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Educație financiară 
pentru cei mari și pentru 
cei mici
GHID PENTRU PĂRINȚI ȘI COPII
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Dragi părinți,

Ghidul acesta vă este dedicat vouă și copiilor voștri. Sper să 
îl parcurgeți cu multă curiozitate și să regăsiți în el sfaturi 
valoroase pentru întreaga voastră familie – sfaturi pe care 
să le puteți pune în aplicare chiar de azi, iar altele care să 
vă ghideze spre un viitor financiar mai sigur, mai bun. De ce 
un ghid de educație financiară? Pentru că am convingerea 
că, împreună, prin învățare continuă, putem schimba în bine 
parcursul nostru și al generațiilor care vin. Pentru că îmi 
doresc să vă fim alături și să aducem mai aproape de toți 
românii informațiile din lumea financiară într-un limbaj mai 
prietenos, cu sfaturi și exemple venite din experiența noastră 
în domeniu, dar și din experiența noastră de părinți.

Le mulțumim colaboratorilor noștri, Anamaria Ciuhuță, 
trainer financiar și Stelian Muscalu, jurnalist, precum și 
tuturor clienților noștri care ne-au inspirat și ne-au provocat 
cu întrebările lor. Împreună cu ei am adus mai aproape de 
părinții din România conceptele de educație financiară.

Noi rămânem în continuare alături de voi cu soluții de asigurare 
pentru un viitor protejat financiar și cu promisiunea că vom fi 
acolo și la bine și la greu.

Sînziana Maioreanu, CEO Aegon România.
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Educația financiară se face la orice vârstă.

O veste surprinzătoare pentru părinții care susțin că 
nu au făcut educație financiară copilului este aceasta: 
copilul vostru a avut parte de educație financiară prin 
tot ce a văzut și a înțeles de la voi și de la cei din jur.

Copilul mai mare are deja o părere despre bani și o 
atitudine care se vede în modul în care administrează 
banii pe care îi are la dispoziție.
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Ce este educația 
financiară

Știi deja, cu cât înveți mai devreme despre 
modul în care funcționează banii, cu atât 
mai încrezător vei fi în gestionarea lor și te 
vei bucura de bunăstare financiară. 

Cei mai mulți părinți se tem că, deoarece în copilărie ei nu au 
beneficiat de lecții de educație financiară, au pierdut startul și 
acum este prea târziu. Nimic mai fals. Nu este niciodată prea târziu 
să începi să înveți.

Ce înseamnă alfabetizarea financiară? Educația financiară este capacitatea de a înțelege și de 
a utiliza o varietate de abilități financiare, inclusiv cum îți faci managementul financiar personal, 
cum stabilești un buget și cum îți investești economiile. 

De ce este importantă educația financiară? Te poate ajuta să eviți luarea unor decizii financiare 
greșite și să atingi un anumit grad de stabilitate financiară. Pentru aceasta, este important să 
dobândești cunoștințele financiare care includ: cum îți poți crea un buget și care sunt cheltuielile 
tale, cât să te îndatorezi și cum îți poți plăti datoriile, cum poți pune bani deoparte pentru vârsta 
pensionării.  

Cum îți poți stabili bugetul?
Crearea unui buget este unul dintre cele mai simple și mai eficiente moduri de a-ți controla 
cheltuielile, economiile și investițiile. Nu poți să te bucuri de bunăstare financiară dacă nu știi 
unde se duc banii. Așa că, începe să îți urmărești cheltuielile în raport cu veniturile pe care le ai, 
apoi stabilește-ți niște obiective clare: de exemplu, cât vrei să economisești și cât vrei să cheltui 
în fiecare lună. 

Cât să te îndatorezi?
În primul rând, trebuie să știi exact care sunt veniturile tale stabile. Apoi, trebuie să îți 
urmărești exact cheltuielile fixe. După care, ia în calcul regula celor 20%. Aceasta înseamnă că 
împrumuturile tale (credite pentru nevoi personale sau imobiliare) ar trebui să fie undeva la 20% 
sau mai puțin din venitul net. Un procent de 15% sau mai mic este sănătos, iar 20% sau mai 
mult este considerat un semn de avertizare. (sursa www.investopedia.com). 

Cum poți pune bani deoparte pentru vârsta pensionării?
În primul rând ai la dispoziție pensiile private Pilon II și Pilon III. În al doilea rând, poți opta pentru 
o asigurare de viață cu componentă de economisire. În acest fel, pui sume de bani deoparte 
disciplinat, pe termen lung și te bucuri de ele la vârsta pensionării.

https://www.aegon.ro/pensii/
https://www.aegon.ro/pensii/
https://www.aegon.ro/asigurari/protectie-si-economisire/
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70% dintre români 
nu știu ce consecințe 

financiare ar avea asupra 
familiei lor îmbolnăvirea 
sau implicarea într-un 

accident (1)

Doar 40% dintre 
români au un 

plan financiar de 
rezervă în caz de 

neprevăzut (1)

Rata de educație financiară 
în România este de 21% 

(media în UE este de 52%) 
și doar 1 din 5 români 
are o înțelegere bună a 
produselor financiare (2)

(1) Studiu “Atitudini și comportamente de procrastinare în rândul consumatorilor” realizat de Reveal Marketing Research pentru Aegon România (februarie 2022) 
(2) Conform agenției de rating Standard & Poor’s

Beneficiile educației financiare

Dacă ai un nivel mai ridicat al alfabetizării 
financiare, ai probabilitate mai mare să faci 
față unei crize financiare.

Cunoștințele financiare te fac să fii mai puțin 
susceptibil la a deveni victima unei fraude 
sau a unei înșelătorii.

Educația financiară îți crește probabilitatea să 
devii responsabil financiar.  

Știai că...?
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Educația financiară 
pentru cei mici

De Anamaria Ciuhuță
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Pușculița este un instrument minunat pentru educație financiară și îi ajută pe copiii 
mici, dar și pe cei mari, să învețe să nu cheltuie toți banii pe care îi au la îndemână, ci 
să îi pună deoparte pentru lucrurile pe care și le doresc cu adevărat. 

Mai mult, copiii care învață să economisească se vor bucura de succes, vor rezolva problemele mai ușor și mai 
ieftin, vor putea cumpăra lucruri la ofertă specială pentru că sunt pregătiți când apare oportunitatea, vor învăța 
să refuze bucurii mici pentru bucurii mai mari, își vor asigura o viață mai lipsită de griji financiare, mai sigură, mai 
confortabilă, mai plină de satisfacții.

6 lucruri pe care le învață copiii cu ajutorul pușculiței

Care este rolul 
pușculiței?

1. 
Planificarea este foarte 
importantă - copilul își va 
dori multe, dar banii nu ajung 
pentru toate sau, uneori, 
trebuie să aștepte pentru a 
economisi și apoi va decide 
ce își cumpără din lista lui de 
dorințe.

4. 
Copiii  își dezvoltă 
capacitățile de analiză și 
decizie - când banii se adună, 
tentația este de a-i cheltui 
imediat, dar copiii vor înțelege 
rapid că, după ce sunt cheltuiți, 
ei dispar și trebuie să o ia de la 
capăt cu economisirea pentru 
a-și cumpăra următorul lucru 
din lista de dorințe. Astfel, 
după primele cumpărături 
impulsive, copilul va fi mai 
atent la alegerile pe care 
le face, se va gândi și la 
ce renunță atunci când își 
cumpără ceva.

2. 
Răbdarea dă rezultate 
mai satisfăcătoare - sunt 
cunoscute rezultatele 
testului Marshmallow în care 
copiii care au dat dovadă de 
răbdare au avut rezultate mai 
bune și în viața de adult. 

5. 
Economiile sunt o plasă 
de siguranță pentru 
evenimente neașteptate - 
poate se sparge un cauciuc 
la bicicletă și trebuie înlocuit 
sau poate este ziua unui 
prieten și părinții nu au bani 
de cadou - sunt cazuri în care 
banii din pușculiță salvează 
situația.

3. 
Banii sunt o resursă 
limitată - de cele mai multe 
ori în viață suntem puși 
să alegem și, în funcție de 
alegerile noastre, banii vor 
fi suficienți sau o veșnică 
problemă.

6. 
Bucuria este mai mare când 
aștepți - studiile arată că 
atunci când îți dorești ceva 
și aștepți, în minte îți faci tot 
felul de scenarii și când obții 
acel lucru, bucuria este mult 
mai mare și de mai lungă 
durată.
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De la ce vârstă introducem pușculița?

Mulți părinți întreabă de la ce vârstă ar trebui să îi 
dea copilului o pușculiță. Iar următorul lucru care îi 
preocupă este: cum ajung banii în pușculița copilului? 

Sunt copii care încep de foarte mici (chiar de la 3 anișori!) să strângă 
banii pe care îi găsesc și să îi ascundă - în cazul lor este în mod evident 
momentul pentru introducerea pușculiței.

Alții văd pușculița la copiii mai mari, la verișori sau prieteni de familie și 
ajung să îți dorească și ei una, așa că momentul în care se arată interesați 
este cel potrivit în care să introducem în educația financiară acest 
instrument magic.

Totuși, sunt copii care nu par a fi interesați de bani, acceptă ușor refuzul 
părinților de a le cumpăra ceva, nu își doresc banii lor și pușculița nu va fi 
ceva important pentru ei.

Lecțiile de educație financiară din afara casei, puterea exemplului altor 
copii vor face pușculița să pară interesantă. Sau mai bine: puteți să vă 
faceți voi o pușculiță pe care să o țineți la vedere și în care să puneți bani 
când veniți de la cumpărături. Apoi, din când în când, anunțați cu multă 
bucurie că ați adunat bani și cheltuiți o sumă din pușculiță pe ceva pentru 
toată familia, cum ar fi o seară de pizza. Bucuria este contagioasă și, încet-
încet, veți putea introduce și pușculița copilului. 

Aș propune ca orice 
copil de 4-5 ani să 
aibă deja pușculița lui 
personalizată, la care 
să umblați cel puțin 
săptămânal în perioada 
de învățare.
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Cum îți poți ajuta copilul să 
își facă propria pușculiță 

Căutați un recipient de plastic, transparent, 
care să fie pușculița copilului. Este important 
pentru copil să vadă banii din pușculiță și 
modul în care ei se adună. 

Lăsați copilul să o decoreze cu diverse desene 
și, evident, scrieți numele copilului pe pușculiță: 
sentimentul de proprietate îi va da importanță și 
nu va fi doar o altă jucărie pentru copil.

Întrebați copilul dacă își dorește o bicicletă, 
role, un lego sau orice altceva, apoi puteți tăia 
o imagine dintr-o revistă și să o lipiți pe pușculița 
copilului, așa va fi mai puțin tentat să ia din acei 
bani pentru alte jucării.

Copilul va dori des să își calculeze banii și 
atunci este indicat să îl ajutați să facă asta și 
să îi dați exemple de lucruri pe care și le poate 
cumpăra cu suma existentă și ce altceva mai 
poate cumpăra dacă mai economisește un pic.

Menționați faptul că pușculița nu trebuie să 
rămână niciodată goală, este o regulă să nu 
cheltuim și ultimul ban, așa că, pentru tot ce 
ne dorim vom aștepta puțin mai mult, dar și 
bucuria va fi pe măsură.

Chiar dacă pe piață sunt multe pușculițe frumoase, 
colorate, în diverse forme, cea mai apreciată pușculiță 
va fi cea făcută de voi acasă, împreună.
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Ce trebuie să știe copiii despre bani în funcție de vârstă?

Copiii cu vârste de până 
în 7 ani, preșcolarii
Trăiesc în lumea magiei pentru că au 
partea dreaptă a creierului puternic 
funcțională în primii ani de viață. Ei trebuie 
să afle de la părinți: 

• Ce sunt banii, cum arată și la ce se 
folosesc.

• Banii sunt un mijloc de schimb pentru ce 
avem nevoie și ce ne dorim, cu bani putem să 
cumpărăm diverse lucruri și experiențe.

• Banii se câștigă prin muncă - în schimbul 
efortului se primesc bani.

• Banii sunt limitați - de multe ori trebuie să 
alegem ce cumpărăm (exemplu: mâncare sau 
jucării), copiii învață astfel să accepte refuzul.

• Diferența dintre nevoie și dorință - copiii de 
grădiniță înțeleg această diferență și o pot accepta.

• Economiile - copiii vor avea o pușculiță în care își pot aduna bani pentru a-și cumpăra ce își 
doresc.

• Cheltuirea banilor - copiii vor fi mai atenți când cheltuie din banii lor pentru că văd cât timp 
și răbdare au investit pentru a-i aduna. Părinții le vor oferi explicații despre alegerile pe care 
pot să le facă cu banii pe care îi au.

• Lucrurile diferite au prețuri diferite - noțiunea de valoare o vor înțelege după vârsta 
școlară, când învață că banii ajung pentru anumite lucruri, dar nu pentru toate.
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Se apropie de logica adulților, lecțiile sunt 
bazate pe situații reale, iar ei sunt deschiși 
la discuții. Pe lângă tot ce am menționat 
la vârsta preșcolară se mai adaugă și 
elementele de mai jos: 

• Câștigul banilor – copiii vor să câștige 
banii lor și este bine să îi încurajăm.

• Cheltuitul banilor – vor să cheltuie singuri, 
să se simtă independenți, dar au nevoie de 
ghidajul părinților care acum îi învață cum să 
analizeze situații diverse și să ia decizii chibzuite.

• Economiile – la vârste mai mari apar tentații mai 
mari și dorințe mai mari. Tocmai de aceea, părinții 
vor veni cu explicații care să încurajeze economisirea 
astfel încât să nu cheltuie toți banii atunci când îi au. 
Îi mai lăsăm să greșească și să tragă concluzii care să îi 
facă mai atenți pe viitor.

• Stabilirea de obiective –  reduc frustrarea copiilor în fața unui refuz, îi încurajează să 
găsească idei de a-și satisface dorința, vor percepe mai bine rolul economiilor.

• Datoriile – copiii pot înțelege ce este un împrumut, cum funcționează, îi vom învăța despre 
dobândă, comisioane, penalități.

• Riscul și siguranța – le vom vorbi despre risc, diminuarea riscului, transferul riscului, 
asigurări, tipuri de asigurări, când și de ce să le facem, cu ce ne ajută, cum funcționează;

• Investițiile – vorbindu-le despre diferite tipuri de investiții le deschidem mintea către 
gândirea antreprenorială, care le va fi de folos indiferent de meseria pe care o vor alege.

• Altruismul – copiii pot învăța că banii ne ajută să facem fapte bune și asta ne poate face mai 
fericiți.

Ce trebuie să știe copiii despre bani în funcție de vârstă?

Copiii cu vârsta cuprinsă între 
8 ani și adolescență
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Informația trebuie să susțină dorințele 
și acțiunile tinerilor care se apropie de 
vârsta la care își iau zborul din cuib și își vor 
asuma consecințele deciziilor lor. 

Dorința de a avea bani și libertatea de a-i 
cheltui este tot mai mare. Petrec mult timp 
departe de părinți, sub influențele și tentațiile 
care vin din mediului extern: gașcă, colegi, 
prieteni, social media, TV, internet. Ce trebuie ei 
să învețe? 

• Câștigul banilor - trebuie să afle elemente 
referitoare la dreptul muncii, ce presupune un 
contract de muncă, ce sunt impozitele datorate, 
care este diferența dintre salariul brut și net, ce 
presupun alte tipuri de venituri, care sunt avantajele 
lor, cum se impozitează.

• Administrarea banilor - analize pe situații de viață. 
Scopul discuțiilor este să înțeleagă că banii care intră 
într-o gospodărie trebuie împărțiți între diferite tipuri de cheltuieli și abia la final rămân banii 
de distracție.

• Economisirea, stabilirea de obiective, acoperirea de riscuri, investițiile pe termen 
mediu și lung, puterea dobânzii compuse, instrumentele financiare – toate aceste 
elemente trebuie să le fie familiare și să puteți avea discuții și dezbateri despre ele.

• Sunt importante discuțiile despre fraude, bani ilegali, situații ilegale și consecințele 
acestor acțiuni asupra vieții de adult.

• Experiențele personale - acum este momentul să îi lăsați să greșească și să învețe din 
experiențele lor cu scopul de a fi pregătiți pentru viața de adult când greșelile sunt mai 
scumpe și consecințele mai dure.

• Voluntariatul și îndreptarea unor sume de bani către cauzele în care cred îi ajută să își 
contureze valorile bune din viață.

Ce trebuie să știe copiii despre bani în funcție de vârstă?

Adolescenții și tinerii adulți
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Cum nu poți învăța să te dai pe bicicletă fără să folosești una, la fel nu poți gestiona 
banii dacă nu ai tangență cu ei. Relația cu banii este emoțională și se bazează pe 
experiențele pe care le-am avut în copilărie, pe informațiile primite și obiceiurile 
formate, pe tot ce am preluat din mediul în care am crescut. 

Sunt părinți care nu sunt de acord cu banii de buzunar și le asigură copiilor tot ce au nevoie, astfel nu îi lasă să vină 
în contact cu banii. O astfel de atitudine va sădi în copil blocaje referitoare la bani, credința că banii sunt răi sau 
periculoși, ceea ce va putea genera o frică de bani și respingerea lor în viața de adult. Există riscul să evite banii, iar 
situația financiară să stea în mâna partenerului sau partenerei de viață.

Frica pe care unii părinți o simt la ideea de a da copiilor bani poate fi gestionată cu ajutorul educației și cu limite 
bine stabilite în funcție de mediul în care crește copilul, dar și de vârsta copilului. 

De la ce vârstă dăm copiilor bani de buzunar?
Banii de buzunar sunt cei pe care copiii îi cheltuie pe lucruri de care au nevoie și pe care și le doresc. Începem să 
le dăm copiilor bani de când introducem pușculița, de când copiii cer lucruri. Copiii mici au doar dorințe, nevoile 
sunt acoperite de către părinți și primesc bani pentru cheltuieli imediate. Copilul poate primi bani să își cumpere o 
banană la piață, un suc de portocale când mergem undeva, o jucărie când mergem la cumpărături. 

Pentru ce le dăm copiilor bani de buzunar?
La vârste mici, scopul banilor de buzunar este de a-i învăța pe copii că banii sunt un mijloc de schimb, că sunt 
limitați și se termină, că deseori trebuie să facem alegeri. Banii li se dau înainte de a face o cumpărătură.

Copiii de vârstă școlară înțeleg cum pot obține bani de la părinți și ce pot face cu ei. Deja intervin prietenii și 
vor și ei aceleași lucruri, jocuri și distracții. Vor fi mult mai tentați să cheltuie banii și totodată motivați să îi 
economisească pentru ceva ce își doresc.

Adolescenții vor avea dorințe influențate mult de mediul în care își petrec timpul, de interesele care îi motivează. În 
timp ce unii vor da banii pe cărți, alții vor da banii pe distracție, important este să învețe să echilibreze cheltuielile 
și să își acopere nevoile înaintea distracției. 

Câți bani de buzunar le dăm copiilor?
Suma banilor de buzunar depinde de vârsta copilului, de nevoile pe care le are de acoperit, de mediul în care 
trăiește, de posibilitățile financiare ale familiei, de modul în care copilul folosește banii și de lecțiile de educație 
financiară pe care dorim să le asimileze. Banii de buzunar pentru copiii începând cu vârsta școlară trebuie 
să le acopere nevoile și să fie și o mică sumă de bani în plus pe care să o gestioneze după bunul plac, să o 
economisească sau să o cheltuie pe mici plăceri. 

Câți bani de buzunar ar 
trebui să îi dau copilului 
în funcție de vârstă?
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Cum să calculezi suma de bani?
Ce mănâncă copilul? Un covrig de 1-2 lei? Un sandvici de 5-7 lei și cumpără apă pentru că ghiozdanul este deja 
greu? Dacă există o cantină la școală, care este prețul unui meniu? Poate mâncarea este asigurată de o firmă de 
catering sau copilul ia pachet de acasă și nu are nevoie să acopere nicio nevoie, deci banii de buzunar sunt pentru 
ceva dorit de la chioșcul școlii și câțiva lei îi ajung, la care mai adaug câțiva lei.

De la vârsta adolescenței putem include în banii de buzunar și bugetul destinat cursurilor opționale, distracției, 
hainelor, excursiilor, ieșirilor cu prietenii și altele. Astfel adolescentul va avea o sumă de gestionat pentru nevoile 
și dorințele proprii. Va face greșeli, va găsi soluții, va trage concluzii și va învăța să își gestioneze banii. 

Ce se întâmplă dacă banii de buzunar sunt prea puțini sau prea mulți?
Banii prea puțini pot duce la frustrare, invidie, uneori la prietenii nepotrivite cu copii care au bani și ”fac cinste”. 
Dacă situația financiară a familiei este modestă sau banii sunt destinați unor nevoi, explicațiile și includerea 
copilului în discuții despre administrarea banilor va duce la reducerea frustrării. Poate banii merg la stingerea unor 
datorii sau la cheltuielile medicale ale unui membru din familie, și copilul va ști motivul pentru care nu poate primi 
mai mulți bani. În schimb, dacă copilul înțelege din discuțiile sau din atitudinea voastră că aveți bani și crede că nu 
vreți să îi dați, va avea sentimente negative și reacții nedorite. Explicați copilului valorile familiei, de ce banii în casa 
voastră au alte priorități, eventual discutați metode prin care de la o vârstă îi susțineți să poată obține venituri 
pentru a-și suplimenta banii de buzunar.

Banii de buzunar prea mulți, comparativ cu nevoile pe care le au și cu banii pe care îi primesc prietenii lor, pot 
genera consecințe dorite sau nedorite. Consecințele dorite sunt cele în care copilul gestionează bine banii, îi 
cheltuie chibzuit, are grijă de ei, își cumpără lucruri de calitate, cărți sau cursuri care îl ajută să se dezvolte. Copilul 
care înțelege că alți copii nu au aceiași bani și nici aceleași șanse, uneori va face bucurii celor din jur. Există și cazul 
în care consecințele nu sunt cele dorite. Copilul ia faptul că are bani mulți și că alții îl invidiază ca pe un semn de 
superioritate. Banii ajung să fie cheltuiți pe jocuri și distracții de moment, unele generatoare de adicții cum sunt 
jocurile cu bani pe telefon și altele. Aceste consecințe negative nu vin neapărat din lipsa de educație financiară de 
acasă, ci pot fi generate de influența din jur venită într-o fază sensibilă de dezvoltare a adolescentului. În acest 
caz, temporar, banii de buzunar vor fi reduși la nevoi de bază și părinții vor fi cei care vor alege ce să cumpere. 
Includerea lor în activități de voluntariat îi poate ajuta să restabilească valori sănătoase departe de influența care 
le-a generat pe celelalte. 

Le reducem banii de buzunar dacă ei primesc bani și din alte surse? (ex: bunici) 
Sunt copii care primesc în mod regulat bani de la bunici sau alte persoane din familie. Părinții se întreabă dacă ar 
trebui să reducă suma de bani pe care ei o dau copiilor. Sunt două variante:

• reducem suma astfel încât per total copilul să se încadreze în limitele pe care noi le considerăm sănătoase;

• nu modificăm suma și îi învățăm pe copii ce să facă cu sumele de bani care le ajung în pușculiță.

Oricare dintre cele două decizii este corectă atâta timp cât luăm în considerare punctul în care ne aflăm cu 
educația financiară, personalitatea copilului, timpul pe care îl petrecem împreună astfel încât să știm că banii se 
folosesc în mod corect conform valorilor noastre, modul în care copilul se raportează la bani, influența pe care 
copilul o are din afara casei și tentațiile pe care le întâlnește, precum și modul în care noi le putem gestiona alături 
de copil.
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Suntem tentați să cumpărăm distracția și fericirea. Distracția o putem 
cumpăra, însă fericirea nu e la vedere pe raft la magazinul de fericire. 
Copiii sunt maeștri în a ne arăta că bucuria se poate obține foarte ușor, 
gratis. Vă recomand următoarele surse de distracții, pe care le puteți 
completa cu ideile voastre.

1. Vizite în locuri noi
Vizitați ceva nou sau ceva ce nu ați vizitat de mult timp cum ar fi: expoziții, 
galerii de artă, muzee, grădina zoo, grădina botanică, clădiri istorice. 
Pregătirea din timp, documentarea, discuțiile legate de programul zilei, 
despre ce veți face, când și cum, vor face vizita mult mai interesantă și 
evident, mai așteptată.

2. Evenimente gratuite
Verifică evenimentele gratuite organizate în zilele de weekend sau în zilele 
libere legale, ori în vacanțele copiilor: spectacole în aer liber cu muzică, cu 
teatru de păpuși, cu ateliere hand made pentru copii etc. Cu această ocazie 
poți descoperi și ce înclinații are copilul.

3. Excursii în natură
Pentru copiii mici: pregătește liste cu ce pot găsi în natură - o gărgăriță, o 
albină, un fluture, o floare, o frunză, un copac, un mușuroi de furnici. Ia cu 
tine lista și carioci de bifat. Pentru copiii mai mari: fă-i atenți la elemente 
noi găsite pe traseu, fă poze și acasă căutați denumiri de păsări, plante, 
flori, copaci. O idee grozavă ar fi să faceți și un picnic în natură.

4. Explorează orașul
Dacă nu te încumeți la drumeții în aer liber, alege să vizitezi o parte din 
oraș. Zona de centru vechi, străduțe mai deosebite, zone verzi, parcuri, 
zone cu case și flori, case memoriale, clădiri istorice sau sediul diferitelor 
instituții – explică-le copiilor ce se întâmplă în acele clădiri, ce fac oamenii 
care muncesc acolo și care este rostul muncii lor pentru societate.

10 idei de distracție în familie 
cu un buget redus
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5. Vizitează o rudă
Folosește șansa ca de fiecare dată când vizitați o rudă să îi vorbiți copilului 
despre viața voastră de pe vremea când erați copil, despre părinți, despre 
bunici, despre ruda vizitată și cum era viața pe vremuri. Acestea sunt 
povești pe care copiii le consideră printre cele mai fascinante.

6. Distracție la îndemână
De multe ori lucrurile obișnuite par fără farmec pentru noi, dar ele aduc 
multă bucurie copiilor. Folosiți orice distracție la îndemână în funcție de 
locul în care trăiți: un picnic lângă apă, un foc de tabără dacă mergeți la 
țară sau stați la curte, o expediție în pădure dacă stați aproape de pădure.

7. Voluntariat
Cu copiii mai mari puteți să faceți acțiuni de voluntariat. Ele aduc multă 
încredere copilului, dau sens și construiesc valori. Vorbiți cu ei despre 
importanța acțiunilor lor și binele pe care efortul depus îl aduce în viețile 
celorlalți sau pentru salvarea planetei. Ajutați-i să se împrietenească 
cu alți copii sau chemați și alți prieteni alături de voi. Va fi o experiență 
frumoasă, de neuitat.

8. Board games, jocuri în familie
Jocurile în familie „bat” orice joc pe calculator sau film la televizor. Prin joc 
învățați copiii cum să fie fair-play, cum să facă strategii, cum să câștige, 
dar și cum să piardă, cum să se bucure de joc și nu doar de rezultat. Lăsați 
copilul să aleagă jocul serii, iar dacă aveți mai mulți copii, fiecare poate 
alege un joc și stabiliți de la început regulile și câte ture veți juca. 

9. Proiecte simple
Căutați pe internet idei de experimente simple și faceți-le acasă. Combinați 
culori, faceți origami, gătiți rețete simple, învățați să tricotați sau să 
croșetați, chiar să coaseți un nasture sau să croiți și să faceți o haină 
pentru păpușă, să învățați un dans de pe internet sau un cântec sau puteți 
organiza o mică piesă de teatru.

10. Seara specială
Chiar dacă oricum vă uitați la televizor împreună, puteți face o seară de 
film și o anunțați încă de dimineață ca pe un super eveniment. Lăsați 
copilul să aleagă filmul dintr-o listă dată de voi și anunțați de câteva ori 
faptul că „seara asta e seara de film în familie”. Comportați-vă de parcă 
ați fi la premiera anului, o să fie un eveniment simplu transformat într-un 
eveniment wow la care participă toată familia și încântarea copilului va fi 
pe măsură.
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Educația financiară 
pentru părinți
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Fără doar și poate, venirea unui copil pe lume este o mare bucurie. Iar din dorința 
de a primi copilul cât mai bine în cadrul familiei și din nevoia de a ține ritmul cu 
standardele sociale, uneori cheltuim mulți bani, poate mai mulți decât ar fi cazul. 

Ne dorim să nu îi lipsească copilului nostru nimic, cumpărăm tot ce avem nevoie sau credem că s-ar putea să avem 
nevoie, căutăm calitatea cea mai bună indiferent de preț și asta ne dă încrederea că suntem părinți buni. Cam toți 
părinții pot confirma că mai ales la primul copil au exagerat cu cheltuielile, așa că haideți să învățăm de la cei care 
au trecut deja prin această experiență. 

Cele mai mari cheltuieli sunt la început de drum
Mobilierul pentru copil, pătuțul, salteaua specială, așternuturile din fibre naturale, masa de înfășat, toate costă 
destul de mult pentru cât apucă să fie folosite. Căruciorul copilului, cu scoică de mașină și landou este iar o 
cheltuială importantă. Trebuie să luați în considerare dacă există lift sau sunt scări de urcat și coborât; deoarece 
căruciorul va fi folosit zilnic câțiva ani, trebuie să fie trainic și stabil, dar și ușor de manevrat, extins sau adunat. 

Comparativ, cheltuielile cu stocul inițial de scutece, hăinuțe și alte obiecte nu mai par atât de mari, însă se adună și 
suma totală se simte la portofel.  

Dacă ajungeți la concluzia că aveți nevoie de spațiu mai mare, de o mașină mai mare sau vreți să renovați camera 
copilului, atunci sper că aveți economii care să vă susțină aceste dorințe deoarece, după venirea copilului, banii vor 
pleca din conturile voastre mai repede decât o făceau înainte.  

De ce să faci economii înainte de venirea copilului?
Cheltuielile de după venirea copilului sunt mari și unele nu pot fi evitate sau negociate. La spital vi se pot propune 
teste medicale preventive și, cum orice părinte dorește să știe că e bine copilul, veți da banii necesari pentru 
liniștea voastră sufletească. Apoi, dacă mama nu poate alăpta, trebuie apelat la lapte praf, ceea ce se traduce 
într-o cheltuială lunară consistentă, la care se mai adaugă și biberoane, tetine, sterilizator, încălzitor etc.

De la 6 luni se începe diversificarea și, pentru o alimentație cât mai sănătoasă, veți scoate bani mai mulți din 
buzunar pentru hrană și instrumentele speciale de preparat hrana: aparat de gătit la abur, blender etc.

Apoi copilul crește și aveți nevoie poate de o bonă sau să înscrieți copilul la creșă, grădiniță, școală și afterschool. 
Ce vreau să vă scot în evidență este faptul că pe măsură ce timpul trece cheltuielile nu se vor diminua.

De Anamaria Ciuhuță

Cum să faci 
economii când 
aștepți un copil?
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Cum să reduci sau să eviți anumite cheltuieli legate de bebeluș?
Apelează la ajutorul prietenilor și familiei, acceptă propunerile lor. De multe ori cei dragi se oferă să îți împrumute 
diverse obiecte legate de îngrijirea bebelușului: cădiță, masă de înfășat, leagăn, scaun de bebe, cărucior, coșuleț 
sau pătuț, haine și altele.

La botez sau la evenimentele la care cei dragi ar veni cu diverse cadouri pentru bebe, ia inițiativa și fă-le tu 
propuneri sau spune-le că veți cumpăra voi ce are bebe nevoie. Poate îți este rușine, dar sunt mari șanse să te alegi 
cu o grămadă de lucruri scumpe și nefolositoare cum ar fi haine prea mici sau prea mari (care în sezonul potrivit 
vor fi mici, deci nu le poți folosi), jucării nepotrivite sau dubluri, obiecte pe care nu le vei folosi niciodată. 

Ce să faceți în familie?
În ultimul trimestru de sarcină mama intră în acea perioadă de ”nesting” adică aranjarea cuibului. Cuprinsă de 
emoții, mama poate exagera cu cheltuielile pentru casă și pentru bebe, iar tata trebuie să fie alături de ea și să 
echilibreze cu mult tact situația. Situația poate fi și invers, mama să accepte lucruri primite de la cei dragi, însă 
tatăl să fie cel care vrea totul nou pentru puiul lui și să piardă noțiunea banilor în entuziasmul așteptării.

Dacă în copilărie unul dintre viitorii părinți a avut lipsuri materiale, acum va avea tendința de a exagera cu 
cheltuielile și va dori să nu facă rabat la nimic pentru copilul mult așteptat. Vă propun să discutați aspectele 
legate de bani și să stabiliți prioritățile pe termen scurt (până într-un an), mediu (până în 5 ani) și lung. Discuțiile 
legate de bani trebuie să facă parte din obiceiul bun al administrării casei, să vă ascultați reciproc, să cântăriți 
opțiunile, apoi să luați decizia corectă pentru voi.

Apelați la ajutorul familiei și al prietenilor, acceptați cadourile pe care vi le fac sau obiectele 
împrumutate. Cheltuiți doar pe ce aveți reală nevoie și căutați varianta cea mai convenabilă 
calitate preț. Contează mai mult utilitatea produsului și mai puțin brandul. 

Faceți economii și rezerve de bani pentru 
fondul vostru de siguranță
Discutați cu apropiații despre cheltuielile pe care ei le-au 
făcut și ulterior s-au dovedit inutile. Învățați din greșelile 
lor, păstrați-vă banii și mai bine, faceți o asigurare de viață 
prin care să economisiți pentru viitorul copilului. Fiți chibzuiți, 
vă veți felicita mai târziu. Bucurați-vă din plin de aceste 
momente. 

https://www.aegon.ro/asigurari/protectie-si-economisire/
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Indiferent dacă trebuie să fii mereu atent la cheltuieli sau dacă ai o viaţă 
confortabilă, atunci când urmează să devii părinte, trebuie să te pregătești 
financiar, pentru că bugetul tău va include de acum înainte noi cheltuieli 

Iată cinci recomandări care te pot ajuta să ții sub control situația financiară atunci când familia se extinde.

5 lucruri pe care îți recomandăm 
să le faci atunci când ești părinte

1. Pregătește un plan financiar de rezervă
Atunci când principala preocupare este nașterea, orice altceva ar trebui să fie în plan 
secund, nu? Ei bine, în realitate lucrurile nu stau chiar aşa. Este bine să fii pregătit pentru 
neprevăzut și în ceea ce privește partea financiară. Specialiștii recomandă să fii prevăzător 
și să ai o rezervă echivalentă a trei sau poate chiar șase luni de costuri de trai. 

2. Reevaluează-ți acoperirea asigurărilor pe care le deții
Extinderea familiei este un moment extraordinar, însă costurile neplanificate pot umbri 
această bucurie, chiar şi în cazul celor mai euforici părinți. Reevaluează-ți asigurarea de 
sănătate şi asigură-te că acoperă costuri legate de perioada sarcinii, naștere şi perioada 
de recuperare de după. De asemenea, poți lua în calcul și o asigurare de spitalizare în caz 
de accident sau boală, care să te ajute să îți regăsești stabilitatea în caz de neprevăzut.  

3. Pregătește un testament
Atunci când devii părinte, devii automat cea mai importantă persoană pentru copilul 
tău. Acum este momentul potrivit să îţi faci un testament. Poate te gândești că ești 
încă tânăr, iar în țara noastră această practică nu a fost adoptată la scară largă, însă 
bunele practici din Occident ar putea fi preluate. De asemenea, revizuiește-ți şi polița 
de asigurare şi desemnează-ți copilul ca beneficiar al asigurării tale de viață. 

4. Dă-le prietenilor posibilitatea să contribuie la primul cont al 
celui mic
În loc să investească în haine, jucării, flori sau cine știe ce alte lucruri care pe cât sunt 
de drăguțe, pe atât de repede devin inutile, spune-le celor apropiați că ai început deja 
să economisești pentru viitorul celui mic și dă-le opțiunea de a contribui și ei la primul 
cont bancar al acestuia. Dacă pare prea direct, îi poți cere unui prieten să le ofere detalii 
celorlalți și să organizeze strângerea sumelor care vor ajunge în contul copilului. 

5. Niciodată nu e prea devreme să economisești pentru studii
Una dintre marile investiții pe care le faci ca părinte în viitorul copilului tău este cea în 
educație. Pentru că sumele nu sunt deloc de neglijat, iar a-i asigura copilului opțiunea 
de a studia în străinătate poate fi costisitoare, niciodată nu este mult prea devreme 
să începi să pui bani deoparte pentru acest obiectiv. Află cum poți economisi eficient 
pentru studiile copilului tău.

https://www.aegon.ro/blog/campanii/economiseste-pentru-educatia-copilului-tau/
https://www.aegon.ro/blog/campanii/economiseste-pentru-educatia-copilului-tau/
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Dacă faci parte dintr-o familie foarte generoasă sau ai prieteni topiți după 
copilul tău, probabil te afli în poziția în care casa ta este un depozit de jucării cu 
care copilul nu se joacă și de care te împiedici la tot pasul. Află cum poți reduce 
cheltuielile celor din jur fără resentimente. 

De obicei, bunicii sunt primii care din prea multă dragoste sufocă copilul cu diverse: haine, jucării, tot ce vrea 
și cere puiul mic, chiar și ce nu a apucat să ceară încă. În curând copilul crește și ajunge să le facă direct listă 
de cumpărături. Pe cât de drăgălaș poate fi copilul tău în poziția de manager pe resursele bunicilor, pe atât de 
îngrijorați sunteți voi părinții de banii aruncați pe fereastră și, mai ales, de relația care se construiește între copil și 
cei dragi prin intermediul banilor.

Cum să abordați problema banilor cheltuiți de cei dragi fără să apară resentimente? 
Nu este o discuție ușoară pe care va fi nevoie să o porți cu cei apropiați, dar cu siguranță va fi utilă. Mai jos 
regăsești 5 pași pe care îi poți urma pentru a nu apărea resentimente. 

1. Fără reproș sau vorbe care pot fi înțelese ca reproș
Gestul făcut de cei dragi este din dragoste așa că orice sugestie sau idee care poate părea un reproș va durea și 
va genera consecințe neplăcute. Puteți da vina pe mine sau pe educatorii financiari și pe experții în parenting care 
vă învață să nu răsfățați copilul și, prin urmare, cantitatea de jucării, haine, bani sau alte lucruri primite de copil 
trebuie să fie redusă la nivelul nevoilor reale.

2. Cereți păreri și ascultați cu interes
Cum ați putea implementa asta? Eventual să îi cumpărați copilului un cadou mai mare și mai util la care să 
contribuiți toți și aici cereți păreri: să fie o bicicletă sau mai bine mobila de jucărie pe care și-o dorește? Sau poate 
mai bine să investiți banii dați pe jucării pe ceva ce dezvoltă copilul? Un curs de înot sau unul pentru o limbă 
străină sau... și aici cereți idei.

3. Găsiți soluții împreună
Dacă propunerile pe care le primiți nu vă sunt pe plac, luați-le în considerare și mergeți mai departe cu ideile în 
direcția în care doriți să duceți discuția. ”Pentru că nu suntem hotărâți, poate ar fi mai bine să adunăm banii. Să 
facem un cont sau o asigurare în care virăm bani lunar pentru a-i avea când crește. Ce credeți? La 18 ani nu o să își 
amintească muntele acesta de jucării, dar o să îi fie de folos banii pentru studiile pe care și le dorește.” Cine credeți 
că o să vă răspundă ”ba nuuuu, mai bine cheltuim în continuare pe jucării”?

De Anamaria Ciuhuță

Ce să faci când cei din 
jur cumpără prea multe 
pentru copilul tău
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4. Reamintiți-le discuția avută
La următoarea vizită, când vin încărcați așa cum sunt obișnuiți, nu luați foc încă de la intrare, nu comentați, lăsați 
lucrurile să se desfășoare. Mai târziu, când stați liniștiți la o cafea, reamintiți discuția și stabiliți limitele de comun 
acord. Sunt persoane care cumpără ceva pentru că așa simt că pot avea parte de mai multă dragoste din partea 
copilului. Alții cumpără pentru că își permit. Alții cumpără pentru că ei nu au avut jucării sau haine sau dulciuri în 
copilărie și și-au dorit. Chiar dacă îi înțelegeți și vă este clar și motivul pentru care fac aceste cheltuieli, 
știți că asta nu ajută copilul vostru în dezvoltare și banii aceia sunt în mare parte aruncați pe 
fereastră pe lucruri care nu contează.

5. Stabiliți limite și reguli care să fie în 
avantajul lor și al copilului vostru
Dacă ajungeți la un consens, cadourile de vizită vor fi 
tot mai simbolice. Cadourile mai mari se vor cumpăra de 
sărbători și la ocazii, iar ele vor scădea numeric. Puteți 
încuraja copilul să își facă lista de dorințe și să menționați 
că din partea voastră și a bunicilor / nașilor/ unchilor vor 
primi un singur cadou, să se gândească bine și să aleagă din 
listă care sunt primele trei dorințe, ca să vedeți ce puteți găsi. 
Pentru copiii mai mari faceți același lucru, doar că în cazul lor 
puteți stabili și o sumă în care să se încadreze cu cadoul sau 
pentru adolescenți puteți chiar să le dați banii dacă cer asta și își 
vor cumpăra ei ce își doresc.
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Tu ce preferi? Să pui bani deoparte pe o perioadă de timp 
mai lungă, dar să faci un efort financiar mic? Sau să faci un 
efort financiar mare pe o perioadă mai scurtă?
Dacă ești o persoană tânără, sfatul nostru este să alegi prima variantă. Astfel te 
bucuri de avantajul timpului, pui constant sume de bani deoparte și te bucuri de 
viață fără să faci mari sacrificii.

Cum poate lucra timpul 
în favoarea ta?

Notă: Pentru simplificarea exemplului, nu am introdus și calculul dobânzii aferente procesului de acumulare, 
care este un element favorabil procesului de acumulare.

Haideți să luăm două exemple, știind un lucru important: 
CAPITALUL ACUMULAT = Timp x Bani. Obiectivul tău de 
economisire rămâne același în ambele situații: 100.000 lei.

EXEMPLUL 1 

100.000 lei 

25 ani  

4.000 lei/an

EXEMPLUL 2 

100.000 lei 

10 ani  

10.000 lei/an
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Ce ți-ai dorit tu când erai mic? Poate o să-mi povestești cât de mult ți-ai dorit o 
jucărie sau cu ce nerăbdare așteptai să pleci cu familia la mare, la munte sau la 
bunici. Dar ce ți-ai dorit mai mult și mai mult? Ți-ai dorit să fii mare, nu-i așa? 
 
Când eram mic de tot, voiam să fiu mare. La propriu. Mama mă măsura și făcea niște semne pe tocul ușii să vadă 
cum mă dezvolt. Și eu muream de nerăbdare să depășesc ultimul semn făcut, să fiu și mai mare decât fusesem cu 
o zi înainte sau chiar cu un minut înainte.

Mai apoi a venit perioada „Da’ de ce?”-urilor. Uneori poți să-i spui copilului o poveste, alteori poți să-i dai niște 
exemple, poți să-i arăți cum funcționează ceva dar, oricât te-ai strădui, la un moment dat tot te încuie și nu mai știi 
ce să-i spui. Iar atunci îi spui:„Lasă că o să înțelegi tu mai târziu când vei fi mare”. Ei bine, eu voiam să le înțeleg pe 
toate, deci voiam să fiu mare.

Am fost nerăbdător să cresc mare ca să merg la grădiniță și după aceea la școală. Dar nu mi-a spus nimeni că la 
școală nu te duci ca să te joci. După câteva zile am zis că nu mai vreau să mă duc și că mai bine mă fac pensionar 
ca bunica. Am vrut să fiu mare ca să mă lase și pe mine ai mei la joacă cu alți copii, pe urmă să mă lase să vin mai 
târziu acasă, pe urmă să vin și mai târziu, pe urmă să merg singur la concerte, să merg singur la mare... Practic, în 
fiecare an exista câte ceva care mă făcea să-mi doresc să cresc mai mare. Unde mai pui că în fiecare an de ziua 
mea eram sărbătorit, de parcă era mare realizare că am mai crescut cu un an. Uite că pe atunci era, acum nu mai e. 
Acum încep să mă gândesc că am mai îmbătrânit cu un an, nu că am mai crescut cu un an.

Când apar primele mari responsabilități?
Treaba este că nu ne-a spus nimeni că atunci când vom fi mari va trebui să ne descurcăm singuri. Și nu doar să ne 
descurcăm noi înșine, dar vor apărea și responsabilități. Din ce în ce mai mari. Apare prima casă, poate primul credit 
sau chiar primul copil. Din când în când mi-aș dori să fiu din nou copil. Și nu că aș vrea să fug de responsabilități, 
dar câteodată simt că sunt obosit și aș vrea o pauză. Problema e că nimeni nu îmi dă nicio pauză. „Meseria” de 
adult e full-time, fără pauze, fără concedii.

Și mai e ceva. Pe vremuri, oamenii aveau o stabilitate destul de mare – pentru majoritatea, drumul prin viață era 
simplu: se duceau la școală, după școală se angajau undeva și job-ul acela era pe viață sau mă rog, până la pensie. 
Nu zic că viața era lipsită de greutăți, dar parcă era mai liniară, mai previzibilă, mai ușor de răzbătut. Acum lumea 
e în continuă mișcare, tehnologiile se schimbă în mod alert, job-urile apar și dispar foarte repede. Toate greutățile 
apasă mai greu atunci când ai familie sau când te-ai înhămat la un credit pentru casă. Iar dacă ți-ai asumat și 
responsabilitatea creșterii unor copii, atunci e foarte dificil, mai ales în perioadele de mare incertitudine.

De Stelian Muscalu

Când este 
momentul pentru 
prima asigurare?
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Când e timpul pentru prima asigurare?
Da, e complicat să schimbi lumea de unul singur, dar nici să fii contemplativ și fatalist ca în balada Miorița. S-au 
inventat mai multe instrumente și metode care te ajută să diminuezi riscurile. Nu le poți înlătura, dar măcar 
dacă se întâmplă ceva rău, atunci ești pregătit, ești acoperit. Știi, treaba aia cu „mie nu mi se poate întâmpla 
niciodată” nu prea ține, așa că trebuie să-ți iei măsuri de siguranță. Și există măsuri de siguranță active – măsuri 
care previn producerea unor evenimente nefericite, de exemplu să mergi prudent cu mașina, să faci 
niște cursuri de condus defensiv, să nu te urci beat sau obosit la volan etc. și măsuri de 
siguranță pasive – măsuri care reduc șocurile sau limitează daunele în cazul în care 
evenimentul nefericit s-a produs chiar dacă tu ai fost prudent, iar aici e 
timpul să vorbim și despre prima asigurare, care poate funcționa ca 
un airbag pentru portofelul tău și pentru cei care depind 
financiar de tine.

Secretul: începe cât mai devreme
Multă lume are impresia că asigurările sunt pentru bogați. 
Nu e chiar așa. Secretul cu asigurările este să începi 
devreme. Mă refer la asigurările de viață cu toate variantele 
lor. Cât de devreme ar trebui să începi? Cât de devreme poți. 
Sunt multe variante disponibile, cred că asigurările de viață 
sunt produsele financiare cele mai flexibile. În cazul asigurărilor 
de viață cu economisire, un mare beneficiu este că suma 
acumulată va putea fi folosită pentru studii atunci când copiii vor 
crește, ca și capital pentru a începe o mică afacere pe cont propriu 
sau pentru a avea asigurați bani în plus la pensie.

https://www.aegon.ro/asigurari/protectie-si-economisire/
https://www.aegon.ro/asigurari/protectie-si-economisire/
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Această întrebare nu se referă 
la expectanța ta de viață, ci la 
persoanele care depind financiar de 
tine și care ar avea de suferit dacă tu nu 
ai mai fi sau dacă, în urma unui accident 
sau a unor probleme medicale, ai deveni 
indisponibil ca și principal aducător de 
venituri familiei tale.

De îndată ce devii părinte, apare o persoană 
care depinde doar de tine. Asigurarea de viață se aseamănă cu varianta 
financiară a unui scaun auto pentru copii – speri din tot sufletul să nu 
testezi niciodată eficiența lui, dar e bine să știi că protecția este acolo. 
Când ne gândim la asigurări de viață, ne gândim la resurse pentru cei pe 
care i-am lăsa în urmă. Nu e doar suplinirea unui venit, e un sprijin care te 
ajută să te redresezi după ce ai trecut prin momente dificile.

Una dintre primele decizii pe care le vei lua atunci când vei încheia o 
asigurare de viață este să alegi tipul de asigurare care acoperă cel mai bine 
nevoile tale. 

O asigurare de viață cu economisire te-ar putea ajuta să aduni bani pentru 
cele mai importante momente din viața copilului: momentul în care începe 
studiile sau chiar fericitul eveniment al căsătoriei. La maturitatea asigurării 
vei primi o sumă de bani garantată pentru planurile de viitor ale familiei 
tale. Și, pentru că pe parcursul acestei călătorii pot apărea și alte hopuri 
poți să faci o co-asigurare pentru copilul tău.

“Mulți dintre clienții noștri încheie o asigurare cu componentă de 
economisire atunci când devin părinți. Mai avem chiar și clienți care aleg 
să înceapă un plan de rezervă înainte de a avea un copil. Pe cei care au 
copii, un plan de economisire îi ajută să fie pregătiți financiar pentru viitor”, 
spune Emilia Leonte, Director Vânzări al Aegon România.

Când ar trebui să mă 
gândesc la o asigurare 
de viață?

Ce tip de asigurare 
de viață este cea mai 
potrivită pentru părinți?

Părinții întreabă, 
Aegon răspunde

Răspunsul la această întrebare depinde de motivul pentru care îți dorești 
o asigurare. Dacă dorești să ai parte de protecție și să aduni bani pentru 
când copiii tăi vor începe studiile universitare, ideal ar fi să închei o 
asigurare pe termen lung încă din primii lor ani de viață. Ai chiar varianta 
să achiți primele de asigurare din alocația lor. Dacă vrei să economisești 
pentru un trai mai bun la pensie, la fel, e bine să începi cât mai din timp, 
iar o asigurare de viață cu economisire ar putea să suplimenteze veniturile 
diminuate odată cu pensionarea.

Pe ce perioadă să închei 
asigurarea și ce valoare 
ar trebui să acopere?

https://www.aegon.ro/asigurari/protectie-si-economisire/
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Atunci când decizi să închei o asigurare de viață, consultă-te cu partenerul 
și stabiliți împreună cât din bugetul lunar puteți aloca pentru acest pas. De 
multe ori, unul din parteneri va fi mai îngrijorat de impactul pe care primele 
de asigurare l-ar avea asupra bugetului familiei. Din fericire, asigurările de 
viață sunt mai accesibile decât oamenii tind să creadă.

Să luăm exemplul Anei care anul acesta a devenit mămică pentru prima 
oară. S-a gândit că vrea să economisească încă de pe acum pentru viitorul 
fiicei ei, Cristina. A aflat de la bancă despre o asigurare cu economisire și, 
după ce a a făcut mai multe simulări folosind un calculator online, a ajuns 
împreună cu soțul ei, Călin, la concluzia că pot susține pe termen lung 
plata unei prime de asigurare de 270 lei/lună.

Poate să acopere fără probleme cu alocația Cristinei în totalitate acest 
cost timp de 2 ani (între 0-2 ani, alocația de stat este de 600 de lei/lună). 
Iar mai apoi, între 2 și 18 ani, Cristina va primi o alocație de 243 lei/lună 
(valoare valabilă la momentul actual, anul 2022), iar părinții ei vor contribui 
cu diferența necesară pentru a achita prima de asigurare. Așadar, investind 
inteligent alocația fiicei ei, Ana poate primi primi 78.030 lei la majoratul 
Cristinei.

Cuplurile căsătorite tind de obicei să aleagă partenerul de viață ca 
beneficiar al asigurării, dar pot să desemneze ca beneficiar și copilul minor. 

Avantajul desemnării unui beneficiar pe asigurare este una care ține și 
de cadrul legal – odată beneficiarul desemnat, acesta poate beneficia 
de sumele asigurate fără a mai aștepta dezbaterea succesiunii, fără alte 
costuri legate de acte notariale etc. 

Poți oricând să modifici beneficiarii asigurării tale, chiar dacă nu ești încă 
hotărât cum să procedezi. Important este să alegi o persoană în care ai 
încredere și să nu uiți să îți actualizezi polița în cazul în care lucrurile se 
schimbă.

Cât mă costă o 
asigurare de viață?

Pe cine ar trebui să îi 
desemnez ca beneficiari 
ai asigurării mele?

Nivelul de trai pe care îl ai acum, planurile pentru viitorul copiilor și liniștea 
ta sunt factori importanți care te ajută să stabilești tipul de asigurare și 
perioada pe care ești confortabil să o închei. Regula numărul unu este să 
te gândești cât timp ar trebui să dureze ca să atingi principalele obiective 
pe care ți le-ai propus. Spre exemplu, dacă în momentul în care îți faci 
asigurarea copiii tăi sunt mici, o asigurare cu economisire încheiată pe 
o perioadă de minimum 16 ani ar fi varianta cea mai bună prin care poți 
acoperi costurile generate de studiile superioare.

“O asigurare de viață te ajută să strângi bani pe termen mediu sau lung, cu 
un efort financiar mai mic. De aceea este esențială stabilirea unui obiectiv 
corect atunci când alegi un tip sau altul de asigurare”, mai spune Emilia 
Leonte, Director Vânzări al Aegon România.

https://www.aegon.ro/blog/campanii/economiseste-pentru-educatia-copilului-tau/
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Cât de multă protecție financiară ai 
nevoie să îți ofere asigurarea ta cu 
economisire?

Atunci când alegi o asigurare de viață cu componentă de acumulare 
este nevoie să ții cont de un lucru important: de ce sume de bani ai 
nevoie ca tu sau familia ta să beneficieze în cazul unui eveniment 
neprevăzut.

Aceste sume au rolul de a permite 
membrilor familiei să se adapteze la noul 
context financiar, având în vedere dispariția 
principalului generator de venit. 

Astfel, o perioadă de 5, până la 7 ani este 
considerată de către specialiști ca fiind 
corespunzătoare.

Din punct de vedere financiar, invaliditatea 
totală permanentă are un impact mai mare 
decât decesul. Dacă în cazul decesului, dispare 
persoana atât ca generatoare de venit, cât și 
ca și consumator, în cazul Invalidității persoana 
afectată nu mai are capacitatea de a genera 
venit.

Mai mult, devine un consumator special: 
pe lângă nevoile uzuale ale unei persoane 
sănătoase, cheltuielile legate de necesitățile 
medicale sunt consistente.

Suma asigurată  
în caz de deces 

Deces din boală 
= 5 x venitul anual 

Deces din accident 
= 7 x venitul anual

Suma asigurată  
în caz de invaliditate 
totală permanentă 

Invaliditate din boală 
sau accident 
= 7 - 9 x venitul anual
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Există trei instrumente simple si foarte la îndemână să preiei controlul asupra banilor tăi: 

1.Bilanțul personal anual – ce este și cum îl poți face?
Bilanțul arată care este valoarea contabilă a unei companii. Bilanțul personal o să-ți arate care este valoarea ta, pe 
persoană fizică. Desigur, viața unui om nu poate fi cuantificată în bani, dar dacă ar fi să reducem totul la bani atunci ai 
putea, completând o foaie de bilanț, să vezi cam cum te situezi. Și dacă îți completezi bilanțul periodic, să zicem o dată 
pe an, atunci ai putea să vezi și cum ai evoluat. 

Bilanțul este foarte simplu de completat:

• Iei o foaie de hârtie și o împarți în 2.

• În stânga treci tot ce ai de luat, plus valoarea tuturor bunurilor pe care le ai.

• În dreapta treci tot ce ai de dat.

Regula spune că ce este în partea stângă a bilanțului trebuie să fie egal cu ce este în dreapta. Adică activele 
companiei = pasive + capital. Dacă respecți aceeași regulă și pentru bilanțul personal atunci în dreapta vei avea ce ai 
de dat + valoarea ta în bani din punct de vedere contabil.

Hai să vedem și un exemplu scurt: să spunem că ai un cont de economii - îl treci în partea stângă. Ai o mașină - treci 
valoarea ei în partea stângă. Ai făcut un credit și ți-ai luat și o casă. Treci valoarea casei tot în partea stângă. În același 
timp, treci creditul în partea dreaptă pentru că aceia nu sunt banii tăi, sunt banii pe care va trebui să-i dai băncii înapoi, 
așa cum te-ai angajat prin contract. În partea dreaptă nu treci doar rata pe care trebuie s-o dai pe luna în curs, ci treci 
toată suma pe care trebuie să o dai înapoi, adică rata lunară x numărul de luni în care trebui să achiți creditul.

Anul viitor să sperăm că suma pe care o găsești în contul de economii este mai mare, dar valoarea mașinii este mai mică 
pentru că a început să ruginească. În schimb, a crescut valoarea casei pentru că piața imobiliară a crescut. Și în partea 
dreaptă a bilanțului lucrurile stau mai bine pentru că împrumutul a scăzut. Cu cât a scăzut? Păi fix cu cele 12 rate pe care 
le-ai plătit în ultimul an care s-a scurs de la bilanțul precedent. Deci, per total valoarea ta a crescut față de anul anterior.

De Stelian Muscalu

Îți curg banii printre 
degete? Preia controlul
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2. Situația veniturilor și a cheltuielilor lunare
Cum poți să ții evidența veniturilor și ale cheltuielilor tale lunare? Foarte 
simplu. Poți folosi fișiere de tip Excel sau chiar ”old school” – cu creionul 
pe hârtie, folosind un caiet obișnuit. Găsești zeci de modele pe care le 
poți downloada de pe internet. Dacă cumva vrei să ai parte soluții digitale, 
caută aplicații care te ajută să îți monitorizezi cheltuielile.

Dacă bilanțul personal îl faci o dată pe an, situația veniturilor și cheltuielilor 
ar trebui s-o faci lunar. Este foarte simplu de completat: treci întâi toate 
veniturile pe care le-ai avut în luna respectivă, apoi treci toate cheltuielile pe 
care le-ai făcut. Tragi linie și vezi ce iese.

• Dacă ai câștigat mai mult decât ai cheltuit atunci e bine, se poate spune că ai 
obținut un profit, poți pune banii deoparte și să-i investești mai târziu.

• Dar dacă ai cheltuit mai mult decât ai câștigat nu prea e bine, înseamnă că ai 
avut o pierdere ce va trebui să o acoperi cumva – ori iei din banii pe care îi aveai 
în contul de economii, ori faci un credit la bancă ori împrumuți de la rude sau 
prieteni.

Dacă ești salariat, atunci nu prea ai cum să te încurci la partea de venituri pentru că ai un singur venit – salariul. Dar 
poate ai și o casă pe care o închiriezi – treci chiria la venituri. Poate ai făcut ore suplimentare sau ți-ai mai luat un job 
temporar – treci ce ai câștigat la venituri. Poate ai avut noroc și ai câștigat la loterie – treci câștigul la venituri.

Ai prins ideea, nu? Tot ce ai câștigat în luna precedentă treci la venituri. Și e bine să evidențiezi veniturile care sunt 
constante lună de lună față de veniturile excepționale. Ar fi frumos să poți câștiga la loto în fiecare lună, nu? Din 
păcate, nu prea se întâmplă, deci câștigul tău la loto va fi trecut la categoria venituri excepționale. Dar ca idee, ca și în 
cazul veniturilor, ai cheltuieli recurente și cheltuieli excepționale.

La categoria cheltuieli recurente poți să pui:

• Plata abonamentelor, plata utilităților și chiar aprovizionarea cu mâncare.

• Bugetul lunar pentru îmbrăcăminte și pentru cultură.

La cheltuieli excepționale vei trece:

• Achiziția unui televizor nou.

• Excursie neplanificată.

Dacă reușești să ții aceste două evidențe - bilanțul și situația veniturilor și a cheltuielilor - este un pas foarte important 
către bunăstarea financiară. Pentru că atunci când ai statisticile în față îți e mai ușor să faci niște ajustări. Dacă nu ții 
evidențe, nu vei ști niciodată pe ce ți-ai cheltuit banii pentru că, deh, suntem oameni și uităm de la o lună la alta, mai 
ales că acum majoritatea plăților le faci cu cardul – beep, beep și s-au dus toți banii.
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3. Lista de cumpărături
Da, banala listă – de la lista de cumpărături până la lista cu băncile care au cele mai bune dobânzi. Oamenilor le place 
în general să facă liste, așa că n-ai nicio scuză. Există și multe aplicații gratuite, există din nou creionul și hârtia. Nu 
contează cum, dar fă liste. O să fii uimit de rezultate.

Ai aflat deja cum te ajută bilanțul personal și situația veniturilor și a cheltuielilor să preiei controlul asupra 
propriilor bani. Dar, hai să vedem cum te ajută lista să faci acest lucru. De exemplu, te duci în 
hypermarket să-ți faci cumpărăturile. Tu știi cam ce vrei, știi cam cât mănânci, știi ce ai nevoie. 
Dar dacă nu ai scris clar pe listă ce vrei să cumperi, ci ai doar o listă vagă în capul tău 
o să se întâmple următoarele:

• să uiți ceva, nu știu, probabil ceva banal dar care se 
dovedește esențial: poate ți-ai propus să faci o 
ciorbă cu borș, ai ales cu grijă carnea, legumele și 
mirodeniile, dar ai uitat tocmai borșul;

• să vezi ceva care sigur nu ar fi fost pe nicio listă, dar ți 
s-a făcut poftă pe loc și bagi în coș;

• să vezi promoții de genul 3 pachete de unt la preț de 
2, doar că tu aveai nevoie de un singur pachet de unt, 
dar cumperi 3 pentru că sunt la promoție și peste 1-2 
săptămâni le arunci la gunoi pentru că nu le-ai mâncat și 
s-au râncezit.

Ok, nu am pretenția că o să câștig premiul Nobel pentru Economie 
cu articolul ăsta. Sunt sigur că tot ce am scris aici știai deja sau măcar 
intuiai. Dar, este bine ca din când în când să ne reamintim să facem 
ce trebuie. Și acesta este scopul articolului – să-ți reamintesc cum să 
fii mai ordonat cu banii tăi. Până la urmă sunt banii tăi, bani pentru care 
probabil ai muncit din greu, de ce să-i lași să-ți scape printre degete?
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Regula de bază este să vă împărțiți venitul lunar net în 
trei categorii de cheltuieli:

• 50% pentru nevoi

• 30% pentru dorințe

• 20% pentru economii sau achitarea datoriilor.

Menținând în mod regulat cheltuielile echilibrate în 
aceste domenii principale de cheltuieli, vă puteți pune 
banii să lucreze mai eficient.

Ce este regula 
50/30/20?
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Să mă gândesc la câți bani aș avea nevoie la pensie? Răspunsul este din start DA. Cu cât 
te gândești mai din timp, cu atât o să-ți fie mai ușor să-ți asiguri o pensie decentă și o 
bătrânețe lipsită de griji.

Problema este că în tinerețe ai alte priorități decât să economisești pentru pensie. Poate vrei să-ți iei și tu o casă, poate vrei 
o mașină, poate vrei să te distrezi... Știi ce? Exact la fel vei dori și la bătrânețe. Omul are pofte pe tot parcursul vieții, nu doar 
când este tânăr, să nu mai vorbesc despre nevoi.

Poate te întrebi de ce ar trebui să-ți bați capul cu acest subiect. Până la urmă, de voie sau de nevoie, oricum contribui la 
fondul național de pensie, iar când îți va veni rândul, cineva îți va plăti și ție pensia așa cum și tu plătești acum pentru cei din 
generația părinților sau bunicilor noștri.

În realitate, dacă nu ești fericitul posesor al unei pensii decente, atunci ai 2 variante – ori îți faci tu un un venit suplimentar 
(te poți gândi la o asigurare cu economisire plus o pensie facultativă), ori vei trăi o viață plină de renunțări, vei sta mai mult 
în casă și îți vei refuza până și cele mai mici plăceri pentru că nu vei avea bani nici pentru medicamente. Aaa, mai există și 
varianta a 3a – să te bazezi pe copiii tăi, asta dacă ai copii.

Îmi pare rău că spun asta, dar realitatea este că în România ești pe cont propriu, la noi sistemele nu prea funcționează, deci 
va trebui să ai propriul fond de bani pentru pensie dacă vrei să ai un venit mai mare, va trebui să ai propriul fond de asigurări 
medicale pentru o șansă mai bună, astfel încât să nu te bazezi în totalitate pe serviciile medicale și veniturile pe care ți le 
asigură statul.

Întrebarea este: cât trebuie să economisești?
Orice economist care se respectă nu-ți poate da decât un singur răspuns: depinde. Într-adevăr, sunt multe variabile de luat 
în calcul, nu o să poți calcula cu precizie, dar o socoteală în linii mari poți să faci.

Ce înseamnă pentru tine un venit decent?
În primul rând ar trebui să determini cam ce ar însemna pentru tine un venit decent. Adică, odată ieșit la pensie, să nu fii 
nevoit să-ți schimbi radical stilul de viață, ci să ai venituri apropiate de cele pe care le aveai când munceai. Aș spune că un 
venit suplimentar de 500 euro (la care se adaugă și pensia pe care ar trebui să ți-o dea statul) ar asigura un trai decent. Fără 
mult lux, dar decent după standardele UE.

Cât îți spune speranța ta de viață că trebuie să economisești?
Cea mai importantă variabilă este – cât trăiești. Din păcate sau din fericire, nimeni nu știe cât va trăi. Ar fi important să știi 
cât trăiești ca să știi cum îți împarți banii – de exemplu, dacă estimezi că mai trăiești 25 de ani după ce ai ieșit la pensie, 
atunci va trebui ca ce ai economisit să-ți ajungă pentru 25 x 12, adică 300 de luni și punând câte 500 euro pe lună ar 
însemna 150.000 euro. Nu știu dacă ți se pare mult sau puțin, dar banii ăștia ar trebui să-i economisești întâi dacă vrei să te 
bucuri de ei mai târziu. Și dacă te apuci să economisești cam de când ți-ai luat primul job, am putea socoti că muncești vreo 
40 de ani, deci ai avea nevoie să pui deoparte 310 euro pe lună. Uuups!!! Nu sună prea bine, nu?

De Stelian Muscalu

De ce e bine să te 
gândești la pensie chiar 
dacă ești încă tânăr?

https://www.aegon.ro/asigurari/protectie-si-economisire/
https://www.aegon.ro/pensii/pilon-III/
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În ce poți investi 
banii economisiți?

Dacă te întrebi în ce să investești banii pe 
care îi economisești pentru un trai decent la 
bătrânețe, ai la dispoziție 7 variante pe care le poți 
lua în considerare

De Stelian Muscalu

1. Mergi pe cont propriu. Citește mult, să înțelegi cum 
funcționează piețele de capital. 

2. Apelează la un fond de pensii privat. Ia în considerare 
pensiile private din Pilonul II și Pilonul III.

3. Fă-ți o asigurare de viață cu economisire. Pe lângă 
economisirea sigură și disciplinată, aceasta aduce și componenta 
de despăgubire în caz de deces.

4. Cumpără unități în fonduri de investiții. O să ai probabil 
nevoie de un consultant financiar care să te ajute să faci 
plasamente financiare profitabile.

5. Pune banii la bancă într-un cont de economii. Este probabil 
una dintre variantele cele ușor de înțeles și gestionat.

6. Investește în imobiliare - o piață cu randamente mici 
raportate la riscuri, dar care este mai ușor de înțeles.

7. Diversifică-ți portofoliul de investiții. Cu alte cuvinte, alege 
mai multe variante simultan.
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Când ai între 30 și 39 de ani e poate una dintre cele mai bune perioade în care să 
cumperi o asigurare de viață. Ești la vârsta la care există persoane care depind 
financiar de tine și, în caz de neprevăzut, vrei să ai o variantă care să suplinească 
veniturile tale dacă tu nu ai mai fi. 

Iată 5 motive pentru care merită să îți cumperi o asigurare de viață. 

De ce să cumperi o 
asigurare de viață 
când împlinești de 
30 de ani?

Ai o familie de care trebuie să ai grijă
Atunci când ai 30 de ani sunt mari șanse să te afli într-unul din următoarele momente importante 
din viața ta: poate ți-ai cumpărat o locuință, te-ai căsătorit sau ai decis că e momentul să îți 
extinzi familia. Cert este că în viața ta au apărut mai multe responsabilități și ai început să te 
gândești mai mult la binele celor care depind financiar de tine. Poate chiar te-ai întrebat: dacă tu 
nu ai mai fi, cum s-ar descurca cei dragi ție? 

Ai venituri mai mari
În acest punct din viața ta, probabil ai venituri mai mari decât atunci când aveai douăzeci și ceva 
de ani. Odată cu acumularea experienței profesionale salariul tău a crescut, ceea ce înseamnă 
că îți permiți mult mai multe lucruri, că poți să aloci mai mulți bani pentru dorințe, dar și că lipsa 
venitului tău ar afecta echilibrul financiar al familiei tale. Prin încheierea unei asigurări de viață 
poți direcționa o mică parte din veniturile tale spre un plan de rezervă. 

Probabil ai un credit
Statisticile arată că vârsta medie la care persoanele accesează credite pentru locuințe a scăzut 
în ultimii ani. Dacă înainte de 2018 vârsta medie la care românii își făceau credite era între 35 
și 40 de ani, acum majoritatea celor care contractează credite au între 26 și 35 de ani. Asta 
înseamnă că, la 30 de ani împliniți, probabilitatea de a avea un credit este mare, la fel cum este 
și responsabilitatea plăților lunare. Așadar, în cazul în care ai de achitat rate lunare, e bine să iei 
în calcul și cum i-ar afecta pe cei dragi ție dispariția ta. Cum s-ar descurca cu ratele și cu toate 
cheltuielile lunare în lipsa ta? O asigurare de viață poate diminua șocul financiar și le poate oferi 
resursele necesare până își regăsesc echilibrul. 

1

2

3
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4

5

Tu și familia ta ați fi protejați financiar
Un studiu pe care l-am realizat recent ne-a arătat că 70% dintre români nu știu care sunt 
consecințele financiare pe care le-ar avea decesul, îmbolnăvirea sau implicarea lor într-un 
accident. Doar 40% au un plan de rezervă în cazul în care li se întâmplă ceva, tocmai de aceea, 
o asigurare de viață poate fi modalitatea prin care te asiguri că tu și familia ta sunteți protejați 
financiar. 

Poți economisi bani pentru obiectivele tale
Pe lângă protecția financiară pe care o asigură familiei tale, asigurarea de viața poate fi și un 
instrument eficient de economisire. Există polițe care te ajută să aduni bani pentru obiectivele 
tale, fie că vrei mai mulți bani la pensie, vrei să îți susții copiii în planurile lor de viitor sau vrei să 
faci o achiziție mai importantă pentru tine. Cheia este să începi din timp, cât ești sănătos și când 
veniturile tale îți permit să faci lunar o investiție modică pentru liniștea și viitorul tău. Află cât poți 
economisi cu ajutorul calculatorului nostru online.

Chiar dacă nu te protejează de neprevăzut, o asigurare de viață poate fi o plasă de siguranță 
pentru familie. E important să desemnezi beneficiarii asigurării tale încă din momentul în care 
decizi să închei asigurarea. În acest fel, va fi mult mai ușor pentru cei dragi ție să primească 
sprijin financiar atât de important în momente dificile. Cu acești bani ar putea să achite pentru 
o perioadă chiria sau ratele lunare, utilitățile, costurile de transport, costurile cu grădinița, 
alimentele sau alte polițe de asigurare încheiate.

https://www.aegon.ro/blog/campanii/economiseste-pentru-educatia-copilului-tau/
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