
Clasa a VI-a



Cea mai sigură metodă de a avea bani este să cheltui mai puţin decât câştigi.

Bugetul:

• reprezintă totalitatea prevederilor 

de venituri şi cheltuieli pentru o perioadă 

de timp;                                                                                                   

• este un instrument indispensabil 

pentru compararea veniturilor şi a 

cheltuielilor.

Veniturile sunt resursele obţinute (sume de bani obţinute de o 

persoană sau de o întreprindere dintr-o activitate prestată).

Veniturile familiei reprezintă câştigurile realizate de membrii 

acesteia şi pot proveni din salariile părinţilor, alocaţiile copiilor, 

pensiile bunicilor, chirii, etc.

Cheltuielile reprezintă consumul de bani, de bunuri materiale pentru 

satisfacerea nevoilor umane şi pot fi anticipate în funcţie de nevoile şi 

dorinţele proprii fiecărui membru, dar şi ale familiei în ansamblul ei.



Proiectarea bugetului constă în:

• estimarea veniturilor;                                             

• anticiparea cheltuielilor, care se fac în funcţie de 

nevoile proprii ale fiecărui membru al familiei, 

nevoile familiei, procurarea unor bunuri sau servicii 

care reprezintă dorinţe prin selectarea, reducerea 

sau eliminarea unora, includerea unor situaţii 

neprevăzute;                                                                        

• stabilirea economiilor;                                                       

• fixarea pe termen scurt sau lung a priorităţilor.

Veniturile unei familii sunt limitate, iar trebuinţele şi 

dorinţele sunt nelimitate; de aceea este necesar ca 

fiecare familie să-şi facă un plan (proiect ) al bugetului, 

având în vedere veniturile familiei şi cheltuielile

acesteia.

Cheltuieli = venituri – buget echilibrat; 

Cheltuieli > venituri – buget deficitar;

Cheltuieli < venituri – buget excedentar



•  Planificaţi cumpărăturile.

•  Fiţi atent la calitate.

•  Comparaţi preţurile şi magazinele.

•  Urmăriţi o reducere.

•  Negociaţi preţul, dacă este posibil.

•  Citiţi anunţurile publicitare.

•  Luaţi în considerare alternative “la mâna a doua” faţă de “nou”.

•  Luaţi în consideraţie garanţia şi posibilităţile de reparaţie.

•  Amânaţi înlocuirea unui bun.

•  Căutaţi lucruri reciclabile.

Sfaturi utile pentru a cheltui 

inteligent:

Pentru cumpărarea unui produs sau serviciu, deci pentru obţinerea lui, 

se plăteşte o sumă de bani, care reprezintă preţul acestuia.



Inventariaţi veniturile şi cheltuielile familiei voastre, Pe perioada unei 

luni şi completaţi acasă fişa de lucru:



Bugetul elevului şi disciplina bugetului personal

Oferindu-şi serviciile, muncind, fiecare elev poate obţine venituri 

proprii. Se pot realiza unele cumpărături care pot fi absolut necesare dar 

care de obicei satisfac unele dorinţe ale copilului.

Important este ca fiecare dintre voi să stabilească o listă de 

priorităţi pentru a face cumpărături din propriile venituri. 

NU SE POATE CUMPĂRA ORICE ŞI ORICÂT!

Este bine să se planifice un buget de venituri şi cheltuieli şi să se 

ţină cont de regula de bază în disciplina bugetului personal : 

respectarea echilibrului între venituri şi cheltuieli.


