Denumirea programului de formare
EDUCAȚIE FINANCIARĂ
profesională continuă
Public-țintă Cadre didactice din învățământul general
Scopul programului este de a elucida elementele-cheie ale
conținuturilor teoretice, aplicative și ale lucrului individual,
recomandări metodologice pentru organizarea procesului didactic și
Scop
pentru evaluare în cadrul ofertei educaționale de formare aferente
disciplinelor studiate în învățământul general, prin educarea tinerilor și
adulților în gestionarea cu succes a resurselor financiare proprii.
Durata cursului 120 ore (32 ore contact), 4 credite
Document de absolvire Certificat
Coordonator program formare Zubenschi Mariana, lector
Cadre didactice (formatori) Zubenschi Mariana, lector
CURRICULUMUL PROGRAMULUI
Competenţe vizate
• Competențe la nivel de cunoaștere și înțelegere. Cunoașterea principilor de bază a educației financiare în
practica cotidiană; dezvoltarea competențelor de gestionare a banilor proprii; aprofundarea și consolidarea
cunoștințelor privind cunoașterea valorii timpului în luarea de decizii financiare personale.
• Competențe la nivel de aplicare. Aplicarea eficientă a cunoștințelor și competențelor din domeniul științelor
economice ariile planificării financiare și etapele vieții, părțile componente a unui plan financiar, rentabilitate,
profit, credit ipotecar și cel de consum; overdraft, riscuri financiare și asigurarea acestora etc.
• Competențe la nivel de integrare. Capacitatea de percepere și înțelegere a nevoilor personale din perspectiva
economică, a tuturor categoriilor de vârstă, capacitatea de integrare a cunoștințelor practice reflectate într-un șir
de solicitări adevărate precum: achitarea de taxe, impozite, cotizații, studii, carieră, mobilitate academică și
profesională, credit, investiții etc.
Planificarea pe module tematice/unități de conținut
1. Ariile și obiectivele planificării financiare la diferite vârste. 2. Înțelegerea gestionării finanțelor personale și
necesitățile de planificare financiară. 3. Planificarea carierei și evaluarea aspectelor psihologice ce țin de
angajarea în câmpul muncii. 4. Gestionarea banilor și fluxul de numerar. 5. Generalități ale declarației pe venit și
noțiunile sale aferente. 6. Înțelegerea principiilor de completare a declarației electronice CET-19. 7. Instrumente
financiare și evaluarea capacității de investiție a instrumentelor financiare. 8. Gestionarea conturilor bancare și
consolidarea unei linii de credit. 9. Gestionarea riscurilor, protecția veniturilor și a activelor financiare. 10.
Achiziția de imobil și etapele sale. 11. Aspecte financiare ale proprietății intelectuale și a răspunderii personale.
12. Planificarea cheltuielilor pentru asigurările sociale. 13. Planificarea cheltuielilor pentru sănătate: asigurare
medicală de stat și privată. 14. Aspecte economice în planificarea stagiilor profesionale și a vacanțelor. 15.
Asigurările pe viață și aprecierea capacităților sale în Republica Moldova.
Finalităţi de studii
La finele cursului beneficiarii vor fi capabili să:
- utilizeze informațiile practice primare în atingerea succesului financiar (care ar fi semnificația banilor,
descrierea modalităților de gestionare a finanțelor, motivații și strategii de sustenabilitate financiară);
• înțeleagă aspectele de mediu precum relațiile dintre economia de piață și succesul financiar (nevoi și resurse:
umane, financiare, informaționale; buget personal și fluxul de numerar; funcțiile de buget; economisirea,
dobânda etc.).
• aplice principiile economice în luarea deciziilor de natură financiară (resurse, gestionare, manipulări, strategii
și investiții financiare; gestiune durabilă și rezultate bănești etc.).
• cunoască valorile timpului în luarea de decizii financiare personale (ariile planificării financiare și etapele
vieții, părțile componente a unui plan financiar, rentabilitate, profit, credit ipotecar și cel de consum;
overdraft, riscuri financiare și asigurarea acestora etc.).
• practice și atribuie decizii inteligente (SMART) ce conduc la beneficii monetare, sustenabilitate și realizare
personală.
• identifice calificativele personale de gestionare și argumentare financiară (educație, experiență,
profesionalism, inteligență, negociere, compromis, cercetare.
• însușească cunoștințe economice fundamentale și să le practice eficient, precum: venit, salariu, bugetare, plan
financiar anual, regula celor trei buzunare, cheltuieli esențiale, cheltuieli dorite, priorități financiare,

economii, modalitate de gestionare a banilor, software de gestionare a banilor, intrările de numerar, ieșiri de
numerar, interes economic, valoarea în timp a banilor, interes complex etc.
Modalități de evaluare
• Inițială prin conversație, discuții panel, dezbateri etc.
• Formativă: argumentare, studii de caz, controversa constructivă, etc.
• Sumativă: focus grup.
Calendarul programului
4 sesiuni de formare pentru un an academic
Locul desfășurării programului
mun. Chişinău, str. Ion Creangă 1. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Centrul
Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”
*La solicitarea beneficiarilor programul de formare poate fi realizat în teritoriu sau prin metoda mixtă/blended learning
Contacte
www. upsc. md, http://cnide.upsc.md/
Tel. 022 35 83 72 mail: cnide.upsc@gmail.com

