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Care sunt preocupările tale?
1

De ce ai nevoie? Ce îți dorești?

2

Ai o pușculiță? Pentru ce economistești?

3

De ce înveți? Ce reprezintă nota 10?

4

Îți plac călătoriile?

5

Ce meserie vrei să ai?

6

La cine te duci când ai nevoie de ceva?

7

Ce reprezintă banii pentru tine?

Veniturile mele
SURSE DE VENIT

SALARIU / PENSIE

BANI DE BUZUNAR
/ALOCAȚIE

INVESTIȚII

BURSĂ

Rezultatul muncii
noastre

Ceea ce primim de la
părinți și bunici, sau
alocația

Chirii
Investiții
Dobânzi
Dividende

Rezultatul muncii
noastre

Economii vs. Investiții
Economiile
Economiile sunt o sumă de bani pusă
deoparte ca urmare a amânării unui consum.
Cu alte cuvinte, amânăm un consum pentru a
putea avea în viitor un consum mai mare.

01

02

Investițiile

Investițiile sunt activități care au ca scop
folosirea unei sume de bani în vederea obținerii
în viitor de profit. Cu alte cuvinte, renunțăm la o
parte din consumul imediat în favoarea unui
consum viitor, posibil dar negarantat.

Economii vs. Investiții

Păstrarea banilor la pușculiță
Conturi curente la bănci
Depozite bancare
Pensii private

Investiții imobiliare
Cumpărarea de obiecte (metale prețioase,
opere de artă, antichități etc.)
Investiții în afaceri
Instrumente financiare

Ce este consumul?
Cheltuieli cu privire la persoana mea:
NEVOI

DORINȚE

Hrană

Delicii culinare

Îmbrăcăminte și încălțăminte

Modă, accesorii

Educaţie, cultură (școală, cărți)
Igienă, sănătate
Sport
....

Filme, jocuri, muzică
Produse de înfrumusețare
Distracţii, tabere, concedii
Dezvoltare personală, cadouri, telefon, internet ....

Ce este consumul?
Tipuri de consum în funcție de NEVOI vs. DORINȚĂ

Consum obligatoriu

Consum rapid

Consum ne-obligatoriu, de lux

Consum de durată

NEVOILE MELE

Consum
obligatoriu

Alimente de bază,
aparate de bucătărie ...
- HRANĂ

Apă, canalizare, săpun,
pastă de dinți … IGIENĂ

Îmbrăcăminte,
încălţăminte, căciuli ... ÎMBRĂCĂMINTE

Medici, tratament,
medicamente, sport ... SĂNĂTATE

Adăpost, încălzire,
combustibil, electricitate
... - LOCUINȚĂ

Rechizite, școală,
manuale, cărți ... –
EDUCAȚIE

DORINȚELE MELE

Consum
neobligatoriu

- Confort, satisfacție
- Dobândirea unei poziţii respectabile în societate
- Admiraţia celorlalţi
- Influenţa asupra altora

Putem face
diferența între
nevoi și
dorințe?

VENITURI

Bugetul
meu

CHELTUIELI

Păstrează evidența
veniturilor.

Notează pe un caiet toate
cheltuielile, pe categorii.

Gândește-te ca atunci
când dorești să faci o
cheltuială, această să
nu afecteze negativ
venitul.

Scrie chiar şi cea mai
mică cheltuială dintr-o
lună.
Uitându-te înapoi, s-ar
putea să fii surprins cât
de dese şi diferite
cheltuieli ai făcut.

POT ȘI EU !!!
- Îmi țin socoteala economiilor mele.
- Nu cer părinților mai mulți bani decât au să îmi dea.
- Prioritizez ceea ce îmi doresc să am.
- Pot și eu participa la un buget al familiei mai bun:
- pot face ordine în camera mea, pot să îmi ajut părinții la treburi,
- pot să îmi ajut părinții la planificarea activităților comune,
- voi acorda mai multă importanță școlii, deoarece este o investiție a
părinților mei în viitorul meu.
- Voi învăța cum să câștig mai mult timp folosind calculatorul.
- Voi învăța să mă informez mai bine în legătură cu prețurile.
- Voi fi mai atent la riscuri și cum să le previn.

POT ȘI EU !!!
Cheltuiește mai
puțin decât câștigi
Cere sfaturi – părinții tăi sunt cei
mai buni prieteni pe care îi ai.

Dacă poți evita un
risc, evită-l

Dacă nu poți evita riscul, transferă-l.
Fă-ți mereu un plan și
gândește-te și la viitor
Compară prețurile, fă o listă de
cumpărături.
Împrumuturile își vor aduce și mai
multe cheltuieli în viitor.

Cheltuiește mai
puțin decât câștigi.

Economisește – nu-ți cheltui banii
pe lucruri de care nu ai neapărat
nevoie.
Prioritizez ceea ce îmi doresc să am.

Înainte de a lua o decizie, gândeștete la consecințele posibile –
planifică înainte de a cheltui.
Planificarea financiară este importantă
pentru felul în care va arăta viitorul tău.

Este important să te gândești la viitor

copil

adolescent

adult

pensionar

Jocuri
Dorințe

Dorințe
Studii
Distracție

Familie
Casă
Loc de muncă
Vacanțe

Pensie
Nepoți
Tratamente

Hai să ne jucăm!
FII DEȘTEPT!

Venituri

Cheltuieli

1.000 lei

Costuri lunare

O persoană care
se întreține singură

Venit unic
lunar

Întreținerea locuinței (apă, gaz,
căldură) – 200 lei
Igienă – 70 lei
Hrană de bază – 300 lei
Îmbrăcăminte de bază – 150 lei
Încălțăminte de bază – 85 lei
Medicamente – 50 lei
Cărți – 25 lei
Spectacole, concerte – 35 lei
Distracție – 20 lei

Ne alegem ce cheltuim

Accesorii – 25 lei
Animale de companie – 100 (15) lei
Curățenia casei – 35 lei
Personal pentru curățenie – 25 lei
Bijuterii – 45 lei
Obiecte de lux îmbrăcăminte și
încălțăminte – 155 lei
Aparatură electronică – 350 lei
Aparatură electrocasnică – 350 lei
Lenjerie, veselă etc. – 450 lei
Cadouri – 55 lei

LUNA 1

Hai să ne jucăm!
FII DEȘTEPT!

Venituri

Cheltuieli

1.000 lei

Costuri lunare

O persoană care
se întreține singură

Venit unic
lunar

Întreținerea locuinței (apă, gaz,
căldură) – 200 lei
Igienă – 70 lei
Hrană de bază – 300 lei
Îmbrăcăminte de bază – 150 lei
Încălțăminte de bază – 85 lei
Medicamente – 50 lei
Cărți – 25 lei
Spectacole, concerte – 35 lei
Distracție – 20 lei

Ne alegem ce cheltuim

Accesorii – 25 lei
Animale de companie – 100 (15) lei
Curățenia casei – 35 lei
Personal pentru curățenie – 25 lei
Bijuterii – 45 lei
Obiecte de lux îmbrăcăminte și
încălțăminte – 155 lei
Aparatură electronică – 350 lei
Aparatură electrocasnică – 350 lei
Lenjerie, veselă etc. – 450 lei
Cadouri – 55 lei
Se adaugă împrumutul luat

LUNA 2

Hai să ne jucăm!
FII DEȘTEPT!

Venituri

Cheltuieli

1.000 lei

Costuri lunare

O persoană care
se întreține singură

Venit unic
lunar

Întreținerea locuinței (apă, gaz,
căldură) – 200 lei
Igienă – 70 lei
Hrană de bază – 300 lei
Îmbrăcăminte de bază – 150 lei
Încălțăminte de bază – 85 lei
Medicamente – 50 lei
Cărți – 25 lei
Spectacole, concerte – 35 lei
Distracție – 20 lei

Ne alegem ce cheltuim

Accesorii – 25 lei
Animale de companie – 100 (15) lei
Curățenia casei – 35 lei
Personal pentru curățenie – 25 lei
Bijuterii – 45 lei
Obiecte de lux îmbrăcăminte și
încălțăminte – 155 lei
Aparatură electronică – 350 lei
Aparatură electrocasnică – 350 lei
Lenjerie, veselă etc. – 450 lei
Cadouri – 55 lei
Se adaugă împrumutul luat

LUNA 3

Hai să ne jucăm!
FII DEȘTEPT!

Venituri

Cheltuieli

1.500 lei

Costuri lunare

O persoană care
se întreține singură

Venit unic
lunar

Întreținerea locuinței (apă, gaz,
căldură) – 200 lei
Igienă – 70 lei
Hrană de bază – 300 lei
Îmbrăcăminte de bază – 150 lei
Încălțăminte de bază – 85 lei
Medicamente – 50 lei
Cărți – 25 lei
Spectacole, concerte – 35 lei
Distracție – 20 lei

Ne alegem ce cheltuim

Accesorii – 25 lei
Animale de companie – 100 (15) lei
Curățenia casei – 35 lei
Personal pentru curățenie – 25 lei
Bijuterii – 45 lei
Obiecte de lux îmbrăcăminte și
încălțăminte – 155 lei
Aparatură electronică – 350 lei
Aparatură electrocasnică – 350 lei
Lenjerie, veselă etc. – 450 lei
Cadouri – 55 lei
Se adaugă împrumutul luat

LUNA 4

Hai să ne jucăm!
FII DEȘTEPT!

Venituri

Cheltuieli

2.000 lei

Costuri lunare

O persoană care
se întreține singură

Venit unic
lunar

Întreținerea locuinței (apă, gaz,
căldură) – 200 lei
Igienă – 70 lei
Hrană de bază – 300 lei
Îmbrăcăminte de bază – 150 lei
Încălțăminte de bază – 85 lei
Medicamente – 50 lei
Cărți – 25 lei
Spectacole, concerte – 35 lei
Distracție – 20 lei

Ne alegem ce cheltuim

Accesorii – 25 lei
Animale de companie – 100 (15) lei
Curățenia casei – 35 lei
Personal pentru curățenie – 25 lei
Bijuterii – 45 lei
Obiecte de lux îmbrăcăminte și
încălțăminte – 155 lei
Aparatură electronică – 350 lei
Aparatură electrocasnică – 350 lei
Lenjerie, veselă etc. – 450 lei
Cadouri – 55 lei
Se adaugă împrumutul luat

LUNA 5

Hai să ne jucăm!
FII DEȘTEPT!

Venituri

Cheltuieli

2.000 lei

Costuri lunare

O persoană care
se întreține singură

Venit unic
lunar

Întreținerea locuinței (apă, gaz,
căldură) – 200 lei
Igienă – 70 lei
Hrană de bază – 300 lei
Îmbrăcăminte de bază – 150 lei
Încălțăminte de bază – 85 lei
Medicamente – 50 lei
Cărți – 25 lei
Spectacole, concerte – 35 lei
Distracție – 20 lei

Ne alegem ce cheltuim

Accesorii – 25 lei
Animale de companie – 100 (15) lei
Curățenia casei – 35 lei
Personal pentru curățenie – 25 lei
Bijuterii – 45 lei
Obiecte de lux îmbrăcăminte și
încălțăminte – 155 lei
Aparatură electronică – 350 lei
Aparatură electrocasnică – 350 lei
Lenjerie, veselă etc. – 450 lei
Cadouri – 55 lei
Se adaugă împrumutul luat

LUNA 6

Hai să ne jucăm!
FII DEȘTEPT!

Venituri

Cheltuieli

1.000 lei

Costuri lunare

O persoană care
se întreține singură

Venit unic
lunar

Întreținerea locuinței (apă, gaz,
căldură) – 200 lei
Igienă – 70 lei
Hrană de bază – 300 lei
Îmbrăcăminte de bază – 150 lei
Încălțăminte de bază – 85 lei
Medicamente – 50 lei
Cărți – 25 lei
Spectacole, concerte – 35 lei
Distracție – 20 lei

Ne alegem ce cheltuim

Accesorii – 25 lei
Animale de companie – 100 (15) lei
Curățenia casei – 35 lei
Personal pentru curățenie – 25 lei
Bijuterii – 45 lei
Obiecte de lux îmbrăcăminte și
încălțăminte – 155 lei
Aparatură electronică – 350 lei
Aparatură electrocasnică – 350 lei
Lenjerie, veselă etc. – 450 lei
Cadouri – 55 lei
Se adaugă împrumutul luat

LUNA 7

Planificarea
financiară este
importantă.
Bugetul meu lunar nu este unul
echilibrat…
a) Bugetul meu e deficitar: cheltuielile au
crescut.
La ce cheltuieli pot renunţa?
Pot avea venituri suplimentare?
b) Bugetul meu e deficitar: veniturile au
scăzut.
La ce cheltuieli pot renunţa?
Pot avea venituri suplimentare?

ÎMI CALCULEZ UN NOU BUGET!

Ce învățăm?
FII DEȘTEPT!

@ FII DEȘTEPT!

Vă mulțumim pentru participare!
www.asfromania.ro/edu
edu@asfromania.ro
https://www.facebook.com/asf.romania

