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Oferta Curs  

“RESPONSABIL PREVENIREA SI COMBATEREA 
SPALARII BANILOR ”  

Conform noii legislatii specifice nationale | Legea 129/2019 
 

    Perioada de desfasurare: 

 

Participa la acest curs, specializeaza-te in domeniul prevenirii si  
combaterii spalarii banilor si obtine o diploma de absolvire  

emisa de furnizorul de formare profesionala pentru  
RESPONSABIL PREVENIREA SI COMBATEREA SPALARII BANILOR  

si SUPIMENT DESCRIPTIV cu competentele dobandite! 
 

 Conform Legii 129/2019, Entitățile raportoare au obligația de a desemna 
una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea prezentei legi, cu 
precizarea naturii și limitelor responsabilităților încredințate, ale căror nume vor 
fi comunicate Oficiului, exclusiv în format electronic, prin canalele puse la 
dispoziție de către acesta - Legea 129/2019, ART. 23 (1). 
 
 Acesta este un curs de specializare, conceput in scopul intelegerii legislatiei 
aplicabile in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor. 
 
 Cursul este destinat  persoanelor cu responsabilități în aplicarea 
legislatiei specifice şi a celor desemnate ca ofițer de conformitate/AML la nivelul 
entităților raportoare, conform cerințelor legislative actuale  în domeniul 
prevenirii şi combaterii spălării banilor.  
 
 De asemenea, cursul este deschis tuturor celor care doresc să-şi dezvolte 
competențele profesionale în domeniul prevenirii si combaterii spălării banilor. 

  

 Cursul se desfasoara LIVE – ONLINE, pe durata a 2 zile, in intervalul 13:30 – 17:30. 
 

 Dupa parcurgerea cursului, se va elibera o Diploma de Absolvire impreuna cu 
Suplimentul Descriptiv ce contine competentele dobandite, eliberate de Furnizorul 
de Formare Profesionala SMART EXPERT. 

 

28 – 29  APRILIE  2021 
 Online, pe platforma ZOOM 



                                                                                                                                                      Be SMART ! 

www.cursurismart.ro 
Acest material poate fi portejat de drepturi de autor. Este interzisa copierea, prelucrarea sau distribuirea neautorizata partiala sau totala a acestui material. 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Tematica generala Curs 

Responsabil Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor 
 
 

MODULUL I 
 
- Sistemul national de prevenire si combatere a spalării banilor si a finantarii 
terorismului; 
- Standarde europene si nationale relevante, principalele modificari aduse de 
Directiva AML a IV-a şi a V-a; 
- Intelegerea conceptelor si terminologiei de baza – definitii. 
 

MODULUL II 
 
- Entitatile raportoare – identificare - organizare interna în entitatile raportoare; 
- Obligatii de raportare: Raportul pentru tranzactii suspecte, Raportarea 
tranzactiilor care nu prezinta indicatori de suspiciune, Reguli privind raportarea; 
- Persoana desemnata Responsabil Prevenirea si combaterea spalarii banilor si 
finantarii terorismului - proceduri interne. 
 

MODULUL III 
 

- Masuri de cunoastere a clientelei si obligatia de evaluare a riscurilor: Masuri 
standard, masuri simplificate, masuri suplimentare de cunoastere a clientelei; 
- Cazurile care determina profilarea riscurilor sau care impun aplicarea 
diferentiata a masurilor; 
- Informatii privind beneficiarul real; 
- Pastrarea documentelor; 
- Executia de catre terti. 
 

MODULUL IV 
 
- Identificarea si raportarea tranzactiilor – obligatii de raportare; 
- Raportul pentru tranzactii suspecte; 
- Raportarea tranzactiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune; 
- Reguli privind raportarea; 
- Relatia cu autoritatile responsabile; 
- Raspunderi si sanctiuni; 
- GDPR (Regulamentul General privind Protectia Datelor – EU 679/2016) in 
contextul noii legislatii privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a 
finantarii terorismului. 

 

Cursul se desfasoara LIVE – ONLINE, pe durata a 2 zile, in intervalul 13:30 – 17:30. 
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Servicii incluse in prezenta oferta:   
 
 
 

 

- Activitatea de training desfasurata online, pe platforma ZOOM; 
- Suportul de curs, materiale privind legislatia nationala si europeana aplicabila in domeniul 

prevenirii si combaterii spalarii banilor, diverse materiale informative, standarde si normative 
in vigoare transmise in format electronic prin email; 

- Kit proceduri privind prevenirea si combaterea spalarii banilor – documente editabile, transmise 
in format electronic prin email;  

- Diploma de Absolvire si Suplimentul Descriptiv al Certificatului de Absolvire care certifica 
Competentele Profesionale dobandite in urma parcurgerii cursului – emisa de Furnizorul de 
Formare Profesionala – transmisa prin curier in maxim 5 zile de la finalizarea cursului; 
 

 Venim in ajutorul participantilor cu o abordare moderna, “smart”, a acestui curs, pentru a putea 
fi pe intelesul tuturor – indiferent de nivelul de pregatire, pentru ca informatiile primite sa fie 
asimilate intr-un mod usor si eficient, si pentru ca timpul acordat acestui curs sa nu influenteze 
major activitatea profesionala si personala a participantilor. 

 

       Tarif PROMOTIONAL :  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Data limita pentru inscrieri: 27 aprilie 2021. 
Pentru asigurarea locului la acest curs si pentru a beneficia de reducerile de pret  

oferite, va rugam sa efectuati inscrierea din timp!  
(tariful general al cursului este de 1.400 lei/cursant) 

 

*** 
Oferta speciala - Cel putin 2 cursanti ! 

Pentru participarea a cel putin 2 persoane din aceeasi organizatie (sau cunostinte, prieteni) 
tariful este de 590 lei/cursant 

(valabil pentru inscrieri efectuate pana la data de 20 aprilie 2021 inclusiv) 
 
 
 

*** 
Competente profesionale dobandite in urma absolvirii cursului:  

(inscrise pe Suplimentul descriptiv al Diplomei de Absolvire) 
 

1. Cunoasterea legislatiei specifice privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si 
finantarii terorismului 

2. Cunoasterea entitatilor raportoare si a obligatiilor de raportare 
3. Cunoasterea clientelei si evaluarea riscurilor 
4. Identificarea si raportarea tranzactiilor 
5. Managementul relatiei cu autoritatile responsabile 

 

690 lei / cursant 
Tarif redus de la 1.400 lei pentru inscrierea la curs efectuata pana la data de: 

20 aprilie 2021 
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Inscrierea la curs, documente solicitate:  
 

 Pentru inscrierea la curs este necesara completarea si trimiterea formularului de 
inscriere prin email: office@cursurismart.ro  sau prin fax la numarul: 0343.818.627.  
 

Formularul de inscriere poate fi descarcat si de pe site-ul companiei: 
www.cursurismart.ro 
 

 Veti fi contactat in cel mai scurt timp de catre organizator pentru a vi se confirma 
inscrierea si pentru a vi se oferi detalii privind desfasurarea cursului.  
 

Veti primi prin email Confirmarea de Participare la curs impreuna cu toate detaliile de 
desfasurare si factura proforma (sau factura fiscala la cerere) aferenta cursului. 

 

 Documente solicitate pentru eliberarea Diplomei de Absolvire: Carte de identitate – 
copie transmisa prin email; Diploma de Absolvire va fi transmisa prin curier, in maxim 
5 zile de la finalizarea cursului. 

 

Detalii tehnice pentru desfasurarea cursului: 
 

Cursul se va desfasura ONLINE, in format audio-video, live. 
Pentru a putea participa la curs, este necesar sa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aplicatia zoom este disponibila GRATUIT accesand https://zoom.us/ 
 
 
Descarca cu un click mai jos, in functie de dispozitivul tau: 
 
- Laptop - Sistem de operare Windows - https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe 
 

- Laptop - Sistem de operare MacOS - https://zoom.us/client/latest/Zoom.pkg 
 

- Telefon mobil - sistem de operare Android - 
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings 
 

- Telefon mobil - sistem de operare IOS (IPhone) - 
https://itunes.apple.com/us/app/id546505307 

 
 

 
Detineti un dispozitiv electronic: 
laptop, desktop, sau telefon mobil, 
impreuna cu o conexiune buna la 
internet, optional: microfon, casti, 
camera web. 
 

 

Descarcati aplicatia ZOOM pe 
dispozitivul folosit pentru curs. 
 



                                                                                                                                                      Be SMART ! 

www.cursurismart.ro 
Acest material poate fi portejat de drepturi de autor. Este interzisa copierea, prelucrarea sau distribuirea neautorizata partiala sau totala a acestui material. 

5 

 

 

Subscrisa / subsemnatul/a, prin prezenta cerere, va solicit inscrierea la curs a urmatoarei persoane:  
 

Numele si Prenumele:  

Telefon MOBIL:  

Adresa de e-mail:  
 

Factura va fi emisa pe PJ (Persoane Juridica) sau PF (Persoana Fizica), corespunzator datelor de mai jos:      
 

Denumire PJ sau PF:  

CUI PJ:  

Nr. Inreg. Reg. Com:  

Sediul social (adresa):  

Telefon:  

Fax:  

E-mail:  

Cont IBAN / BANCA  
 

 
 
 

TARIFUL DE PARTICIPARE pentru acest curs este de: ..................... lei/cursant. 
 
 

Prezentul formular – cerere de inscriere la curs reprezinta o comanda ferma din partea solicitantului si tine loc 
de contract (impreuna cu oferta de curs) pentru asigurarea serviciilor de instruire (sau servicii hoteliere daca 
este cazul) conform O.M.F.P. nr . 29 /14.01.2003. 
 

INSCRIEREA LA CURS: 
 

Completati si transmiteti formularul prin e-mail: office@cursurismart.ro sau fax: 0343.818.627. 
 

Veti primi prin e-mail Confirmarea de Participare la curs impreuna cu  
toate detaliile de desfasurare si factura proforma (sau factura fiscala la cerere) aferenta cursului. 

 

Veti fi contactat in cel mai scurt timp de catre organizator pentru a va  
confirma inscrierea si pentru a va oferi detalii suplimentare privind desfasurarea cursului. 

 
INFO GDPR:  
Furnizarea de catre dumneavoastra a datelor personale este obligatorie, conform legii, in scopul inscrierii la cursurile desfăsurate de Smart 

Expert Media SRL si a derularii raporturilor juridice cu dumneavoastra. Datele sunt furnizate in conformitate cu prevederile Regulamentului 
UE679/2016, Art. 6, alin. (1), lit. (a) persoana vizata si-a dat consimatamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru 
unul sau mai multe scopuri specifice, si Art. 6 alin. (1) lit. (b) prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana 

vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract. Declar prin prezentul formular 
că sunt de acord cu utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal de catre Smart Expert Media SRL, in urmatoarele scopuri: 
participare/inscriere la cursurile de formare profesionala organizate de Smart Expert Media SRL, de a primi comunicari comerciale 

referitoare la produsele si serviciile Smart Expert Media SRL cat si emiterea de certificate si diplome în urma absolvirii cursurilor, în baza 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce 
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogarea Directivei 95/46/CE. Smart Expert 

Media SRL  aduce la cunostinta Conform Regulamentului (UE) 2016/679, ca beneficiate de dreptul de acces, dreptul la rectificare, la 
stergerea datelor, la restrictionarea prelucrarii, la portabilitatea datelor, la dreptul la opozitie si la dreptul de a nu fi supus unei proces 
individual automatizat. Pentru orice solicitare cu privire la prelucrarea datelor dvs. va rugam sa trimiteti o adresa prin e-mail: 

office@cursurismart.ro. Totodata, aveti posibilitatea de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter 
Personal cu sediul în Bucuresti, Bd. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro. 
Nota: Furnizorul de formare profesionala va organiza cursul conform ofertei publicate pe site-ul www.cursurismart.ro. In anumite cazuri perioada de 
desfasurare poate fi modificata, acest lucru fiind anuntat in timp util persoanelor inscrise la curs. 

 
Reprezentant legal: nume, prenume,                                                                                   Semnatura, stampila: 

 

 

CERERE DE INSCRIERE 
la programul de pregatire profesionala: 

”RESPONSABIL PREVENIREA SI COMBATEREA SPALARII BANILOR” 

F. 
103 

 

 

 

Perioada:  28 – 29 APRILIE 2021 
 

Nr. ............... din data de ....... / ....... / 2020 
(Numar de inregistrare din partea solicitantului) 


