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- […] 13. Hotărâre de guvern privind înscrierea imobilului – Observatorul 
Astronomic „Planetariu”- clădire şi teren aferent, în inventarul 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia 
în administrarea Ministerului Educaţiei pentru Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava Hotărârea a fost aprobată. […] 
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Studenții cu dare de 
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nicio scuză ca sa nu 
se apuce de investitii  
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- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a initiat un program de 
educatie financiara prin intermediul caruia studentii si masteranzii din 
cele 24 de universitati partenere ale Autoritatii, indiferent de disciplina 
de studiu, vor putea folosi gratuit platforma demo de tranzactionare a 
Bursei de Valori Bucuresti (BVB), unde vor invata si experimenta 
activitatea de investitor. 
Programul este unul didactic, care nu implica riscuri financiare sau 
folosirea banilor proprii.  
Proiectul educational va incepe pe 21 martie 2022 cu un seminar online 
de training, organizat cu scopul intelegerii notiunilor de baza ale unei 
investitii pe piata de capital, dar si a modalitatii de accesare si de 
functionare a platformei de tranzactionare. 
Accesul la platforma demo a BVB va fi disponibil timp de patru 
saptamani, pana pe 15 aprilie 2022. Pe intreaga perioada, participantii 
vor beneficia de consultanta gratuita, daca vor avea nevoie de ajutor sau 
de indrumare.  
Practic, acest program se bazeaza pe experiente de invatare de tip 



learning-by-doing, adica facand si invatand. 
Pentru a se inscrie la acest program, studentii trebuie sa completeze un 
formular online pe care il vor primi de la universitatea de care apartin.  
Inscrierile pot fi facute pana pe 14 martie 2022 
Cele 24 de universitati partenere ai caror studenti vor putea participa la 
acest program sunt: ASE Bucuresti, Universitatea Crestina „Dimitrie 
Cantemir”, Universitatea „Titu Maiorescu” Bucuresti, Universitatea 
Romano - Americana, Universitatea „Babes-Bolyai”, Universitatea 
Danubius, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea „Petru 
Maior”, Universitatea de Vest Timisoara, Școala Nationala de Studii 
Politice si Administrative. 
 Pe lista mai sunt Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacau, Universitatea 
din Craiova, Universitatea din Oradea, Universitatea „Ovidius” din 
Constanta, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” Iasi, Universitatea 
„Aurel Vlaicu” din Arad, Universitatea Valahia din Targoviste, 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea „Nicolae 
Titulescu” Bucuresti, Universitatea Bucuresti, Universitatea Tehnica de 
Constructii Bucuresti, Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati, 
Universitatea Politehnica Bucuresti si Universitatea „Stefan cel Mare” 
Suceava. 
Proiectul ASF se va desfasura in cadrul Global Money Week 2022 (21 - 
25 martie 2022), eveniment global de educatie financiara, care se 
desfasoara sub egida OECD. 
 In cadrul evenimentului, comunitati intregi isi unesc eforturile pentru a 
stimula o mai buna cunoastere a mediului financiar, pentru inlaturarea 
politicilor financiare depasite si pentru a oferi tinerilor instrumentele si 
inspiratia necesare pentru a-si modela propriul viitor. 

 


