
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Asocia ţia Anali ştilor Financiar – Bancari din România ofer ă membrilor s ăi 

burse de studiu pentru ob ţinerea unor certific ări profesionale 
interna ţionale  

 

 

Asociaţia Analiştilor Financiar – Bancari din România (AAFBR) oferă burse de studiu pentru 

obţinerea unei diplome de "Certified International Investment Analyst" (CIIA) oferite de ACIIA şi 

"Certified European Financial Analyst" (CEFA) oferite de EFFAS.  

AAFBR rămâne astfel fidelă strategiei de a oferi programe de educaţie financiară de cel mai înalt 

nivel şi pune la dispoziţia membrilor săi posibilitatea de a aplica în 2014 pentru una din cele 10 

burse oferite de ACIIA şi EFFAS.  

 

Cei ce doresc să aplice pentru o bursă CIIA trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

• să fie membru AAFBR (mai multe detalii despre cum devii membru şi avantajele 

statutului de membru AAFBR găsiţi pe site-ul www.aafb.ro) 

• să deţină o diplomă de studii superioare în domeniul financiar, economic sau similar 

• să aibă minim 3 ani experienţă profesională în domeniu 

 

Cei ce doresc să aplice pentru o bursă CEFA trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

• să fie membru AAFBR (mai multe detalii despre cum devii membru şi avantajele 

statutului de membru AAFBR găsiţi pe site-ul www.aafb.ro) 

• să deţină o diplomă de studii superioare în domeniul financiar, economic sau similar 

• să aibă minim 2 ani experienţă profesională în domeniu 

 

Persoanele care doresc obţinerea diplomei CEFA fără a aplica pentru o bursă nu au nevoie de 

experienţă profesională în domeniu.   

 

Cererile se primesc în intervalul 15 ianuarie – 15 aprilie 2014  pe adresa de 

email office@aafb.ro. Mai multe detalii despre certificări găsiţi aici: http://aafb.ro/CIIA.php 
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AAFBR este o asociaţie profesională fără scop lucrativ, înfiinţată în luna ianuarie 2008 şi care 

reuneşte în rândurile sale aproximativ 60 de analişti din sectorul bancar, fonduri de pensii, 

societăţi de administrare a investiţiilor, societăţi de asigurări şi din piaţa de capital. 

AAFBR este membră a EFFAS (The European Federation of Financial Analysts Societies), o 

federaţie ce cuprinde 25 de societăţi naţionale din domeniul investiţiilor din Europa şi a ACCIA. In 

urma acestor parteneriate, profesioniştii din domeniul financiar din Romania pot opta pentru două 

certificări profesionale recunoscute la nivel internaţional, CEFA şi CIIA.  

 

 

 

 

Consiliul Director al AAFBR                                                                             20 ianuarie 2014 


