
                      

 

 

Procedura privind inscrierea la cursurile de pregatire profesionala initiala sau 

pregatire continua in sistem e-learning si inscrierea la sesiunile de examinare 

ISF 
 

 Destine Holding S.A. este autorizata de catre CSA si este inregistrata in registrul 

furnizorilor  de programe educationale in domeniul asigurarilor sub nr. cod alocat                               

F-0037/27.09.2011. 

 

PROCEDURA DE INSCRIERE PE PLATFORMA E-LEARNING 

 

I. PREGATIRE PROFESIONALA INITIALA 

In vederea obtinerii accesului la platforma e-learning pentru modulul de PREGATIRE 

PROFESIONALA INITIALA sunt necesare urmatoarele documente: 

- Contract de pregatire profesionala completat si semnat in 2 originale; 

- Copie dupa cartea/buletinul de identitate ori dupa pasaport in valabilitate; 

- Copie dupa ultima diploma de studii, minim diploma de bacalaureat ori alt document 

echivalent tradus in limba romana si legalizat, in cazul persoanelor fizice cu 

domiciliul sau rezidenta in alt stat din Spatiul Economic European; 

- Dovada achitare taxa curs in valoare de 100 ron; 

- Adresa de e-mail completata in contract sa fie nominala si scrisa cu majuscule. 

 

In cazul in care participantul un finalizeaza cursul in maxim 3 luni de la semnarea 

contractului, acesta va fi nevoit sa reia procedura de inscriere. 

 

II. PREGATIRE PROFESIONALA CONTINUA 

In vederea obtinerii accesului la platforma e-learning pentru modulul de pregatire 

profesionala continua sunt necesare urmatoarele documente: 

- Contract de pregatire profesionala completat si semnat in 2 originale; 

- Copie dupa cartea/buletinul de identitate ori dupa pasaport in valabilitate; 

- Dovada achitare taxa curs in valoare de 100 ron; 

- Adresa de e-mail completata in contract sa fie nominala si scrisa cu majuscule. 

 

Accesarea platformei e-learning se face prin conectarea la platforma de emitere Destine 

Broker si in tab-ul Acasa  Alte Aplicatii  Platforma E-Learning (Broker Net) 

 Conectare. 

In sectiunea Documente la Documente pentru examen se gasesc informatii, documente, 

norme legislative, cat si un manual de utilizare a platformei e-learning. 



                      

 

Dupa ce se parcurg toate modulele si se sustin testele initiale si testul final pe 

platforma e-learning, cursantul se poate inscrie la examenul de pregatire profesionala 

initiala organizat de ISF. 

 

                                               

PROCEDURA DE INSCRIERE LA EXAMENUL ISF 

 

ISF organizează sesiuni de examinare sub următoarele forme: offline (la sală) și online. 

Examenul de certificare se organizează în limba română.  

Candidatul, care urmează să participe la examinare în vederea certificării, are 

posibilitatea să își testeze cunoștințele în aplicația informatică a ISF, secțiunea Simulare 

examene. Din această secțiune, candidatul are acces la teste de exercițiu, generate în condiții 

similare generării testului de la examinarea pentru obținerea certificatului de absolvire.  

Examinarea constă în susținerea unui test tip grilă care conține 40 întrebări, fiecare întrebare 

fiind cotată cu 1 punct.  

Întrebările au multiple variante de răspuns, cu o singură variantă corectă.  

Pentru a fi declarat Admis, candidatul trebuie să obțină minim 32 de puncte, din cele 

maximum 40 de puncte. 

 In vederea inscrierii pentru sustinerea examenului ISF de pregatire profesionala initiala 

sau de pregatire continua, dupa caz, reprezentantii locali centralizeaza si transmit cu cel putin 

10 zile lucratoare inainte de data programata a examenului, pe adresa de e-mail 

examene@destine-broker.ro, urmatoarele: 

 

I. Inscrierea in vederea participarii la o sesiune de examinare pentru PREGATIRE  

PROFESIOANALA INITIALA, se face pe baza urmatoarelor documente: 

 

- Cerere de inscriere la examinare pentru pregatirea profesionala initiala; 

- Copie dupa cartea/buletinul de identitate/pasaport valabil la data depunerii 

documentatiei pentru inscrierea la examen; 

- Copie dupa ultima diploma de studii, minim diploma de bacalaureat ori alt 

document echivalent, tradus in limba romana si legalizat, in cazul persoanelor fizice 

cu domiciliul sau rezidenta in alt stat din Spatiul Economic European; 

- Dovada platii taxei de evaluare in valoare de 250 ron. 

 

IMPORTANT: Documentele se transmit intr-un singur PDF si denumit cu CNP-ul 

candidatului. 

 

 

mailto:examene@destine-broker.ro


                      

 

 

II. Inscrierea in vederea participarii la o sesiune de examinare pentru PREGATIRE 

PROFESIONALA CONTINUA, se face pe baza urmatoarelor documente: 

 

- Cerere de inscriere examinare pentru pregatire profesionala; 

- Copie dupa cartea/buletinul de identitate/pasaport valabil la data depunerii 

documentatiei pentru inscrierea la examen; 

- Dovada platii taxei de evaluare in valoare de 250 ron. 

 

IMPORTANT: Documentele se transmit intr-un singur PDF si denumit cu CNP-ul 

candidatului. 

 

Dupa primirea inscrierilor centralizate de dumneazvoastra, Destine va genera un 

raport din alicatia E-learning si va verifica promovabilitatea candidatilor. In cazul in 

care se constata ca unii candidati nu au promovat, acestia un vor fi inscrisi la 

examen. 
 

Candidatul care nu se prezintă la sesiunea de examinare pentru care a optat, poate 

participa la o altă sesiune de examinare, cu condiția înscrierii în baza unei cereri de 

reînscriere și a copiei actului de identitate, valabil la data solicitării, în următoarele 

situații:  

1) fără plata unei taxe suplimentare, în cazul în care candidatul nu a putut participa la 

o sesiune de examinare din motive care nu îi sunt imputabile, cu condiția ca acesta să 

transmită documentul prin care probează motivul neprezentării (copie după certificatul: 

de concediu medical; de căsătorie; de naștere copil; de deces al unui membru al familiei 

până la gradul al-III-lea de rudenie; copie după delegație);  

2) cu plata taxei de reînscriere la examinare (250 lei), în cazul în care candidatul nu a 

putut participa la o sesiune de examinare și nu documentează că nu a putut participa din 

motive care nu i se pot imputa, conform punctului 1); 
 

Candidatul declarat respins poate solicita:  

1)Pentru pregătirea profesională inițială: reexaminarea se realizează pe o perioadă de 

maxim 6 luni de la finalizarea programului de pregătire. După expirarea acestui termen, 

candidatul reia programul de pregătire profesională inițială și se înscrie la o nouă 

sesiune de examinare; înscrierea la reexaminare se face pe baza următoarelor 

documente: cerere de reexaminare, copie act de identitate valabil la data solicitării 

și plata taxei de reexaminare (250 lei). 



                      

 

2) Pentru pregătirea profesională continuă: reexaminarea se realizeză fără depășirea 

valabilității certificatului deținut; înscrierea la reexaminare se face pe baza următoarelor 

documente: cerere de reexaminare, copie act de identitate valabil la data solicitării 

și plata taxei de reexaminare (250 lei). 
 

 

Nota: Taxa de curs, taxa de examinare, precum si taxa de reexaminare se achita in 

contul de cursuri al Destine Holding – RO36 BRDE 300S V023 4750 3000, deschis la 

BRD. 

 

 

Participantii se vor prezenta la examen cu CI/BI/Pasaport in termen de valabilitate. 

In caz contrar, acestora nu li se va permite accesul la examen. 

 

Candidatul declarat Admis, după susținerea examenului, primește pe e-mail 

Certificatul de absolvire și suplimentul descriptiv, în termen de 2 zile lucrătoare de la 

data examenului, de aceea este foarte important ca adresa de mail a fiecarui candidat sa 

fie nominala. 
 Daca se doreste primirea certificatului in format fizic, se achita o taxa in valoare 

de 119 in contul ISF - RO74 BRDE 445S V408 0657 4450.  
 

 

Contestatiile rezultatelor la examen pot fi facute in termen de 2 zile lucratoare de la 

data afisarii rezultatelor si se solutioneaza in termen de maxim 5 zile lucratoare de la 

data inregistrarii contestatiei la ISF. Pentru contestatii se utilizeaza formularul postat pe 

site-ul https://isfin.ro/Evaluari/distribuitori-de-asigurari si se achita o taxa de 60 lei in 

contul ISF - RO74 BRDE 445S V408 0657 4450.  

 

Precizare: Contestația este analizată doar în condițiile încasării taxei de contestație. 

Taxa se restituie în cazul în care candidatul este declarat Admis în urma contestației, în 

caz contrar taxa nu se restituie. 

 

 

 

Va rugam sa consultati si linkul de mai jos: 

https://isfin.ro/Evaluari/distribuitori-de-asigurari  

 

https://isfin.ro/Evaluari/distribuitori-de-asigurari
https://isfin.ro/Evaluari/distribuitori-de-asigurari

