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Referitor: Programul acreditat „Formarea personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar în domeniul financiar nebancar (FinTTT)" 

Stimate doamne, 
Stimaţi domni, 

Începând cu luna martie 2021, Fundaţia Institutul de Studii Financiare în parteneriat cu 
Autoritatea de Supraveghere Financiară au acreditat un program adresat cadrelor didactice 
preuniversitare didactic din învăţământul gimnazial care predă disciplina Educaţie socială -
„Formarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în domeniul financiar 
nebancar (FinTTT)", acreditat în baza Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 
3559/29.03.2021. 

Programul de formare are 60 ore (30 ore online sincron şi 30 ore online asincron), oferind 15 
credite de formare continuă şi un atestat profesional pentru absolvenţii programului. 

Programul include 3 module: 

• Consumatorul şi administrarea bugetului personal, 
• Produse de economisire - asigurări şi pensii private, 
• Produse de investiţii - piaţa de capital 

Programul va pune la dispoziţia participanţilor acces la sesiuni de instruire la sală (în funcţie de 
condiţiile sanitare din perioada organizării sesiunilor) şi online, materiale de studiu (manuale, 
culegeri online de teste, materiale video, instrumente de evaluare, aplicaţii şi alte instrumente 
didactice), precum şi la metode de evaluare, cu respectarea principiilor standard ale procesului de 
evaluare. 

Pe parcursul a 11 serii respectiv 19 grupe organizate începând cu anul 2021, 563 profesori 
au participat şi obţinut cunoştinţe specifice pieţelor financiare-nebancare, îmbunătăţindu
şi abilităţile de predare a acestor concepte. 

Pornind de la feedbackul primit de la participanţi, programul este implementat şi în anul 
2022 cu o alocare de 250 profesori pentru care vor fi organizate cursuri de formare profesională 
continuă de educaţie financiară gratuite. Cadrele didactice interesate se pot înscrie direct la 
adresa de email finttt@isf.ro. 

Cu respect, 

Prof. univ. dr. Marian Siminică 
Director executiv 
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Institutul de Studii Financiare 
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Referitor: Programul acreditat „Formarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în domeniul financiar 
nebancar (FinTTT)" 

Stimate doamne, 

Stitnaţi domni, 

Începând cu luna martie 2021, Fundaţia Institutul de Studii Financiare în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară 
au acreditat un program adresat cadrelor didactice preuniversitare didactic din învăţământul gimnazial care predă disciplina 
Educaţie socială - „Formarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în domeniul financiar nebancar 
(FinTTT)", acreditat în baza Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3559/29.03.2021. 

Programul de formare are 60 ore (30 ore online sincron şi 30 ore online asincron), oferind 15 credite de formare continuă şi 
un atestat profesional pentru absolvenţii programului. 

Programul include 3 module: 

• Consumatorul şi administrarea bugetului personal, 

• Produse de econo1nisire - asigurări şi pensii private, 

• Produse de investiţii - piaţa de capital 

Programul va pune la dispoziţia participanţilor acces la sesiuni de instruire la sală (în funcţie de condiţiile sanitare din perioada 
organizării sesiunilor) şi online, materiale de studiu (manuale, culegeri online de teste, materiale video, instrumente de evaluare, 
aplicaţii şi alte instrumente didactice), precum şi la metode de evaluare, cu respecţarea principiilor standard ale procesului de 
evaluare. 

Pe parcursul a 11 serii respectiv 19 grupe organizate începând cu anul 2021, 563 profesori au participat şi obţinut 
cunoştinţe specifice pieţelor financiare-nebancare, îmbunătăţindu-şi abilităţile de predare a acestor concepte. 

Pornind de Ia feedbackul primit de la participanţi, programul este implementat şi în anul 2022 cu o alocare de 250 profesori 
pentru care vor fi organizate cursuri de formare profesională continuă de educaţie financiară gratuite. Cadrele didactice interesate 
se pot înscrie direct la adresa de email finttt@isf.ro. 

Cu deosebită consideraţie, 

Alina Ciobanu-Tudorache 

Specialist educatie financiara 
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