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Opis / Cuprins
Elaborarea instrumentelor de evaluare formativă / sumativă utilizate la finalul
lecției în vederea determinării gradului de însușire a noilor cunoștințe și
abilități
1. Test de evaluare Google Forms – ASF, clasa VIII A
(link: https://forms.gle/XdazEEHPH36iXRDEA)

Relația consumatorului cu instituțiile bancare - Test de evaluare - Clasa VIII A
/ https://forms.gle/AVuLh2yRCnsrproWA

2. Test în Puzzle
Resurse materiale folosite:
 Manualul de educație economico-financiară
 Posterul Canva cu ASF
 Fișe de lucru A4 / A3
Fișa de lucru 1: Metoda Cadranelor cu cerințe de completat
Fișa de lucru 2:
Test de evaluare:
Test predictiv cu baremele aferente
Proiect educațional 1:

Proiect didactic
(activitate hibrid - fizic și online)
Profesor de educaţie socială: Agavriloaei Lăcrămioara Daniela
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială “D. D. Pătrăşcanu”, Tomeşti, Iaşi
Data: miercuri, 24 noiembrie 2021
Disciplina: Educaţie socială - Educaţie Economico-financiară
Clasa: a VIII – a A / 1 oră pe săptămână TC
Unitatea de învăţare: Relaţia consumatorului cu instituţiile de pe piața financiară nebancară
Tema / Subiectul: “Autoritatea de Supraveghere Financiară”
Tipul lecţiei: Lecţie de predare-învățare-evaluare
Scopul / Obiectivul fundamental: Însușirea cunoștințelor referitoare la importanța înființării unei
autorități administrative autonome, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, precum
Autoritatea de Supraveghere Financiară în România pentru supravegherea sistemelor de asigurări și
fonduri de pensii private, dar și a pieței de capital (obiective strategice, atribuții, conducere, legislație).
 Competenţe generale:
1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viaţa personală şi a diferitelor grupuri şi
comunităţi, prin utilizarea unor achiziţii specifice domeniului social.
2. Cooperarea pentru realizarea unor activităţi şi pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor
grupuri şi comunităţi, prin asumarea unor valori şi norme sociale şi civice.
3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de iniţiativă şi întreprinzător,
respectiv prin manifestarea unui comportament social, civic şi economic activ.
 Competenţe specifice:
1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educaţiei economico-financiare cu referire la fapte /
evenimente economico-financiare. Activităţi de învăţare:
- formularea unor întrebări care vizează domeniul economico-financiar, utilizând corect termeni specifici
pentru acest domeniu
- completarea unui formular Google, utilizând corect termenii daţi, specifici domeniului economicofinanciar
1.2. Asumarea calităţii de consumator avizat de bunuri şi servicii, de servicii financiare, care îşi exercită
drepturile şi responsabilităţile. Activităţi de învăţare:
- aplicarea unor metode de gândire critică pentru a reflecta asupra calităţii de consumator
- identificarea instituţiilor de pe piața financiară nebancară - ASF
- realizarea profilului unei instituţii de pe piața financiară nebancară - ASF
3.2. Alegerea responsabilă a unor produse de economisire / de creditare, a unor mijloace de plată prin
compararea avantajelor şi riscurilor acestora. Activităţi de învăţare:
- raportarea la exemple din viaţa reală pentru identificarea unor riscuri, care vizează produsele şi
serviciile financiare bancare şi nebancare
 Obiective operaționale:
O 1 - Să observe şi să descrie caracteristicile ASF, utilizând Planșele A4, completând fişa de lucru cu
Metoda Cadranelor, în 5 minute;
O 2 – Să identifice structura organizatorică și legislația ASF, utilizând Planșele A3, completând fişa de
lucru cu Metoda Cadranelor, în 5 minute;
O 3 – Să identifice obiectivele strategige ale ASF, utilizând Planșe A3, notând 3 obiective în fişa de lucru
cu Metoda Cadranelor, în 5 minute;

O 4 - Să identifice atribuțiile specifice ASF, utilizând Internetul și planșele A3, notându-le pe fișa de lucru,
în 5 minute;
O 5 - Să completeze Puzzle-ul, utilizând fișa cu puzzle, completând spațiile goale cu noțiunile
corespunzătoare, în 5 minute;
O 6 - Să completeze testul de evaluare online, utilizând formularul Google și telefoanele mobile, prin
alegerea unui singur răspuns corect, în 15 minute;
 Strategii de predare - învăţare:
1. Metode: Metoda Cadranelor, Conversaţia, Explicaţia, Observarea independentă, Învăţarea prin
descoperire, Problematizarea, Exerciţiul.
2. Mijloace: Mentimenter, Canva, Google Forms, Manualul de Educaţie socială de clasa a VIII – a, Fişe
de lucru A3 pe 4 grupe, Telefoane mobile, Laptop, Internet, Planșe A3, Ghiduri şi broşuri ASF, Tablă,
Cretă colorată, Magneți, Imprimantă.
3. Moduri de organizare: Activitate frontală, individuală şi pe grupe.
 Evaluare:
1) Întrebări adresate elevilor pe tot parcursul lecţiei de predare-învăţare-evaluare.
2) Completarea fişelor de lucru A3 (pe grupe) cu Metoda Cadranelor pe parcursul lecției.
3) Respectarea timpului alocat îndeplinirii cerinţelor din Fişa de lucru cu Metoda Cadranelor.
4) Metoda Cadranelor pe tablă – completare și prezentare.
5) Completarea testului online în Google Forms.
6) Completarea unui Puzzle cu noțiunile corespunzătoare.
7) Asocierea unui singur cuvânt titlului lecției: Autoritatea de Supraveghere Financiară (Mentimenter).
 Bibliografie:
1) Programa şcolară pentru disciplina Educaţie socială - Educaţie Economico-financiară, clasele V-VIII,
aprobată prin OMEN Nr. 3393 din 28.02.2017, Bucureşti 2017
2) Manualul de Educaţie socială - Educaţie Economico-financiară de clasa a VIII - a, EDITURA LITERA,
BUCUREŞTI, 2020 / https://www.manuale.edu.ro
3) Strategii de predare-învăţare-evaluare – Infoeducaţia, Iaşi, 2018
4) https://www.wall-street.ro/tag/asf.html
5) www.didactic.ro
6) https://www.asfromania.ro/
7) https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/602bd5bc861c5687157094.pdf
8) https://tradeville.ro/tradepedia/asf
9) dexonline.ro
10) Wikipedia.ro

Desfășurarea lecției
Activitate depusă de:
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Etapele
lecției

Profesor

 Concentrarea atenţiei în vederea
Moment
începerii unei noi lecţii şi
organizatoric
organizarea clasei de elevi
 Salutul.
 Verificarea prezenţei la ore a
elevilor prin notarea absenţelor.
 Așezarea elevilor în grupuri (4
grupe a câte 6 elevi și stabilirea
rolului fiecăruia în grup).
 Trezirea interesului elevilor faţă de
Captarea
subiectul lecţiei prin adresarea unor
atenției
întrebări: La ce vă gândiți când
auziți Autoritatea de Supraveghere
Financiară ? Profesorul va continua
cu: Cine credeți că supraveghează
sistemul asigurărilor, a pensiilor
private și piața de capital ?
subiectului
şi
a
Anunţarea  Anunţarea
obiectivelor urmărite (vizate):
subiectului şi
a obiectivelor  Tema: Autoritatea de Supraveghere
Financiară
urmărite
 Prezentarea temei și a obiectivelor
(vizate)
noii lecții și împărțirea fișelor de
lucru:
 Identificarea
caracteristicilor
instituției ASF.
 Definirea instituției ASF.
 Identificarea structurii de conducere
a instituției ASF.
 Argumentarea
obiectivelor
strategice propuse de către ASF.
 Identificarea atribuțiilor ASF în
contextual actual.

Elev

Metode
de
învăţare

Strategia didactică
Mijloace
Moduri
de
de
învăţare
organizare

Evaluare

 Salutul.
 Așezarea elevilor pe grupuri
de câte 6 pentru a lucra în
echipă.
 Concentrarea
atenției
și
pregătirea pentru începerea
lecției.

Conversaţia
Explicaţia

Catalogul
clasei

Activitate
frontală

Capacitatea de
concentrare a
atenţiei

 Elevii vor completa pe
Mentimenter câte un singur
cuvânt la care se gândesc în
momentul când aud Autoritate
de Supraveghere Financiară.
– link:

Exercițiul

Mentimenter
Telefoane
mobile
Internet
Laptop
Link

Activitate
individuală

Capacitatea de
concentrare a
atenţiei

Conversaţia
Observarea
independentă

Tablă
Cretă colorată
Caietul de
educaţie
socială
Fişe de lucru
cu Metoda
Cadranelor

Activitate
individuală

Capacitatea de
a reţine tema /
subiectul
lecției, dar și
obiectivele noii
lecții

https://www.menti.com/vawtkpmhk2

 Notarea pe caiete a temei și a
obiectivelor noii lecții și
împărțirea fișelor de lucru:
 Identificarea caracteristicilor
instituției ASF.
 Definirea instituției ASF.
 Identificarea structurii de
conducere a instituției ASF.
 Argumentarea
obiectivelor
strategice propuse de către
ASF.
 Identificarea atribuțiilor ASF
în contextual actual.

4.

5.

Reactualizarea
unor cunoştinţe
anterioare

Prezentarea
conținutului
noii lecții

Actualizarea unor cunoştinţe anterior
însuşite care constituie un suport
informaţional pentru noile conținuturi ce
urmează a fi transmise în lecţia curentă.
Profesorul reamintește elevilor de două
noțiuni învățate anterior în alte lecții:
1. Asigurare - Acțiunea de a (se) asigura și
rezultatul ei. / Punere în siguranță. (Jur.)
Contract prin care o persoană este
obligată să-l despăgubească pe cel
asigurat, în schimbul unei sume de bani
plătită periodic, în cazul riscului specificat
(accident, incendiu etc.).
2. Piața de capital - piața asociată
operațiunilor de vânzare și cumpărare de
instrumente financiare.
O 1 - Să observe şi să descrie
caracteristicile ASF, utilizând Planșele A4,
completând fişa de lucru cu Metoda
Cadranelor, în 5 minute;

 Printr-o scurtă conversaţie sunt
reactualizate alte două noțiuni
dobândite în lecțiile anterioare:
 Pensie – Sumă de bani plătită
periodic pe baza unor norme
legale (în cadrul asigurărilor
sociale) foștilor angajați după
depășirea unei anumite limite de
vârstă ori în caz de boală sau
invaliditate, precum și urmașilor
angajaților sau pensionarilor
decedați.
 Autoritate - Organ al puterii de
stat competent să ia măsuri și să
emită dispoziții cu caracter
obligatoriu.

Problematizare
Conversaţia
Explicația
Exercițiul

Manualul și
caietul de
Educație socială

Activitate
frontală

Capacitatea de
a reactualiza
anumite noțiuni
din lecțiile
anterioare
necesare noii
lecții

 Elevii vor descoperi câteva
informații despre ASF:
 ASF
(Autoritatea
de
Supraveghere Financiară) e o
agenție înființată de Guvernul
României în aprilie 2013.
 ASF = autoritate administrativă
autonomă, de specialitate, cu
personalitate
juridică,
independentă,
autofinanțată,
responsabilă cu: supravegherea
pieței de capital, a sectorului
asigurărilor și a sistemului de
fonduri de pensii private.

Conversaţia
Explicația
Metoda
Cadranelor
Invățarea prin
descoperire

Fișa de lucru pe
grupe
Planșe A3
Internet
Laptop

Activitate pe
grupe

Capacitatea de
a observa și
descrie
caracteristicile
ASF

Conversaţia
Metoda
Cadranelor
Invățarea prin
descoperire

Fișa de lucru pe
grupe
Planșe A3
Internet
Laptop

Activitate pe
grupe

Capacitatea de
a identifica
structura
organizatorică
și legislația ASF

https://www.wall-street.ro/tag/asf

https://www.asfromania.ro/
O 2 – Să identifice structura
organizatorică și legislația ASF, utilizând
Planșele A3, completând fişa de lucru cu
Metoda Cadranelor, în 5 minute;

 Elevii completează fișa de lucru
pe echipe cu noțiuni
corespunzătoare, utilizând
planșele A3 de la tablă și
diferite site-uri:
https://www.asfromania.ro/
https://tradeville.ro/tradepedia/asf

6.

Dirijarea
învățării

O 3 – Să identifice obiectivele strategige
ale ASF, utilizând Planșe A3, notând 3
obiective în fişa de lucru cu Metoda
Cadranelor, în 5 minute;

O 4 - Să identifice atribuțiile specifice
ASF, utilizând Internetul și planșele A3,
notându-le pe fișa de lucru , în 5 minute;
O 5 - Să completeze Puzzle-ul, utilizând fișa
cu puzzle, completând spațiile goale cu
noțiunile corespunzătoare, în 5 minute;
https://www.asfromania.ro/
https://tradeville.ro/tradepedia/asf

7.

Evaluarea
propriu-zisă

O 6 - Să completeze testul de evaluare
online, utilizând formularul Google și
telefoanele mobile, prin alegerea unui
singur răspuns corect, în 15 minute; link
dat de către profesor:

 Cu
ajutorul
materialelor
didactice,
elevii
identifică
obiectivele strategice ale ASF:
1. asigurarea
stabilității,
competitivității
și
bunei
functionări a piețelor de
instrumente financiare;
2. promovarea încrederii în
aceste piețe și în investițiile în
instrumente financiare;
3. asigurarea
protecției
operatorilor și investitorilor
impotriva practicilor neloiale,
abuzive și frauduloase;
https://www.asfromania.ro/
https://tradeville.ro/tradepedia/asf
 Elevii vor descoperi cu ajutorul
materialelor didactice faptul că,
ASF exercită atribuții de
autorizare,
reglementare,
supraveghere și control asupra
diferitelor instituții, organizații,
asociații, societăți etc. pe care le
notează pe fișa de lucru a
grupului
în
cadranul
corespunzător metodei propuse.
Elevii vor complete testul online de
evaluare pe Google Forms, utilizând
telefoanele mobile.
Link:

Conversaţia
Explicația
Metoda
Cadranelor
Invățarea prin
descoperire

Fișa de lucru pe
grupe
Planșe A3
Internet
Laptop

Activitate pe
grupe

Capacitatea de
a identifica
obiectivele
strategice ale
ASF

Conversaţia
Metoda
Cadranelor
Invățarea prin
descoperire
Exercițiul

Fișa de lucru pe
grupe
Planșe A3
Internet
Laptop
Telefoane
mobile

Activitate pe
grupe

Capacitatea de
a identifica
atribuțiile
specifice ASF

Exercițiul
Explicația

Test online
Telefoane
mobile
Internet
Laptop

Activitate
individuală

Capacitatea de
a răspunde la
cerințele testului
de evaluare pe
Google Forms

Exercițiul
Explicația

Fișe de lucru pe
grupe
Teste online
Telefoane
mobile
Internet
Laptop

Activitate
frontală

Capacitatea de
a răspunde la
întrebările
profesorului
referitoare la
îndeplinirea
sarcinilor de
lucru

https://forms.gle/XdazEEHPH36iXRDEA

https://forms.gle/XdazEEHPH36iXRDEA

8.

Asigurarea
conexiunii
inverse
(feed-back)

Profesorul verifică testele online și
rezultatele obținute.
Profesorul verifică cunoştinţele şi
îndeplinirea sarcinilor de lucru prin
întrebări adresate elevilor pe tot parcursul
lecţiei de predare-învățare-evaluare.
Profesorul urmăreşte pe tot parcursul
lecţiei îndeplinirea corectă a cerinţelor
propuse în fişa de lucru individuală, dar şi
respectarea timpului alocat îndeplinirii
acestor cerinţe..

Presupune transmiterea informaţiei
iniţiale pe o cale inversă de la elev
la cadrul didactic cu scopul de a
determina corectitudinea însuşirii
acesteia

ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară)
Metoda cadranelor

Ce este ASF ?
 ASF = Autoritatea de Supraveghere Financiară
 ASF este o agenție înființată de Guvernul României în aprilie
2013.
 ASF este o autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu
personalitate juridică, independentă, autofinanțată, responsabilă
cu:
a) supravegherea pieței de capital
b) a sectorului asigurărilor
c) a sistemului de fonduri de pensii private
 Se încadrează într-o dinamică instituțională la nivel european.
 ASF a preluat și reorganizat toate funcțiile și atribuțiile Comisiei
Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), a Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) și a Comisiei de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.C.S.P.P.),
autorități care au fost desființate.

Obiectivele strategice ale ASF

Conducere și legislație ASF
 Autoritatea de Supraveghere Financiară este condusă de un Consiliu format din 9
membri: 5 membri executivi, respectiv, președintele, prim-vicepreședintele și 3
vicepreședinți, precum și 4 membri neexecutivi.
 Membrii Consiliului ASF sunt numiți de Parlament, în ședința comună a celor două
Camere, la propunerea comună a Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară
și piață de capital și a Comisiei economice, industrie și servicii din Senat și, respectiv,
a Comisiei buget, finanțe și bănci și a Comisiei pentru politică economică, reformă și
privatizare din Camera Deputaților.
 Legislație ASF:
a) Legea nr. 148/2015 privind aprobarea OUG nr. 94/2013 pentru modificarea și
completarea OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea ASF,
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și
reasigurăril
b) Legea nr. 147/2015 privind aprobarea OUG nr. 78/2013 pentru completarea OUG
nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de
Supraveghere Financiară
c) Hotărârea nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de
Supraveghere Financiară
d) Ordonanța de Urgență nr.94/2013 pentru modificarea și completarea OUG
nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea ASF, precum și pentru
modificarea și completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările

Atribuțiile ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) contribuie la consolidarea ASF exercită atribuții de autorizare, reglementare, supraveghere și control asupra:
unui cadru integrat de funcţionare şi supraveghere a pieţelor financiare non1. intermediarilor de operațiuni cu instrumente financiare; societăților de servicii de
bancare, a participanţilor şi operaţiunilor pe aceste pieţe şi are ca obiective:
investiții financiare; organismelor de plasament colectiv; societăților de administrare
a investițiilor; consultanților de investiții financiare, piețelor de instrumente
- asigurarea stabilității, competitivității și bunei funcționări a piețelor
financiare; operatorilor de piață și de sistem; depozitarilor centrali; caselor de
de instrumente financiare;
compensare-decontare; contrapărților centrale; operațiunilor de piață;
- promovarea încrederii în aceste piețe și în investițiile în instrumente
2. societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, a
financiare;
societăților mutuale, precum și a intermediarilor în asigurări, supravegherea
- asigurarea protecției operatorilor și investitorilor impotriva
asigurătorilor și reasigurătorilor care își desfășoară activitatea în sau din România,
practicilor neloiale, abuzive și frauduloase;
supravegherea activității intermediarilor în asigurări și reasigurări, precum și a altor
- promovarea stabilității activității de asigurare și apărarea
activități în legătură cu acestea;
drepturilor asiguraților;
3. sistemului de pensii private;
- asigurarea unei funcționări eficiente a sistemului de pensii private
4. tuturor entităților, instituțiilor, operatorilor de piață și emitenților de valori mobiliare.
și protejarea intereselor participanților și ale beneficiarilor.

ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară) - Metoda cadranelor – FIȘE DE LUCRU
Ce este ASF ?

Conducere și legislație ASF

Scrieți în spațiile libere definiția ASF:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Notați 5 caracteristici ale Autorității de Supraveghere Financiară:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Când a fost înființată ASF ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Ce instituții existau în România înainte de apariția ASF și preluarea acestora
de către ASF ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Prezentați structura organizatorică a ASF:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
De către cine sunt numiți în funcție membrii ASF ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Enumerați 5 legi care stau la baza funcționării ASF în prezent, în România:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
În fața cui poate răspunde ASF din punct de vedere juridic ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Obiectivele strategice ale ASF

Atribuțiile ASF

Enumerați 5 obiective strategice ale ASF:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Cum se asigură ASF că aceste obiective sunt îndeplinite ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Notați 4 atribuții ale ASF:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Enumerați 10 exemple de asociații, instituții, entități asupra cărora ASF exercită atribuții de
supraveghere și control:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară) – PUZZLE
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ORIZONTAL
1.ASF este o agenție înființată de ______________ ___________________.
2. ASF are personalitate juridică și este ____________________.
3. Una dintre atribuțiile ASF _______________________.
4. ASF asigură buna funcționare a piețelor de instrumente _________________.
5. Piața de capital înseamnă în primul rând piaț de _______________ pe termen lung.
6. Piața _______________ are rol de suport pentru celelalte piețe.
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VERTICAL
1. Autoritatea de Supraveghere Financiară este condusă de un ________________.
2. ASF este o autoritate ____________________.
3. și 4. Sistemul de ___________ _____________ la bătrânețe.
5. Autorizare, reglementare, supraveghere de către ASF sunt _______________.
6. Piața _________________ este piața care se ocupă cu capitalurile și investițiile pe termen scurt
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Test de evaluare
I. Completați spațiile libere din textul de mai jos (5 noțiuni x 6 p = 30 p):
Membrii Consiliului ASF sunt numiți de Parlament, în ședința comună a celor două Camere, la propunerea comună a Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital.
Autoritatea de Supraveghere Financiară s-a înființat în 2013 ca autoritate administrativă autonomă.
ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiara) este o agentie infiintata de Guvernul Romaniei.
II. Definiți următorii termeni economico-financiari (5 termeni x 5 = 25 p):
Autoritate =
Pensie privată =
Instrumente financiare =
Capital =
Piață monetară =
III. Comparați ASF cu ISF, folosind Diagrama Venn, pentru a evidențierea a trei asemănări și a câte patru deosebiri (7 x 5 p = 35 p)

Se acordă un punct din oficiu. Total 100 puncte. Termen de lucru 20 minute.

Barem pentru corectare
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru 20 minute.
Toate subiectele sunt obligatorii.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
10 p
I. Completați spațiile libere din textul de mai jos (5 noțiuni x 6 p = 30 p):
Membrii Consiliului ASF sunt numiți de Parlament, în ședința comună a celor două Camere, la propunerea comună a Comisiei pentru buget, finanțe, activitate
bancară și piață de capital.
Autoritatea de Supraveghere Financiară s-a înființat în 2013 ca autoritate administrativă autonomă.
ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiara) este o agentie infiintata de Guvernul Romaniei.
Completarea corectă a noțiunilor corespunzătoare
5 x 6 p = 30 p
II. Definiți următorii termeni economico-financiari (5 termeni x 5 = 25 p):
Autoritate =
Pensie privată =
Instrumente financiare =
Capital =
Piață monetară =
Definirea corectă a celor 5 termeni
_____________________________________________________________________________________________________________________________
5 x 5 = 25 p
III. Comparați ASF cu ISF, folosind Diagrama Venn, pentru a evidențierea a trei asemănări și a câte patru deosebiri (7 x 5 p = 35 p)
Identificarea a trei asemănri și a câte patru deosebiri corecte
_____________________________________________________________________________________________________________________________
7 x 5 = 35 p

https://www.menti.com/vawtkpmhk2

