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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 în format live-online, 
interactive și usor accesibile 

• 100.000 participanți au absolvit cursurile 
noastre 

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

• 8 centre regionale și 30 de centre judeţene 
asociate 

 

 

NOIEMBRIE 2021 
 

I. Programe de scurtă durată 

1. Auditarea sistemelor informatice, 9 noiembrie 2021, orele 9:00 – 

17:00, lector: Florin Mihai Iliescu  

2. Activitatea de audit în contextul Regulamentului European 679/2016 de 

Protecţia Datelor cu Caracter Personal (GDPR), 10 – 11 noiembrie 2021, 

orele 18:00 – 21:45, lector: Av.dr, Maria Maxim  

3. Evaluarea şi administrarea riscurilor asociate tehnologiei informatiei şi 

comunicaţiilor, 12 noiembrie 2021, orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar 

Triandafil 

4. Managementul schimbării și de criză, 16 – 17 noiembrie 2021, orele 15:00 -19:00, 

lector: prof.univ.dr. Constantin Brătianu 

5. Blockchain şi monedele virtuale, 17 noiembrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Ionuţ Stoica 

6. Evaluarea riscului şi fundamentarea deciziei de creditare a IMM-urilor, 18 – 19 

noiembrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Florenţiu Petra, ACCA 

7. Curs intensiv de programare Machine Learning și Inteligență Artificială, 18 – 19 noiembrie 2021, 

orele 9:00 – 17:00, lectori: Nedelcu Alin și Cosmin Cojocaru 

8. Instrumente de evaluare a controlului intern, 19 noiembrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. 

Gabriela Andrei 

https://www.ibr-rbi.ro/9523/auditarea-sistemelor-informatice/
https://www.ibr-rbi.ro/9523/auditarea-sistemelor-informatice/
https://www.ibr-rbi.ro/14301/activitatea-de-audit-cerinta-a-regulamentului-european-6792016-de-protectia-datelor-cu-caracter-personal-gdpr/
https://www.ibr-rbi.ro/14301/activitatea-de-audit-cerinta-a-regulamentului-european-6792016-de-protectia-datelor-cu-caracter-personal-gdpr/
https://www.ibr-rbi.ro/14301/activitatea-de-audit-cerinta-a-regulamentului-european-6792016-de-protectia-datelor-cu-caracter-personal-gdpr/
https://www.ibr-rbi.ro/14958/evaluarea-si-administrarea-riscurilor-asociate-tehnologiei-informatiei-si-comunicatiilor/
https://www.ibr-rbi.ro/14958/evaluarea-si-administrarea-riscurilor-asociate-tehnologiei-informatiei-si-comunicatiilor/
https://www.ibr-rbi.ro/14958/evaluarea-si-administrarea-riscurilor-asociate-tehnologiei-informatiei-si-comunicatiilor/
https://www.ibr-rbi.ro/15925/managementul-schimbarii-si-de-criza/
https://www.ibr-rbi.ro/15925/managementul-schimbarii-si-de-criza/
https://www.ibr-rbi.ro/15514/blockchain-si-monedele-virtuale/
https://www.ibr-rbi.ro/668/creditarea-imm-urilor-vs-provocarile-mediului-de-afaceri-actual/
https://www.ibr-rbi.ro/668/creditarea-imm-urilor-vs-provocarile-mediului-de-afaceri-actual/
http://www.ibr-rbi.ro/17116/curs-intensiv-de-programare-machine-learning-si-inteligenta-artificiala-2/
http://www.ibr-rbi.ro/17116/curs-intensiv-de-programare-machine-learning-si-inteligenta-artificiala-2/
http://www.ibr-rbi.ro/17116/curs-intensiv-de-programare-machine-learning-si-inteligenta-artificiala-2/
https://www.ibr-rbi.ro/15598/nou-online-instrumente-de-evaluare-a-controlului-intern/
https://www.ibr-rbi.ro/15598/nou-online-instrumente-de-evaluare-a-controlului-intern/
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9. Riscul de conformitate - măsurarea și gestionarea lui la nivelul unei instituții financiare de credit 

sau de asigurări, 22 noiembrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Maria Magdalena Calangiu, MBA, 

ICA, ACAMS 

10. NOU! Sustainable and Green  Finance: a comprehensive perspective (IBR & ESA) – a series of three 
short webinars, 22, 23 & 24 noiembrie 2021, from orele 17:30 –  19:00, lector: Layal Nabhan  

11. Tehnici de vânzare și negociere, 24 – 25 noiembrie 2021, orele 9:00 – 13:00, lector: Alin Comşa  

12. NOU! Noua guvernanţă a conflictelor de interese MiFID II şi noi cerinte privind alertele. 

Vulnerabilităţi şi Predictibilitate, 25 noiembrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Georgica Raicu  

13. NOU! Sustenabilitate și factori de mediu, sociali și de administrarea a activității (ESG) – implicaţii 

asupra sistemului bancar (IBR & Deloitte), 25 noiembrie 2021, lectori: Andrada Tanase, Catalin Ruja, 

Bogdan Panaitopulo  

14. NOU! Selecția, implementarea și managementul soluțiilor de Inteligență Artificială și Machine 

Learning, 25 – 26 noiembrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lectori: Nedelcu Alin, Cosmin Cojocaru 

 

II. Programe în sistem “blended learning” (învăţământ la distanţă şi consultaţii online) 

15. Audit și Control Intern în activitatea financiar-bancară, 15 noiembrie 2021 – februarie 2022, 3 
sesiuni online, orele 17:30 – 19:30, lector: Dr. Gabriela Andrei 

 

 

*) 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/9598/riscul-de-conformitate-masurarea-si-gestionarea-lui-la-nivelul-unei-institutii-financiare-de-credit-sau-de-asigurari/
https://www.ibr-rbi.ro/9598/riscul-de-conformitate-masurarea-si-gestionarea-lui-la-nivelul-unei-institutii-financiare-de-credit-sau-de-asigurari/
https://www.ibr-rbi.ro/9598/riscul-de-conformitate-masurarea-si-gestionarea-lui-la-nivelul-unei-institutii-financiare-de-credit-sau-de-asigurari/
https://www.ibr-rbi.ro/17128/sustainable-and-green-finance-a-comprehensive-perspective-a-series-of-three-short-webinars/
https://www.ibr-rbi.ro/17128/sustainable-and-green-finance-a-comprehensive-perspective-a-series-of-three-short-webinars/
https://www.ibr-rbi.ro/15536/tehnici-de-vanzare-si-negociere/
https://www.ibr-rbi.ro/17286/noua-guvernanta-a-conflictelor-de-interese-mifid-ii-si-cerinte-privind-alertele-interne-si-externe-vulnerabilitati-si-predictibilitate/
https://www.ibr-rbi.ro/17286/noua-guvernanta-a-conflictelor-de-interese-mifid-ii-si-cerinte-privind-alertele-interne-si-externe-vulnerabilitati-si-predictibilitate/
https://www.ibr-rbi.ro/17379/17379/
https://www.ibr-rbi.ro/17379/17379/
https://www.ibr-rbi.ro/15681/audit-si-control-intern-in-activitatea-financiar-bancara-3-luni-online/
https://www.ibr-rbi.ro/15681/audit-si-control-intern-in-activitatea-financiar-bancara-3-luni-online/
mailto:office@ibr-rbi.ro
mailto:office@ibr-rbi.ro

