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Dr. Emanuela Savu este
director general al Institutului
Bancar Român din luna martie
2020, având o experiență în
training de peste 23 de ani.
Este absolventă a facultății de
Relații Economice Interna ‐
ționale din cadrul ASE Bu ‐
curești şi doctor în Economie,
specializarea: “Globalizarea ‑
dimensiunea financiar‑ban‑
cară”.

De asemenea, Emanuela are 
o bogată activitate de training,
fiind şi tutor‐expert la 
Pro gramele în sistem la
distanță, lector la cursuri cu
tematica: Contabilitate,
Analiză financiară şi
Management, a fost şi cadru
didactic asociat – lector uni‐
versitar dr. la Universi tatea
Financiar‐Bancară. 

A fost expert în cadrul Pro ‐
iectelor Europene: „Financial
Services Sector Triple E
Qualifications”, „Asigurarea
calității în formarea profesio‑
nală continuă pentru sectorul
bancar” (AS‑BANC), „Dez ‑
voltări instituționale în forma‑
rea profesională continuă în

sistemul financiar‑bancar”
(DEFIN) şi „Dezvoltarea
competențelor profesionale ale
angajaților din sectorul finan‑
ciar‑bancar prin promovarea
utilizării noilor tehnologii
informatice şi de comunicare

în vederea creșterii adapta ‑
bilității şi competitivității (TIC‑
FIN)”, fiind şi specialist în ela‐
borarea de Analize Ocupa țio ‐
nale, Standarde Ocupaț io nale,
Calificări şi Curriculum în
domeniul financiar‐bancar.
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Pregătirea 
profesională continuă

în era „smart”
Interviu cu Emanuela Savu

Director general, Institutul Bancar Român



Institutul Bancar Român
(IBR) este unul dintre liderii
de pe piața din România în
ceea ce privește asigurarea
și furnizarea unor programe
de pregătire de înalt nivel în
domeniul financiar‑bancar.
Care este misiunea IBR și
care sunt realizările mar ‑
cante ale acestui Institut?

Misiunea Institutului este: per‐
fecţionarea profesională, pregăti‐
rea şi specializarea personalului
din sectorul financiar‐bancar, în
conformitate cu strategia stabili‐
tă de către membrii săi fonda‐
tori, Banca Naţională a României
(BNR) în cooperare cu Asociaţia
Română a Băncilor (ARB), actua‐
lizarea permanentă conform
evoluțiilor în domeniu, contri‐
buind astfel la creșterea și dez‐
voltarea competențelor profesio‐
nale ale resursei umane din
diverse sectoare de activitate.

În portofoliul IBR se regăsesc
cursuri, programe specializate şi
evenimente în sistem online, la
clasă şi blended‐learning, care
acoperă peste 170 de teme de
actualitate.

Calitatea a rămas prioritatea
numărul 1: toate programele au
o puternică latură aplicativă,
fiind livrate de experţi cu repu ‐
tație în domeniu care implică
interacțiune permanentă cu
participanții.

O sarcină prioritară a institutului
va rămâne şi în continuare:
implicarea IBR în proiecte de
educaţie finaciară, dezvoltarea
unui sistem coerent şi unitar de
asigurare a celor mai înalte stan‐
darde de calitate în formarea
profesională continuă pentru
sectorul serviciilor financiare.

Realizările marcante ale Institu ‐
tului Bancar Român sunt organi‐
zarea de certificări profesiona‑

le internaționale: CEFA
(Certified European Financial
Analyst), GFC (Global Financial
Compliance), CFC (Combating
Financial Crime), RiFS (Risk in
Financial Services), ACI Dealing
și ACI Operations Certificate –
Money Markets: Products and
Market Discipline, Programul
Triple E ‑ EFCB (European
Foundation Certificate in
Banking) şi menţinerea poziţiei
de leader în furnizarea progra‐
melor de training pentru indus‐
tria serviciilor financiare timp de
30 de ani.

Între IBR și CAFR există un
acord de parteneriat din
anul 2019 care prevede dez‑
voltarea unui cadru de cola‑
borare reciprocă și stabilă,
în scopul inițierii de acțiuni
comune în domeniul edu ‑
cației și formării profesiona‑
le. Prin acest acord de cola‑
borare, membrii CAFR bene‑
ficiază de reduceri ale taxe‑
lor de înscriere la seminarii,
conferințe și/sau alt gen de
activități. Cât de importante
sunt, pentru Institutul pe
care îl conduceți, parteneria‑
tele și relațiile instituționale
de colaborare?

Parteneriatele și relațiile
instituționale de colaborare sunt
foarte importante pentru
Institut, deoarece dorim să asi‐
gurăm profesionişti bine pregă‐
tiţi, în diverse domenii de actua‐
litate.

În acord cu misiunea sa, IBR sus‐
ţine parteneriatele naţionale şi
internaţionale prin organizarea
de programe, proiecte şi eveni‐
mente ce permit un dialog mai
strâns cu mediul profesional şi
promovarea educaţiei financiare
la un nivel cât mai ridicat. De‐a
lungul timpului Institutul a cola‐
borat cu zeci de organizaţii, din‐

tre care unele au devenit parte‐
neri tradiţionali, iar altele au
devenit parteneri instituţionali
pentru promovarea reciprocă a
evenimentelor.

Viitorul profesiei financiar‑
contabile va necesita o filo‑
zofie a învățării pe tot
parcursul vieții și a adaptării
continue la mediul în schim‑
bare. Din experiența dum‑
neavoastră, angajatorii din
România se aliniază acestei
percepții, cât de mult inves‑
tesc aceștia în proprii
angajați?

Deși supuse constrângerilor bu ‐
getare, companiile şi instituţiile
au continuat să investească în
formarea angajaților, conștien ‐
tizând că unul dintre factorii fun‐
damentali pentru surmontarea
crizei actuale este resursa
umană.

În opinia dumneavoastră,
care considerați că este rolul
tehnologiilor informaționale
care cuprind blockchain, big
data şi inteligența artificială
care presează iminența „di ‑
gitalului” în economie și în
industrii?

Tehnologiile informaționale care
cuprind blockchain, big data,
inteligența artificială presează
iminența „digitalului” în econo‐
mie și în industrii, solicitând ast‐
fel contabililor multe sarcini care
pot duce spre o contribuție cu
mai multă valoare adăugată în
cadrul companiilor.

Marii jucători de pe piață folo‐
sesc deja potențialul inteligenței
artificiale în operațiunile lor zil‐
nice, înțelegând că un model de
lucru hibrid este viitorul model
de afaceri. 

Care este nivelul actual de
maturitate în ceea ce pri ‑
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vește utilizarea tehnologiei
în rândul profesioniștilor
contabili din România şi cum
se vor adapta aceștia noilor
cerințe, în permanentă
schimbare, cauzate de pan‑
demia de Covid‑19?

Criza recentă COVID‐19 a testat
capacitatea multor profesioniști
contabili de a se adapta rapid la
epoca digitală, migrând către uti‐
lizarea pe scară largă a tehnolo‐
giei.

Progresul tehnologic rapid nece‐
sită nu numai actualizări frec‐
vente ale resurselor software și
hardware, ci și dobândirea unor
noi competențe din partea
profesioniștilor contabili. Este
necesar ca ei să înțeleagă impac‐
tul pe care îl au noile tehnologii
asupra afacerii și să știe cum să
le utilizeze în mod optim pentru
eficientizarea activității lor.

Pentru a fi competitivi, profe ‐
sioniștii contabili trebuie să fie
bine pregătiți în fața provocări‐
lor generate de utilizarea tehno‐
logiei informaționale.

Pentru o educație adecvată în
domeniul contabilității, tehnicile
moderne de analiză și predicție,
sistemele informaționale conta‐
bile (SIC), sistemele ERP (Enter ‐
prise Resource Planning) sau
XBRL (eXtensible Business Re ‐
porting Language) trebuie să fie
incluse în noua arie curriculară.

Care sunt competențele
necesare pentru viitorii
profesioniști contabili din
era „smart”? Sunt aceștia
dispuși să investească în dez‑
voltarea propriilor com ‑
petențe sau așteaptă ca
angajatorii să investească în
formarea lor profesională
continuă?

Viitorii profesioniști contabili din
era „smart” vor trebui să dețină
noi competenţe digitale, să se
readapteze continuu la mediul 
în schimbare, să învețe şi să
investească pe tot parcursul
vieții.

Dat fiind faptul că automatizarea
și tehnologia continuă să influ ‐
ențeze schimbarea modelelor de
afaceri, rolul contabililor și al
auditorilor va trebui să evolueze
rapid și să se adapteze. Referitor
la viitorul locurilor de muncă,
există o cerere din ce în ce mai
mare pentru profesiile de analist
de date, specialist în megadate,
specialist în transformările digi‐
tale și specialist în servicii IT.  

Din perspectiva acestor noi
competențe solicitate de
piață, cum și‑a ajustat
Institutul Bancar Român
oferta educațională?

În ultimii ani, Institutul Bancar
Român a dezvoltat noi programe
de formare profesională, adap‐
tându‐se la nevoile pieței, și‐a
extins oferta de cursuri şi semi‐
narii contribuind astfel și la pre‐
gătirea profesională a diferitelor
categorii de clienți ai băncilor,
pentru o mai bună relație bancă‐
clienți. Oferta educaţională
cuprinde teme de actualitate, în
urma cărora participanţii pot
dobândi competenţele solicitate
de piaţă, cum ar fi: Blockchain &
monedele virtuale, Cyber secu ‑
rity & Digitalizare, Sustainable
Finance (programe cu tematica
ESG ‐ Environmental, Social and
Governance, Dezvoltare durabilă
şi Green finance), Marketing
online, Administrarea afaceri‑
lor în mediul online, Inte li ‑
genţă artificială şi Machine
learning. u

A consemnat,
Adriana Spiridon
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