Regulament privind organizarea concursului Fii ProFIN! – ediția 2021
Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) și Institutul de Studii Financiare (ISF) organizează
în anul școlar 2020-2021 concursul Fii ProFIN! în cadrul programului educațional Start2Teach, în
scopul promovării educației financiare în învățământul preuniversitar.

Art. 1. Definiţii
În înțelesul prezentului Regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”) termenii şi
expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
1. Organizatorii – Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) și Institutul de Studii Financiare
(ISF);
2. Participanţii la concurs – orice profesor, cadru didactic angajat cu carte de muncă în sistemul de
învățământ public din subordinea Ministerului Educației.

Art. 2. Prevederi generale
(1) Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile şi obligatorii pentru toţi Participanţii la
concursul Fii ProFIN! – ediția 2021.
(2) Regulamentul este adus la cunoştinţa publicului prin publicare pe paginile web ale
Organizatorilor. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba Regulamentul, dar
nu înainte de a anunţa public acest lucru prin intermediul acelorlași canale de comunicare folosite
la momentul anunțării concursului.
(3) În cazul în care sunt mai multe persoane implicate în depunerea formularului de înscriere, se
va oferi un singur premiu pentru întreaga echipă formată din respectivele persoane.

1

Art. 3. Înscrierea Participanţilor
(1) Perioada de înscriere pentru premiere în cadrul acestui concurs este 8 februarie – 15 mai
2021.
(2) Subiectul concursului este realizarea unui plan de lecție cu tema Relația consumatorului cu
instituțiile financiare nebancare - Produse și servicii de asigurare, în vederea susținerii unei ore
de educație financiară din programa disciplinei Educație Economico-financiară pentru clasa a VIIIa, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr. 3393/28.02.2017 – ora (lecția) aferentă
competenței specifice 1.2. din programa menționată.
(3) Planul de lecție menționat la alin. (2) va fi întocmit conform normelor didactice în vigoare
stabilite de Ministerului Educației.
(4) Înscrierea se realizează prin transmiterea datelor de contact ale Participantului (nume complet,
adresă de mail, telefon de contact, precizarea unității de învățământ în care Participantul predă,
județul și localitatea în care se află unitatea de învățământ, disciplina predată, care este nivelul
aferent actului de predare grădiniță/învățământ primar/învățământ gimnazial/învățământ liceal –
aceste date sunt necesare identificării, nu sunt luate în calcul în actul de jurizare) și a planului de
lecție precizat la alin. (2) și (3).
(5) Înscrierea se realizează în perioada de înscriere prevăzută la alin. (1) prin transmiterea de către
fiecare Participant, la adresa de e-mail edu@asfromania.ro a celor prevăzute la alin. (4).
(6) Înscrierile care nu cuprind toate datele prevăzute la alin. (4) nu sunt luate în considerate în
cadrul jurizării.
(7) Datele și documentele transmise în e-mailul de înscriere nu vor putea fi modificate ulterior
transmiterii către Organizatori.
(8) Nu se iau în considerare înscrieri ale angajaţilor Organizatorilor, ale soţilor/soţiilor respectivilor
angajaţi şi cele ale rudelor sau afinilor angajaţilor (până la gradul al II-lea inclusiv).
(9) Un participant poate efectua mai multe înscrieri. Fiecare plan de lecție se transmite separat,
reprezentând o (1) înscriere.
(10) Participanții se obligă, la momentul înscrierii, ca toate informațiile furnizate să fie reale, în
conformitate cu legislația aplicabilă și să răspundă la orice solicitare de probare a veridicității
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informațiilor respective, în cazul în care aceasta este efectuată de către Organizatori. Participanţii
sunt unicii responsabili pentru datele furnizate.
(11) Organizatorii își rezervă dreptul de a nu lua în considerare înscrierile care au un conținut sau
fac referire la acte calomnioase, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, discriminatorii,
instigatoare ș.a. și/sau care încalcă drepturile de autor.
Art. 4. Jurizarea
(1) Jurizarea va fi efectuată în perioada 16 - 20 mai 2021 de un juriu format din 5 membri
desemnați de Organizatori. Juriul va analiza planurile de lecție transmise de participanți şi le va
nota conform alin. (2).
(2) Notarea de către juriu se va face în mod secret de către fiecare membru al juriului, acordânduse note de la 1 la 5, conform unor criterii obiective, calitative și/sau cantitative, precum:
obiectivele urmărite, competențe specifice, originalitate, exerciții/aplicații practice utilizate,
instrumente didactice folosite.
(3) Câștigătorii vor fi determinați prin compararea numărului de puncte cumulate acordate de
membrii juriului. Câștigătorul este cel care însumează cel mai mare punctaj. Centralizarea și
numărarea voturilor va fi asigurată de Organizatori.
(4) Cele mai bune 10 planuri de lecție vor fi premiate fiecare cu câte o (1) tabletă.
(5) Câștigătorii vor fi anunțați public în cadrul evenimentului special organizat de Organizatori în
data de 27 mai 2021.
(6) Eventualele contestaţii ale Participanţilor cu privire la rezultatele jurizării se transmit la sediul
Organizatorilor în termen de 24 de ore de la data comunicării câștigătorilor.
(7) Contestațiile se soluționează în termen de 6 zile de la data depunerii de către o comisie
formată din 5 persoane desemnate de Organizatori. În cazul unei contestații, Organizatorii își
rezervă dreptul de a cere contestatorilor documente justificative. De asemenea, Organizatorii își
rezervă dreptul de a retrage un premiu în cazul unei plângeri considerate întemeiate. Rezultatul
soluţionării contestaţiei se transmite Participantului care a formulat contestaţia în termen de 3 zile
de la data soluţionării.
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Art.5. Dispoziții finale
(1) Participanții la concurs nu au posibilitatea de a solicita modificarea parametrilor premiului
oferit.
(2) Pentru participarea la acest concurs nu se percepe de către Organizatori nicio taxă, înscrierea
fiind gratuită.
(3) În cazul unor neînţelegeri apărute între Organizatori și Participanți, acestea vor fi soluționate
pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, oricare dintre părțile implicate se poate adresa
instanțelor de judecată române competente.
(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanţilor în cadrul concursului Fii
ProFIN! – ediția 2021 se va realiza în conformitate cu prevederile legale aplicabile, incluzând şi
Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice
înceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
(5) Prin înscrierea pentru concursul Fii ProFIN! – ediția 2021, Participanții își exprimă
consimțământul cu privire la utilizarea de către Organizatori a datelor și informațiilor transmise în
scopul bine determinat al participării la acest concurs, asumându-și faptul că acestea nu sunt
confidențiale.
Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) și Institutul de Studii Financiare (ISF) derulează
programul Start2Teach în colaborare cu inspectoratele școlare teritoriale. Acest program este
dedicat profesorilor din învățământul preuniversitar și are ca obiectiv principal furnizarea unui
suport pentru cadrele didactice care predau noțiuni de educație financiară.
Pentru a susține activitatea didactică, într-un mediu concurențial, în cadrul acestui program, A.S.F.
și ISF au inițiat un concurs dedicat profesorilor.
Tema concursului este elaborarea unui plan de lecție având drept subiect Relația consumatorului
cu instituțiile financiare nebancare - Produse și servicii de asigurare.
Pentru a se înscrie la acest concurs, participanții vor transmite o propunere de plan (fișă) de lecție,
conform standardelor în domeniu, pentru o oră de educație financiară din programa disciplinei
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Educație Economico-financiară pentru clasa a VIII-a, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației și
Cercetării nr. 3393/28.02.2017.
Planul de lecție se va referi la ora (lecția) aferentă competenței specifice 1.2. din programa
menționată.
Înscrierea lucrărilor în concurs se va face pe adresa de e-mail edu@asfromania.ro. Concursul se va
desfășura în perioada 8 februarie - 15 mai 2021 (perioada de înscriere). Cele mai bune 10 planuri
de lecție vor fi premiate cu 10 tablete, câștigătorii urmând să fie desemnați la finalul lunii mai
2021.
Mai multe informații puteți găsi pe

www.asfromania.ro/edu/pentru-profesori/ si pe

www.isf.ro/ro/educatie-financiara/
**********
Despre A.S.F.
A.S.F. este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG nr. 93/2012 aprobată prin Legea
nr. 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private,
precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a
celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi
găsi pe www.asfromania.ro.

Despre ISF

Institutul de Studii Financiare, aflat în subordinea Autorității de Supraveghere Financiară, este un
centru de excelență în domeniul studierii piețelor de profil și derulării programelor de educație
financiare pentru asigurarea competențelor, aptitudinilor și cunoștințelor personalului instituțiilor
financiare și a personalului A.S.F. și pentru creșterea nivelului de educație financiară al
consumatorilor de servicii și produse financiare non-bancare. Pe termen lung, ISF îşi propune
alinierea activităţii la cerinţele europene, trecerea de la acumularea de cunoștințe la acumularea și
evaluarea de competențe, furnizarea de programe de formare profesională pentru domeniul
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financiar nebancar adaptate noilor procese organizaţionale, determinate de cerinţele legislative,
de dinamica pieţei și a cadrului european, contribuind la maturizarea pieţei financiare nebancare
din România, la crearea capacităţii acesteia de a face faţă concurenţei induse de globalizare sau
efectelor crizelor economice.
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