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ANUNŢ 

 

Institutul Bancar Român, cu sediul în Bucureşti, str. Negru Vodă nr. 3 sector 3 organizează concurs 

pentru ocuparea postului vacant de specialist formare. 

Etapele concursului: 

- 01.03 – 15.03.2023 – publicare anunţ  

- 01.03 – 15.03.2023 – depunere dosare 

- 21 - 23.03.2023 – evaluarea candidaţilor şi a dosarelor primite  

- 24.03.2023 – examen scris (examen scris de specialitate, probă de limba engleză şi probă IT) 

- 27.03.2023 – interviu  

Dosarele se transmit la adresa de email: office@ibr-rbi.ro 

Documente necesare: 

-   Cerere de înscriere la concurs  

-   Curriculum Vitae 

-   Copie carte de identitate 

-   Copii după acte de studii (conform cu originalul) 

-   Certificat de căsătorie (dacă e cazul) 

- Cazier sau declarație pe proprie răspundere până la angajare; 

- Adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate, care 

să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 

-   Acte doveditoare vechimii în muncă. 

 

Numai candidaţii selectaţi vor fi contactaţi după evaluarea dosarelor. 

Examenul scris şi interviurile vor avea loc la sediul IBR şi vor urmări competenţele profesionale şi 

experienţa acumulată în activitatea desfăşurată, precum şi demonstrarea înţelegerii cunoaşterii 

specificului IBR. 

     

 Condiţii de eligibilitate: 

    -  studii superioare  

    -  o limbă străină de circulaţie internaţională (preferabil engleza) 

    -  cunoştinţe operare PC 

Responsabilităţi principale: 

• oferă consultanţă în formarea profesională continuă şi asistă potenţialii cursanţi în selectarea 

programelor de pregătire profesională de specializare; 

• colaborează cu colegii din cadrul Unităţii pentru realizarea anumitor acţiuni sau documente 

de sinteză, ofertă de programe, etc.; 

• organizează şi gestionează  cursurile din portofoliu; 

• colaborează cu structura logistică în vederea rezervării de sală pentru curs, de cazare pentru 

lectorii din provincie şi pentru lectorii străini; 
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• întocmeşte nota de organizare a cursului adresată serviciului logistic în vederea obţinerii 

sprijinului în activitatea de organizare; 

• furnizează şi colectează formularele de evidenţă şi statistică (fişe de înscriere, liste de 

prezenţă, fişe de evaluare a cursului),  în vederea introducerii acestora în sistemul IT precum 

şi pentru realizarea certificatelor şi diplomelor; 

• introduce în sistemul IT  informaţii cu privire la curs, cursanţi, lector, tarif, emiterea de facturi 

către cursanţi etc.; 

• întocmeşte fişe financiare estimative şi finale ale cursurilor şi le înaintează conducerii IBR 

pentru a fi aprobate; 

• întocmeşte dosarul fiecărui curs în vederea arhivării acestuia, în cadrul serviciului, împreună 

cu fişa financiară aprobată de către conducerea IBR;  

• contactează clienţii cu facturi restante şi urmăreşte recuperarea debitelor; 

• alcătuieşte rapoarte lunare/semestriale/anuale cu privire la activitatea prestată, buget realizat, 

număr de cursuri susţinute/anulate, număr de cursanţi; 

• promovează cursurile şi conferinţele prin telefon, e-mail, organizează întâlniri de prezentare 

a programelor IBR cu reprezentanţi ai unor instituţii interesate de oferta de cursuri;  

• planifică derularea cursurilor, seminariilor, workshop-urilor şi conferinţelor împreună cu 

coordonatorul unităţii; 

• comunică cu participanţii înscrişi pentru furnizarea de date suplimentare despre desfăşurarea 

cursurilor (confirmare sală, orar, reprogramari, etc.); 

• îndeplineşte orice alte sarcini solicitate de coordonatorul unităţii în legătură cu activităţile 

specifice postului ocupat. 

Tematică 

1. Principalele obiective ale activităţii IBR 

2. Evaluarea şi certificarea formării profesionale a adulţilor 

3. Principalele activităţi-categorii de personal impactate de Ghidul ESMA şi cerinţele de 

training aferente 

Bibliografie: 

- Hotărârea nr. 909/18.07.2022 pentru modificarea HG nr 693/1991, privind înfiinţarea IBR 

- OG nr. 129/2000 republicată, privind formarea profesională a adulţilor 

- www.arb.ro 

- www.ibr-rbi.ro 

- www.anc.edu.ro 
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