional, cu atribuții de

constatare daune din cadrul funcției de instrumentare

daune, funcție instituită de un asigurător RCA."

Sursa – Norma ASF nr. 20/2017 din 01 august 2017



Cadrul legislativ aplicabil

Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere
civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de
vehicule şi de tramvaie

Norma A.S.F. nr. 20/2017 privind asigurările auto din România
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 624 din 01.08.2017

Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii
de asigurare şi reasigurare - publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 800 din 28.10.2015

Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea
asigurărilor publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 148 din
10.04.2000, cu modificările și completările ulterioare



Condiții de avizare și de înregistrare în 

Registrul specialiștilor constatare daune

1. Dovada pregătirii profesionale dovedite prin certificat de 
competențe emis de către Institutul de Studii Financiare 
(ISF), fie în baza examinării, ca urmare a finalizării unui curs 
de pregătire profesională, fie în urma evaluării competențelor 
specifice ocupației în Centrul ISF de evaluare a 
competențelor specialiștilor constatare de daune (CESCD);

2. Certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, în 
termenul legal de valabilitate la momentul depunerii cererii, 
în original; 

3. Copia actului de identitate a cărei conformitate cu originalul 
este certificată prin semnătură olografă;

4. Declarația pe proprie răspundere privind  respectarea 
legislației incidente



Pregătirea profesională

Specialist constatare daune

 Finalizarea programului de pregătire profesională și obținerea 

certificatului de competențe în cadrul CESDC al ISF

Certificarea competențelor în cadrul CESCD al ISF pe baza experienței 

profesionale (competențe dobândite în contexte non-formale și/sau 

informale)



Specialist constatare daune

Certificare – Evaluare Competente

1. Minim 3 ani experiență dovedită în constatari daune

2. Autoevaluare

3. Testare on-line – Cunoștințe teoretice, legislative, 
procedurale, metodologice etc

4. Testare practica – Studiu de caz, evaluare de abilități 
profesionale, cunoștințe tehnice, folosirea sistemelor de 
evaluare etc.

5. Experți evaluatori acrediați ISF – Specialiști ai RAR, Registrul 
auto Român



Elaborarea suportului de curs 

Specialist constatare daune

 Realizarea Profilului ocupațional

 Elaborarea tematicii programului de pregătire

 Selecția specialiștilor pentru elaborarea suportului de curs

 Finalizarea suportului de curs și a instrumentelor de evaluare

 Avizarea programului de către consiliul stiințific al ISF

 Elaborarea procedurilor specifice evaluării competențelor specialiștilor 

constatare daune

 Planificarea procesului de evaluare a competențelor



Condiții de avizare

Specialist constatare daune

Menținerea înregistrării

• Formare profesională continuă – minim 15 ore anual

• Validarea continuă a competențelor profesionale de către ISF cu 

o frecvență de un an



Specialist constatare daune

Candidat

Curs de 
formare

Examinare

CERTIFICARE

Candidat

Test on-line

Evaluare

CERTIFICARE

Dobândire
competențe

Evaluare de 
competențe



Întrebări și răspunsuri



Vă mulțumesc!

Contact:

Institutul de Studii Financiare

evaluari@isfin.ro

www.isfin.ro

mailto:evaluari@isfin.ro
http://www.isfin.ro/

