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OFERTA DE VARĂ 
 

PROGRAMUL CURSURILOR  

CU TEMATICĂ FINANCIAR-BANCARĂ 

 
 

De ce să alegi cursurile Institutului Bancar Român? 

• 30 de ani de experiență 

• peste 160 de cursuri şi seminarii cu diverse 
tematici 

• cursuri oferite in format live-online, 
interactive și usor accesibile 

• 100.560 participanți au absolvit cursurile 
noastre 

• circa 150 de lectori asociaţi (bancheri, 
profesori, specialişti, experţi) 

• 8 centre regionale și 30 de centre judeţene 
asociate

 

 

IULIE 2022 
 

I. Programe de scurtă durată 

1. ILAAP – Procesul intern de evaluare a adecvării lichidităţii, 1 iulie 2022, 

orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil 

2. Noi practici de identificare a fraudei: furt de Identitate, bancnote 

contrafacute, diplome și CV, examinare grafoscopică în domeniul 

expertizei criminalistice, 4 - 5 iulie 2022, luni - orele 16:00 – 20:00,  marţi - 

orele 9:00 – 17:00, lector: Silviu Gresoi, CFE, PRINCE2, ITILV3 

3. NOU! ABC-ul Standingului financiar – iniţiere în analiza financiară, 5-6 iulie 2022, 

orele 9:00 – 13:30, lector: Dr. Levente Katona  

4. Provocările Legii 129/2019 şi ale Regulamentului 2/2019 pentru auditorii interni, 8 iulie 2022, orele 

9:00 – 17:00, lector: Gabriela Andrei, CECCAR, CAFR 

5. Impactul implementării cadrului IFRS asupra IFN, 8 iulie 2022, orele 10.00 – 18.00, lector: Dr. Cristina 

Morar Triandafil 

6. Cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, 12 iulie 

2022, orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Andreea Antoaneta Neagu 

7. NOU! Seminar aplicativ privind aplicarea criteriilor ESG în contextul MIFID II*), 15 iulie 2022, orele 

10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil 

https://www.ibr-rbi.ro/20394/ilaap-procesul-intern-de-evaluare-a-adecvarii-lichiditatii/
https://www.ibr-rbi.ro/20394/ilaap-procesul-intern-de-evaluare-a-adecvarii-lichiditatii/
https://www.ibr-rbi.ro/16353/metode-aplicate-pentru-identificarea-furtului-de-identitate-bancnote-si-diplome-de-studii-falsificate/
https://www.ibr-rbi.ro/16353/metode-aplicate-pentru-identificarea-furtului-de-identitate-bancnote-si-diplome-de-studii-falsificate/
https://www.ibr-rbi.ro/16353/metode-aplicate-pentru-identificarea-furtului-de-identitate-bancnote-si-diplome-de-studii-falsificate/
https://www.ibr-rbi.ro/16353/metode-aplicate-pentru-identificarea-furtului-de-identitate-bancnote-si-diplome-de-studii-falsificate/
https://www.ibr-rbi.ro/20995/abc-ul-standingului-financiar-initiere-in-analiza-financiara/
https://www.ibr-rbi.ro/20995/abc-ul-standingului-financiar-initiere-in-analiza-financiara/
https://www.ibr-rbi.ro/14979/provocarile-legii-1292019-si-ale-regulamentului-22019-pentru-auditorii-interni/
https://www.ibr-rbi.ro/14979/provocarile-legii-1292019-si-ale-regulamentului-22019-pentru-auditorii-interni/
https://www.ibr-rbi.ro/15227/impactul-implementarii-cadrului-ifrs-asupra-ifn/
https://www.ibr-rbi.ro/15227/impactul-implementarii-cadrului-ifrs-asupra-ifn/
https://www.ibr-rbi.ro/13895/cunoasterea-clientelei-in-scopul-prevenirii-spalarii-banilor-si-a-finantarii-actelor-de-terorism-kyc-amlcft-abordare-practica/
https://www.ibr-rbi.ro/13895/cunoasterea-clientelei-in-scopul-prevenirii-spalarii-banilor-si-a-finantarii-actelor-de-terorism-kyc-amlcft-abordare-practica/
https://www.ibr-rbi.ro/21144/seminar-aplicativ-privind-aplicarea-criteriilor-esg-in-contextul-mifid-ii/
https://www.ibr-rbi.ro/21144/seminar-aplicativ-privind-aplicarea-criteriilor-esg-in-contextul-mifid-ii/
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8. Cerințele MiFID II și rolul conformității în cadrul instituțiilor financiare; cum ne pregătim pentru 

misiunea de control a autorităților de supraveghere financiară*), 15 iulie 2022, orele 9:00 – 17:00, 

lector: Drd. Maria Pîrvu 

9. Protecţia datelor cu caracter personal în domeniul resurselor umane, 15 – 16 iulie 2022, orele 18:00 

– 22:00, lector: Maria Maxim, ICA 

10. Implementarea noului cadru de guvernanţă internă. Cerințe noi din partea autorităților de 

supraveghere (IBR & Deloitte), 19 iulie 2022, orele 9:00 – 15:00, lectori: Constantin Ichimescu, Andrei 

Jalbă 

11. Administrator de risc, 25, 27 si 29 iulie 2022, orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil  

 

 

*) Seminariile oferă şi credite/ore de pregătire profesională continuă conform Legii nr. 126/2018 şi 
Regulamentului 14/7/2018. 

 

Cursurile vor fi organizate în varianta online. 

Pentru detalii referitoare la tematică, lectori, perioade şi tarife, vă rugăm să ne contactaţi la office@ibr-rbi.ro. Alte 
tematici de interes sunt în pregătire, atât în varianta cursurilor deschise (open), cât şi în varianta dedicată (in-
house/tailor made) - acestea putând fi adaptate conform cerinţelor specifice de training ale clienţilor. 

 
INSTITUTUL BANCAR ROMÂN 

Adresa: Strada Negru Vodă nr. 3, sector 3, Bucureşti (zona magazinului Unirea)  

Telefon: 021.327.4891; 0748.886.812; Fax: 021.327.4724;  e-mail: office@ibr-rbi.ro 

www.ibr-rbi.ro 

https://www.ibr-rbi.ro/16463/cerintele-mifid-ii-si-rolul-conformitatii-in-cadrul-institutiilor-financiare-cum-ne-pregatim-pentru-misiunea-de-control-a-autoritatilor-de-supraveghere-financiara/
https://www.ibr-rbi.ro/16463/cerintele-mifid-ii-si-rolul-conformitatii-in-cadrul-institutiilor-financiare-cum-ne-pregatim-pentru-misiunea-de-control-a-autoritatilor-de-supraveghere-financiara/
https://www.ibr-rbi.ro/16463/cerintele-mifid-ii-si-rolul-conformitatii-in-cadrul-institutiilor-financiare-cum-ne-pregatim-pentru-misiunea-de-control-a-autoritatilor-de-supraveghere-financiara/
http://www.ibr-rbi.ro/17563/protectia-datelor-cu-caracter-personal-in-domeniul-resurselor-umane/
http://www.ibr-rbi.ro/17563/protectia-datelor-cu-caracter-personal-in-domeniul-resurselor-umane/
https://www.ibr-rbi.ro/17343/implementarea-noului-cadru-de-guvernanta-interna-cerinte-noi-din-partea-autoritatilor-de-supraveghere/
https://www.ibr-rbi.ro/17343/implementarea-noului-cadru-de-guvernanta-interna-cerinte-noi-din-partea-autoritatilor-de-supraveghere/
https://www.ibr-rbi.ro/17343/implementarea-noului-cadru-de-guvernanta-interna-cerinte-noi-din-partea-autoritatilor-de-supraveghere/
https://www.ibr-rbi.ro/17268/administrator-de-risc/
mailto:office@ibr-rbi.ro
mailto:office@ibr-rbi.ro

