
S17. CL. A VIII-a. Modalitati moderne de economisire

CE ȘTIU ELEVII?

 Unii oameni fac economii pe care le pot păstra în bancă sau acasă
 Oamenii pot beneficia de dobânzi atunci când economisesc la bancă

CE VOR SĂ ȘTIE ELEVII?

 Ce reprezintă economiile?
 Ce poți face cu economiile?
 Operația prin care se depune o sumă la bancă
 Tipuri de depozite bancare
 Se primește dobândă pentru banii depuși?

„Economisește trei monede și a patra îți va cădea în mână”
(proverb indian)

Dragilor, dacă ar fi să ne aducem aminte de piramida lui Maslow, atunci știm că oamenii au
nevoi, dorințe, scopuri pe care le urmăresc în viață.

Pentru a le împlini, apelăm la tot felul de soluții pe care le avem la îndemână. Una dintre ele,
poate fi inspirată din familie - economisirea!

Dar ce înseamnă a economisi? Vom afla împreună cum putem economisi.



A economisi – a folosi cu chibzuială mijloacele bănești; a pune bani deoparte; a reduce
cheltuielile de consum. A investi – a plasa un fond, un capital, o sumă de bani într-o
afacere/întreprindere cu scopul de a obține profit.

A investi – a plasa un fond, un capital, o sumă de bani într-o afacere/întreprindere cu scopul
de a obține profit.

1. Ce reprezintă economiile?

Economiile reprezintă ceea ce rămâne după ce, din resursele financiare ale unei persoane sau
familii, se scad cheltuielile

2. Ce poți face cu economiile?

Economiile se pot investi într-o afacere sau se pot păstra. Pentru siguranță și câștigul din
dobândă, ele se pot păstra la bancă.

3. Operația prin care se depune o sumă la bancă

Operația prin care se poate depune o sumă de bani, se numește deschiderea unui cont bancar.
În cont se păstrează depozitul bancar.

4. Tipuri de depozite bancare

Depozitul la vedere

 Ai acces oricând la sumele depuse.
 Nivelul dobânzii este scăzut.

Depozit la termen cu dobândă:

a. simplă – se acordă la sfârșitul fiecărei perioade;
b. compusă sau cu capitalizare – se adaugă la depozitul inițial la sfârșitul fiecărei

perioade.

 Suma se depune pentru un termen prestabilit, 1, 3, 6, 12, 24 sau 36 de luni.
 Dobânda este mai mare, deoarece suma este imobilizată o perioadă.



5. Se primește dobândă pentru banii depuși?

Banii depuși într-un cont vor acumula o dobândă. Aceasta este în general variabilă (se poate
schimba într-un interval de timp în funcție de unii indicatori economici).

6. De la ce vârstă pot copiii să deschidă un cont bancar de economii?

Orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani își va putea deschide un cont de economii
personal. Aceasta trebuie să prezinte o carte de identitate valabilă.

Cu toate acestea, fiind copil, poți merge cu un adul pentru a deschide pe numele tău un cont
bancar de economii, pe care-l poți folosi mai târziu pentru studii, începerea unei afaceri,
avansul pentru o casă etc.

Cum procedezi?

1. Mergi cu unul dintre părinți sau tutore la banca pe care ați ales-o.
2. Prezentați lucrătorului bancar actul de identitate al adultului și certificatul tău de naștere.
3. Cereți lucrătorului bancar să deschidă un cont pe numele tău după ce în prealabil v-ați
informat cu privire la produsul bancar pe care-l alegeți.

Dacă te întrebi cum alegi produsul bancar potrivit, pentru început este important să-ți definești
cât mai detaliat nevoile. Băncile dispun de personal calificat care te poate consilia în alegerea
celui mai potrivit produs de economisire pentru tine.

Lucrează, în pereche sau individual, pentru a găsi împreună cel puțin patru argumente în
favoarea păstrării economiilor la bancă, nu acasă.

 La ore, o să citiți argumentele găsite.
 Se va alcătui o listă cu toate argumentele comune pe care le-ați descoperit

individual/împreună.



1. Ce reprezintă economiile? Alege varianta corectă

A. Economiile reprezintă ceea ce rămâne după ce, din resursele financiare ale unei persoane
sau familii, se scad cheltuielile
B. Economiile reprezintă împrumuturile făcute la instituțiile bancare

2. Ce poți face cu economiile? Alege variantele corecte

A. Le pot investi într-o afacere
B. Le pot păstra
C. Pentru siguranță și câștigul din dobândă, le pot păstra la bancă
D. Le pot investi în dezvoltarea mea personală
E. Le pot investi la loto

3.Operația prin care se depune o sumă de bani la bancă se numește:

A. Deschiderea unui cont bancar
B. Deschiderea unui cont de cheltuieli

4.În contul bancar se păstrează:

A. Depozitul bancar
B. Depozitul de mărfuri
C. Depozitul de servicii

5. Ce tipuri de depozite bancarecunoști? Alege variantele corecte

A. Depozit la termen cu dobândă
B. Depozitul la vedere
C. Cardul bancar

Cont de Economii sau Depozit Bancar?

https://www.youtube.com/watch?v=fzdQGh6g_e0
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ÎȚI RECOMAND ȘI LECȚIA ELECTRONICĂ

Pe data viitoare!

Profesorul de educație socială.

https://www.youtube.com/watch?v=3X0k1UPSVvI
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF3kudbubyfmZiVyuvh_v7sHBFbBbadX-kRKgFeiKyeXHdag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF3kudbubyfmZiVyuvh_v7sHBFbBbadX-kRKgFeiKyeXHdag/viewform
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