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CONCURSUL
CREEAZĂ UN JOC IT PE
TEME FINANCIARE
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BINE A I VENIT
Educa ie financiară
Programul ASF

Incluziunea financiară

Cuno tin e

60%

Abilită i

50%

Comportamente

Produsele financiare
?%

Canalele de distribu ie
Momentele de via ă
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DE CE
EDUCA IE FINANCIAR ?

Responsabilizarea tinerilor

Asumarea con tient
a riscurilor

Cunoaşterea
propriilor nevoi
(self-awareness)

Dezvoltarea
gândirii critice
Abilit i de
planificare

Independen
financiar i
protec ie
economic

TIA I C .....

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Praesent sodales odio sit amet
odio tristique quis tempus odio
Lorem ipsum dolor sit amet

Cei care au un nivel scăzut de educaţie financiară:
Au tendinţa să se împrumute mai mult.
Fac credite mai frecvent.
Nu îşi planifică bugetele pe termen lung.
Intră în datorii.
Nu aleg produsul de asigurare care să le aducă beneficii.
Nu cunosc că există mai multe forme de economisire pe termen
lung, inclusiv asigurări cu componentă investi ională sau pensii
private.
Pot fi afecta i de devalorizarea economiilor sau de randamentele
foarte mici oferite de depozitele bancare, în loc să apeleze la
investi iile pe pia a de capital.
Le creşte nivelul de stres.
Le scade calitatea vieţii.

NEVOIA DE
EDUCA IE
FINANCIARĂ
70%
60%
90%
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STUDIILE
ARAT

Studiul Standard & Poor’s Ratings:
• participan i: peste 150.000 de persoane din 143 de ări.
• România ocupă locul 124 din 143 într-un clasament global.
• doar 21% (1 din 5 români) dintre români au o educa ie financiară i doar 15%
economisesc i investesc pentru a avea bani la bătrâne e.

Nivelul la care se
pozi ionează România în
ceea ce prive te gradul
de educa ie financiară a
popula iei

70%
60%
90%

• în UE, România este pe ultimul loc la nivelul de educa ie financiară.
• doar 1 din 3 persoane la nivel mondial au o educa ie financiară - România
este sub această medie.

Studiu Erste: principala sursă de educa ie financiară a tinerilor din România este
familia (95% din responden i), în timp ce coala de ine un procent de 9%, iar
băncile doar 5%.
99% din tinerii care sunt încadra i pentru prima dată în muncă sunt repartiza i
aleatoriu de către stat în sistemul obligatoriu de pensii administrate privat Pilon
II.
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DEFINIREA
EDUCA IEI FINANCIARE
OCDE (2005 şi G20 - 2012): procesul prin care consumatorii/investitorii înţeleg produsele financiare,
conceptele şi riscurile şi, prin informare, instruire şi/sau sfaturi obiective, dezvoltă capacităţi şi

încredere în a deveni conştienţi de riscurile financiare, dar şi de oportunităţile create, îşi exprimă
preferinţele în cunoştinţă de cauză, ştiu unde să apeleze pentru ajutor şi iau măsurile care se impun
pentru creşterea bunăstării lor financiare .

SUA (Consiliul pentru Educatie financiara) = educatia financiara are drept scop instruirea fiecarui copil
astfel incat să devina un cetăţean capabil să ia decizii bune ca depunători, investitori, persoane care
împrumută, care votează şi care participă la economia globală

CELE MAI BUNE 10 SISTEME NA IONALE DE
EDUCA IE FINANCIAR DIN LUME
1. Canada
2. Finlanda
3. Japonia
4. Polonia
5. Singapore
6. Estonia
7. Hong Kong
8. Coreea de Sud
9. Shanghai
10. Taiwan

PENTRU C
- Pun accent pe curicula colară,
- Implementează programe de
pregătire a profesorilor,
- Aplică reforme de modernizare i
actualizare la nevoi reale i la
schimbarea mediului social.

PROGRAMUL ASF DE EDUCA IE FINANCIAR

MISIUNE
Cunoștin e, abilită i, comportamente pentru
bunăstarea personală a fiecăruia, care să determine
stabilitatea economică, socială i dezvoltarea personală
Educa ia financiar integrat în sistemul de protecție a consumatorului.

Oamenii s fie mai bine preg tiți, s întrebe, s aib know-how, competențe și motivare,
s recunosc riscurile pentru a lua decizii corecte pentru securitate lor financiar .
S identific m i s proiect m politici eficiente de a îmbun t i educația financiar
al turi de protecția consumatorilor i incluziunea financiar .

PROGRAMUL ASF DE EDUCA IE FINANCIAR

MISIUNE

Spune-mi i voi uita. Înva ă-mă i îmi voi aminti. Implică-mă i voi
învă a.
Benjamin
Franklin
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INCLUZIUNEA FINANCIAR
Incluziunea social a oamenilor necesit din ce în ce mai mult
incluziunea financiar
Ne confrunt m cu o excludere financiar semnificativ
Serviciile financiare trebuie s fie echivalentul serviciilor
universale, disponibile tuturor
Alfabetizarea financiar s ating segmentele cu venituri
reduse, dar s existe și produsele corecte pentru aceste
segmente
Consumatorii în general nu au abilitatea dar nici dorința de a
aduna informații pentru decizii financiare informate
Achiziția pe informații limitate în special cei cu alfabetizare
financiar redus i experin e anterioare sumare

PRODUSELE
FINANCIARE
Conform nevoilor reale, a nivelului de educa ie financiară i
a momentului de via ă al consumatorului

Trebuie s avem produse pentru fiecare tipologie de
consumator
Produsele inovative permit accesul mai usor la pie ele i
serviciile financiare, dar adaug complexitate
Multe produse devin dificil de înțeles i nu s-ar potrivi multor
categorii de consumatori de retail
Aceste produse au implicații pe partea:
• Protecției consumatorilor (referitor la proiectarea
produsului, informare, canale i practici de vânzare,
solu ionarea litigiilor),
• Educației financiare, necesitând un minim de întelegere
a acestor produse pentru a evita deciziile greșite
• Form rii profesionale a distribuitorilor (interesul
consumatorului înaintea celui personal)

CANALE DE DISTRIBU IE
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 Apropierea de consumatorii care necesită educa ie financiară

 Tu te duci la om, nu omul să vină la tine, să con tientizeze nevoia
 Mesaje adaptate i individualizate

• Internet
• Medii sociale
• Mobilitate

• Jocuri, aplica ii,
concursuri

• Campanii de
informare
• Televiziune

• Autorită i - ASF, MEN
• Asisten ă, consultan ă
independentă

coli

•

>

a

• Universită
• Locul de munc
i

é

• Angaja i

• Profesori

e

F
:
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• Vectori sociali
• Asocia ii
consumatori
• ONG-uri
Evenimente
Zilele educa iei
financiare

MOMENTELE DE VIA
 Orientarea spre momentele de via
categoriilor de vârst
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pentru a fi practici i la obiect în cadrul

 Atingerea grupurilor vulnerabile
Călătorii

Locuire

• Aptitudini pentru
gestionarea
riscurilor
• Planificare
financiară

Studii

• Pregătirea tinerilor
pentru confruntările
financiare viitoare
• Planificare financiară

Pensie

• Planificarea
pensiei
• Gestionarea
veniturilor
mici

• Aptitudini pentru
gestionarea
riscurilor i a
datoriilor

Via a de familie

A fi părinte

•

•

•
•

Aptitudini pentru
gestionarea riscurilor
Planificare financiară
Gestionarea investi iilor
sau a veniturilor mici

•

Planificare
financiară/studii copii
Aptitudini pentru
gestionarea riscurilor

LA CE S FIM ATEN I

Nu to i oamenii constientizează i au abilită ile pentru a face fa ă problemelor
generate de:

Sofisticarea pie ei financiare de retail
Impactul îmb trânirii popula iei
Reforma sistemului public de pensii
Riscurile aferente momentelor de via
Sistemele de îndatorare personal ,
sistemele de investire
Efectul crizelor financiare
Excluziunea financiar
Alfabetizare financiar redus

DE CE ESTE IMPORTANT S AI ASIGURARE,
S FACI INVESTIŢII FINANCIARE SAU S AI O
PENSIE PRIVAT ?
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Ajută la limitarea pierderilor financiare atunci când se
produc.

1

Ajută un individ/familie să fie pregătit/ă pentru un eveniment
nea teptat, să îşi sporească veniturile sau să aibă o viaţă
liniştită după pensionare.
Joacă un rol important în majoritatea planurilor financiare.

3

2

În România, conform unui studiu
internațional, doar 1 din 5
români au cunoștințe despre
piața financiară și doar 15%
economisesc și investesc pentru
a avea bani la bătrânețe.
România este pe ultimul loc în
UE la educație financiară.

EDUCA IA TINERILOR
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ACCENT SPECIAL

Curricula

Introducerea educa iei
financiare în curricula
colară formală i
furnizarea de programe
atât obligatorii, cât i pe
bază voluntară

Proiecte pilot
Curricula

Proiecte pilor

Profesorii
Asigurarea de materiale
i suport (training)
profesorilor

Dezvoltarea de proiecte
pilot în coli pentru
educa ie financiară

Mijloace
Medii sociale
Profesorii

Jocuri
Video

Crearea de mijloace suplimentare în
primul rând pe mediile sociale,
jocuri educa ionale, clipuri video,
implicarea personalită ilor
recunoscute de tineri ca vectori de

INFORMEAZ -TE!
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Nevoia de siguran

Asigur ri

Nevoia de cre tere a veniturilor

Investi ii

Nevoia de schimb

Burs

Nevoia de protec ie social

Pensii private

Acoperirea riscului

ÎNTREAB !
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PIA A DE
CAPITAL
ASIGURĂRI
SISTEMUL
DE PENSII
PRIVATE

AC IONEAZ !
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Planificarea financiară este un proces prin care ajungi de la situa ia
financiară actuală la o situa ie financiară viitoare a a cum i-ai propus.

Y
viitor

X
acum
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CONCURSUL
“CREEAZ UN JOC IT PE TEME
FINANCIARE”
Instrument de Educa ie Financiară.

CONCURSUL
“CREEAZ UN JOC IT PE TEME FINANCIARE”
Premierea câ tigătorului - în luna iunie 2017.

Perioada desfă urării - 2 luni, respectiv 27.03.2017-27.05.2017.

Lansarea concursului - 27.03.2017.

Concursul se adreseaz studen ilor i masteranzilor Cibernetic
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CONCURSUL
“CREEAZ UN JOC IT PE TEME FINANCIARE”
Obiectivele acestui concurs sunt:
• promovarea conceptului de educa ie financiara pentru copii i
tineri;
• antrenarea i stimularea creativită ii;
• introducerea unor no iuni de baza legate de domeniul
asigurărilor, pensiilor private i pie elor de capital, prin
cunoa terea bunelor practici legate de aceste domenii i pentru
a învă a modalită ile de protec ie a consumatorului de produse
i servicii financiare;

• formarea unor abilită i financiare.
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CONCURSUL
“CREEAZ UN JOC IT PE TEME FINANCIARE”
TEMĂ APLICA IE/JOC:

orice scenariu aferent unui joc financiar cu aplicare în pia a
asigurărilor, pia a de capital sau sistemul pensiilor private.
Scenariul sau obiectivul fiecărui joc/aplica ii IT create sunt realizate
pentru a transmite sau forma o abilitate financiară pentru una dintre
aceste trei pie e financiare i în contextual educa iei financiare
nebancare.
Pentru un utilizator mai mare de 14 ani. Scenariul i interfa a grafică nu vor con ine imagini
neadecvate sau un limbaj licen ios.
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CONCURSUL
“CREEAZ UN JOC IT PE TEME FINANCIARE”
REALIZARE APLICA IE/JOC:
a. aplica ie instalabilă: aplica ia va fi publicată în cel
pu in unul dintre următoarele magazine de
aplica ii: Google Play, Apple AppStore i Microsoft
Windows Store;

b. aplica ie web responsive: aplica ia va putea fi
utilizată de pe mobil, tabletă i calculator;
func ionarea aplica iei va fi verificată pe cel pu in
un browser pentru fiecare tip de dispozitiv.
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CONCURSUL
“CREEAZ UN JOC IT PE TEME FINANCIARE”
CRITERII JURIZARE:
a.
b.
c.
d.
e.

originalitate;
con inutul educa ional;
u urin a de utilizare;
grafica utilizată, integrarea cu re ele sociale, leaderboards etc.;
complexitatea scenariului (diversitatea temelor financiare
abordate).
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CONCURSUL
“CREEAZ UN JOC IT PE TEME FINANCIARE”
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LIBER LA INSPIRA IE!
VOI TI I CE LE PLACE TINERILOR.
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V MUL UMIM!

A.S.F.

Facebook

Telverde

www.asfromania.ro
https://www.facebook.com/asf.romania
office@asfromania.ro

www.asfromania.ro/edu

0800 825 627

