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Către, 
TOATE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERISTAR DIN JUDEȚUL ILFOV 
În atenția Doamnei/Domnului Director 
  

 

Având în vedere acordul de parteneriatului semnat în noiembrie 2018 între Autoritatea de 
Supraveghere Financiară (ASF) și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov (ISJ Ilfov) și ținând cont de 
solicitarea ASF înregistrată la ISJ Ilfov cu nr. 3909/27.04.2020, vă propunem participarea la un 
seminar online de educație financiară dedicat profesorilor din învățământul preuniversitar ce are 
drept scop transmiterea unor informații aferente pieței financiare nebancare. 

 
Începând cu anul 2015, ASF și-a asumat un rol activ în domeniul educației financiare, 

dezvoltând programe diverse, adresate mai multor grupuri țintă, cum ar fi: elevii de școală 
primară/gimnazială/liceală, studenții, populația activă, formatorii (profesori, lectori, media etc.) 
ș.a. Pentru a stabili premisele unei educații financiare durabile pe termen lung, generația școlară 
(învățământ primar, gimnazial și liceal) are nevoie de stabilirea unei baze solide de educație 
financiară care poate fi realizată prin intermediul învățământului școlar. 

 
În baza Protocolului încheiat între Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și 

Institutul de Studii Financiare (ISF) se are în vedere derularea unor programe de educație 
financiară prin intermediul cărora participanții vor afla despre importanța educației financiare și 
despre mecanismele de funcționare ale piețelor financiare nebancare. 

 
Unul dintre obiectivele Protocolului încheiat între ASF și ISF este acela de a realiza 

programe comune, dedicate personalului din învățământul pre-universitar, care au drept țintă 
creșterea nivelului de cunoștințe și abilități financiare, necesare atât direct, pentru participanți, cât 
și indirect, participanții fiind la rândul lor formatori pentru elevi. Este deopotrivă important de 
reținut faptul că educația financiară este parte a programelor școlare, profesorii putând beneficia, 
prin astfel de programe, de dobândirea unor noi cunoștințe și capabilități de specialitate.   
 

Date privind organizarea seminarului: 

 Data de desfășurare: 7 mai 2020. 
 Seminarul se va susţine online pe platforma de video conferinţe ZOOM. 
 Intervalul orar de desfășurare a activității: 15:00 – 17:00. 
 Nr. profesori: minim 20. 
 ISJ Ilfov va stabili și coordona participarea profesorilor la această acțiune. 
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 Link-ul de conectare va fi transmis participanţilor (pe telefon şi pe e-mail) în data de 7 
mai 2020, până în ora 10:00. 

Pentru înscrieri vă rugăm să transmiteți numele și prenumele cadrului didactic, școala de 

proveniență și datele de contact (adresa de e-mail, tel.) pe adresa de email cristinaghitapetre@isjilfov.ro 

până luni, 04.05.2020, ora 16.30.  

Vă rugăm să informați cadrele didactice. În cazul în care numărul de profesori înscriși va fi mai mare 

de 20 vom încerca să organizăm mai multe video conferințe.  

 

Inspector Școlar General, 
Prof. Adriana STOICA 

 
 
                                            Inspector Școlar General Adjunct, 

                Prof. dr. Cristina PETRE-GHIȚĂ 
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