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Educație financiară
pentru cei mari și 

pentru cei mici.



Știai că…?

România este pe ultimul 
loc în Europa la capitolul 
educație financiară.

Doar 1 român din 5 
înțelege noțiuni  
financiare de bază.
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De aceea, Aegon pune educația financiară 
a copiilor și a părinților pe primul loc prin 
proiectul „Academia părinților Aegon”.
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Educația 
financiară a fost 
mereu o prioritate 
pentru noi.

Sînziana 
Maioreanu 

CEO Aegon 
România



Sînziana Maioreanu  
CEO Aegon România

Încă din momentul în care am intrat pe piața din România cu 
compania de asigurări de viață, în 2008, ne-am asumat faptul că 
va trebui să contribuim la creșterea nivelului educației financiare 
de aici. Mai ales în contextul în care această materie nu se predă 
în școli. 

Ce ne-a rămas atunci de făcut? Să ne adresăm direct părinților, 
celor care au cele mai bune intenții față de copiii lor, dar și 
celor care, cu siguranță, vor aloca timp pentru a-i învăța pe cei 
mici noțiunile de bază de educație financiară. Îi vor învăța să 
gestioneze cu responsabilitate un buget, să cheltuiască banii cu 
chibzuință și pentru lucruri de care au cu adevărat nevoie și care 
îi vor învăța să economisească, să se pregătească din timp pentru 
situațiile neprevăzute.

Astfel de lucruri vor putea învăța ei înșiși și transmite mai 
departe din Academia părinților Aegon.
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Recomandări de cărți 
de educație financiară.

Articole și interviuri 
cu specialiști.

Jocuri de educație 
financiară.

1
2
3

Ce aduce Academia 
părinților Aegon?



Recomandări de cărți de 
educație financiară1

De ce avem nevoie de ele, cum le aducem în 
viața copilului și sub ce formă, astfel încât el 
să înțeleagă sensul banilor și noțiunea de bani, 
noțiuni atât de abstracte. 

Cum le concretizăm și ce facem pentru asta? 
Soluțiile cele mai simple și la îndemână sunt 
cărțile, jocurile, activitățile pe care le facem zi de 
zi, oferindu-le exemplu. 

Eu voi încerca în Academia părinților Aegon să 
vă povestesc mai mult despre cărțile de educație 
financiară care există pe piața românească, 
destul de săracă în acest domeniu.

Bianca Mereuță 
fondatoarea comunității 

„Ce le citim copiilor”
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Pentru că, prin 
intermediul jocurilor, 
copiii pot învăța cel mai 
bine noțiunile de bază 
legate de finanțe. 

Jocuri de educație 
financiară2
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În demersul nostru de a face educație financiară ni se alătură și o serie de 
specialiști care, prin recomandările lor, îi vor ajuta pe părinți să reușească să se 
poziționeze ei înșiși în relația cu banii și să îi ajute pe copiii lor să facă acest lucru. 

Articole și interviuri 
cu specialiști3

Pentru început, cred că ar fi foarte bine să 
înțelegem noi, părinții, ce ni se întâmplă din punct 
de vedere financiar și cred că, în momentul în 
care noi reușim să avem o imagine clară asupra 
finanțelor familiei și a modulului în care le 
gestionăm,  consistența aceasta ne va ajuta să 
putem să îi transmitem copilului atitudinea pe 
care noi o avem în relație cu banii.

Educația noastră financiară are la bază, de cele 
mai multe ori, ceea ce am trăit, ceea ce am văzut 
în copilărie. Așa că, dacă vrem să traducem 
aceste lucruri copiilor noștri, cred că trebuie să 
înțelegem odată ce ni s-a întâmplat nouă și, pe 
de altă parte, să vedem ce vrem să li se întâmple 
lor diferit în relația lor cu banii.

Raluca Anton, 
psiholog

Eugen Burcaș, 
consultant financiar
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Vino și tu în Academia părinților 
Aegon. Adaug-o în agenda ta de 
miercuri și vineri, când vom posta 
cele mai recente materiale. 


