
BANII ŞI 

VIAŢA OAMENILOR

POVESTEA BANILOR



CE SUNT BANII?

• „În ziua de astăzi, nu se poate cumpăra nimic 

dacă nu ai bani“ – este o vorbă din popor.

• Banul este o marfă recunoscută ca mijloc de 

plată şi schimb.

• Prin intermediul banilor se realizează procesul 

de vânzare – cumpărare.

• Banii care circulă la noi în ţară se numesc lei, iar 

subdiviziunea acestora este banul.



UNDE FOLOSIM BANII?

• Banii sunt folosiţi de către oameni pentru a-şi 
cumpăra lucrurile de care au nevoie.

• Ei sunt utilizaţi pentru procurarea bunurilor şi 
serviciilor.
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CE SUNT BUNURILE ŞI 

SERVICIILE?
• Bunurile se împart în: 

- bunuri de consum (acele obiecte utile şi necesare consumului personal, ex.: lapte, 

pâine, carne, cărţi, rechizite, hăinuţe etc).

- bunuri de folosinţă îndelungată (ex.: frigider, maşina, casă etc.)

• Serviciile sunt activităţi desfăşurate de unii oameni în folosul sau în interesul altor 

oameni.

• Exemple de servicii: activitatea unui medic de familie, a unui avocat, a unui funcţionar 

bancar, a unui mecanic auto, cofetar, servicii turistice, servicii de transport (persoane,

marfă) etc.



CUM FOLOSIM BANII?
• Oamenii au nevoie de aceste bunuri  şi servicii 

toată viaţa.

• Bunurile sunt produse în fabrici mari şi mici şi 
sunt destinate vânzării, în schimbul lor 
obţinându-se banii.

• Părinţii primesc pentru munca depusă la serviciu 
un salariu exprimat în bani.

• Aceşti bani sunt folosiţi pentru a cumpăra 
diverse lucruri necesare. 



REŢINEM!
• Procesul de vânzare – cumpărare se realizează 

cu ajutorul banilor.

• Banii sunt folosiţi de către oameni pentru a-şi 
cumpăra bunuri necesare consumului zilnic  sau 
de folosinţă îndelungată.

• Serviciile sunt activităţi desfăşurate de oameni în 
folosul sau în interesul altor oameni.

• Pentru munca depusă la serviciu oamenii 
primesc un salariu exprimat în bani şi cu ei 
cumpără diverse lucruri necesare.



Completează fiecare categorie 

cu încă trei exemple: 
Bunuri de folosinţă 

îndelungată

• Mobilă

• Televizor

Bunuri  de consum

• Haine

• Prajituri


