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CAPITOLUL 1
Sumar introductiv

1.1. Scopul raportului naţional

1.2. Context naţional și european referitor la 
educaţia financiară pentru tineri și adolescenţi, 
precum și pentru tineri antreprenori

Scopul principal al raportului European 
“Bunăstarea financiară a generaţiei Z” este 
de a analiza provocările și nevoile tinerilor 
și tinerilor antreprenori în ceea ce privește 
alfabetizarea și educaţia financiară, dar și 
de a repreenta un suport metodologic în 
dezvoltarea unei colecţii de instrumente de 
educaţie financiare dedicate organizaţiilor 

non-profit și instituţiilor educaţionale. 
Raportul este realizat în cadrul proiectului 
„Youth Finance Academy”, coordonat de 
către Asociaţia Monomyths în parteneriat 
cu 7 organizaţii non-profit europene și 
co-finanţat prin programul Erasmus Plus, 
axa Parteneriate strategice în domeniul 
tineretului. 

Educaţia financiară este percepută ca cea 
mai durabilă măsură pentru combaterea 
excluziunii financiare. La nivel european, 
Comisia Europeană a demarat o serie de 
iniţiative, politici și programe în domeniul 
educaţiei financiare, cum ar fi înfiinţarea 
Grupului de experţi în educaţia financiară, 
crearea unei baze de date cu iniţiative 
și exemple de bune practici existente 
(Financial Education for All5) și diverse 
instrumente online pentru profesori și 
organizaţii din sectorul non-profit. Cu 
toate acestea, întrucât educaţia financiară 
rămâne o responsabilitate naţională, 
Comisia Europeană recomandă dezvoltarea 
de strategii coordonate și planuri de acţiune 

5 https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publi-
cations-other-work/publications/financial-educa-
tion-all-second-edition 

integrate în fiecare stat membru pentru 
a crește nivelul de educaţie financiară al 
consumatorilor în UE. 
În absenţa unei strategii aplicate de 
incluziune financiară, România va 
rămâne în top ţări Europene în ceea ce 
privește dimensiunea economiei negre, 
neobservate. Din 31 de ţări europene 
analizate de Fondul Monetar Internaţional 
într-un raport din 2018, România ocupă 
locul al patrulea în UE în ceea ce priveşte 
dimensiunea economiei subterane 
estimate, cu o pondere de 26,3% din 
Produsul Intern Brut al ţării în 2016. Situaţia 
aceasta pune în dificultate sectorul IMM-
urilor ale căror venituri nedeclarate îi fac 
să nu poată accesa finanţări (aproximativ 
75% din IMM-uri sunt autofinanţate). Mai 
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mult, într-un context de muncă nedeclarată 
(de exemplu, angajatorii preferă să aibă 
acorduri de muncă gri pentru a evita 
poverile fiscale) sau tranzacţii, indivizii 
nu beneficiază de drepturile lor sau de 
extinderea deplină a oportunităţilor pe 
care le au la dispoziţie, deoarece pierd 
posibilitatea de a economisi prin pensie, 
pentru a accesa finanţarea prin credit 
etc. Relaţia dintre educaţia financiară și 
incluziunea financiară poate funcţiona 
în două moduri: în timp ce o educaţie 
financiară mai bună poate duce la o 
incluziune financiară sporită, gestionarea 
unui cont sau utilizarea altor produse 
financiare poate contribui, de asemenea, 
la îmbunătăţirea abilităţilor financiare ale 
românilor.
Conform unui studiu realizat de agenţia de 
rating Standard & Poor’s6, România se află 
pe ultimul loc în Europa în ceea ce priveşte 
educaţia financiară, cu o rată de 21%, faţă 
de media de 52% în Uniunea Europeană și 
65% în ţările nordice.
Un alt studiu (aprilie 2018) derulat de 
KPMG, în scopul analizei comportamentului 
de economisire, relevă că doar 19% dintre 
români economisesc pentru bătrâneţe, 
deloc surprinzător avand în vedere că 4 
din 10 romani nu deţin un cont bancar 
(conform datelor publicate recent de Banca 
Mondială). Același studiu concluzionează 
că românii încă au un decalaj semnificativ 
al nivelului de trai comparativ cu media UE, 
iar deși avuţia lor financiară crește, ei nu 
economisesc pe termen lung. În prezent, 
ponderea asigurărilor de viaţă în România 
este de 20% din totalul pieţei de profil, prin 
comparaţie cu media Uniunii Europene, 
care se situează la 60%. Un român cheltuie, 
în medie, 18 euro pe an pentru asigurări de 
viaţă, media în statele europene fiind de 
1.300 euro pe an.
Tot conform studiului, au fost identificate 
cel puţin cinci alegeri defectuoase în 
6 https://gflec.org/wp-content/uploads/2015/11/3313-Fin-
lit_Report_FINAL-5.11.16.pdf?x27564 

administrarea surselor de venit precum: 
majoritatea românilor cheltuiesc tot ce 
câștigă lunar; aceștia nu fac diferenţa între 
nevoi şi dorinţe și nu își monitorizează 
cheltuielile și veniturile. Un alt aspect este 
că nu iau în calcul costurile adiacente 
atunci când fac achiziţii importante, precum 
o casă: creșterea/ plăţilor taxelor, fluctuaţia 
ROBOR/ dobânzi, cheltuieli de întreţinere 
familie, etc. Ultima alegere este aceea că nu 
investesc decât la vârste înaintate, la bursa, 
pensii private, asigurări de sănătate, alte 
fonduri.
Conform studiului BCR (2019)7 privind 
nivelul educaţiei financiare a elevilor din 
România la care au participat peste 8.000 
de elevi între 11-19 ani, aproape 90% au 
învăţat în familie cum să își organizeze 
banii. Cu toate acestea, 70% dintre ei și-ar 
dori să participe la cursuri de educaţie 
financiară și consideră utilă introducerea 
acestora în programa școlară. Concluziile 
studiului arată cât de important este să 
dezvoltăm programe de educaţie financiară 
în școală, în condiţiile în care cei mai mulţi 
dintre elevi au principalele informaţii 
legate de acest domeniu de la membrii 
familiei. Familia este atât principala sursă 
de bani pentru tinerii implicaţi în cercetarea 
BCR, cât și principala sursă de educaţie 
financiară. Deși cea mai mare parte a 
participanţilor la studiu au mărturisit că 
pun bani deoparte o dată pe lună, problema 
apare la nivelul organizării și gestionării 
bugetului - majoritatea elevilor își ţin 
toţi banii în portofel și nu au un plan de 
organizare a lor, iar cele mai mari investiţii 
sunt pe îmbrăcăminte și încălţăminte. 
Principalele rezultate ale studiului: 66% 
dintre elevi folosesc banii de buzunar pe 
alimente și băuturi la școală; mai mult de 
85% dintre ei fac economii, 45% folosesc 
economiile pentru îmbrăcăminte sau 
încălţăminte, 17% pentru gadgeturi, iar 

7 https://www.bcr.ro/ro/presa/informatii-de-pre-
sa/2019/12/09/studiu-bcr-peste-85-procente-din-elevii-
de-gimnaziu-si-liceu-pun-bani-deoparte 
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restul pentru cadouri, hobby-uri, educaţie, 
activităţi sportive și alte activităţi; peste 
60% dintre elevi nu știu care este bugetul 
familiei, iar aproape 50% dintre ei nu 
știu cât cheltuie familia într-o lună. Peste 
jumătate dintre respondenţi cred ca a fi 
educat financiar înseamnă să știu cum 
să-mi folosesc banii. În ciuda faptului că 
elevii români înţeleg noţiuni financiare ca 
dobândă, împrumut, buget - aproximativ 
90% dintre respondenţi cunosc noţiuni 
precum dobândă sau împrumut, conform 
rezultatelor studiului, tinerii nu sunt încă 
familiarizaţi cu instrumentele financiare - 

În premieră pentru industria financiară 
din România în materie de proiecte 
educaţionale comune în beneficiul 
consumatorilor, membrii Platformei de 
Educaţie Financiară au lansat Manualul 
practic pentru utilizatorul de servicii 
financiare. Manualul practic pentru 
utilizatorul de servicii financiare reprezintă 
o sinteză de informaţii utile clienţilor actuali 
și viitori care utilizează servicii și produse 
financiare sau oricărei persoane care 
dorește să se familiarizeze cu concepte din 
piaţa bancară, piaţa de capital, asigurări, 
pensii și leasing. Manualul practic este 
disponibil pentru toţi consumatorii pe 
site-ul www.educatiefinanciara.info. Acest 
material de educaţie financiară este primul 
proiect educaţional care concentrează 
contribuţia tuturor componentelor pieţei 
serviciilor financiare având ca obiective 
explicarea produselor, serviciilor și 
conceptelor financiare și dezvoltarea 
competenţelor necesare pentru 
aprofundarea cunoștinţelor în domeniul 
financiar.
O altă iniţiativă este cea lansată în 
anul 2018 de către Ministerul Educaţiei 

12% dintre aceștia folosesc un card bancar. 
”Educaţie financiară pentru toţi”8, o iniţiativă 
a Comitetului Economic și Social European, 
prezintă o selecţie de bune practici privind 
educaţia financiară în temeiul programelor 
și proiectelor extrem de diverse conduse 
de o gamă largă de actori - sociali, 
educationali, financiari etc. - atât din partea 
sectorul privat și organismele publice. 
Scopul acestui ghid este de a servi drept 
punct de reper pentru viitoare iniţiative.

8 https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resourc-
es/docs/qe-02-16-362-en-n.pdf 

1.3 Iniţiative naţionale

Naţionale, Banca Naţională a României, 
Ministerul Finanţelor Publice, Autoritatea 
de Supraveghere Financiară și Asociaţia 
Română a Băncilor care au încheiat un 
Protocol de colaborare pentru realizarea 
de activităţi comune în domeniul educaţiei 
financiare și elaborarea Strategiei Naţionale 
de Educaţie Financiară. Documentul 
asigură un cadru interinstituţional prin 
intermediul căruia cele cinci părţi realizează 
activităţi comune în domeniul educaţiei 
financiare. În prezent, realizarea și 
lansarea website-ului Strategiei Naţionale 
de Educaţie Financiară și elaborarea 
unui prim draft al Strategiei care să fie 
lansat în dezbatere publică sunt iniţiative 
aflate în continuare în fază avansată de 
implementare. La nivelul învăţământului 
gimnazial și liceal, colaborarea îşi propune 
să asigure suportul în formarea cadrelor 
didactice care vor preda disciplina „Educaţie 
economico-financiară” pentru clasa a 
VIII-a, respectiv să susţină prezentări în 
faţa elevilor, pe teme specifice educaţiei 
financiare.
Prin elaborarea de materiale de educaţie 
financiară, Autoritatea de Supraveghere 
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Financiară îşi propune să aducă mai 
aproape de consumatori noţiunile de 
bază ale lumii financiare moderne 
şi implicit ale sistemului de pensii 
private. Accesul la educaţie în domeniul 
serviciilor financiare este deosebit de 
important pentru asigurarea protecţiei 
consumatorilor, mai ales în contextul 
situaţiei actuale, motiv pentru care ASF a 
lansat 2 ghiduri publice și accesibile online5: 
GHIDUL PARTICIPANTULUI la Sistemul 
de Pensii Administrate Privat și GHIDUL 
PARTICIPANTULUI la Sistemul de Pensii 
Administrate Privat.
 Liderii G20 au recunoscut rolul important 
al politicilor de educaţie financiară prin 
aprobarea în 2012 a Principiilor de înalt 
nivel a Strategiilor Naţionale privind 
Educaţia Financiară elaborate de OECD/
INFE. Aceste Principii furnizează îndrumare 
internaţională pentru factorii de decizie în 
vederea dezvoltării unor abordări bazate 
pe evidenţe, coordonate și adaptate 
pentru educaţia financiară, atât pe pieţele 
emergente, dar și în economiile mai 
5 https://asfromania.ro/consumatori/pensii-private/mate-
riale-educatie-financiara 

avansate. Manualul STRATEGII NAŢIONALE 
PENTRU EDUCAŢIA FINANCIARĂ OECD/
INFE6 răspunde unui apel al liderilor G20 
către OECD/INFE din septembrie 2013 
și completează Principiile prin sprijinirea 
punerii în aplicare a acestora în statele 
interesate.
În ultimul deceniu, Ministerul Educaţiei 
și Cercetării și-au propus să ia măsuri 
pentru a spori competenţa financiară a 
tinerilor prin: proiectarea și diversificarea 
unei oferte curriculare legate de educaţia 
financiară la nivel naţional; încurajarea 
și sprijinirea școlilor și a altor instituţii 
guvernamentale sau neguvernamentale cu 
expertiză relevantă în domeniul educaţiei 
financiare pentru a implementa diverse 
programe de  educaţie non-formală, 
activităţi complementare celor formale 
și stabilirea de parteneriate pentru 
dezvoltarea proiectelor sau programelor 
de educaţie financiară destinate copiilor și 
tinerilor, precum și pentru profesori.

6 http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/Na-
tional-Strategies-Financial-Education-Policy-Handbook.
pdf 
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CAPITOLUL 2
Youth Finance Academy

Pornind de la recomandările Uniunii 
Europene integrate în ghidul „Educaţie 
financiară pentru toţi”, scopul celor 8 
organizaţii este de a crea prin intermediul 
proiectului Youth Finance Academy, 
pe parcursul a doi ani, o colecţie de 3 
instrumente de educaţie financiară pentru 
ONG-urile de tineret, care să fie utilizate 
pentru a echipa tinerii și tinerii antreprenori 
cu cunoștinţele și competenţele cheie 
necesare pentru a obţine un nivel de 
alfabetizare financiară de înaltă calitate. 

Obiectivele proiectului:

O1: Crearea unei reţele transsectoriale de 
experţi financiari (din sectorul public, privat 
și non-profit) care pot contribui activ cu 
know-how-ul la dezvoltarea curriculumului 
de training, jocului educaţional și 
conţinutului multimedia (podcast-uri, 
videoclipuri de tip micro-learning, articole) 
și promovarea necesităţii integrării 
educaţiei financiare în licee, universităţi 
și ONG-uri de tineret prin 6 seminarii 
naţionale și 1 Forum pentru educaţie 
financiară pentru tineri.

O2: Instruirea a 22 de lucrători de tineret 
cu scopul de a deveni educatori financiari 
în 8 comunităţi locale printr-un eveniment 
de formare pe termen scurt, în care își 
aprofundează cunoștinţele în materie de 
alfabetizare financiară, testează și învaţă 
cum să faciliteze modulele de formare și 

2.1 Youth Finance Academy: scop, obiective,
instrumente de educaţie financiară

jocul educaţional Youth Finance Academy. 

O3: Crearea unor medii de învăţare propice 
educaţiei financiare de înaltă calitate care 
să îmbunătăţească nivelul de alfabetizare 
financiară a 238 de tineri și 181 de tineri 
antreprenori implicaţi în 2 mobilităţi mixte 
și 16 ateliere locale.

Proiectul Youth Finance Academy (YFA) 
va furniza 3 instrumente de educaţie 
financiară până la finalul implementării:

1.IO1 - Hărţi mentale (mind-maps) 
dedicate educaţiei financiare

În timpul proiectului, o analiză în două faze 
va fi efectuată de cele 8 organizaţii din 7 
ţări ale Uniunii Europene:

Etapa 1: „Bunăstarea financiară a generaţiei 
Z” ce presupune identificarea factorilor care 
influenţează managementul financiar în 
rândul a 1600 de tineri și tineri antreprenori 
(trăsături psihologice, sociale, situaţionale, 
demografice și de personalitate)

Etapa 2: Analiză a 160 de cazuri de bune 
practici ale programelor de educaţie 
financiară (intervenţii) dezvoltate de 
furnizorii de educaţie formală/non-formală 
și companiile private (în special prin 
intermediul programelor CSR). 
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2. IO2 - Set de instrumente de formare 
- Youth Finance Academy

În cadrul celui de-al doilea produs 
intelectual, experţii în educaţie financiară 
vor dezvolta un curriculum de educaţie 
financiară cu activităţi non-formale  
structurate în 2 module de formare diferite 
pentru a sprijini organizaţiile de tineret în 
procesul de învăţare a tinerilor și tinerilor 
antreprenori privind cunoștinţe și abilităţi 
de management în domeniul finanţelor:

Modulul 1: Educaţie financiară esenţială 
pentru tineri;

Modulul 2: Elementele esenţiale pentru 
educaţia financiară pentru tinerii 
antreprenori

Datorită faptului că materialele IO2 
(versiunile digitale ale cardurilor, 
videoclipurilor, podcasturilor, handout-
urilor) vor fi găzduite pe platforma de 
învăţare a Monomyths (https://learning.
monomyths.ro/), acestea pot fi accesate 
cu ușurinţă de către persoane fizice și alte 

părţi interesate.

3.IO3 - Jocul educaţional Youth Finance 
Academy

Al treilea produs intelectual reprezintă un 
joc educaţional care își provoacă jucătorii 
să intre într-un proces decizional financiar 
cu privire la venituri, cheltuieli și economii 
și să exploreze întrebări ample despre 
economie și lumea finanţelor. Jucătorii 
(tinerii) vor putea finaliza jocul doar într-un 
mod progresiv, provocare după provocare, 
răspunzând la scenarii bazate pe situaţii 
din viaţa reală identificate prin cercetarea 
anterioară.

Jocul poate fi folosit în diferite medii de 
învăţare, cum ar fi școli de afaceri, licee 
și universităţi sau centre de tineret, în 
formarea financiară dedicată tinerilor 
angajaţi sau chiar acasă, cu părinţii. 
Videoclipurile și/sau podcasturile cu 
sfaturi ale experţilor financiari dezvoltate 
pentru acest joc vor fi disponibile gratuit 
pe platforma de e-learning: Monomyths 
Learning (https://learning.monomyths.ro/).



10

2.2 Consortium

Youth Finance Academy este iniţiat de 
organizaţia coordonatoare:

Asociaţia Monomyths România - 
organizaţie non-profit pentru tineret 
din București, România care proiectează 
experienţe internaţionale de învăţare axate 
pe creșterea personală și dezvoltarea 
abilităţilor de viaţă și facilitează procesele 
creative în care tinerii și lucrătorii de 
tineret din întreaga lume se pot dezvolta 
organic. Experienţa și iniţiativele asociaţiei 
Monomyths au la bază 5 subiecte diferite: 
inteligenţa pozitivă, talent management,  
activarea creativităţii,  educaţie 
antreprenorială și dezvoltarea abilităţilor de 
viaţă (gândire critică, flexibilitatea cognitivă, 
îmbunătăţirea procesului de luare a 
deciziilor). Totodată, organizaţia Monomyths 
a lucrat cu tineri provenind din 4 zone 
geografice ale lumii: Europa, America de 
Sud, Asia și Africa. 

În parteneriat cu 7 organizaţii de tineret 
partenere:

Fundaţia CIVITAS pentru Societatea 
Civilă Cluj-Napoca este o organizaţie care 
reprezintă sectorul non-profit din România 
de mai bine de 25 de ani, îmbunătăţind 
viaţa de zi cu zi a comunităţilor locale 
prin intermediul a peste 200 de proiecte 
implementate cu succes, peste 110 
parteneriate realizate și 35 de strategii 
de dezvoltare comunitară desfășurate în 
cadrul a patru departamente: dezvoltare 
comunitară și bună guvernanţă, abilitarea 
societăţii civile, economie socială și 
antreprenoriat, rural, dezvoltare economică.

Nuorisokeskus Piispala Finlanda - este 
cel mai mare dintre cele 9 centre naţionale 
de tineret din Finlanda care susţine, 

menţine și dezvoltă activitatea locală, 
naţională și internaţională a tinerilor. În 
Finlanda, spiritul antreprenorial și ocuparea 
forţei de muncă pentru tineri este un 
subiect important, iar centrul de tineret 
Piispala are abilităţile, facilităţile și reţelele 
necesare pentru a susţine și adera la 
proiecte care susţin antreprenoriatul pentru 
tineri.

Asociaţia WalkTogether Bulgaria 
este o organizaţie de învăţare dedicată 
unor formatori, cursanţi tineri sau adulţi, 
asistenţi sociali, experţi și voluntari cu 
diferite niveluri de competenţe pentru 
a se implica activ în crearea de activităţi 
civice cu dimensiune europeană și cu 
beneficii pentru comunitatea lor locală. 
Asociaţia promovează învăţarea pe tot 
parcursul vieţii ca instrument de adaptare 
la schimbările constante și de îmbunătăţire 
a creșterii personale și profesionale; 
operarea în programe naţionale și 
internaţionale legate de antreprenoriat, 
îmbunătăţirea oportunităţilor de angajare, 
combaterea șomajului în rândul tinerilor și 
compatibilitatea pe piaţa muncii.

TERRAM PACIS Norvegia este o 
organizaţie dinamică pentru tineri și adulţi 
cu misiunea de a sprijini educaţia pentru 
tineri și adulţi prin cercetarea și dezvoltarea 
instrumentelor de învăţare și formare 
care sunt aplicabile în medii educaţionale 
non-formale. Programele organizaţiei sunt 
orientate spre rezolvarea problemelor 
și se concentrează pe generarea de noi 
idei, metode și soluţii pentru provocările 
sociale, probleme culturale sau de 
mediu, astfel că poate oferi tinerilor și 
adulţilor oportunităţile de a participa și 
de a se implica în societate și de a accesa 
instrumentele educaţionale create.



11

InterCollege Danemarca este o 
întreprindere socială în domeniul educaţiei 
și dezvoltării capacităţilor, cu competenţe 
cheie în educaţia culturală, civică și 
antreprenorială. Organizaţia cooperează 
cu trei organizaţii asociate din Regatul 
Unit, Germania și Norvegia. Misiunea 
InterCollege este de a stimula progresul 
la nivel global bazat pe înţelegerea și 
coerenţa internaţională. Scopul InterCollege 
este de a inova educaţia prin facilitarea 
educaţiei personalizate, mobilizarea și 
conectarea oamenilor, ideilor și resurselor. 
InterCollege oferă anual o gamă largă de 
oferte educaţionale pentru tineri și adulţi, 
în special cursuri de formare, seminarii, 
schimburi de tineri, vizite de studiu, 
având oferte educaţionale în Europa, Asia, 
America de Sud, Orientul Mijlociu.

Tavo Europa Lituania este organizaţia 
neguvernamentală care lucrează la 
construirea unei societăţi civile și la 
stabilirea unui stat de drept în Lituania. 
ONG-ul este creat pentru a sprijini 
formatori, tineri, asistenţi sociali, experţi și 
voluntari cu diferite niveluri de competenţe 
pentru a se implica activ în crearea de 
activităţi civice cu dimensiune europeană și 

Proiectul Youth Finance Academy este 
co-finanţat prin Programul Erasmus+ 
al Comisiei Europene, axa parteneriate 
strategice în domeniul tineretului - 
Acţiunea Cheie 2 (KA2). 
Programul Erasmus+ este conceput 
cu scopul de a sprijini eforturile ţărilor 
participante la program de a utiliza în 
mod eficient talentul și capitalul social al 
Europei, într-o perspectivă a învăţării pe 
tot parcursul vieţii, prin corelarea sprijinului 
acordat învăţării formale, non-formale și 
informale în domeniile educaţiei, formării 

cu beneficii pentru comunităţile lor locale. 
Un obiectiv important al organizaţiei constă 
în promovarea acţiunilor și activităţilor care 
îi vor stimula pe tineri să dezvolte o viaţă 
mai bună pentru ei și colegii lor, creșterea 
gradului de conștientizare, sprijinirea 
instituţiilor publice cu privire la aspecte 
specifice referitoare la tineri, dezvoltarea 
de parteneriate în domeniul Erasmus 
+ și implicarea tinerilor în viaţa rurală, 
promovând și susţinând tinerii.

EKO Grecia - o organizaţie non-profit cu 
sediul în Atena, Grecia, cu o reţea extinsă 
de parteneri în toată Europa, bazinul 
Euromed, Africa, Asia și Orientul Mijlociu. 
Misiunea principală a EKO este de a 
contribui la crearea unei societăţi incluzive, 
fără prejudecăţi și discriminări, care va fi 
în măsură să dezvolte un mediu de viaţă 
durabil. În special în Grecia, preocupările 
sale majore se referă la următoarele 
provocări: 1. șomajului tinerilor și femeilor și 
obstacolele economice ca urmare a crizei, 
2. atitudini xenofobe, intoleranţă culturală 
și excluderea creată de migraţie, 3. multiple 
probleme de mediu care afectează 
dezvoltarea durabilă la nivel local, regional, 
naţional și internaţional.

2.3 Despre Erasmus+ și KA2
și tineretului. De asemenea, programul 
îmbunătăţește posibilităţile de cooperare și 
de mobilitate cu ţările partenere, în special 
în domeniile învăţământului superior și 
tineretului.
Proiectele de parteneriat strategic în 
domeniul tineretului îşi propun dezvoltarea 
şi consolidarea competenţelor tinerilor 
(în general) şi a lucrătorilor de tineret (în 
special) prin internaţionalizarea activităţilor 
acestora şi deschiderea către cooperarea 
transectorială (cu alte instituţii din alte 
sectoare).
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CAPITOLUL 3
Rezultatele cercetării

Un total de 162 de tineri din România cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani au participat la 
sondaj.

Partea A. Informaţii demografice

1. Care zonă descrie cel mai bine locul în care locuiești în prezent? (162 responses)

Dintre cei 162 de tineri care au participat la această cercetare, 89 dintre respondenţi (54,9%) 
locuiesc în orașe mari, 53 dintre aceștia (32,7%) provin din orașe mici sau mijlocii și doar 20 
de tineri (12,3%) provin din mediul rural. 

3.1 Bunăstarea financiară a tinerilor

În perioada februarie - martie 2021, 
Asociaţia Monomyths, în parteneriat cu 
Fundaţia Civitas - Filiala Cluj-Napoca au 
derulat o cercetare cantitativă la nivel 
naţional prin care și-au propus să identifice 
nivelul de alfabetizare financiară, precum 
și factorii care influenţează atitudinile, 

comportamentele și deciziile financiare ale 
circa 200 de tineri și tineri antreprenori cu 
vârste cuprinse între 18 și 30 de ani. Două 
chestionare au fost distribuite în rândul 
celor două grupuri ţintă, iar rezultatele 
cercetării au fost introduse în capitolul 
curent.  
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107 dintre respondenţi sunt de sex feminin, iar restul de 52 sunt de sex masculin. Dintre cei 
162 de respondenţi, doar 2 persoane au preferat să nu își dezvăluie genul. 

2. Gen (162 responses)

3. Vârsta (162 responses)
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Un număr de 94 de tineri (64,8%) au afirmat că au vârsta cuprinsă între 19 și 24 de ani, ceea 
ce reprezintă 64,8% din numărul total de respondenţi, urmând ca restul de 49 de tineri să 
aibă între 25 și 30 ani. Doar 6 respondenţi (5%) au menţionat faptul că sunt minori și au 
vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani. 

Cea mai mare parte din eșantionul de 162 de tineri - 64 de tineri (39,5%) - au afirmat faptul 
că experienţa profesională lor profesională poate fi măsurată într-o perioadă de la 2 la 6 ani. 
51 de tineri confirmă că au o experienţă mai mică de 2 ani (31,5%), iar 16% din eșantionul de 
tineri, însemnând 27 de persoane, spun că nu au niciun fel de experienţă pe piaţa muncii. 
Doar 20 de tineri, reprezentând un total de 12%, au experienţă profesională mai mare de 6 ani.

Jumătate dintre cei 162 de tineri care au participat la această cercetare sunt studenţi în ciclul 
de licenţă, 54 de tineri (însemnând 33% din totalul răspunsurilor) sunt studenţi masteranzi, 
22 sunt liceeni (13,6%) și doar 4 tineri au afirmat faptul că urmează cursurile de doctorat. 

5. Câţi ani de experienţă profesională ai? (Ia în considerare și experienţa full-time și part-time, 
stagii, co-ops, joburi de vară etc.) (162 responses)

Un număr de 94 de tineri (64,8%) au 
afirmat că au vârsta cuprinsă între 19 și 
24 de ani, ceea ce reprezintă 64,8% din 
numărul total de respondenţi, urmând ca 
restul de 49 de tineri să aibă între 25 și 30 
ani. Doar 6 respondenţi (5%) au menţionat 
faptul că sunt minori și au vârsta cuprinsă 
între 16 și 18 ani. 

4. Care este ultima școală absolvită? (dacă 
urmezi în prezent o formă de învăţământ, 
te rog să o bifezi pe cea care ţi se 
potrivește) (162 responses)
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Jumătate dintre respondenţi - 85 de tineri - afirmă că sunt independenţi din punct de vedere 
financiar, susţinând faptul că sursa lor principală de venit este reprezentată de un salariu 
lunar. 76 de tineri susţin că principala sursă de venit provine din surse externe (partener, 
părinţi), 25 de persoane menţionează că principala sursă de venit este reprezentată de 
beneficiile financiare pe care le aduce statutul de student, 22 de tineri (însemnând 13% din 
totalul tinerilor intervievaţi) primesc venituri din partea afacerii pe care o deţin/conduc, 13 
persoane chestionate primesc venituri din investiţii și doar 4 persoane au beneficii sociale.   

Statutul finanţelor personale:

Care dintre cele de mai jos descrie
cel mai bine sursa ta de venit?

Frecvenţa (număr 
răspunsuri) Procentaj

Venituri generate de alţii (partener, 
părinte, copil etc.) 76 46,9%

Venituri din investiţii 13 8%

Beneficii sociale 4 2,5%

Surse de finanţare pentru studenţi 
(burse, împrumuturi etc.) 25 15,4%

Câștig un salariu lunar 85 52,5%

Deţin/conduc o afacere 22 13,6%
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În urma cercetării realizate, 15% dintre tineri estimează faptul că nivelul lor reprezentativ în 
ceea ce privește alfabetizarea financiară este unul mediu, în timp ce 22% din numărul total 
consideră că se află la un nivel intermediar între mediu și maxim. Aproximativ 23% afirmă că 
pe o scară de la 1 la 10, nivelul de alfabetizare financiară este unul foarte bun, în timp ce doar 11 
tineri, însemnând 6,8% din totalul respondenţilor, consideră că nivelul lor privind abilităţile în 
domeniul financiar este unul excelent. 

Ce provocări ai întâmpinat din cauza lipsei 
de alfabetizare financiară? Frecvenţa (număr răspunsuri) Procentaj

Nu am întâmpinat 33 20,3%

Venituri insuficiente 31 19,13%

Nu am avut cunoștinţele necesare pentru a lua 
decizii financiare (credit la banca, deschiderea 
unei afaceri, încheiere de contracte, investiţii)

24 14,81%

O gestionare precară a bugetului/veniturilor 21 12,96%

Nu am știut unde sau cum să economisesc 18 11,11%

Alegerea celei mai eficiente modalităţi de a 
investi 10 6,17%

Provocări ce au condus la dezechilibru 
financiar, personal (modificări negative ale 
stilului de viaţă)  și/sau emoţional (stres, 
anxietate)

9 5,55%

Dificultăţi privind realizarea unor achiziţii 
importante (locuinţe, autoturisme) 4 2,46%

Dificultăţi în a-i îndruma pe cei din jur (copii, 
studenţi, clienţi) către descoperirea educaţiei 
financiare 

4 2,46%

Pierderea unor oportunităţi importante (studiu 
în străinătate, locuri de munca, beneficii 
economice)

3 1,85%

Lipsa unui echilibru între venituri și cheltuieli 3 1,85%

Dificultăţi în negociere (negocierea salariului, 
tranzacţii tip vanzare-cumparare) 2 1,23%
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Cei 162 de respondenţi au identificat o 
serie de provocări cauzate de lipsa de 
alfabetizare financiară în rândul tinerilor: 
veniturile lor au devenit insuficiente, s-au 
confruntat cu lipsa cunoștinţelor necesare 
pentru a lua decizii financiare, bugetul/
veniturile au fost gestionate într-un mod 
precar, nu au știut unde sau cum să 
economisească, au întâmpinat dificultăţi 
în privinţa alegerii celei mai eficiente și 
potrivite variante de investiţie, provocări 

Opţiunea ”Ai cerut sfaturi mai multor 
persoane și ai constatat că acestea au 
oferit răspunsuri diferite” a fost aleasă 
de mai mult de 66 dintre respondenţi și 
45 dintre aceștia au afirmat că se regăsesc 
în afirmaţia ”Ai primit sfaturi, dar nu ai 
știut dacă poţi avea sau nu încredere 
în acurateţea acestora”. 39 de tineri au 
declarat că nu au știut unde să caute sfaturi 

ce au condus la dezechilibru financiar, 
personal și/sau emoţional, dificultăţi privind 
realizarea unor achiziţii importante sau în 
privinţa îndrumării altor persoane către 
descoperirea educaţiei financiare, pierderea 
unor oportunităţi importante, lipsa unui 
echilibru între venituri și cheltuieli sau 
dificultăţi în anumite procese de negociere. 
Ponderea acestor provocări poate fi 
consultată în tabelul de mai sus.

Gândește-te la ultima dată când ai încercat 
să obţii sfaturi financiare bune; care dintre 
următoarele afirmaţii se aplică experienţei tale?

Frecvenţa (număr 
răspunsuri) Procentaj

Ai cerut sfaturi mai multor persoane și ai constatat 
că acestea au oferit răspunsuri diferite 66 40,7%

Ai primit sfaturi, dar nu ai știut dacă poţi avea sau nu 
încredere în acurateţea acestora 45 27,8%

Nu ai știut unde să cauţi sfaturi 39 24,1%

Nu ai înţeles sfatul care ţi-a fost dat 22 13,6%

Nu ai putut găsi sfaturile pe care le căutai 22 13,6%

Nu am avut nevoie de un sfat 22 13,6%

Ai urmat sfatul și ulterior ai regretat 2 1,2%

financiare, 22 de respondenţi nu au înţeles 
sfatul pe care l-au primit și același număr 
de tineri au confirmat și faptul că nu au 
putut găsi sfaturile pe care le căutau. 22 
dintre cei chestionaţi au menţionat că nu 
au nevoie de sfaturi financiare și doar 2 
tineri au afirmat că au urmat sfatul primit și 
ulterior au regretat. 
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Care sunt sursele la care apelezi pentru a
primi sfaturi financiare, atunci când este 
nevoie, și cât de fiabile crezi că sunt acestea? Frecvenţa (număr răspunsuri) Procentaj

Internet 50 30,86%

Familie 38 23,45%

Prieteni 29 17,9%

Carti/documentare 20 12,34%

Site-uri/forumuri/canale de Youtube de 
specialitate 21 12,96%

Cunostinte 18 11,11%

Consultant financiar 9 5,55%

Persoane cu experienţă în domeniu/de succes 7 4,32%

Bănci 6 3,7%

Nu caut/nu am nevoie de sfaturi 5 3,08%

Mă sfătuiesc singur 2 1,2%

Nu cunosc surse fiabile 1 0,6%

În urma cercetării privind sursele la care apelează tinerii pentru a primi sfaturi financiare, în 
topul preferinţelor tinerilor chestionaţi se află Internetul drept sursă principală cu o frecvenţă 
de 50 de răspunsuri. Urmează familia identificată de 38 de tineri și prietenii ca sursă fiabilă 
confirmată de 29 de tineri. Alte surse de informare menţionate de cele 162 de persoane 
chestionate sunt: cărţi/documentare, site-uri/forumuri/canale de Youtube de specialitate, 
cunoștinţe, consultanţi financiari, persoane cu experienţă în domeniu sau persoane de succes 
sau bănci. 5 tineri consideră că nu caută sau nu au nevoie de sfaturi financiare, 2 persoane 
au afirmat că se bazează pe propriul sfat și o singura persoană chestionată consideră ca nu 
cunoaște nicio sursă pentru a primi sfaturi financiare. 
În ceea ce privește fiabilitatea surselor menţionate anterior, familia (în special părinţii), 
prietenii și cărţile/documentarele reprezintă sursele cele mai fiabile identificate de tineri, 
băncile și persoanele cu experienţă în domeniul financiar sunt considerate surse relativ fiabile, 
în timp ce internetul este considerat a fi o sursă mai puţin demnă de încredere. 
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11. Având în vedere nevoile tale și responsibilităţile financiare pe care le ai în prezent, ai spune 
că tu și familia ta aveţi o situaţie financiară... (162 responses)

În ceea ce privește situaţia lor financiară, 61,1% dintre tinerii care au participat la sondaj (99 de 
respondenţi) au afirmat faptul că resursele financiare de care dispun atât ei, cât și familia lor 
le permit să ducă un trai confortabil. Conform datelor înregistrate, 29 de respondenţi (17,9%) 
dispun de un statut financiar modest, în timp ce 24 dintre aceștia (14,8%) consideră că au o 
situaţie financiară foarte confortabilă. Doar 6 tineri (3,7%) și-ar descrie situaţia financiară ca 
fiind una prosperă, care le permite satisfacerea tuturor nevoilor. La polul opus, 4 tineri (2,5%) 
consideră că au o situaţie financiară foarte modestă.

12. Cât de sigur te simţi în legătură cu capacitatea de a-ţi gestional propriile finanţe? (162 
responses)
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În urma centralizării și analizării răspunsurilor înregistrate, peste jumătate dintre respondenţi 
(90 de tineri din 162) au afirmat că sunt oarecum siguri de capacitatea lor de a-și gestiona 
propriile finanţe, fiind capabili să înţeleagă în mare măsură aspectele ce ţin de administrarea 
eficientă a banilor. Pe de altă parte, doar 27 de tineri (16,7%) au afirmat că sunt foarte siguri 
de modul în care își gestionează în prezent finanţele proprii, în timp ce 45 de tineri (27,8%) ar 
vrea să afle mai multe informaţii despre cum ar putea să își administreze banii mai eficient. 
Dintre aceștia, 28 (17,3%) afirmă că au un nivel scăzut de încredere în propriile abilităţi, iar 17 
(10,5%) nu sunt deloc siguri de modul în care își gestionează resursele financiare în prezent.

Principalele efecte produse de luarea unor decizii financiare nereușite sunt următoarele: 
24,24% dintre respondenţi consideră că deciziile financiare necorespunzătoare duc la pierderi 
financiare moderate, în timp ce alţi 16,36% consideră posibilele pierderi ca fiind unele majore, 
cu un puternic impact pe termen lung („faliment”, „colaps”, „insolvenţă”,  „sărăcie”). Tulburările 
psihologice și emoţionale precum stresul, îngrijorarea, neliniștea, stările de depresie sau 
anxietatea reprezintă un alt efect menţionat de aproape 14% dintre tinerii care au luat parte 

După părerea ta, ce efecte produc deciziile 
financiare nereușite? Frecvenţa (număr răspunsuri) Procentaj

Pierderi financiare moderate 40 24,24%

Pierderi financiare majore (faliment) 27 16,36%

Tulburări psihologice și emoţionale (stres, anxietate, 
depresie, regret etc.) 23 13,93%

Instabilitate financiară (lipsa banilor) 20 12,12%

Scăderea calităţii vieţii 13 7,87%

Creșterea nivelului de îndatorare 12 7,27%

Pierderea încrederii în propriile cunoștinţe 9 5,45%

Nu știu 9 5,45%

Capacitatea de a lua decizii financiare mai bune pe 
viitor 7 4,24%

Pierderi materiale 2 1,21%

Plafonare 2 1,21%

Vicii 1 0,6%
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la sondaj. Alte efecte produse de decizii financiare nereușite includ: instabilitatea financiară, 
scăderea calităţii vieţii, creșterea nivelului de îndatorare prin contractarea de credite sau 
prin realizarea de împrumuturi de la prieteni sau familie, pierderea încrederii în propriile 
cunoștinţe, pierderi materiale, plafonare, vicii.

Interesant de menţionat este faptul că doar 7 dintre cei 162 de respondenţi (4,24%) privesc 
deciziile financiare nereușite dintr-o perspectivă constructivă. Câteva dintre răspunsurile 
oferite de către aceștia sunt următoarele: „eșecul mă ambiţionează să iau decizii mai 
educate/experimentate în viitor”, „eșecul trebuie tratat ca pe o lecţie”, „unul dintre efectele 
deciziilor financiare nereușite îl reprezintă acumularea de experienţă”.

14. Care dintre următoarele afirmaţii descrie cel mai bine situaţia ta actuală? (162 responses)

Pentru a-și descrie situaţia actuală, din totalul de 162 de respondenţi, 49 dintre aceștia 
(30,2%) au afirmat că nivelul cheltuielilor pe care le înregistrează lunar se află în echilibru cu 
cel al economiilor; 31 (19,1%) se bucură în prezent de un nivel ridicat al calităţii vieţii datorită 
modului în care își gestionează resursele financiare, în timp ce doar 22 (13,6%) consideră că 
sunt capabili să își asigure un viitor financiar bun.
La polul opus, un număr de 27 de respondenţi (16,7%) consideră că situaţia financiară de care 
dispun în prezent îi va împiedica într-o anumită măsură să își satisfacă nevoile și dorinţele pe 
viitor, în timp ce alţi 23 (14,2%) se află adesea în situaţii dificile din cauza gestionării deficitare 
a banilor, respectiv cheltuielilor în exces. 
Doar 10 dintre cei 162 de respondenţi (6,2%) au considerat afirmaţia conform căreia „ar putea 
să acopere o cheltuială majoră neașteptată” ca fiind cea care le descrie cel mai bine situaţia 
actuală.

15. Să presupunem că mâine te-ai confrunta cu o cheltuială urgentă, neașteptată, care este 
egală cu venitul tău lunar (sau al familiei tale). Ce afirmaţ..i bine abilitatea ta de a face faţă 
acestei cheltuieli? (162 responses)
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În momentul în care cei 162 de respondenţi au fost puși în situaţia ipotetică de a-și evalua 
capacitatea de a gestiona o situaţie financiară urgentă și neplanificată, 77 dintre aceștia 
(47,5%) au afirmat că obţinerea resurselor financiare necesare pentru a ieși din impas 
ar presupune anumite sacrificii, precum reducerea unor cheltuieli mai puţin urgente. 40 
dintre respondenţi (24,7%) s-ar vedea nevoiţi să ia măsuri drastice precum contractarea de 
împrumuturi personale, amanetarea sau chiar vânzarea unor bunuri personale, ori realizarea 
de împrumuturi de la familie sau prieteni. Un procent similar, de 23,5% (38 de respondenţi), 
s-a înregistrat și în rândul celor care ar putea strânge cu ușurinţă banii necesari. Doar 7 tineri 
(4,3%) din cei 162 au considerat că nu ar putea strânge resursele financiare necesare dacă ar 
fi puși în faţa unei cheltuieli financiare considerabile.

Cât de des cheltuiești 
bani pentru 
următoarele: Niciodată

O dată la 2-3 
luni

O dată pe 
lună

O dată pe 
săptămână Zilnic

F % F % F % F % F %

Mâncare de tip take-
away 10 6,17 38 23,45 53 32,71 52 32,09 9 5,55

A lua masa în oraș 9 5,55 46 28,39 57 35,18 48 29,62 2 1,23

Achiziţionare de obiecte 
vestimentare 3 1,85 91 56,17 52 32,09 16 9,87 0 0

Călătorii 22 13,58 121 74,69 17 10,49 1 0,61 1 0,61

Evenimente speciale 28 17,28 108 66,66 24 14,81 2 1,23 0 0

Jocuri 119 73,45 27 16,66 7 4,32 8 4,93 1 0,61

Produse/proceduri de 
înfrumuseţare 38 23,45 65 40,12 53 32,71 5 3,08 1 0,61

Achiziţionare de cărţi 34 20,98 78 48,14 41 25,3 9 5,55 0 0
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În ceea ce privește modul de bugetare al cheltuielilor personale, din cei 162 de respondenţi, 
72 dintre aceștia (44,4%) au afirmat că ţin evidenţa bugetului și cheltuielilor „în minte”, 
fără să utilizeze instrumente financiare suplimentare. 47 (29%) nu au un buget planificat, 
realizând cheltuieli spontane în funcţie de resursele financiare de care dispun la un moment 
dat, în timp ce 7 respondenţi (4,3%) au afirmat că nu își planifică bugetul personal în niciun 
fel. La polul opus, 36 de tineri (22,2%) au un buget bine stabilit, organizat cu ajutorul 
unor instrumente financiare de tip offline sau online. Atitudinea tinerilor faţă de aceste 
instrumente de management financiar este descrisă pe larg în secţiunea următoare.

Folosești instrumente sau aplicaţii de 
administrare a banilor (management 
financiar)?

În această secţiune se pot observa 
următoarele aspecte privind 
comportamentul de consum al tinerilor, 
raportat la eșantionul studiat: cel mai 
adesea, tinerii își utilizează resursele 
financiare pentru a achiziţiona mâncare 
de tip take-away, ori pentru a lua masa în 
oraș. Astfel, 64% din respondenţi cheltuiesc 
bani lunar sau chiar săptămânal pentru 
a comanda mâncare de tip take-away, în 
timp ce 35,1% dintre tinerii participanţi la 
sondaj iau o dată pe lună masa în oraș.

17. Care dintre următoarele variante descrie cel mai bine abordarea ta actuală de bugetare a 
cheltuielilor personale?

Totodată, principalele cheltuieli înregistrate 
la intervale de 2-3 luni se îndreaptă către: 
cheltuieli cu călătorii (realizate de către 
74,7% dintre respondenţi); cheltuieli ce 
ţin de evenimente speciale (66,6%); 
achiziţionarea de obiecte vestimentare 
(56,1%); achiziţionarea de cărţi (48,1%) și  
produse de înfrumuseţare (40,1%).
În ceea ce privește jocurile, cei mai mulţi 
dintre respondenţi (73,4%) au afirmat că nu 
alocă niciodată resurse financiare pentru 
achiziţionarea acestora.
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66% dintre respondenţi nu folosesc nicio aplicaţie sau instrument de administrare a 
veniturilor și cheltuielilor. Ceilalţi 33% au menţionat că utilizează următoarele: agendă, buget 
lunar, conturi de economi (soluţii de economisire), aplicaţiile băncilor la care au deschise 
conturi, Microsoft Excel și Eximus, aplicaţiile Wallet, Spending, Cash Control, Money Manager, 
Monefy, Revolut, Spendee, Personal capital, dar și portofelul virtual. 

19. Pe o scală de la 1 la 5 cât de multe aţi învăţat despre gestionarea banilor până în prezent 
din următoarele surse:

Surse Deloc Foarte puţin Moderat Mult Foarte mult

F % F % F % F % F %

Familie 10 6,17 30 18,52 60 37,04 30 18,52 32 19,75

Prieteni 26 16,05 52 32,10 56 34,57 21 12,96 7 4,32

Scoala 66 40,74 54 33,33 34 20,99 7 4,32 1 0,62

Cărţi 40 24,69 33 20,37 41 25,31 29 17,90 19 11,73

Media 27 16,67 42 25,93 59 36,42 27 16,67 7 4,32

Loc de muncă 57 35,19 26 16,05 42 25,93 23 14,20 14 8,64

Experienţe de viaţă 3 1,85 11 6,79 34 20,99 58 35,80 56 34,57

Internet 17 10,49 27 16,67 45 27,78 44 27,16 29 17,90

Seminar informal public 91 56,17 28 17,28 22 13,58 16 9,88 5 3,09

Planificator financiar sau 
consilier (profesionist) 94 58,02 19 11,73 18 11,11 16 9,88 15 9,26
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Principalele surse din care tinerii învăţă să își gestioneze veniturile sunt următoarele: 70% 
de respondenţi consideră că experienţa de viaţă îi ajută mult și foarte mult în acest proces, în 
timp ce 45% consideră internetul o sursă de informaţie potrivită. 38% dintre tineri se bazează 
pe sfaturile membrilor familiei pentru a lua decizii, iar circa 30% răsfoiesc cărţi tematice 
pentru acest tip de proces de învăţare. La polul opus se situează cu 74% seminarele informale 
publice și școala, și 70% planificatorii financiari sau consilierii profesioniști. 

Cei 162 de respondenţi și-au evaluat nivelul de cunoștinţe referitoare la planificarea bugetară, 
taxe și contribuţii, investiţii, soluţii de creditare, asigurări sau de economisire. Peste 50% dintre 
aceștia estimează că au informaţii limitate sau deloc referitoare la taxe și contribuţii (57.41), 
precum și referitoare la asigurări (53.7%) sau la investiţii (40.7%). Se observă că deţin mai 
mult know-how - mult și foarte mult - în ceea ce privește planificarea bugetară (36.4%), 
urmat de soluţii de economisire (30.2%) și investiţii (doar 24.6% dintre respondenţi). 

21. Folosind baremul de mai jos, te rugăm să evaluezi importanţa următoarelor aspecte:

20. Care este nivelul cunoștinţelor tale despre următoarele:

Care este nivelul 
cunoștinţelor tale 
despre următoarele: Deloc Foarte puţin Moderat Mult Foarte mult

F % F % F % F % F %

Planificarea unui buget 14 8,64 31 19,14 58 35,80 36 22,22 23 14,20

Politică de impozitare 53 32,72 40 24,69 38 23,46 22 13,58 9 5,56

Investiţii 36 22,22 30 18,52 56 34,57 28 17,28 12 7,41

Împrumuturi/ datorii 25 15,43 34 20,99 68 41,98 23 14,20 12 7,41

Asigurări 41 25,31 46 28,40 54 33,33 11 6,79 10 6,17

Economii 14 8,64 38 23,46 61 37,65 29 17,90 20 12,35



26

Folosind baremul de 
mai jos, te rugăm să 
evaluezi importanţa 
următoarelor aspecte 

Neimpor-
tant

Oarecum 
lipsit de 
importanţă

Nu sunt 
sigur/ă

Oarecum 
important

Foarte 
important

F % F % F % F % F %

Păstrarea unor evidenţe 
financiare 2 1,23 13 8,02 13 8,02 48 29,63 86 53,09

Cheltuielile ar trebui să 
fie mai mici decât venitul 3 1,85 7 4,32 5 3,09 32 19,75 115 70,99

Obţinerea unor poliţe de 
asigurări 11 6,79 15 9,26 50 30,86 51 31,48 35 21,60

Planificarea și 
implementarea unui 
program de economii/ 
investiţii

6 3,70 11 6,79 25 15,43 45 27,78 75 46,30

În această secţiune am observat că pentru marea majoritate a tinerilor chestionaţi (70.9%) 
este foarte important și sunt atenţi ca cheltuielile să fie mai mici decât venitul, urmat de 
53% pentru care este esenţială păstrarea unor evidenţe financiare, în timp ce pentru 46.3% 
dintre respondenţi planificarea și implementarea unui program de economii/ investiţii este 
de asemenea, foarte importantă. Procentul tinerilor care consideră că aceste 4 dimensiuni nu 
sunt importante deloc oscilează între 1.2%, în cazul păstrării evidenţei financiare, 1.85% pentru 
“cheltuielile ar trebui să fie mai mici decât venitul” și atinge 6.7% pentru obţinerea unei poliţe 
de asigurare.

22. Dacă ai putea să te autoevaluezi din perspectiva următoarelor aspecte privind gestiunea 
financiară, ce calificativ ţi-ai acorda?
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Este interesant faptul că 66.6% dintre respondenţi consideră că reușesc să plătească cu 
brio (foarte bine și excelent) la timp toate cheltuielile, iar 58% obișnuiesc să compare 
ofertele pentru a obţine cea mai avantajoasă variantă financiară. Doar 15.4% reușesc să își 
păstreze excelent o evidenţă a banilor, iar 19.1% obișnuiesc să obţină informaţii referitoare 
la problemele financiare curente. La polul opus, doar 4 respondenţi (2.4%) nu reușesc să-
și plătească la timp cheltuielile, iar 10 dintre aceștia nu sunt mulţumiţi de activitatea de 
comparare a ofertelor disponibile. 

23. Consideri că sistemul educaţional ar 
trebui să acorde mai multă importanţă 
alfabetizării financiare (de exemplu să 
înveţe elevii cum să își ge... termediul unor 
jocuri, videoclipuri, ateliere, etc)? (162 
responses)

O majoritate covârșitoare, mai exact 152 
de respondenţi (93.8%), este de acord 
că sistemul educaţional ar trebui să 
acorde mai multă importanţă alfabetizării 
financiare timpurie a copiilor și tinerilor, 
iar doi tineri (1.2%) au răspuns că nu este 
necesar, în timp ce 4.9% au răspuns poate.

Dacă ai putea să te 
autoevaluezi din 
perspectiva următoarelor 
aspecte privind gestiunea 
financiară, ce calificativ 
ţi-ai acorda?

Nesatisfă-
cător Satisfăcător Bine Foarte bine Excelent

F % F % F % F % F %

Păstrarea unei evidenţe a 
banilor 25 15,43 28 17,28 44 27,16 40 24,69 25 15,43

Plata la timp a tuturor 
cheltuielilor 4 2,47 24 14,81 26 16,05 51 31,48 57 35,19

Compararea ofertelor pentru 
a obţine cea mai avantajoasă 
variantă financiară

10 6,17 20 12,35 38 23,46 50 30,86 44 27,16

A fi informat despre 
problemele financiare curente 27 16,67 29 17,90 43 26,54 32 19,75 31 19,14
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24. Cât de interesat ești să 
dobândești noi cunoștinţe 
financiare, luând parte 
gratuit la traininguri de 
formare sau cursuri? Deloc interesat

Oarecum 
neinteresat

Oarecum 
interesat Foarte interesat

F % F % F % F %

4 2,47 10 6,17 56 34,6 92 56,8

24. Cât de interesat ești să dobândești noi cunoștinţe financiare, luând parte gratuit la 
traininguri de formare sau cursuri? (162 responses)

Mai mult de jumătate dintre respondenţi (56.8%) și-au exprimat interesul pentru a acumula 
cunoștinţe de educaţie financiară prin intermediul cursurilor de formare gratuite, în timp ce 
34.6% s-au declarat parţial interesaţi. Doar patru tineri au declarat că nu sunt deloc interesaţi 
să acumuleze know-how-ul tematic prin acest format educaţional. 

În timpul cercetării au fost colectate o serie 
de sfaturi în ceea ce privește educaţia 
financiară pe care respondenţii doresc să le 
ofere altor tineri. O selecţie a fost extrasă și 
centralizată mai jos:

Gestionare și planificare financiară 

1. Cheltuielile și nevoile reale trebuie 
prioritizate, iar ulterior, în funcţie de 
bugetul disponibil, pot fi satisfăcute 

dorinţele. 
2. Împrumuturile bancare sunt de evitat 

dacă consideraţi că aveţi dificultăţi mari 
de a le returna.

3. Comparaţi costurile aferente unui 
produs sau servicii pe mai multe surse 
sau de la mai mulţi furnizori pentru a 
economisi. 

4. Analizează mereu dacă ai nevoie cu 
adevărat de acel produs sau dacă e 
doar un impuls de moment.
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5. Sfatul meu ar fi sa cumperi ceva de 
care nu ai neapărată nevoie doar atunci 
când îţi permiţi financiar sa cumperi 
acel bun de 2-3 ori. Ex: îţi permiţi 
sa cumperi o mașina de 10.000€ 
doar atunci cand in cont ai 20.000-
30.000€.

6. Gestionarea corectă a resurselor aduce 
cu sine o stare de liniște și pace, scapi 
de stresul cotidian și cel al zilei de 
mâine!

Investiţii

1. Este necesar să citești și să te informezi 
înainte de a începe să îţi plasezi banii în 
investiţii mari sau cu risc ridicat. 

Educaţie

1. Să participi la cât mai multe cursuri de 
educaţie financiară 

2. Apelaţi la surse sigure de informaţie 
3. Cu cât educaţia financiară începe mai 

timpuriu, chiar din copilărie, cu atât le 
va fi mai ușor să își gestioneze banii pe 
viitor. 

4. Să citească, sa caute informaţii pe 
internet, să participe la cursuri și 
seminarii, iar după ce își găsesc un job 
sa apeleze la serviciile unui consultant 
financiar cu care sa lucreze pe tot 
parcursul vieţii.

Economisire

1. Este necesară crearea unui plan de 
economii și contribuirea lunară la 
atingerea acestuia. Iar ulterior, să 
înţelegi care sunt oportunităţile de a 
multiplica acele economii.

2. Este necesară crearea unui fond de 
urgenţă la care să apelaţi în situaţii 
excepţionale. 

3.2 Bunăstarea financiară a tinerilor      
      antreprenori

Cercetarea a fost derulată în perioada 23 
februarie -  15 martie 2021 și a avut ca scop 
identificarea nevoilor tinerilor antreprenori 
cu privire la educaţia financiară. De 
asemenea prin intermediul chestionarului 
ne-am propus să valorificăm experienţele 
antreprenorilor în gestionarea propriilor 
resurse financiare și a provocărilor pe care 
le-au întâmpinat împreună cu atitudinea/
abordarea antreprenorilor în privinţa 
deciziilor financiare pe care le iau.
În vederea colectării a cât mai multe 
răspunsuri din partea tinerilor antreprenori 

s-au realizat eforturi susţinute de 
diseminare a chestionarului, publicându-
se pe site-uri precum romaniapozitiva.ro, 
Gala Societăţii Civile, fonduri-structurale.ro, 
dar și în cadrul unor comunităţi virtuale de 
antreprenori din România precum Grupul 
Antreprenorilor din România, Comunitatea 
NOI Antreprenori.
La acest chestionar au răspuns 42 de 
antreprenori dintre care 2 respondenti 
(4.8%) au vârsta cuprinsă între 18 și 22 ani, 
iar cu vârsta cuprinsă între 23 și 26 de ani 
au fost 4 respondenti (9.5%). Din categoria 
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Dintre cei 42 de respondenţi distribuţia pe sexe a fost următoarea: 15 respondenţi de sex 
masculin, 26 de respondenţi de sex feminin și o persoană a preferat să nu își declare sexul.

În privinţa zonelor în care antreprenorii își desfășoară activitatea, majoritatea firmelor 
activează în zonă urbană, 66.7% desfășurând activitatea într-un oraș mare (28 respondenţi), 
iar 21.4% își desfășoară activitatea într-un oraș mic (9 respondenţi). 5 antreprenorii își 
activează afacerea în mediul rural, aceștia având o pondere de 11.9% din totalul răspunsurilor.

de vârstă 27 și 30 ani  s-a primit răspuns 
de la 10 antreprenori (23.8%), iar din ultima 
categorie a antreprenorilor cu vârsta de 

peste 30 de ani am colectat 26 răspunsuri, 
acesta avand ponderea de 61.9%.

În ce zonă activează afacerea ta?
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Experienţa pe piaţă a firmelor gestionate de antreprenori a fost una relativ echilibrată,19 
antreprenori (45.2%) au declarat faptul că afacerea lor funcţionează de mai mult de 3 ani. 
Acest număr scade ușor în următoarea categorie de răspunsuri, având 16 respondenţi 
(38.10%) a căror afacerea funcţionează între 1 și 3 ani, iar din ultima categorie de antreprenori 
a căror afacere funcţionează de mai puţin de un an, au răspuns 7 antreprenori.

În privinţa modului de organizare a afacerii 35 de respondenţi au afirmat că afacerea lor este 
autonomă și se orientează spre profit (83.3%), 4 respondenţi au declarat că administrează un 
ONG (9.5%), 2 respondenţi au declarat că afacerea lor este o întreprindere social (4.8%), iar 3 
antreprenori au spus că administrează o afacere care poate fi caracterizată ca fiind o ramură a 
altei afaceri, o filială a unei alte afaceri, de asemenea am avut un respondent care lucrează în 
cadrul cabinetului psihologic propriu.

Echipele de lucru ale antreprenorilor sunt majoritatea formate din 1-2 persoane, 14 
respondenţi își formează echipa din 3 - 5 persoane, au existat și 3 respondenţi care au 
declarat că gestionează echipe formate între 6 și 10 persoane, iar 4 antreprenori au echipe 
formate din peste 10 persoane.
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Din câte persoane este formată echipa cu care lucrezi?

69% dintre antreprenorii care au răspuns la acest chestionar sunt responsabili de deciziile 
financiare ale întreprinderii și iau deciziile independent, 26.2% dintre respondenţi (11 
persoane) sunt implicaţi în luarea deciziilor financiare, dar primesc ajutor în acest sens, iar 
4.8% (2 antreprenori) din totalul de 42 de respondenţi nu iau decizii financiare.

În privinţa nivelului de alfabetizare financiară 42,9% dintre respondenţi au declarat că au un 
nivel mediu de cunoștinţe în domeniul educaţiei financiare. Din cei 42 de respondenţi 37 și-au 
evaluat cunoștinţele la un nivel mediu sau mai mare, dar au existat și 5 antreprenori care au 
declarat că își evaluează nivelul pe nivelul 2 în scala oferită de la 1 la 5 unde 1 =nivel scăzut și 5 
un nivel ridicat. 



33

Cum evaluezi nivelul tău de cunoștinţe în domeniul educaţiei financiare/alfabetizării 
financiare? (Alfabetizarea financiară este o combinaţie de conștientizare, cunoștinţe, abilităţi, 
atitudini și comportament necesare pentru a lua decizii financiare solide, pentru a atinge 
bunăstarea financiară.) Pe o scară de la 1 la 5, unde 1 = nivel scăzut și 5 = nivel ridicat (42 
responses

În privinţa subiectelor din domeniul managementul financiar al unei întreprinderi, 
antreprenorii au declarat că sunt interesaţi să afle mai multe despre:
• Găsirea resurselor financiare / investiţii  - 35 de respondenti  83.3%
• Contabilitate – 18 respondenţi 42,9%

Pornind de la întrebarea anterioară cu privire la nivelul de cunoștinţe în domeniul educaţiei 
financiare, am adresat și întrebarea cu privire la programele de instruire din domeniu la 
care antreprenorii au participat. Graficul de mai jos arată că 40,5% dintre respondenţi nu au 
participat niciodată la un program de instruire în domeniul financiar, lucru care deși este un 
aspect negativ, susţine necesitatea implementării acestui proiect pentru creșterea nivelului de 
educaţie a tinerilor și tinerilor antreprenori în domeniul financiar.
       Un alt lucru important de subliniat, care a reieșit tot din această întrebare, este faptul 
că dintre cei 25 de antreprenori care au declarat că au urmat o formă de instruire 14 au 
declarat ca au participat la un training într-un cadru informal, și numai 11 din 42 au obţinut și 
o diplomă care să le ateste cunoștinţele în domeniu. De aici putem trage concluzia fie că nu 
sunt suficiente programe de formare în acest domeniu care să ofere și o certificare, fie că 
beneficiile educaţiei nonformale și informale sunt mai relevante decât beneficiile oferite de 
programele formale. 

Ai participat la vreun program de instruire sau formare în domeniul educaţiei financiare? (42 
responses)
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• Instrumente de management financiar - 18 de antreprenoriat  42,9%,
• Managementul bugetului - 17 antreprenori 40.5%,
• Impozite și taxe – 10 antreprenori 38.1%
• Împrumuturi/datorii – 10 respondenti 23.8%
• Dobânzi – 6 antreprenori (14.3%)

Motivaţia antreprenorilor de a-și dezvolta cunoștinţele și abilităţile în domeniul educaţiei 
financiare este foarte importantă, lucru care reiese și rezultatele obţinute în cadrul întrebării 
de mai jos.

57,1% dintre antreprenori s-au declarat 
foarte interesaţi să își îmbunătăţească 
cunoștinţele, aptitudinile și abilităţile în 
domeniul financiar. Au existat de asemenea 
6 persoane din 42 care au declarat că sunt 
oarecum interesate sau total neinteresate. 
Motivaţia poate fi diversă, de la lipsa 
timpului pentru a participa la activităţi 
de formare în domeniu, până la lipsa de 
motivaţie sau încredere în astfel de formări.
În cadrul cercetării am dorit să aflăm 
care sunt sursele de informare/educare 
în domeniul financiar și în tabelul de 
mai jos se poate observa că majoritatea 
antreprenorilor au aflat/învăţat în 
cadrul joburilor pe care le-au avut și din 

Cât de interesat ești să îţi îmbunătăţești cunoștinţele, atitudinea și abilităţile în domeniul 
financiar? (42 responses)

experienţe de viaţă.
La polul opus se poate observa că din 
școală nu au învăţat nimic relevant care să 
îi pregătească în administrarea afacerii lor. 
De asemenea se poate observa din analiza 
răspunsurilor primite pentru această 
întrebare că în afara de opţiunea job, toate 
celelalte răspunsuri înregistrează cele mai 
multe răspunsuri la categoria ”suficient”. 
Acest rezultat ridică întrebarea cu privire 
la care este cea mai eficientă sursă de 
informare/educaţie în acest domeniu, 
ce abordare, ce context este mai eficient 
pentru a crea experienţe de învăţare 
relevante pentru tinerii antreprenori.
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Cât de mult ai aflat/învăţat despre gestionarea financiară a afacerii tale din următoarele 
surse:

Foarte mult Suficient Nimic Nu se aplică

Job 21 15 2 4

Experienţe de viaţă 17 23 1 1

Internet 15 23 4 0

Seminarii/cursuri 12 21 6 3

Cărţi 10 24 6 2

Prieteni 5 18 16 3

Consilieri financiari 5 8 16 13

Familie 3 19 13 7

Media 3 21 15 3

Școală 2 12 21 7

Media raspunsurilor 9.3 18.4 10 4.3
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În privinţa oportunităţilor de sprijin financiar în graficul de mai jos se poate observa faptul că 
antreprenorii consideră că nu există suficient sprijin financiar. Din cei 42 de respondenţi, 27 
consideră că nu există sprijin suficient financiar pentru tinerii antreprenori la nivel naţional. 
8 antreprenori au reușit să identifice câteva surse de sprijin financiar, însă ei consideră că 
acestea nu sunt suficiente, iar 6 respondenţi nu sunt informaţi în privinţa acestor oportunităţi 
financiare. Un respondent consideră că sprijinul financiar pentru tinerii antreprenori la nivel 
naţional există, la un nivel suficient.

În prezent, crezi că există suficient sprijin financiar pentru tinerii antreprenori la nivel 
naţional? (42 responses)

Din cei care au identificat sprijin financiar pentru tinerii antreprenori au exemplificat acesta 
prin existenţa liniilor de finanţare nerambursabilă gândite pentru start-up-uri – precum Start-
up Nation, PNDR 6.2, Start Up Plus –Burcash respectiv programele oferite din partea Băncii 
Comerciale Române BCR.

Ce crezi că ţi-ar fi fost util să fi știut din domeniul managementului financiar în momentul în 
care ţi-ai deschis afacerea?

Long answer text _________________________________________________________________________________

La întrebarea ”Ce crezi că ţi-ar fi fost util să fi știut din domeniul managementului financiar în 
momentul în care ţi-ai deschis afacerea?”, antreprenorii care au completat acest chestionar 
au precizat:

• Cum sa faci studiu de piata ca sa iti stabilesti preţurile produselor pe care le vinzi, luand in 
considerare toate costurile (directe și indirecte) și concurenţa

• Codul fiscal, Regimul fiscal, legislatia aplicabila, legislaţie mai clară / pe înţelesul tuturor
• Găsirea resurselor financiare, Cum pot aplica pt soluţii de finanţare, Managementul 

resurselor, informaţii privind finanţarea și dezvoltarea afacerii, Linii de finanţare, Acces la 
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Te-ai confruntat cu provocări pentru a obţine sfaturi financiare bune și relevante cu privire la 
afacerea ta?

informaţia cu privire la cum poţi accesa bani și finanţe să poţi supravieţui pe termen lung și 
scurt

• Plan de marketing
• Impozite și taxe; Diverse informaţii despre taxele și impozitele aplicabile unei afaceri mici.
• Să faci un cash flow, business canvas model; Informaţii despre profit, investiţii, 

managementul cash-flow-ului; planificare, buget, fiscalitate, impozitare
• Proiecţiile și fluxul de numerar, leasing, crowdfunding; cum sa prevăd anumite fluctuaţii de 

resurse
• Gestionarea creditelor.
• Cunoștinţe minime de contabilitate
• Managementul de risc; Asumarea riscurilor financiare și combatere lor; Riscurile privind 

îndatorarea. Riscurile legate de munca în parteneriat. Consecinţe posibile despre care 
nu știam. Consecinţe asupra persoanelor fizice implicate (asociaţi etc.); Vezi Pandemia 
COVID-19 și pregătirea în caz de astfel de situaţii; Diminuarea riscului

• “biblioteca” organizată despre primele și cele mai importante noţiuni si repere financiare 
pe care ar trebui să le știe oricine; Best practices. Resurse de informare.

• P&L(Profit and Loss), e cel mai important instrument părerea mea. Nu poţi lua decizii dacă 
nu știi pe ce te bazezi! Business-ul nu se face pe feeling.

De asemenea au fost respondenţi care ne-au declarat că în ”anii 90 (educaţia financiară) 
lipsea cu desăvârșire” sau că le-ar fi fost util să se gândească la ”extinderea afacerii în alte 
orașe” sau să ”nu deschid doar una”.
Obţinerea unor sfaturi financiare bune și relevante cu privire la afacere este o provocare 
întâlnită de 71.4% dintre respondenţi, adică 30 de antreprenori din cei 42 care au participat 
la completarea chestionarului. 21.4% din respondenţi – 9 antreprenori - nu s-au confruntat 
cu acest tip de provocare. Diferenta de 7.2%, adică 3 respondenţi nu au cerut niciodată sau 
nu cunosc persoane de la care să solicite sfaturi financiare bune și relevante cu privire la 
afacerea lor.
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Orice management financiar eficient se folosește de instrumente specifice și cei 42 de 
antreprenori au menţionat următoarele instrumente financiare de gestionare a resurselor 
afacerii:

• Cel mai des menţionat instrument este excel-ul și organizare proprie prin tabele; Excel 
personal de intrări-ieșiri; Buget în format xls

• Ulterior Program de contabilitate, instrumentele ce ţin de contabilitate; diverse aplicaţii 
contabile

• Buget lunar, anual, cash flow, conturi de economii; flux de numerar, planificare; BVC, Cash 
Flow, credit, leasing

• P&L (Profit and Loss)
• Internet, carti
• Aplicaţie de facturi si gestiune a materialelor; Smartbill
• Cont bancar, împrumuturi bancare; Banca credit
• Sfaturi de la consilieri; Contabil, consilier bancar, auditor; Transfer de credit, card bancar

Pe lângă instrumentele menţionate mai sus au existat și 3 respondenţi care au declarat că nu 
folosesc nici un instrument financiar și alţi 3 antreprenori care au declarat că ”nu știu”.

Ce instrumente financiare folosești pentru a-ţi gestiona resursele financiare ale afacerii?

Long answer text _________________________________________________________________________________

În privinţa abilităţilor financiare pe care cei 42 de antreprenori le au, 52,4% dintre respondenţii 
consideră că abilităţile lor financiare actuale nu sunt suficiente pentru a îndeplini viziunea 
afacerii lor, doar 4.8% (2 antreprenori) consideră că deţin suficiente abilităţi financiare pentru 
a-și îndeplini viziunea afacerii. Diferenţa de 42,9%, respectiv 18 antreprenori, consideră 
că ”poate” au abilităţi suficiente financiare pentru a-și îndeplini viziunea afacerii pe care o 
conduc. 

Crezi că abilităţile tale financiare actuale sunt suficiente pentru a-ţi îndeplini viziunea afacerii? 
(42 responses)
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Am evaluat în cadrul acestei cercetări și nivelul de cunoștinţe ale antreprenorilor cu privire la 
diverse concepte importante pentru un management financiar eficient și profitabil.

După cum reiese și din tabelul de mai jos, sunt puţini antreprenori, care au răspuns la acest 
chestionar, care au cunoștinţe avansate cu privire la aspectele adresate, existând multe 
aspecte despre care cei mai mulţi antreprenori nu au deloc cunoștinţe.

Am cunoștinţe 
avansate

Am suficiente 
cunoștinţe

Am câteva 
cunoștinţe

Nu am 
cunoștinţe 

deloc

Investiţii înger / Business angels 0 0 26 16

Crowdfunding 2 3 24 13

Utilizarea / înţelegerea unui bilanţ 
contabil 6 11 17 8

Realizarea unei previziuni a fluxului 
de numerar 6 12 16 8

Împrumut pentru investiţii 4 7 17 14

Credit comercial 7 6 15 14

Descoperire de cont sau linie de 
credit (pentru afacere) 5 5 18 14

Leasing sau cumpărare prin închiriere 5 13 14 10

Împrumuturi de la persoane fizice 5 9 13 15

Obligaţiuni corporative 0 4 11 27

Microcredit (pentru afaceri) 4 8 12 18

Capital de risc 0 3 13 26

Capital public 0 3 13 26

Derivate (cum ar fi opţiuni, contracte 
futures, swap și altele) 0 3 10 29

Asigurare de răspundere civilă 2 10 14 16

Asigurarea întreruperii afacerii (sau 
asigurarea veniturilor afacerii sau 
asigurarea pierderilor de profit)

0 5 12 25

Asigurare de viaţă pentru proprietar 4 11 16 11

La următoarea întrebare, cu privire la atitudinea antreprenorilor faţă de risc și investiţii, 
cercetarea arată faptul că antreprenorii își iau măsuri de protecţie împotriva riscurilor astfel 
încât să aibă o plasă de siguranţă. 
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Concret datele colectate arată următoarea situaţie:

Principalele 2 răspunsuri au fost cu privire la asigurarea făcută pentru echipamentele firmei 
și la fondurile de urgenţă pe care le-au pus deoparte pentru situaţii de urgenţă. Acest lucru 
denotă o atitudine și abordare preventivă a antreprenorilor.
Nouă antreprenori au declarat că nu s-au gândit ce ar face într-o astfel de situaţie și alţi 3 au 

Aș folosi total sau parţial asigurarea făcută pentru toate echipamentele furate 20

Aș folosi banii pe care afacerea mea i-a pus deoparte pentru situaţii de urgenţă 16

Aș folosi unele fonduri personale sau casnice pentru recuperarea pagubei 11

Nu știu, nu m-am gândit niciodată la cum aș face faţă 9

Aș lua un împrumut pentru a cumpăra echipamente noi; 8

Mi-aș opri afacerea temporar sau definitiv; 3

Aș cere membrilor familiei sau prietenilor să-mi împrumute bani sau echipamente 2

Orice afacere are nevoie de un fond de back-up! 1

Refuz să răspund 2
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declarat că ar închide temporar sau definitiv afacerea. Alţi 8 antreprenori ar opta pentru un 
împrumut bancar pentru a-și salva afacerea.
Tot pentru a cerceta atitudine antreprenorilor faţă de stilul de management am adresat și 
următoarea întrebare:

Răspunsurile centralizate în tabelul de mai sus denotă o atitudine relativ reţinută a 
antreprenorilor de a se poziţiona faţă de afirmaţiile de mai sus fie la acord total fie la dezacord 
total. Vârfurile s-au înregistrat la afirmaţiile cu privire la siguranţa datelor companiei unde cei 
mai mulţi antreprenori au declarat că sunt preocupaţi de siguranţa datelor. De asemenea, au 
o atitudine precaută cu privire la investirea resurselor financiare, analizând datele financiare 
ale companiei și fac o cercetare atentă a pieţei.
În privinţa ușurinţei în a accesa bani pentru afacerile lor, 12 antreprenori din 42 au declarat că 

Gândindu-te la afacerea ta, în ce măsură ești de acord sau nu cu următoarele afirmaţii?

Dezacord 
total

Dezacord 
parţial Neutru

Acord 
parţial

Acord 
Total

Păstrez date și informaţii despre companie 
în siguranţă 2 3 10 12 15

Decid dacă fac sau nu o investiţie pe baza 
datelor financiare ale companiei 1 2 7 19 13

Compar costul diferitelor surse de finanţare 
pentru afacere 1 3 9 19 10

Fac previziuni financiare în mod regulat 
pentru afacerea mea 1 6 11 15 9

Urmăresc modificările factorilor economici 
pentru a ajusta cursul operaţiunilor 
comerciale

3 6 18 11 4

Verific regulat regulile fiscale care se aplică 
afacerii mele 3 4 15 11 9

Știu cum să strâng fonduri dacă afacerea 
mea are nevoie de ele 6 6 16 9 5

Îmi folosesc înregistrările financiare pentru a 
monitoriza situaţia financiară a companiei 2 5 15 15 5

Este ușor să accesez banii de care am nevoie 
pentru afacerea mea 8 12 9 9 4

Știu cum să accesez sprijinul financiar 
guvernamental pentru afacerea mea 8 9 8 8 9
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sunt în dezacord parţial faţă de această afirmaţie, arătând faptul că întâmpină dificultăţi în 
a-și accesa fondurile pentru afacerea lor. Dar în același timp la întrebarea ”Știu cum să strâng 
fonduri dacă afacerea mea are nevoie de ele” cei mai mulţi respondenţi au declarat că sunt 
de accord parţial cu această afirmaţie. Analizând răspunsurile primite pentru ambele afirmaţii 
putem concluziona faptul că deși dificil, antreprenorii reușesc totuși să își atraga resursele 
financiare necesare întreprinderii.
În privinţa pregătirii și folosirii previziunilor de flux numerar datele colectate arată faptul că 
14 antreprenori (33,3%) realizează previziuni ale fluxului de numerar o dată la 6 luni sau o 
data pe an. Patru antreprenori nu realizează astfel de previziuni și numai 10 (23,8%) dintre 
respondenţi realizează aceste previziuni în fiecare lună.

Cât de des pregătiţi și utilizaţi previziuni ale fluxului de numerar în cadrul activităţii afacerii 
tale (42 responses)

Cât de importantă consideri că este analiza periodică a profitabilităţii companiei tale, pentru a 
minimiza costurile și a maximiza profiturile? (42 responses)

Analizând graficul de mai sus se pune 
întrebarea de ce mai puţin de un sfert 
dintre antreprenori realizează aceste 
previziuni de cash flow? Un motiv poate fi 
și lipsa de informare cu privire la scopul și 
utilitatea acestuia.

În privinţa analizării periodice a 
profitabilităţii companiei, datele colectate 
arată faptul că, pe o scală de la 1 la 5 unde 1= 
nu este deloc importantă și 5 = este foarte 
importantă, 61,9% dintre antreprenorii au 
declarat că este foarte important. 
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Sursele preferate de informare, pe care 
antreprenorii care au răspuns la acest 
chestionar, sunt:
• Legislaţie și site-uri de specialitate
• Podcast, bloguri bănci, startupcafe
• Carti, experţi, media de specialitate; 

Internet, Media
• Program de contabilitate; Informaţii 

contabile
• Sfaturi de la consilieri; Avocati
• Diversi influenceri din domeniu, site-uri 

de specialitate (zf)
• Media, internet, prieteni
• Surse online, seminarii, cursuri; cursuri 

online
• Burcash, smartbill, bloguri de pe net, 

startarium
• Surse proprii
• Am citit cartea lui Iancu Guda, am făcut 

cursuri ale lui Lorand SS, termeni pe 
care nu-i mai știu (pe care i-am învăţat 
în facultate de ex) îi caut și pe google.

Suplimentar faţă de instrumentele 
financiare pe care le-am enumerat anterior, 
în cadrul acestei cercetări am lăsat spaţiu 
deschis antreprenorilor pentru a împărăţii 
instrumentele de bază pentru a realiza un 
management financiar eficient în cadrul 
unei întreprinderi. Răspunsurile adiţionale 
colectate au fost următoarele:

• Previziuni financiare; analiza periodică a 
profitabilităţii companiei

• Planul de afaceri și planificarea
• Planul de afaceri, alocarea resurselor, 

monitorizare, evaluarea
• Mai degrabă logică matematică aplicată 

pe orice instrument
• Să fii informat
• Colaborarea cu un consultant
• Software personalizat pentru obiectul 

de activitate al companiei
• Cunoștinţele de contabilitate sunt foarte 

importante
• Să îţi cunoști cât mai bine veniturile și 

cheltuielile și să le pui într-un P&L.

La întrebarea ”Ce abilităţi de bază ar trebui 
să aibă un tânăr antreprenor pentru  a 
crește și a susţine o afacere profitabilă? 
(în domeniul educaţiei financiare)” 
răspunsurile colectate, sunt extrem de 
valoroase pentru orice tânăr care vrea să 
pornească pe drumul antreprenoriatului

• Trebuie să aibă curaj să riște în primul 
rând

• Multe...de la cunoștinţe la ambiţie!
• Organizare, atenţie la detalii
• Sociabil, deschis spre noi oportunităţi
• Să fie muncitor și un om bun 

conducător
• Capacitate de învăţare continuă
• Inovator și consecvent
• Să fie informat și adaptabil schimbărilor 

de pe piaţă; Informaţia actualizată
• Adaptabilitatea, implicarea, cercetarea 

(dezvoltarea cunoștinţelor financiare)
• Abilităţi matematice ok, gândire critică 

și logică, viziune, organizare, planificare, 
comunicare
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• Matematică, Microsoft excel, gestionarea 
bugetului personal, instrumente și 
tehnici de economisire, negociere, true 
value, venituri pasive

• Legislaţia, accesare fonduri, Cunoașterea 
taxelor

• Contabilitate, găsirea resurselor, 
advertising

• Chibzuit, isteţ
• Evaluare cheltuieli și venituri  într-un 

mod obiectiv
• Cunostiinte minime de contabilitate, cel 

puţin în partida simpla, analiză de risc 
și cunoștinţe asupra a cât mai multe 
modalităţi de finanţări nerambursabile.

• Să știe să se descurce în jungla 
financiară din ţara noastră, să aibă 
diverse informaţii și să le poată utiliza în 
timp util pentru a susţine afacerea.

• Înţelegerea mecanismelor de finanţare 
interne și externe afacerii sale, 
înţelegerea relaţiei cost beneficiu

• Network și să fie foarte bun în ceea ce 
face

• Să știe să facă un plan de afaceri fix la 
începutul afacerii, acesta fiind punctul 

de pornire
• Un bun strateg cu viziune de ansamblu 

asupra afacerii și perspectivei acesteia
• Educaţie financiară
• În primul rând să fie perseverent. Să 

citească și să înţeleagă cât mai bine 
circuitul banilor, produsele financiare, 
etc., dar să verifice informaţia! 
Recomand cursurile de la OVB și 
documentarea continua.

De asemenea antreprenorii au mai adăugat 
că este important

• Networking-ul cu diverși actori financiari
• Procesul de dezvoltare a afacerii - 

perioade de timp cu profit mai scăzut 
gândite pentru dezvoltarea companiei.

• Consider că ar trebui realizate de către 
participanţi studii de caz particularizate 
pe propriul business, prezentarea în linii 
mari a informaţiilor teoretice, după care 
rămâne la bunul plac al fiecăruia cât de 
mult aprofundează, după ce primește o 
listă cu cărţi, documentării și materiale 
suport.
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Datele colectate de la cei 162 de 
respondenţi ne indică următoarele 
perspective referitoare la comportamentele 
și nevoile tinerilor în ceea ce privește 
alfabetizarea și educaţia financiară: 
Tinerii sunt deja consumatori financiari, 
dar nu au întotdeauna abilităţile de a 
utiliza serviciile financiare de bază. Cele 
mai mari provocări pe care tinerii 18-30 
de ani le întâmpină datorită unui nivel 
scăzut de alfabetizare financiară sunt: 
venituri insuficiente, decizii financiare 
necorespunzătoare, lipsa informaţiilor 
și îndrumării referitoare la opţiunile de 
investiţii și economisire. 

Majoritatea tinerilor nu știu care sunt 
canalele și sursele de informare de 
încredere, însă preponderent se bazează 
pe internet și familie. Tinerii dobândesc 
abilităţi financiare de la părinţi, dar nu toate 
familiile pot transmite cunoștinţe și abilităţi 
solide. Nu știu la cine să apeleze când au 
nevoie de sfaturi financiare specializate. 
Doar 5% dintre respondenţi apelează 
la consultanţi financiari. Aceste aspecte 
indică necesitatea mapării tuturor surselor 
de informaţie credibile, dar și programe 
dedicate tinerilor de consultanţă financiară. 

O mică parte dintre tineri se simt 
încrezători referitor la capacitatea de a-și 
gestiona și echilibra nivelul cheltuielilor 
cu cel al veniturilor și economiilor, că își 
pot satisface nevoile și dorinţele în viitor, 

CAPITOLUL 4
Concluzii și recomandări

4.1 Concluzii cercetare educaţia financiară în 
rândul tinerilor 

sau că pot acoperi o cheltuială majoră 
neașteptată fără sacrificii. Acest lucru se 
datorează în principal datorită faptului 
că comportamentul de economisire și 
de încheierea unor asigurări este încă 
insuficient format în rândul acestei 
categorii demografice. 

O parte considerabilă din veniturile 
lunare ale tinerilor este alocată pentru 
a-și comanda mâncare gătită în sistem 
take-away, pentru călătorii, evenimente 
speciale, haine și încălţăminte, educaţie și 
cosmetice.  Doar 29% dintre respondenţi 
au un buget lunar planificat și își urmăresc 
cheltuielile cu aplicaţii dedicate. Astfel, este 
necesară informarea tinerilor referitoare 
la existenţa și eficienţa unor instrumente 
de management financiar în reducerea 
cheltuielilor și luarea de decizii financiare 
sănătoase.  

Peste 50% dintre tineri au informaţii 
limitate referitoare la taxe și contribuţii 
lunare, asigurări și investiţii. Acest lucru 
se poate datora și faptului că românii 
au apetenţă foarte mică pentru risc, 
iar familiile acestora au îmbrăţișat 
un comportament de economisire în 
detrimentul celui de investitor. 

Majoritatea tinerilor consideră că sistemul 
educaţional ar trebui să se concentreze 
și să depună eforturi în alfabetizarea 
financiară timpurie a copiilor. Programe 
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de educaţie financiară și curricule 
extra-școlare sunt recomandate încă 
din primii ani de școală. Parteneriate, 
protocoale și acorduri dedicate între 
autorităţile financiare, organizaţii non-
profit (educaţie și tineret) și Ministerul 
Educaţiei, cu obiective, responsabilităţi și 
roluri clare sunt necesare la nivel naţional. 
Colaborarea dintre autorităţile financiare 
și educaţionale este o provocare întrucât 
acestea nu funcţionează în general în 
parteneriat, au mandate, priorităţi și linii 
de responsabilitate diferite. Aceste eforturi 
pot fi aliniate în prezenţa unei strategii 
naţionale de alfabetizare financiare. 
Sectorul privat poate aduce resurse 
financiare, cunoștinţe de specialitate și 
actualizate pe probleme financiare, în timp 
ce organizaţiile non-profit pot contribui 
la dezvoltarea de programe de educaţie 
financiară pentru tineri și pot accesa 
categorii de populaţie defavorizate sau greu 
accesibile. 

Aceste parteneriate trebuie să aibă o serie 
de criterii de imparţialitate, obiectivitate, 
calitate și echitate în proiectarea și 
implementarea programelor lor de 
alfabetizare financiară și coduri de 
conduită agreate de către organisme de 
autoreglementare prin care să se distingă 
în mod clar activităţile comerciale și 
educaţionale.  

Opinia publică, presiunea din partea 
părinţilor, dezbateri publice referitoare 
la importanţa alfabetizării financiare pot 
încuraja, de asemenea, coordonarea între 
autorităţi și introducerea în ciclul gimnazial 
a unui curriculum de educaţie financiară. 

Programele și iniţiativele ar trebui să 
urmărească obiectivele definite pentru 
planul naţional de alfabetizare financiară 
și să vizeze: creșterea gradului de 
conștientizare a problemelor financiare, 

susţinerea incluziunii financiare, 
dezvoltarea de obiceiuri de economisire, 
promovarea utilizării responsabile a 
creditului, crearea unor obiceiuri de 
precauţie. Acestea trebuie să fie prezentate 
într-un mod pedagogic, interactiv, ușor 
de asimilat pentru diferitele categorii de 
vârstă, iar informaţiile prezentate trebuie 
să fie corecte, complete și actualizate. 
Materialele trebuie să furnizeze informaţii 
imparţiale și obiective și să prezinte puncte 
de vedere diferite, acolo unde este relevant. 
Educaţia financiară trebuie să fie asigurată 
de profesori cu cunoștinţe financiare 
adecvate și abilităţi de predare. Acţiunile de 
educaţie financiară trebuie să încorporeze 
metode de evaluare care să permită 
măsurarea rezultatelor pe baza obiectivelor 
prestabilite.

Proiectarea programelor de învăţământ 
financiar și a programelor în și în afara 
școlilor ar trebui să se bazeze în mod ideal 
pe competenţele de bază sau pe cadrele 
de învăţare privind alfabetizarea financiară. 
Este important ca pentru aceste cadre să 
se stabilească rezultate clare, în termeni nu 
numai de cunoștinţe, ci și de competenţe, 
atitudini și comportamente, care să permită 
copiilor și tinerilor să participe pe deplin 
la viaţa financiară și economică din ţara 
lor și pentru a-și îmbunătăţi bunăstarea 
financiară. 

Eficacitatea educaţiei financiare în rândul 
copiilor și tinerilor nu depinde exclusiv de 
conţinut și subiecte, ci și de experienţa de 
învăţare și de momentul livrării acestui 
conţinut. Recomandările noastre includ 
să: 1) începeţi educaţia financiară devreme 
și să o proiectaţi în moduri care să ia în 
considerare vârsta și dezvoltarea cognitivă, 
socială și psihologică a copiilor și tinerilor; 
2) proiectaţi programe pe termen lung 
care urmează o abordare structurală, mai 
degrabă decât programe unice foarte 
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scurte; 3) Creaţi programe care oferă 
oportunităţi de a învăţa prin practică, 
sunt relevante pentru viaţa tinerilor, 
permit participanţilor să experimenteze 
impactul deciziilor lor și iau în considerare 
prejudecăţile, atitudinile și obiceiurile 
tinerilor, deoarece au șanse mai mari să 
susţină un comportament financiar pozitiv 
pe termen lung.

Analizând cele 42 de răspunsuri primite, 
concluziile extrase în urma cercetării 
realizate în rândul tinerilor antreprenori 
subliniază următoare aspecte:
• Tinerii antreprenori iau decizii financiare 

în mod independent
• Nu sunt suficiente programe de formare 

în acest domeniu care să ofere și o 
certificare, fie că beneficiile educaţiei 
nonformale și informale sunt mai 
relevante decât beneficiile oferite 
de programele formale și din 42 de 
antreprenori 40% nu au participat nici 
o data la un astfel de program, deși 
35 dintre ei și-au declarat interesul 
la participe la astfel de programe de 
formare

• Din păcate, în cadrul cercetării a reieșit 
faptul că jumătate dintre antreprenori 
nu au învăţat nimic relevant 
managementului resurselor financiare 
din școală, cele mai importante surse 
de informare și învăţare fiind locurile de 
muncă și experienţele de viaţă

4.2 Concluzii cercetare educaţie financiară în 
rândul tinerilor antreprenori  

• Deși nu există suficiente surse de 
sprijin pentru antreprenori, iar aceștia 
au declarat că întâmpina provocări în a 
accesa banii necesari pentru afacerile 
lor, antreprenorii reușesc totuși să își 
atraga resursele financiare necesare 
întreprinderii.

• Există foarte multe subiecte pe 
care tinerii antreprenori doresc să 
le aprofundeze și sunt dispuși să își 
împărtășească experienţele cu cei care 
sunt la început de drum, lucru care 
reiese și din abordarea acestora cu 
privire la fluxul de numerar, previziunile 
financiare

• „Consider că ar trebui realizate de către 
participanţi studii de caz particularizate 
pe propriul business, prezentarea în linii 
mari a informaţiilor teoretice, după care 
rămâne la bunul plac al fiecăruia cât de 
mult aprofundează, după ce primește o 
listă cu cărţi, documentări și materiale 
suport.”
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