CURSURI FNGAL 2016
Nr. Crt.

ADMINISTRATOR DE RISC

ANALIST CREDITE

INTERMEDIAR IN
ACTIVITATEA FINANCIARA SI
COMERCIALA

COMPETENTE
ANTREPRENORIALE

Numar ore
pregatire:

40 ore

40 ore

40 ore

40 ore

-21 ore

-24 ore

-24 ore

-14 ore

MODUL 1. NORME SI
REGLEMENTARI

MODULUL 1. NORME SI
REGLEMENTARI

MODULUL 1 NORME SI
REGLEMENTARI

1. PLANUL DE AFACERI

- Aplicarea prevederilor legale
referitoare la securitatea şi
sănătatea în muncă şi în domeniul
situaţiilor de urgenţă

- Aplicarea prevederilor legale
referitoare la securitatea şi
sănătatea în muncă şi în
domeniul situaţiilor de urgenţă

- Aplicarea prevederilor legale
referitoare la securitatea şi
sănătatea în muncă şi în
domeniul situaţiilor de urgenţă

- Aplicarea programului de
cunoaştere a clientele

- Aplicarea programului de
cunoaştere a clientelei

- Aplicarea programului de
cunoaştere a clientelei

-Din care numar
minim de ore
pentru
pregatirea
practica
Module:
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- Analiza contextului socioeconomic;
- Realizarea planului de afaceri
2. MANAGEMENTUL AFACERII
- Managementul unei structuri
economice

- Aplicarea normelor de asigurare
a securităţii informaţiilor bancare
MODUL 2. DOCUMENTARE,
PROIECTARE, VERIFICARE
- Realizarea documentării asupra
caracteristicilor de risc ale
situaţiei analizate
- Verificarea respectării
standardelor de prudenţă şi
supraveghere bancară
- Proiectarea de măsuri specifice
de politică şi strategie bancară
MODUL 3. MONITORIZAREA SI
EVALUAREA RISCULUI
- Monitorizarea încadrării valorice
a indicatorilor de prudenţă şi
supraveghere bancară

- Aplicarea normelor de
asigurare a securităţii
informaţiilor bancare

- Aplicarea normelor de
asigurare a securităţii
informaţiilor bancare

MODULUL 2. ANALIZA
DOSARULUI DE CREDIT

MODULUL 2. DEZVOLTAREA
ACTIVITATII

- Pregătirea documentaţiei de
credit pentru analiză

- Prospectarea pieţei produselor
financiar-bancare şi comerciale

- Analizarea caracteristicilor de
risc ale clientului

- Dezvoltarea bazei de clienţi

- Analizarea caracteristicilor de
risc ale tranzacţiei

MODULUL 3. CONSILIERE SI
ASISTENTA
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- Managementul crizei

- Managementul timpului si
stresului
3. CADRUL LEGISLATIV SI
GESTIONAREA FINANCIARA A
UNEI AFACERI
- Infiintarea unei afaceri si
reglementarile legale iin
vigoare
- Contabilitatea unei afaceri
4. MARKETINGUL SI
PROMOVAREA UNEI AFACERI

MODULUL 3 EVALUAREA
DOSARULUI DE CREDIT

- Acordarea de consultanţă la
produsele de economisire sau
investiţie

- Elaborarea recomandării de
creditare

- Consilierea aferentă
produselor de creditare

- Pozitionarea pe piata si
planificarea strategiei de
marketing

- Întocmirea de rapoarte

- Asigurarea asistenţei în
vânzarea produselor

- Principii de promovare a unei
afaceri

- Monitorizarea fenomenului de
risc specific
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- Evaluarea riscurilor din mediul
extern de lucru
- Informarea nivelului ierarhic
superior
Lectori:

Specialisti cu o bogata experienta
in domeniul financiar-bancar

Specialisti cu o bogata
experienta in domeniul
financiar-bancar

Specialisti cu o bogata
experienta in domeniul
financiar-bancar

Cui se adreseaza

Cursul se adreseaza atat
personalului din sistemul
financiar-bancar implicat în
activitatea de management al
riscurilor cat şi tuturor
persoanelor care doresc să-şi
dezvolte competenţe noi în
domeniul analizei şi administrării
riscurilor financiar-bancare.

Cursul se adreseaza atat
personalului din sistemul
financiar-bancar care desfăşoară
activităţi de analiză a creditelor,
precum şi profesionistilor din
alte sectoare de activitate
(companii) care doresc să-şi
dezvolte competenţe în
domeniul analizei de credite.

Cursul se adreseaza atat
Cursul se adreseaza tuturor
personalului din sistemul
persoanelor interesate sa
financiar-bancar care desfăşoară infiinteze o afacere.
activităţi de prospectare a pieţei
produselor financiar-bancare şi
comerciale, precum şi
profesionistilor din alte sectoare
de activitate (companii) care
doresc să-şi dezvolte
competenţe în domeniul
consultanţei pentru produsele
de economisire sau investiţie.

Federaţia Naţională a Grupurilor de Acţiune Locală din România
Bucureşti, str. Doctor Mihail Mirinescu nr. 7, Sector 5, email: office@fngal.ro

Specialisti cu o bogata
experienta in domeniu.

CURSURI FNGAL 2016

Conditii de
acces

Studii superioare

Studii superioare

Studii medii

Evaluare

Evaluare finala la sfarsitul
perioadei de curs, constand in
proba practica si proba scrisa

Evaluare finala la sfarsitul
perioadei de curs, constand in
proba practica si proba scrisa

Evaluare finala la sfarsitul
perioadei de curs, constand in
proba practica si proba scrisa

Evaluare finala la sfarsitul
perioadei de curs, constand in
proba practica si proba scrisa

Certificare

Absolventii vor primi un certificat
de absolvire şi suplimentul
descriptiv al certificatului în care
se menţionează competenţele
specifice dobândite. Certificatul
este recunoscut de Autoritatea
Naţională pentru Calificări (ANC).

Absolventii vor primi un
certificat de absolvire şi
suplimentul descriptiv al
certificatului în care se
menţionează competenţele
specifice dobândite. Certificatul
este recunoscut de Autoritatea
Naţională pentru Calificări (ANC).

Absolventii vor primi un
certificat de absolvire şi
suplimentul descriptiv al
certificatului în care se
menţionează competenţele
specifice dobândite. Certificatul
este recunoscut de Autoritatea
Naţională pentru Calificări
(ANC).

Absolventii vor primi un
certificat de absolvire şi
suplimentul descriptiv al
certificatului în care se
menţionează competenţele
specifice dobândite.
Certificatul este recunoscut de
Autoritatea Naţională pentru
Calificări (ANC).

Costuri

800 lei, incluzand participarea,
taxa de examinare, suportul de
curs si eliberarea certificatului de
absolvire.

800 lei, incluzand participarea,
taxa de examinare, suportul de
curs si eliberarea certificatului
de absolvire.

800 lei, incluzand participarea,
taxa de examinare, suportul de
curs si eliberarea certificatului
de absolvire.

800 lei, incluzand participarea,
taxa de examinare, suportul
de curs si eliberarea
certificatului de absolvire.

Locatie

Cursurile se vor desfasura in
Bucuresti sau, la cerere pentru o
grupa minima de 15 participanti,

Cursurile se vor desfasura in
Bucuresti sau, la cerere pentru o
grupa minima de 15 participanti,

Cursurile se vor desfasura in
Cursurile se vor desfasura in
Bucuresti sau, la cerere pentru o Bucuresti sau, la cerere pentru
grupa minima de 15 participanti, o grupa minima de 15
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oriunde in tara.

oriunde in tara.

oriunde in tara.

Numar
participanti/
grupa

Minim 15participanti- maxim 28
participanti

Minim 15participanti- maxim 28
participanti

Minim 15participanti- maxim 28
participanti

Minim 15participanti- maxim
28 participanti

Modalitate de
inscriere

Participantii rebuie sa completeze
si sa transmita pe email la
office@fngal.ro:

Participantii rebuie sa
completeze si sa transmita pe
email la office@fngal.ro:

Participantii rebuie sa
completeze si sa transmita pe
email la office@fngal.ro:

Participantii rebuie sa
completeze si sa transmita pe
email la office@fngal.ro:

- Formular de inscriere;

- Formular de inscriere;

- Formular de inscriere;

- Formular de inscriere;

- copia actului de identitate;

- copia actului de identitate;

- copia actului de identitate;

- copia actului de identitate;

- copie dupa certificatul de
casatorie (pentru persoanele care
si-au schimbat numele) ;

- copie dupa certificatul de
casatorie (pentru persoanele
care si-au schimbat numele) ;

- copie dupa certificatul de
casatorie (pentru persoanele
care si-au schimbat numele) ;

- copie dupa certificatul de
casatorie (pentru persoanele
care si-au schimbat numele) ;

- copia ultimei diplome de studii ;

- copia ultimei diplome de
studii ;

- copia ultimei diplome de
studii ;

- copia ultimei diplome de
studii ;

Atentie! Inscrierile se vor face in
ordinea primirii dosarelor
complete pana la epuizarea
locurilor/ grupa.

Atentie! Inscrierile se vor face in
ordinea primirii dosarelor
complete pana la epuizarea
locurilor/ grupa.

Atentie! Inscrierile se vor face
in ordinea primirii dosarelor
complete pana la epuizarea
locurilor/ grupa.

Personalul FNGAL va va contacta

Personalul FNGAL va va

Personalul FNGAL va va

Atentie! Inscrierile se vor face in
ordinea primirii dosarelor
complete pana la epuizarea
locurilor/ grupa.
Personalul FNGAL va va contacta
in momentul in care se strange o
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participanti, oriunde in tara.

grupa minima de participanti
pentru a va prezenta din nou
interesul de a participa la curs si
pentru a oferi detalii cu privire la
plata.
Cursul efectiv poate incepe dupa
ce o un numar de minim 15
participanti au facut dovada platii.

in momentul in care se strange o
grupa minima de participanti
pentru a va prezenta din nou
interesul de a participa la curs si
pentru a oferi detalii cu privire la
plata.

contacta in momentul in care se
strange o grupa minima de
participanti pentru a va
prezenta din nou interesul de a
participa la curs si pentru a oferi
detalii cu privire la plata.

Cursul efectiv poate incepe dupa
ce o un numar de minim 15
participanti au facut dovada
platii.

Cursul efectiv poate incepe
dupa ce o un numar de minim
15 participanti au facut dovada
platii.
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contacta in momentul in care
se strange o grupa minima de
participanti pentru a va
prezenta din nou interesul de
a participa la curs si pentru a
oferi detalii cu privire la plata.

Cursul efectiv poate incepe
dupa ce o un numar de minim
15 participanti au facut
dovada platii.

