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Partners 

   

Educația financiară este o 
combinație de cunoștințe 

financiare, abilități și 
comportamente care ne ajută să 
luăm decizii financiare sănătoase, 

astfel încât să putem atinge 
bunăstarea financiară. 

Goodbye! 

FIN + LIT = FINLIT 



Part 1 

Cum vă 
înregistrați pe 
platforma FINLIT  



PASUL 1 

 

 

Deschideți următoarea adresă în browser: 

https://finlit.eu 
 

 



PASUL 2 

Din meniu, selectați limba română (ro).  
 



PASUL 3  

În colțul din dreapta sus, alegeți (Conectare).  
 



PASUL 4 

Creați un cont 
nou:  

 

 

 



PASUL  5 

Citiți mai întâi politica de confidențialitate:  
 



PASUL 6 

Dați click aici pentru a merge mai departe: 
 



PASUL 7 

Consimțământul pentru politica de confidențialitate:  
 



PASUL 8 

• Completați formularul 
pentru a vă crea contul;  

• Completați câmpurile 
obligatorii - scrieți-vă 
numele corect, astfel 
încât acestea să apară 
pe certificatul pe care îl 
veți primi la finalizarea 
unui curs;  

• La partea de organizare, 
treceți numele 
bibliotecii care 
organizează cursul la 
care v-ați înscris;  

• Bifați căsuța cu Nu sunt 
un robot;  

• Dați click pe CREEAZĂ 
NOUL MEU CONT.  

 
 

 



PASUL 9 

Confirmarea înregistrării  

 
• Veți primi un mesaj pe adresa de e-mail pe care ați furnizat-o 

de la următorul expeditor: 

FINLIT Admin (via FINLIT)  
 

• Deschideți mesajul și faceți click pe linkul din acesta pentru a 

vă confirma înregistrarea; 

  

 



Part 2 

Cum accesați  
platforma 
FINLIT 



PASUL 1 

 

 

Deschideți următoarea adresă în browser: 

https://finlit.eu 
 

 



PASUL 2 

Din meniu, selectați limba română (ro): 
 



PASUL 3  

În colțul din dreapta sus, alegeți(Conectare). 
 



PASUL 4 

• Introduceți numele 
de utilizator și 
parola; 

 

• Selectați 

CONECTARE.  

 
 

 



PASUL 5 

• Alegeți cursul la 
care doriți să vă 
înscrieți; 

 

• Anunțați trainerul 
că doriți să vă 
înscrieți la curs; 

 

• Trainerul vă va 

înscrie la cursul 

ales.  
 

 



Part 3 

Cum se 
desfășoară 
cursurile FINLIT 



Cum se desfășoară cursurile FINLIT  

• Proiectul FINLIT se bazează pe învățarea 
mixtă care combină învățarea în 
bibliotecă și învățarea online; 
 

• Subiectele financiare sunt împărțite în 
module separate pe două niveluri - de 
bază și avansat; 
 

• Programul de educație financiară este 

disponibil pe o platformă educațională 

open source bazată pe MOODLE.  
 

 
 



FINLIT – nivelul de bază  

1. Planificarea financiară și bugetul personal 

2. Sistemul financiar 

3. Credite și împrumuturi 

4. Asigurări 

5. Protecția și siguranța consumatorului 

6. Banca centrală 

 



FINLIT – nivelul avansat  

1. Servicii bancare online  

2. Cumpărături online 

3. Securitatea finanțelor pe internet  

4. Economii și investiții  

5. Moștenirea  

6. Câștiguri la pensie  

 

 



Adaptarea conținutului    

Toate modulele de educație financiară sunt 

adaptate sistemului financiar din România 

și produselor și serviciilor oferite pe piața 

financiară din țara noastră.  

 

 



PASUL 1 

• Introduceți 
numele de 
utilizator și parola; 

 

• Selectați 

CONECTARE.  

 
 

 



PASUL 2 

 

Din pagina de start a 

site-ului (Tabloul de 

bord), selectați 

cursul la care sunteți 

înscriși.  

 
 

 



PASUL 3  

Citiți obiectivele și conținutul cursului:  
 



PASUL 4  

Citiți cu atenție instrucțiunile:  
 



PASUL 5 

• Citiți modulele din 
curs; 

 
• Începeți cu 

Modulul 1, cu 

excepția cazului în 

care trainerul vă 

propune o ordine 

diferită.  
 
 



PASUL 6  

Nu uitați de testul de evaluare de la sfârșitul fiecărui 
modul:  

 



PASUL 7  

Răspunsurile sunt verificate automat, dar când ajungeți la 

ultimul slide, așteptați aproximativ 20 de secunde pentru ca 

acestea să fie înregistrate pe platformă: 
 

 



PASUL 8 
Vă puteți monitoriza rezultatele dând click 

pe opțiunea  Note din meniul lateral.  
 
 



Sesiuni de formare online și webinarii  

Există diverse aplicații pe care trainerii le folosesc pentru a desfășura 

sesiuni online: Skype, Google Hangout, GoToMeeting, ClickMeeting, 

Zoom, Adobe Connect Meeting, Cisco WebEx, Microsoft Teams, 

BigBlueButton etc. Trainerul vă va oferi instrucțiuni suplimentare cu 

privire la când și ce aplicație veți putea utiliza. 

 

 



   

Dacă întâmpinați dificultăți în înregistrarea 

pe platformă sau înscrierea la cursuri, 

cereți ajutorul bibliotecarului trainer! 

 



   

Persoanele cu un bagaj bogat de cunoștințe 

financiare au mult mai multe șanse să 

ajungă la o situație financiară bună, să se 

protejeze pe ei înșiși și pe cei dragi de fraude 

și înșelăciuni, de servicii financiare 

neprofitabile și datorii. 

 



f 

Mult succes! 


