
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul este dedicat celor care activeaza  î n sectorul financiar-bancar s i sunt interesat i de 
recunoas terea s i certificarea competent elor de baza  specifice industriei serviciilor financiare, la 
nivel european: angajat i din ret ea/front-office, personal din diverse linii de activitate din institut ii 
financiar-bancare multinat ionale (de ex.: Financiar, Contabilitate, Achizit ii, Marketing, Audit, Control 
intern, Riscuri etc.), personal la î nceput de cariera  sau care vizeaza  posibilitatea mobilita t ii 
profesionale î n alte t a ri, regiuni etc.  
 

Certificatul Bancar European Triple E reprezinta  un plus pentru profesionis tii din orice domeniu 
economic, contribuind la cres terea performant ei profesionale.  
 

Ca rezultat al Proiectului Triple E derulat de EBTN - European 
Banking & Financial Services Training Association, î n 
perioada: 2014 – 2015, certificatul EFCB a fost transformat 
î ntr-o calificare europeana  moderna , conforma  cu standardul 
european de calitate TRIPLE E, pentru programele de 
training î n domeniul financiar-bancar. 

Programul furnizeaza  cunos tint ele de baza , abilita t ile s i 
competent ele care va  asigura  ca  vet i primi cea mai buna  
prega tire pentru o cariera  de succes î n industria serviciilor 
financiar-bancare. 

  I ncepa nd cu anul 2017, curricula programului Triple E EFCB este actualizata  la nivelul standardelor 
europene pentru industria serviciilor financiare, cuprinza nd tematicile: 

  Sistemul financiar şi monetar al U.E.; Clienţii, produsele şi serviciile bancare; Riscuri şi 
conformitate; etică, control şi audit intern etc. 

CONŢINUT 

GRUP ŢINTĂ 

Absolvent ii Triple E EFCB beneficiaza  de urma toarele avantaje: 
 dezvoltarea s i standardizarea competent elor profesionale 

fundamentale î n sectorul serviciilor financiare din Europa;  
 recunoas terea statutului profesional s i a nivelului de cariera  

de ca tre institut iile financiar-bancare locale, europene, 
internat ionale.  

BENEFICII 

TRIPLE E EUROPEAN FOUNDATION 

 CERTIFICATE IN BANKING (EFCB) 

Noul CERTIFICAT BANCAR EUROPEAN cu standardul TRIPLE E  

Standardul european de calitate TRIPLE E pentru certificările din 

domeniul financiar-bancar, începând cu 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Contact: Dr. Emanuela Savu, Training Manager 
 emanuela.savu@ibr-rbi.ro 

Tel: 0748 886 803 

 Detalii despre certificare pot fi obţinute şi accesând website-ul www.efcb.eu  

AVANTAJELE pachetului de training oferit de IBR pentru 
prega tirea î n vederea obt inerii Certificatului Triple E EFCB: 

-sistem de studiu „blended learning” (la distanţă şi la clasă); 

-acumularea, dezvoltarea şi actualizarea cunoştinţelor, abilităţilor şi 

competenţelor profesionale fundamentale necesare pentru a activa 

în domeniul financiar-bancar şi tutoriat din partea unor experţi de 

prim rang în domeniul financiar-bancar; 

-oportunitatea de consolidare şi progres în carieră. 

Pachetul de training include: manualul, tutoriat s i seminarii la clasa /live online, examinarea s i emiterea 
certificatului pentru absolvent ii programului – este de 1710 lei - Standard; 1454 lei - pentru ba nci s i 
persoane fizice; 1282 lei - pentru student i/masteranzi/doctoranzi. (nu se aplică TVA). Plata se poate 
efectua în 2 – 5 rate. 

Participant ii vor obt ine, la finalizarea cu succes a programului, TRIPLE E European Foundation 
Certificate in Banking (TRIPLE E EFCB CERTIFICATE), emis de ca tre EBTN – European Banking & 
Financial Services Training Association. 
 

Totodată, certificarea EFCB Triple E conferă absolvenţilor statutul de membru Triple E EFCB IBR. 
 

Ulterior obţinerii Certificatului Bancar European TripleE, pentru menţinerea certificării, absolvenţii 
trebuie să urmeze procesul de pregătire profesională continuă (Continuous Professional Development – 
CPD) cu un minim de 15 ore de pregătire anual, respectiv 15 unităţi CPD. (Pentru mai multe detalii 
despre procedura CPD, click aici) 

Pentru a facilita acest proces, Institutul oferă membrilor TRIPLE E EFCB IBR, acces gratuit la 
evenimente educaţionale, pentru îndeplinirea cerinţei anuale de pregătire profesională continuă.  

Perioadă de organizare: octombrie 2017 – februarie 2018.  

Data lansării: 18 octombrie 2017 

Dupa  absolvirea cursului s i obt inerea certificatului TRIPLE E EFCB, vet i deveni membru TRIPLE E EFCB 
IBR s i vet i beneficia de un program educat ional oferit exclusiv membrilor, pentru î ndeplinirea cerint ei de 
Continuous Professional Development (CPD) a EBTN.  
Taxa anuala  de membru este 75 lei, s i acopera : 
 Gestiunea anuala  a situat iei fieca rui absolvent, privind î ndeplinirea cerint ei de CPD s i raportarea ca tre EBTN 
 Acces gratuit la evenimentele/conferint ele/mesele rotunde organizate de ca tre IBR, î n limita CPD anuala . 
  

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

TARIF 

Dr. Gabriela Hârţescu – Director General al 
Institutului Bancar Român – a fost 
desemnată de board-ul EBTN, în calitate de 
Chairperson al Comitetului TRIPLE E 
EFCB - EBTN, care este responsabil pentru 
analizarea solicitărilor privind acreditarea 
şi reacreditarea Triple E EFCB a 
institutelor de training financiar-bancare, 
din Europa sau din alte regiuni geografice, 
care aplică pentru această certificare. 

http://www.efcb.eu/
mailto:http://www.ibr-rbi.ro/site/wp-content/uploads/2017/07/Annex-9-RBI-EFCB-CPD-Procedure-2.pdf



