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I. PE SCURT DESPRE 

CETĂȚENIE ECONOMICĂ 



Educația pentru cetățenie economică este definită de Child and Youth Finance Movement (CYFM) ca educația 

care îmbină: 

Termenul de „cetățenie economică” a apărut ca urmare a recomandării membrilor Comitetului Națiunilor Unite 

pentru Drepturile Copilului. 

Competența financiară este „combinația cunoștințelor, abilităților, atitudinilor și mai ales a comportamentelor de 

care oamenii au nevoie pentru a lua decizii financiare personale sănătoase, adecvate pentru condițiile lor sociale 

și financiare”. 

educația socială 

educația financiară și 

educația pentru trai economic 

CETĂȚENIA ECONOMICĂ

COMPETENȚĂ FINANCIARĂ



Literația financiară este „capacitatea de a înțelege cum să folosești produsele și serviciile financiare și cum să 

gestionezi finanțele personale, ale gospodăriei sau ale unei microîntreprinderi de-a lungul timpului. În 

documentul „Improving Financial Literacy” (Îmbunătățirea literației financiare), OECD argumentează că în 

lumea modernă, marcată de globalizare, absența educației financiare face ca indivizii și gospodăriile să fie 

mai afectate de datorii și de faliment. OECD a definit educația financiară ca fiind „procesul prin care indivizii 

își îmbunătățesc înțelegerea asupra produselor și conceptelor financiare și, prin informare, educație și /sau 

urmărirea unor sfaturi obiective, dezvoltă abilități și încredere pentru a deveni mai conștienți de riscuri 

financiare și oportunități, pentru a lua decizii în mod informat, pentru a ști unde să caute sprijin și pentru a 

acționa eficient pentru a-și îmbunătăți bunăstarea și protecţia financiară.  

LITERAȚIE FINANCIARĂ



II. DESCRIEREA CELOR 

TREI COMPONENTE ALE 

CETĂŢENIEI ECONOMICE 



A. 

EDUCAȚIE 

FINANCIARĂ 

1. BANII ȘI UTILIZAREA LOR
Se focalizează pe spectrul larg al temelor financiare personale cum ar fi

plăți zilnice, valoarea ce poate fi dobândită cu bani, carduri bancare, cecuri,

conturi bancare și monedă de schimb

2. PROIECTARE ȘI BUGETARE
Proiectarea și gestionarea veniturilor și a bunăstării pe termen scurt și lung

3. RISC ȘI RECOMPENSĂ
Include înțelegerea potențialelor câștiguri sau pierderi financiare întro serie

de contexte financiare și abilitatea de a identifica oportunitățile pentru a

obține recompense și beneficii precum și modalitățile de gestionare,

echilibrare și acoperire a riscurilor. Două riscuri sunt importante: pierderi

financiare pe care un individ le poate avea (pierderea venitului, evenimente

catastrofice) și riscul inerent reprezentat de produsele financiare

4. PROIECTARE ȘI BUGETARE
Se referă la natura și trăsăturile lumii financiare și economice. Include

cunoașterea drepturilor și responsabilităților consumatorilor pe piața

financiară și implicațiile majore ale contractelor financiare. Include de

asemenea o înțelegere de bază a mediului economic și a realităților în care

se iau deciziile financiare. 



1. BANII ȘI UTILIZAREA LOR

NIVELUL 1
PREȘCOLAR PRIMAR GIMNAZIU LICEU

NIVELUL 2 NIVELUL 3 NIVELUL 4

Înțelege conceptul și 

valoarea banilor

Este capabil să adune și 

să păstreze lucrurile pe 

care le găsește valoroase

Înțelege de unde obține 

bani și pentru ce are 

nevoie de ei

Înțelege importanța 

împărțirii resurselor cu alții 
Distinge între lucrurile pe 

care le poate cumpăra 

singur și cele pe care are 

nevoie să le cumpere 

părinții  

Înțelege valoarea 

relativă a posesiunilor 

proprii și le utilizează 

responsabil 

Înțelege cum reflectă 

prețul valoarea 

bunurilor de pe piață
Utilizează abilitățile de 

numerație în legătură 

cu banii

Înțelege importanța 

oferirii/ donării 

banilor pentru cei 

nevoiași

Recunoaște simboluri 

și terminologia de 

bază cu referire la 

bani și bănci   

Recunoaște valoarea 

banilor și a diferitelor 

bancnote sau monede 

Înțelege importanța 

faptului de a fi un 

consumator informat

Poate evalua 

rezultatele deciziilor 

financiare 

Înțelege cum 

afectează resursele și 

deciziile de cheltuială stilul 

de viață al 

oamenilor și invers

Știe cum se pot folosi 

banii pentru a ajuta pe 

alții   

Este capabil să ducă 

negocieri financiare cu 

încredere 

Înțelege factorii care 

influențează puterea 

de cumpărare a 

banilor  

Este capabil să depună 

o plângere referitor la 

produse sau servicii 

Înțelege cum se 

reflectă „costurile 

după cumpărare” în 

costul unui bun 

dezirabil 

Identifică modalități 
de trai responsabil din 

perspectivă 

economică și 

ecologică 



2. PROIECTARE ȘI BUGETARE

NIVELUL 1
PREȘCOLAR PRIMAR GIMNAZIU LICEU

NIVELUL 2 NIVELUL 3 NIVELUL 4

Înțelege diferența dintre 

cheltuire, economisire, 

împrumut și împărțire a 

banilor 

Înțelege diferitele moduri în 

care se pot obține bani  

Cunoaște și compară 

prețul bunurilor pe care 

dorește să le cumpere  

Înțelege că se poate opta 

pentru a folosi unele lucruri 

acum sau pentru a le folosi 

(sau obține) mai 

Cum să numere banii 

proprii, să cumpere  

lucrurile pe care le dorește 

și să numere restul pe care 

îl primește 

Înțelege valoarea  

resurselor și le utilizează 

responsabil

Înțelege importanța 

economiilor și a unui plan 

de economisire 

Înțelege diferența dintre 

nevoi și dorințe  

Este capabil să clasifice 

prioritățile de cheltuire a 

banilor 

Înțelege provocarea 

economisirii banilor 

Poate structura un buget 

personal cu venituri și 

cheltuieli personale 

Înțelege rolul bugetării în 

deciziile legate de cheltuieli 

sau economii 

Înțelege de ce decidem să 

cumpărăm un produs față 

de altul  

Înțelege că bugetele 

gospodăriilor se schimbă 

atunci când se schimbă 

anumite circumstanțe și că 

bugetul trebuie revăzut 

periodic 

Înțelege că orice decizie 

legată de bani implică o 

negociere – renunțăm 

la ceva pentru a obține 

altceva. 

Știe cum să gestioneze 

datoriile și bugetele în mod 

eficient  

Știe cum să-și calculeze 

capacitatea de cheltuieli 

Poate compara venitul cu 

costurile necesare pentru 

trai  

Înțelege când este adecvat 

să împrumute sau să 

investească bani 

Stabilește scopuri 

financiare pe termen scurt, 

mediu și lung și recunoaște 

că acestea se pot schimba 

în timp 



3. RISC ȘI RECOMPENSĂ

NIVELUL 1
PREȘCOLAR PRIMAR GIMNAZIU LICEU

NIVELUL 2 NIVELUL 3 NIVELUL 4

Practică păstrarea 

lucrurilor speciale 

Înțelege consecințele 

neglijării propriilor bunuri  

Înțelege beneficiile 

economisirii 

Înțelege avantajele 

împărțirii lucrurilor cu alții  
Demonstrează apreciere 

când primește bani sau 

alte cadouri 

Are noțiunea de trai în 

limitele posibilităților  

Înțelege cum se pot 

economisi bani pentru 

ceva și de ce este necesar 

să economisești 

Înțelege importanța 

păstrării în siguranță a 

banilor și a altor resurse  

Înțelege că oamenii pot 

avea dificultăți dacă nu au 

economii  

Înțelege recompensa 

împărțirii cu alții a 

resurselor  

Identifică diferitele produse 

financiare și recunoaște 

riscul și recompensele 

fiecăruia: credit, economii, 

asigurare etc.

Înțelege cum se pregătesc 

familiile și comunitățile 

pentru a face față unor 

situații de urgență/ criză 

Înțelege consecințele 

pozitive și negative ale 

deciziilor referitoare la 

cheltuieli  

Înțelege avantajele 

responsabilității financiare 

și riscurile lipsei de 

competențe financiare 

Înțelege efectele deciziilor 

proprii de a cheltui asupra 

altora și asupra mediului  

Cunoaște riscul ne-onorării 

plății / a promisiunilor de a 

plăti  

Înțelege efectul ratelor 

dobânzii, al ratelor de 

schimb, al volatilității 
pieței, al taxelor și 

impozitelor și al inflației 

asupra deciziilor financiare  

Înțelege cum se poate 

revizui bugetul pentru 

adaptarea la nevoi și 

condiții schimbate sau la 

probleme apărute 

Poate distinge între 

investiții cu diferite grade de 

risc 

Înțelege riscul jocurilor de 

noroc sau al activităților 

ilicite pentru a încerca 

să obții mai mulți bani 



4. PEISAJUL FINANCIAR

NIVELUL 1
PREȘCOLAR PRIMAR GIMNAZIU LICEU

NIVELUL 2 NIVELUL 3 NIVELUL 4

Înțelege cum folosesc 

oamenii banii în 

comunitatea lor 

Recunoaște faptul că unii 

au mai mulți bani decât alții 
Poate distinge între ce îi 

aparține, ce aparține altora 

și ce aparține unui grup  

Înțelege unde se vând 

anumite lucruri în 

comunitatea lor 

Poate și este dispus să 

vorbească despre bani cu 

familia  

Înțelege că oamenii pot 

alege cum să-și 

folosească banii 

Recunoaște și identifică 

diferite instituții financiare 

și ce fel de produse și 

servicii oferă acestea

Înțelege calea prin care se 

realizează produsele/ 

lanțul valoric

Înțelege diferitele roluri ale 

banilor

Înțelege de ce oamenii 

muncesc ca să câștige 

bani   

Înțelege diferiții factori care 

pot influenţa deciziile legate 

de cheltuieli 

Înțelege că diferite țări au 

resurse de diferite tipuri, în 

cantități diferite și de 

calitate diferită 

Înțelege că producția și 

livrarea unor produse și 

servicii trebuie să respecte 

anumite reguli și legi de 

protecție a consumatorilor 

Știe de unde să obțină 

informații de calitate pentru 

a le folosi în decizii 

financiare 

Înțelege că reclamele 

încearcă să influențeze felul 

în care cheltuim banii 

Este conștient de 

infracțiunile financiare 

cum ar fi furtul, 

frauda,înșelătoria și știe 

cum să se protejeze 

Identifică care produse și 

servicii sunt protejate prin 

reglementări sau legi de 

protecție a consumatorului 

Recunoaște factorii care 

conduc la sărăcie și 

inegalitatea veniturilor  

Poate realiza sarcini 

financiare de bază prin 

internet sau mobil  

Înțelege cum obține 

guvernul venituri pentru a 

oferi populației bunuri și 

servicii și motivul pentru 

care se plătesc impozite  



B. 

ABILITĂȚI 
SOCIALE ȘI 
DE VIAȚĂ

1. ABILITĂȚI COGNITIVE
Se referă la acele abilități pe care o persoană le folosește pentru a obține,

analiza și utiliza informații dobândite prin gândire, experiență și percepții 

pentru a construi cunoștințe și a ghida decizii și acțiuni.

2. ABILITĂȚI PESONALĂ
Se referă la abilitățile necesare pentru a organiza, proiecta și realiza/ obține

afaceri,condiții și ambiții personale. 

3. ABILITĂȚI INTERPERSONALE
Se referă la abilitățile necesare pentru ca persoanele să interacționeze

eficient atât direct cât și în cadrul unor instituții, prin comunicare, ascultare,

muncă în echipă și leadership.



1. ABILITĂȚI COGNITIVE

NIVELUL 1
PREȘCOLAR PRIMAR GIMNAZIU LICEU

NIVELUL 2 NIVELUL 3 NIVELUL 4

Identifică atitudini și emoții 
ale celor de aceeași 

categorie de vârstă  

Înțelege și poate explica 

consecințele acțiunilor 

pentru sine și pentru alții 
Înțelege și poate explica în 

ce mod e unic și special 

Se interesează de 

cântece, poezii, povestiri, 

activități fizice etc. 

Demonstrează ușurință în 

utilizarea numerelor și 

literelor și interes pentru 

acestea 

Recunoaște asemănări și 

deosebiri între semeni și 

apreciază diversitatea 

Descrie drepturile și 

responsabilitățile de bază 

ale copiilor și comunică și 

acționează pentru a le 

apăra 

Identifică, înțelege și 

procesează informațiile 

dobândite prin diferite 

canale – citire, ascultare, 

observare, 

experimentare   

Recunoaște riscuri și 

vulnerabilități, precum și 

factorii protectori  

Înțelege și descrie 

efectele  stereotipurilor, 

discriminării legate de gen, 

clasă și stil de viață  

Înțelege ce fel de persoană 

dorește să devină și 

identifică și întreprinde 

acțiuni concrete pentru 

atingerea scopului 

Descrie felul în care factorii 

externi pot influența 

formarea valorilor sociale și 

acționează pentru a le 

influența  

Caută și dobândește 

informații prin diferite 

canale  

Identifică tipurile de  

informații cu caracter 

personal care pot sau nu fi 

comunicate altora  

Ia decizii autonom și 

întreprinde acțiuni 

autonome  

Demonstrează abilități 
analitice avansate prin 

articularea și rezumarea 

diverselor perspective 

Apreciază dimensiunile 

conceptuale și 

operaționale ale drepturilor 

omului și își folosește 

abilitățile cognitive pentru a 

le promova și aplica  

Demonstrează  

conștientizarea și 

aprecierea diferitelor 

fenomene locale 

și globale 

Formulează idei despre 

cum se poate îmbunătăți 
comunitatea, țara și lumea 

și proiectează și 

acționează în acest sens.



2. ABILITĂȚI PERSONALE 

NIVELUL 1
PREȘCOLAR PRIMAR GIMNAZIU LICEU

NIVELUL 2 NIVELUL 3 NIVELUL 4

Este conștient de propriile 

emoții și de emoțiile altora 

și poate descrie emoțiile 

de bază 

Are stimă de sine adecvată 

și poate acționa cu 

încredere 

Formulează și exprimă idei 

despre sine și despre 

mediu, inclusiv interese și 

dorințe 

Identifică și are grijă de 

obiecte valoroase

Descrie și aplică principiile 

de bază ale unui trai 

sănătos și securizat  

Recunoaște și gestionează 

modul în care propriile 

acțiuni/ emoții pot influența 

alte persoane

Urmează un plan zilnic 

care include elemente 

auto-definite sau definite 

de o persoană de 

încredere – părinte, 

profesor etc.  

Exprimă emoțiile în 

manieră pozitivă 

Dezvoltă și demonstrează 

o atitudine pozitivă față de 

munca de mentenanță de 

acasă sau de la școală 

Exprimă clar dorințe și 

aspirații și descrie strategii 

rezonabile pentru a le 

realiza 

Demonstrează interes 

pentru cluburi sociale sau 

inițiative comunitare și 

participă activ 

Dezvoltă și aplică abilități 
personale pentru a 

răspunde la nevoi și 

dorințe personale

Explică importanța unor noi 

abilități și experiențe și 

aplică strategii de a le 

dobândi  

Analizează și explică locul 

propriu în comunitatea mai 

largă și în lume și folosește 

strategii pentru a-și 

îmbunătăți situația 

Explică și apreciază 

transformarea fizică în 

pubertate  

Gestionează eficient 

pierderile personale și 

sociale, abuzul și traumele, 

comunicând și realizând 

acțiuni pozitive  

Dezvoltă și aplică strategii 

eficiente de management al 

stresului  

Dezvoltă și aplică strategii 

eficiente pentru menținerea 

optimismului și cultivarea 

inițiativei 

Demonstrează spirit pozitiv 

în urmărirea scopurilor sau 

intereselor specifice și 

proiectează și întreprinde 

acțiuni adecvate 

Demonstrează abilități de 

management eficient al 

timpului 



3. ABILITĂȚI INTERPERSONALE 

NIVELUL 1
PREȘCOLAR PRIMAR GIMNAZIU LICEU

NIVELUL 2 NIVELUL 3 NIVELUL 4

Exprimă sentimente și 

reacționează adecvat la 

diverse situații  
Contribuie activ verbal și 

prin acțiuni cu alții din grup 

Descrie importanța 

manifestării compasiunii 

pentru semeni care sunt 

bolnavi sau în dificultate și 

reacționează adecvat  

Cere ajutor când e nevoie 

și oferă ajutor când este 

solicitat, la un nivel  

adecvat abilităților 

personale  

Explică efectele pe care le 

are comportamentul unei 

persoane asupra altora și 

propune acțiuni alternative 

pozitive  

Descrie cauzele și 

consecințele conflictelor 

personale și propune și 

inițiază acțiuni rezonabile  

Dezvoltă și utilizează 

abilități de ascultare activă, 

adresează întrebări pentru 

a confirma sau extinde 

înțelegerea 

Demonstrează respect 

pentru nevoile altora, 

capacitatea de a anticipa și 

de a reacționa pozitiv  

Descrie drepturile și 

responsabilitățile față de 

alții din comunitate  

Dezvoltă, demonstrează și 

promovează respectul 

față de reguli și îndrumări 

și poate propune modificări 

Demonstrează asertivitate 

și claritate adecvată atunci 

când exprimă opinii pentru 

a influența  

Demonstrează abilitatea de 

a identifica și a rezista la 

presiunea semenilor sau la 

presiune socială 

Demonstrează și  

promovează activ 

incluziunea și non- 

discriminarea în cadrul 

comunității 
Dezvoltă și folosește 

abilități eficiente de 

colaborare și de muncă în 

echipă  

Joacă un rol activ în 

medierea și/ sau rezolvarea 

pașnică a conflictelor  

Stabilește și menține relații 
sănătoase și împlinitoare 

cu semenii și membrii 

familiei, pentru beneficiul 

personal și colectiv

Recunoaște  intimidarea  și 

hărțuirea în comunitate și 

acționează pentru a le 

preveni 

Demonstrează abilități de 

construire și participare la 

rețele sociale  

Demonstrează leadership 

pozitiv și abilități de muncă 

în echipă 

Dezvoltă și aplică abilități 
de vorbire publică, capabil 

să convingă, să mobilizeze 

și să amuze pe alții, după 

caz.  



C. 

EDUCAȚIE 

PENTRU TRAI 
ECONOMIC

1. CONSILIERE PENTRU CARIERĂ
Se referă la acele abilități pe care o persoană le folosește pentru a obține, 

analiza și utiliza informații dobândite prin gândire, experiență și percepții 

pentru a construi cunoștințe și a ghida decizii și acțiuni.

2. ANTREPRENORIAT
Antreprenoriat financiar – cunoștințe și abilități de mobilizare și utilizare a 

deprinderilor și comportamentelor pentru a exploata oportunitățile de pe 

piață în efortul de a produce / livra produse și servicii care generează 

câștiguri financiare și loc de muncă pentru alții. 

Antreprenoriat social – cunoștințe și abilități de a recunoaște nevoi sociale, 

politice sau de mediu și de a utiliza abilități, comportamentele și rețelele în

același timp generând suficient capital social și financiar pentru a susține și

extinde operațiile

3. ASIGURAREA UNUI LOC DE MUNCĂ
Ocupare – munca depusă pentru a obține venit. Un loc de muncă decent 

asigură venit, condiții de muncă securizate și demne, oportunități de 

dezvoltare fără a dăuna altora sau mediului.

4. MENȚINEREA UNUI LOC DE MUNCĂ
Se referă la strategiile de muncă, obiceiurile și comportamentele care sunt 

necesare pentru a funcționa și a progresa la locul de muncă. Include 

cunoștințele și abilitățile referitoare la drepturi și la munca în condiții de 

securitate în mediul de desfășurare a activităților.



1. CONSILIERE PENTRU CARIERĂ 

NIVELUL 1
PREȘCOLAR PRIMAR GIMNAZIU LICEU

 & 2 NIVELUL 3 NIVELUL 4

Demonstrează interes personal față de 

anumite profesii 

Înțelege de ce oamenii aleg anumite 

profesii sau realizează anumite munci 

Exprimă ce îi place să facă și la ce 

simte că este bun. Exprimă ce nu îl 

interesează 

Exprimă ce dorește să devină în viitor 

Asociază efortul personal cu 

recompensele personale și/ sau cu 

satisfacția muncii 

Identifică și ia în calcul diferite ocupații 
care oferă ocazia de a câștiga bani și 

reflectează la valoarea pe care o 

aduce pentru sine, pentru familie și 

pentru societate 

Deține cunoștințe despre competențele 

necesare pentru a avea succes la locul 

de muncă și despre cum se pot 

dezvolta / dobândi ele 

Evaluează atitudinile personale și 

aspirațiile în relație cu munca și decide 

ce oportunități de muncă se potrivesc 

cu valorile proprii individuale 

Recunoaște riscurile și recompensele 

antreprenoriatului vs angajatului în 

asigurarea traiului 

Cunoștințe despre servicii de orientare 

în carieră și deschiderea de a apela la 

ele 

Formulează scopuri pentru carieră și 

dezvoltă plan de carieră inclusiv 

referitor la educație/ formare pentru a 

urma opțiunile de carieră care se 

potrivesc cu interesele și punctele tari  

Descrie cum își poate îmbunătăți 
abilitățile de a câștiga bani

Înțelege cum sunt plătiți oamenii 

pentru muncă – de ex. salariu, 

contract, salariu brut versus net, tip de 

educație etc. 

Înțelege diferența între venit ca 

angajat și câștigarea banilor ca 

antreprenor (profit) și enunță o 

preferință pe baza unor aspirații și 

aptitudini, înclinații personale 

Dezvoltă și utilizează o rețea 

profesională pentru a obține sprijin în 

orientarea în carieră și în căutarea 

unui loc de muncă 



2. ANTREPRENORIAT 

NIVELUL 1
PREȘCOLAR PRIMAR GIMNAZIU LICEU

 & 2 NIVELUL 3 NIVELUL 4

Identifică agenți economici și 

antreprenori în comunitate și descrie 

bunurile și serviciile pe care le oferă
Identifică un scop și realizează un plan 

pentru atingerea sa 

Dezvoltă leadership pentru a motiva 

pe alții și dovedește înțelegere a 

importanței leadership-ului democratic 

într-un grup 

Înțelege și este dispus să își asume 

riscuri și să aibă inițiativă în atingerea 

scopurilor 

Folosește cât mai eficient resursele la 

dispoziție 

Acționează atunci când identifică 

oportunitatea și înțelege cum pot 

aceste inițiative răspunde la nevoile 

sociale și economice din comunitate 

Descrie rolul jucat de antreprenori în 

economie și în societate și recunoaște 

antreprenorii care au succes social și 

financiar la nivel local, național și 

internațional 

Elaborează un plan de acțiune pentru 

a inițiativă lucrativă sau pentru activități 
sociale 

Descrie motivele pentru care unele 

afaceri pot eșua și altele înflori și 

identifică acțiunile cheie necesare 

pentru succesul unui antreprenor 

Demonstrează abilități de bază și 

comportamente de antreprenor relativ 

la risc, inițiativă, organizare, încredere, 

comunicare, colaborare 

Realizează o analiză și un plan de 

afaceri pentru a întreprindere pentru a 

beneficia de pe urma unei oportunități 
sociale sau financiare 

Identifică, evaluează și alege riscuri și 

le gestionează pe măsură ce apar 

schimbări sau rezultate neașteptate 

Explică modul în care se pot promova 

și vinde produse și servicii în mod 

eficient 

Aplică abilități de bază și 

comportamente de antreprenor relativ 

la risc, inițiativă, organizare, 

încredere, comunicare și colaborare în 

inițiativele proprii de afaceri 

Descrie nevoia de capital și alte 

cerințe pentru a porni și opera o 

afacere și explică modul în care se pot 

obține și gestiona în mod adecvat 



3. ASIGURAREA UNUI LOC DE 

MUNCĂ
NIVELUL 1

PREȘCOLAR PRIMAR GIMNAZIU LICEU

 & 2 NIVELUL 3 NIVELUL 4

Demonstrează inițiativă în solicitarea 

de a realiza anumite sarcini sau 

activități 
Înțelege de ce oamenii aleg să lucreze 

Demonstrează responsabilitate prin 

realizarea sarcinilor 

Demonstrează capacitatea de a 

rezolva probleme simple 

Oferă exemple pentru modul în care 

familia sa poate beneficia de bunurile 

și serviciile disponibile în comunitate 

Dezvoltă și aplică abilități transversale 

la locul de muncă, cum ar fi 

autodisciplina, igiena personală bună, 

abilitatea de a lucra în echipă, abilități 
de comunicare de bază etc. 

Cunoștințe despre căile spre ocupare 

și planuri fundamentale pentru a 

dobândi abilitățile și cunoștințele 

necesare pentru domeniul dorit  

Explică rostul unui CV, al unei scrisori 

de aplicație, al formularului de 

aplicație, al interviului pentru ocuparea 

unui loc de muncă 

Poate explica modul în care un 

cunoscut a obținut locul său de muncă 

actual 

Descrie mai multe căi alternative de a 

afla despre oportunități de angajare și 

analizează aceste oportunități sau 

anunțuri eficient 

Identifică și enumeră oportunități 
curente pentru muncă – pentru 

angajat sau persoană fizică 

autorizată  

Are cunoștințe, atitudini/ 

comportamente de bază și 

competențele tehnice necesare pentru 

locurile de muncă disponibile și știe 

cum să procedeze pentru a dobândi și 

a dezvolta abilitățile necesare 

Posedă cunoștințele, 

comportamentele și tehnicile necesare 

pentru a evalua mediul la locul de 

muncă și pentru a interacționa la locul 

de muncă în vederea identificării și 

cultivării celor mai bune oportunități de 

angajare 

Are abilitățile necesare pentru a căuta 

și obține un loc de muncă (formal) 

Face față la schimbări neașteptate 



4. MENȚINEREA UNUI LOC DE 

MUNCĂ 

NIVELUL 1
PREȘCOLAR PRIMAR GIMNAZIU LICEU

 & 2 NIVELUL 3 NIVELUL 4

Lucrează ca membru al echipei la o 

sarcină dată
Acceptă sfat și realizează ajustări 

pentru a duce la bun sfârșit o sarcină 

de bază în condiții de securitate și în 

mod eficace 

Solicită ajutor sau informații pentru a 

realiza sarcina din ce în ce mai bine 

Este atent și folosește strategii de 

ascultare activă și cu înțelegere 

Înțelege riscurile implicate în realizarea 

unor sarcini și modul de a evita 

hazardul 

Demonstrează calitățile necesare 

pentru a avea succes și care conduc la 

ocupare: perseverență, respect, 

disciplină, acuratețe, focalizare pe 

rezultate, serviciu clienți etc. 

Performează cu dedicare și succes în 

domeniul actual de activitate – 

educație, formare, ucenicie 

Cunoștințe despre condițiile de muncă 

în diferite ocupații și despre drepturile 

angajaților în ceea ce privește 

securitatea la locul de muncă. 

Identifică practici de protecție și 

securitate sigure și nesigure 

Gestionează responsabilități și timpul 

când urmează instrucțiuni și acceptă 

îndrumare/ ghidaj 

Distinge între diferite niveluri de 

calitate a muncii și contribuie la munca 

de calitate 

Înțelege, posedă și demonstrează 

abilitățile, cunoștințele și atitudinile/ 

comportamentele necesare pentru 

profesia, vocația sau ocupația aleasă
Aplică abilitățile de ascultare și 

strategiile de rezolvare de probleme 

pentru a oferi servicii eficiente pentru 

clienți 
Demonstrează abilitatea de a gestiona 

responsabilități și timpul 

Ia măsuri pentru a îmbunătăți calitatea 

și performanța la locul de muncă 

Ia măsuri pentru a preveni accidentele 

și se îngrijește de sănătatea mintală și 

fizică proprie și a colegilor de muncă 



III. EXEMPLE DE 

ACTIVITĂȚI 



VIZITE LA BĂNCI 

ÎNTÂLNIRI CU 
DECIDENȚI, CU 
ÎNTREPRINZĂTORI 

DEZBATERI

PENTRU A AFLA DESPRE MODUL ÎN CARE 

ACESTEA OPEREAZĂ

COPIII AU OCAZIA SĂ DISCUTE DESPRE TEME 

DIN EDUCAȚIE FINANCIARĂ

DESPRE CARIERĂ-OCUPARE, DESPRE NOI 

IDEI DE AFACERI, DESPRE BANI, TEME 

MENITE SĂ STÂRNEASCĂ CURIOZITATEA 

PENTRU DOMENIUL ECONOMIC: „DE CE 

SUNT MAI MULTE GĂINI DECÂT ELEFANŢI?”, 

„DE CE CELE MAI BOGATE ŢĂRI, ÎN RESURSE 

NATURALE, AU CEL MAI REDUS NIVEL DE 

TRAI?”, „DE CE CE E GRATIS NU E GRATIS?”, 

„CUM ŞTIU CĂ DECIZIILE MELE (ECONOMICE, 

DE EX) SUNT RAŢIONALE?”



COMPETIȚII

TEATRU

JOCURI

JOB SHADOW

PROIECTE DE 
ÎNVĂȚARE 

DE AFIȘE, SPORTIVE ETC. PE TEME DE 

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ȘI INCLUZIUNE

COPIII SE EXPRIMĂ PRIN SCURTE „PIESE DE 

TEATRU” PE TEME LEGATE DE ASPECTE 

FINANCIARE

DE TIP MONOPOLY, VILLAGE ETC CARE SUNT 

DE NATURA ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ

DESCOPERĂ CE PRESUPUNE O MESERIE PE 

CARE O AI ÎN VEDERE, ÎN VIITOR

ISTORIA BANILOR, BĂNCILOR, 

IDENTIFICARE OAMENI DE AFACERI 

AUTOHTONI, JURNAL/REVISTĂ/ FILM PE 

TEME ECONOMICE: PERSONALITĂŢI, 

ANTREPRENORI, IDEI DE AFACERI, RISIPĂ 

DE RESURSE ETC



ATELIERE DE 
TEAMBUILDING

CONFERINŢĂ TIP 
TED

ÎNTOCMIREA UNEI 
PROPUNERI DE 
BUGET

PROIECTE DE 
SERVICE 
LEARNING

PENTRU FORMAREA UNOR ECHIPE DE 

LUCRU (EX CONSILIUL ELEVILOR; MEMBRII 

UNOR ECHIPE SPORTIVE, CLUBURI DE 

SPECIALITATE ETC)

PE DIFERITE TEME DE INTERES PENTRU 

ELEVI, DAR ŞI PE TEME ECONOMICE

PENTRU DIVERSE ACȚIUNI, DE EXEMPLU, O 

EXCURSIE, SERBAREA UNEI ZILE DE 

NAȘTERE, REALIZAREA UNUI SPECTACOL, 

RENOVAREA/ AMENAJAREA UNEI SĂLI DE 

CLASĂ ETC.

IDENTIFICAREA UNEI PROBLEME ÎN 

COMUNITATEA LOCALĂ DIN ARIA 

CETĂŢENIEI ECONOMICE ŞI ACŢIUNEA DE 

REZOLVARE A EI



SURSE 
SUPLIMENTARE 
DE INFORMARE

www.ted.com 

www.ted-ed 

www.momondo.ro 

www.improwiki.com 

www.teachthought.com (7 essential ingredients of

project-based learning) 

www.mindshift 

www.characterfirst.ro 

www.edutopia 

www.openculture.com 

www.impact-clubs.org 

www.arhitectiieducatiei.ro



MULT 
SUCCES

REALIZAT CU SPRIJINUL:


