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curs GRATUIT Educatie si competenta ba cara penfru profesori - P.nline 
1 mesaj 1 · 7 , 

13 iulie 2022, 15:39 

Buna ziua. 
INTRARE / l[S'!R F. NR. _!/_/_& 2J_ I . ' 

Emanuela Savu <Emanuela.Savu@ibr-rbi.ro> 

O noua serie a Programului online - Formare de Formatori „Educaţie şi 
Competenţă Bancară pentru profesori", dezvoltat de Asociaţia Română a 
Băncilor (ARB) şi Institutul Bancar Român (IBR) se va desfasura ONLINE, 
gratuit, in perioada 13 septembrie - 13 octombrie 2022, martea si joia, orele 
18.00 - 20.00 (regasiti atasat programul detaliat). 

Daca doriti sa va inscrieti, va rugam sa ne transmiteti fisa de inscriere 
completata (o gasiti atasat). 

Primul curs va avea loc in data de 13.09.2022, orele 18.00, ONLINE, pe 
platforma ZOOM. Veti primi Manualul practic pentru utilizatorul de servicii 
financiare. 

Va multumim. 

Cu stima, 

Dr. Emanuela Mihaela Savu 

Director General 

Institutul Bancar Roman 

Romanian Banking Institute 

004.07 48.886.803 

004.0372.394.433 

www.ibr-rbi.ro 

Institutul Bancar Român 

www.ibr-rbi.ro 

Institutul Bancar Român are ca principal obiectiv perfecţionarea profesională, pregătirea ş i 

specializarea personalului din sectorul financiar - bancar. 
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Program 
„Educaţie şi Competenţă Bancară pentru profesori", 

din perspectiva utilizatorului de servicii financiare -

Programul „Educaţie şi Competenţă Bancară pentru profesori" este dezvoltat de Asociaţia Română a 
Băncilor (ARB) şi Institutul Bancar Român (IBR), în scopul promovării educaţiei financiare, în special a 
cunoştinţelor privind sistemul bancar şi operaţiunile băncilor, în rândul elevilor şi tinerilor. 

Prin organizarea programului, ARB şi IBR pregătesc grupe de formatori specializaţi, cadre didactice din şcoli 
şi licee, care, prin parcurgerea şi absolvirea programului „Educaţie şi competenţă bancară pentru 
profesori", vor dispune de cunoştinţele şi abilităţile specifice domeniului bancar, pe care le vor prezenta, la 
rândul lor, în instituţiile de învăţământ, în cadrul orelor de dirigenţie, economie şi educaţie antreprenorială. 

Astfel, cresc şansele tinerei generaţii privind incluziunea financiară . 

CONŢINUT .TEMATIC 

I Nr Temă Lector Durată 
~---- -----~-------------------

l
-1 Sistemul financiar 

a. România 

b. U.E. 
i - - --------~·~---·---

2 Rolul băncilor în economie 

a. BNR 

Florin Dănescu - Preşedinte executiv ARB 
Emanuela Savu - Director General IBR 

--~-··-------~-----

Adrian Vasilescu - Consilier de strategie BNR 

____ ----~: _ ?~~~--=~~ercia~-~--------f lo~n~~n~:" :_Preşedinte_•><e_'tJli".~il[l_ ·-----------

3 Creditarea şi gestionarea bugetului familiei Gabriela Folcuţ - Director executiv ARB 

I 

I 
i -----

2 ore 

j 13.09.2022 

I 
4 ore 

15.09.2022 

20.09.2022 
--~--~~---~ 

4 ore 

22.09.2022 

I 27.09.2022 

I 2 ore 

I 
I 

I 14 Economisirea I Emanuela Savu - Director General IBR 
I 29.09.2022 

1 
I 

-- ---·---
5 Plăţi 4 ore 

a. Instrumente de plată _ Luminiţa Şoitu - Şef Serviciu Plăţi ARB 04.10.2022 

b. Carduri, Internet & mobile banking I 06.10.2022 I 
- --------- ----

6 Relaţia clienţi - bănci (comunicare, mediere, Gabriela Folcuţ - Director executiv ARB 3 ore 
soluţionarea alternativă a litigiilor) Adrian Vasilescu - Consilier de strategie BNR 11.10.2022 

I 

Statul şi piaţa în economia contemporană (de la ora 
17.00) 

I 
7 Etică şi responsabilitate socială Florin Dănescu - Preşedinte executiv ARB 2 ore 

13.10.2022 I 
i 

8 Examen final 30 minute 
20.10.2022 

DURAîkPROGRAM "'1 ore -
,_ ---



Profesori de economie şi educaţie antreprenorială, 
diriginţi din licee şi şcoli, în scopul diseminării 

educaţiei financiar-bancare în rândul elevilor şi 

tinerilor. 

Programul se va desfăşura pe parcursul a 5 săptămâni (13 septembrie - 13 octombrie 2022), marţea şi joia, 
conform programului prezentat, orele 18.00 - 20.00. Cursul se va finaliza cu examen în data de 20 octombrie 
2022, orele 19.00 - 19.30. 

Programul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM (o platformă gratuită şi care nu necesită crearea unui 
cont), organizatorii asigurând lectori specializaţi şi suport de curs. Cursanţii vor avea nevoie de un PC/laptop sau 
tabletă şi conexiune la internet. 

Materiale de studiu: suportul de curs, bibliografia suplimentară (Manualul practic pentru utilizatorul de servicii 
financiare şi Manualul Certificatul Bancar European - European Foundation Certificate in Banking). 

Accesul la examen este condiţionat de participarea pe toată durata de desfăşurare a cursului, la minim 
80% din orele de curs. 

După finalizarea cursului, participanţii vor susţine un examen final online, cu durata de jumătate de oră, ce va 
consta în 25 întrebări, teste-grilă, cu un singur răspuns corect. 

Certificatul de absolvire se eliberează pentru minim 60% de răspunsuri corecte (15 întrebări din 25). 

Certificatul de absolvire este emis de IBR (sub egida membrilor săi fondatori: BNR si ARB), cu 20 Credite de 
Dezvoltare Profesională Continuă - CPD-uri. 

Număr limitat de locuri: 50, în ordinea primirii înscrierilor. 

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. Prioritate au profesorii care vor preda 
Opţionalul de Educaţie financiară. 



Q www.ibr-rbi.ro 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

La programul Formare de formatori „Educaţie ş i competenţă bancară pentru profesori" 

în perioada septembrie - octombrie 2022 (orele 18.00 - 20.00) 

Dl.I Dna. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

C N P I I I I I I I I I I I I I 

Ini ţi ala tatălui 

Locul de muncă 

Titlu didactic 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Disciplina/disciplinele 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Telefon: ........... ... ..... .. .. .... ..... ........ .. ... .. . E-1nail : ...... . . . . .... ... ..... ... ..... ... ... ........... .... ...... ... .. .. .. ... . 

Institutul Bancar Român este notificat in Registrul General al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu numarul 
90 11/29.04.2008. IBR prelucrează datele cu caracter personal fumizate de dumneavoastră prin completarea acestui formular de înscriere, în scopul implementă1i i şi 
derulării cursului/cursurilor de fonnare profesională la care v-a!i înscris precum ş i în scopul oferirii de infonnati i educationale. 

Orice persoană care a completat şi semnat acest forrnular îşi exprimă în mod expres şi neechivoc consim!ământu l pe ntru ca datele personale fumizate să fi e 
prelucrate de către Ins ti tu tul Bancar Român. 

Confonn Regulamentului 679/20 16 , benefic iati de dreptul de acces, de interventie asupra datelo r, dreptul să vă opuneţi prelucrări i datelor personale care vă 
privesc şi să sol ici taţ i ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă pute!i adresa cu o cerere sctisă , datată şi semnată la sediul Inst itutului Bancar 
Român. 

Am luat la cunoştinţă modul de derulare a programului şi sunt de acord cu respectarea acestuia. 

1i' Str. NegruVodă,nr3,Sector 3, 030774 - BUCUREŞTI 

tr 021 327 48 91 A 021 327 47 24 Q cttice@ibr-fbi.ro 

Număr de înregistrare în registrul de evidentă a prelucrărilor de date cu caracter personal: 9011 


