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Editorial

Manifest pentru educaţia financiară
Cu ceva ani în urmă, când abia apăruseră în România cardurile co-branded, am pus un pariu cu o colegă:
cine primește un card mai repede. Habar nu aveam la ce dobândă, cu ce grație, cu ce rată lunară. Evident, am
câștigat amândouă, dar fiecare ne-am cheltuit banii separat. Azi un leu, mâine o sută, poimâine restul. Apoi,
a venit scadența, iar prețul ni s-a părut uriaș amândurora. Cu eforturi mari, am reușit să închidem fiecare
propria gaură neagră. M-am întrebat mult timp cum e posibil ca un om educat, responsabil, cu o leafă peste
medie și un comportament echilibrat să facă o astfel de greșeală și, într-un final, am găsit răspunsul. De fapt
sunt două. Primul, este vorba aia din bătrâni, care spune să nu te întinzi mai mult decât ți-e plapuma. A doua,
ține de educația financiară sau mai bine zis de lipsa ei. Acea întâmplare ne-a fost fiecăreia dintre noi o lecție
importantă, dar ca să o pricepem a fost nevoie să ne lovim de pragul de sus. Atunci, am înțeles prima oară ce
înseamnă educație financiară.
M-am întâlnit din nou cu noțiunea după ce am ajuns într-un blocaj cu fetița mea care, la 6 ani, avea
o listă uriașă de dorințe, iar eu îi puteam satisface doar câteva dintre ele. ”Responsabilizeaz-o! Construiește
împreună cu ea un buget, spune-i că aceia sunt banii pe care îi are la dispoziție pentru ce-și dorește și va învăța
să prioritizeze”, mi-a recomandat o prietenă, specialist în parenting. Zis și făcut. Cu surprindere, am constatat
că fetița mea și-a scurtat singură lista de dorințe, pe unele le-a pus pe lista de așteptare a lui Moș Crăciun și a
început să fie mai selectivă cu celelalte. Mi-am atins obiectivul, am scăpat de imperativul ”vreau” și totodată
am învățat pe propria piele o altă lecție importantă de educație financiară. Câțiva ani mai târziu, după ce i-am
dus acasă un manual de educație financiară pentru clasa a III-a, am rămas surprinsă să constat că a citit de
bună voie și a și reținut multe informații despre bani și despre monede. ”E foarte tare, cartea asta, mami, noi
de ce nu învățăm la școală așa ceva?” m-a întrebat copila. Ceva îi stârnise curiozitatea și nu erau întrebările
mele acelea. Descoperise singură, la 9 ani, lecții pe care eu le-am aflat pe propria piele de adult.

Căci educația financiară nu este
un moft, este demult o necesitate
stringentă. Nu este doar ,,cool’’ să
fii informat, este impresios necesar să
știi. Odată ce afli și înțelegi, iei decizii în
cunoștință de cauză, mult mai bine pentru tine
și familia ta, ești mai responsabil și disciplinat,
riscul să te întinzi mai mult decât ți-e plapuma
pe o perioadă lungă de timp scade simțitor.

Înveți cum să înmulțești mai
bine, inclusiv puținii bani pe care
vrei să-i economisești, înțelegi cum
e cu devalorizarea și de ce e mai
bine să iei un credit în moneda în
care îți primești salariul, decât în
una internațională. Ți se schimbă
complet perspectiva și analizezi mai
bine ce fac alții cu banii tăi de taxe,
sau care sunt riscurile dacă primești
o mărire nejustificată de leafă.
Și mai există cel puțin un motiv important pentru care educația financiară necesită atenție din partea
tuturor și, într-o listă a priorităților sistemului de învățământ, ar trebui să fie pe unul dintre primele locuri.
Suntem în plină revoluție digitală, trăim permanent pe fugă, ca între două semafoare, nu mai avem timp de stat
la cozi. Internet banking-ul și mobile banking-ul sunt soluția pentru a salva timp, dar încă sunt puțini cei care
acceptă aceste soluții moderne de plată. De ce? Din cauza lipsei de educație financiară. La ce ne folosește că avem
una dintre cele mai mari rate de penetrare a internetului, dacă nu transformăm acest canal într-o soluție pentru
a ne ușura viața? La ce ne folosește că e-commerce-ul crește exponențial de la un an la altul, dacă nu vrem să
plătim cu cardul? La ce ne folosește că primim leafa pe card, dacă facem coadă la primul bancomat?
Din fericire, există șanse de redresare. În ultimii ani au apărut și la noi programe de educație financiară
de la primul nivel școlar și se fac eforturi de către mai multe organizații și asociații ca educația financiară
să intre pe deplin în școală. Este esențial ca cei mici să știe mai mult decât noi pentru a face față tuturor
provocărilor ca viitori adulți. Până când educația financiară va fi absorbită însă în sistem, este nevoie ca
numărul copiilor care au acces la informații financiar-bancare-monetare să crească de la un an la altul. De
aceea, este nevoie ca toți actorii economici să pună mână de la mână și creier lângă creier pentru a susține
educația financiară a copiilor noștri. Viitorii lor clienți, angajați, parteneri de business. Aceasta este singura
cale către un progres real al acestei țări.

Mihaela Balea
Specialist comunicare & părinte
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Banca viitorului
Când în 1980 au fost introduse
serviciile de banking la distanță prin
dispozitive electronice, banca se mută
pentru prima dată din mediul instituțional
într-unul familiar (home banking). După
1995, conturarea serviciilor bancare în
mediul online a fost primită cu același
entuziasm de a simplifica protocoalele
financiare.

Anticiparea scenariilor ce vor urma depinde în
mare parte de aceleași considerente istorice:
dorința clienților de a avea acces la o experiență
financiară cât mai simplă și mai intuitivă.
Ca să ajungem acolo însă este nevoie de înţelegerea
şi stăpânirea instrumentelor financiare de bază,
şcoala având un rol important în acest sens.
Atunci vom avea o generaţie care va inspira chiar ea
felul în care va arăta banca viitorului.

Viitorul bankingului
se conturează în mediul digital
Pentru generația Y cu acces instantaneu la o paletă întreagă de servicii on-line, plimbările prin
instituții bancare pentru banale operaţiuni este prea mult. Aşa că vine banca la mileniali prin aplicații
de internet banking sau chiar bănci digitale în totalitate.
Băncile tradiționale investesc considerabil în fintech. Pe de altă parte, apar start-up-uri bancare
exclusiv digitale ce propun oferte de management financiar foarte avantajoase pentru a rămâne în
joc. La nivel european, intersecția celor două are loc la nivelul bazelor de date, băncile tradiționale
pregătindu-se să ofere acces celor digitale.
Plățile digitale sunt deja o practică a majorității utilizatorilor de internet. Pay-Pal a acaparat
serviciul achitării online a sumelor mici și medii, iar aplicații precum Apple Pay sau Samsung Pay
propun centralizarea tuturor cardurilor într-un portofel digital. Metoda clasică de transfer monetar
prin bănci și servicii (MoneyGram) pierde teren în fața conceptului de transfer de la egal la egal propus
de TransferWise, prin care se renunță la intermediari.

Tehnologia blockchain
Blockchain este o bază de date tranzacționale utilizată de un număr mare de instituții, dar
modificată doar de anumiți agenți autorizați. Prin natura sa decentralizată, noua tehnologie nu implică
necesitatea aprobării unei tranzacții, căci rețeaua de distribuție de la egal la egal este corelată cu
eficiență mare de transfer și cu o rată de eroare scăzută. În plus, corectitudinea și securitatea acestor
tranzacții sunt derivate din faptul că toți participanții la blockchain sunt subiecții unei evoluții publice,
transparente.

Self banking
În curând, interacțiunea cu funcționarii bancari va fi din ce în ce mai limitată. Viitorul bankingului
se bazează pe implicarea individuală în procesul de navigare prin sistemul bancar. Conform unui raport
din BI Intelligence, 71% dintre mileniali consideră că e foarte important să ai o aplicație de internet
banking, iar 60% spun că e foarte important să deții orice aplicație de făcut plăți. Flexibilitatea și viteza
la care avem acces prin implicarea digitală nu vor face decât să crească conectivitatea utilizatorilor.
Iar de la conectivitate la funcționarea autonomă a consilierilor robotici nu mai este decât un singur
pas - până în 2020, se estimează că aceștia vor gestiona aproximativ 8 miliarde de dolari în bunuri
globale. Cu inteligență robotică, băncile ar putea deveni în mod paradoxal mai umane și mai calde în
interacțiunea cu clienții.
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Banking transparent
60% dintre mileniali își doresc un partener financiar, nu un tutore. Salvarea ar putea veni din
integrarea inteligenței artificiale în procesul de banking pentru identificarea soluțiilor holistice.
Implementat deja de MasterCard, sistemul AI permite colectarea și analiza facilă a multor date, ceea ce
se concretizează cu detecția timpurie a fraudelor. În SUA, Bank of America a lansat bot-ul Erica pentru
a învăța mai multe despre comportamentul financiar al clienților săi. În Europa, înlocuirea modelelor
statistice de analiză cu tehnologii cognitive a dus la creșteri de 10% în vânzări și economii de capital de
20% doar pentru că AI-ul oferă predicții de management al riscului în acordarea creditelor.

Banking personalizat, axat pe particularitățile clienților
În SUA, doar 31% din populație crede că banca îi cunoaște cu adevărat nevoile financiare. Orice
experiență în mediul economic-financiar este atât de generală, încât tendința utilizatorilor serviciilor
bancare percep din ce în ce mai mult că sunt doar date într-un raport statistic. Apariția ofertelor
personalizate, livrate proactiv ar putea genera bunăstare financiară devenind astfel o prioritate pentru
viitorul bankingului.
Cert este că particularizarea serviciilor bancare la scară globală nu va veni peste noapte, ea fiind
direct corelată cu scăderea costurilor tehnologiilor și uneltelor analitice implicate.
Viitorul se întâmplă deja și tehnologiile ne vor modela existența tuturor,
așa că de ce să nu ne împrietenim deja cu ele, atât noi, cât şi copiii pe care îi formaţi în şcoli,
să le vedem beneficiile și să învățăm cum să le integrăm cu folos în viața noastră?
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Paşi în istorie

ORADEA – între legendă şi realitate
Istoria orașului Oradea se pierde undeva în
istoria tumultoasă a acestei părţi a Europei
din mileniul doi după Hristos. Pe malurile
Crişului Repede, oamenii şi-au construit
aşezări fortificate, pavăză în faţa numeroaselor
furtuni ale omenirii stârnite de foamete, sete
sau visurile de preamărire. Chiar şi asupra
etimologiei cuvântului Bihor lingviştii încă nu
au ajuns la un acord, ei oscilând între rădăcinile
protoromâne ale cuvântului, cea slavă,
indo-europeană sau chiar hindusă.

În zorii mileniului doi, după cucerirea cetăţii lui
Menumorut, Varad devine locul unei mănăstiri ridicate
din îndemnul îngerilor de regele Ladislau, cel care a
creştinat aceste ţinuturi. Pentru măreţele sale fapte de
arme împotriva păgânilor cumani sau pecenegi, regele a
fost îngropat acolo unde îngerii i-au ursit locul de veşnică
odihnă şi mai apoi sanctificat.
Din vremurile pline de superstiţii în care mitul
se-ngemăna adesea cu realitatea, apoteoza unor astfel
de eroi au creat aşezării legenda atât de necesară
propăşirii sale. Nici chiar invazia tătară descrisă în
detalii cumplite de călugărul Rogerius, care a fost
martor ale acelor evenimente, în cartea sa Carmen
Miserabile (Cântec de jale) nu a putut şterge din
conştiinţa oamenilor nici mitul nici credinţa creştină.
Totodată, Oradea a fost şi leagănul unor deschizători de
drumuri în ştiinţa astrelor. Ioan Vitez, unul dintre sfetnicii
regelui Mathia Corvinul, a adus aici pe celebrul astronom
şi matematician Georg von Peuerbach, cel care a scris la
Oradea „Tabula Varadiensis» (Tabelele orădene), care i-au
folosit lui Columb pentru a găsi calea spre Lumea Nouă.
În a doua parte a secolului XIX, Oradea începe să se
dezvolte în ton cu noile cutume ale occidentului.
Agricultura, comerţul şi micile întreprinderi industriale
au început să schimbe vechile mentalităţi şi orânduieli prin
folosirea forţei aburului, accesului la educaţie, ştiinţă şi
tehnologie, dar și transportului pe cale ferată.
Dezvoltarea economică susţinută după 1850 şi
până la izbucnirea primei conflagraţii mondiale a fost

datorată atât stării de relativă pace
de după războaiele napoleoniene
şi compromisurile ce au urmat
evenimentelor revoluţionare din 1848,
dar şi dezvoltării sistemului bancar,
la început în Ungaria şi curând după
aceea în Crişana, Banat şi Transilvania.
Existenţa
unei
comunităţi
semnificative evreieşti pe teritoriul
oraşului Oradea, dar mai ales
prefacerile sociale, democratice şi
reformele economice au facilitat
dezvoltarea comerţului şi activităţii
bancare. Centrul oraşului a început să
capete tot mai mult aspectul unei urbe
moderne. Noul stil arhitectonic „art
nouveau” s-a suprapus foarte bine pe
caracterul multicultural, multietnic şi
multiconfesional al locuitorilor urbei.
Construirea în centrul oraşului
a unui sediu de bancă centrală în
anul 1912 a fost, cu siguranţă un
prilej de sărbătoare pentru orădeni.
Se manifesta foarte evident interesul
autorităţii imperiale de la Viena şi
Budapesta pentru dezvoltarea pe
mai departe a Ţării Bihorului. Cu
alte cuvinte a fost un semnal pentru
antreprenorii bihoreni că dezvoltarea
regiunii a devenit o prioritate.
Construcţia este opera a doi
importanţi arhitecţi „de casă” ai
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Paşi în istorie
Băncii Austro-Ungare, respectiv
Hubert Jozsef şi Alpár Ignác, care
au mai proiectat clădiri ale băncii
monarhiei precum sediul Băncii
Naţionale a Ungariei de la Budapesta.
Stilul arhitectonic al celor doi artişti
se regăseşte în numeroasele sedii
între care putem aminti cele din
proximitate: Satu Mare, Sighetul
Marmaţiei, Cluj, Cernăuţi sau
Békéscsaba. Detaliile arhitectonice
de pe clădirea orădeană a băncii se
regăsesc şi pe celelalte clădiri, la fel şi
ansamblul clădirii reflectă similarităţi,
care ne conduc spre ideea unui proces
ce l-am putea asimila conceptului
din ziua de azi, de identitate
vizuală. Detaliile arhitectonice au
ca mesaj bunăstarea, abundenţa şi
înţelepciunea, armonizate cu senzaţia
de putere şi siguranţă prin proporţiile
bine echilibrate ale construcţiei.
Contrar oricăror semnale, în
vara anului 1914, la doi ani după
inaugurarea băncii în apogeul
dezvoltării economice şi financiare
a Ţării Crişurilor a izbucnit Marele
Război.
Războiul nu a arătat numai
chipul hidos al morţii şi al distrugerii,
dar a scos în evidenţă marile tensiuni
naţionale, sociale şi economice care
au existat în Imperiul Austro-Ungar.
Înfrângerea
Puterilor
Centrale
pe câmpurile de luptă a avut ca
şi consecinţă exacerbarea tuturor

conflictelor economice şi sociale din Crişana unde era
creuzetul în care aveau loc reacţii extrem de explozive.
La numai o stradă distanţă de clădirea băncii, în
casa lui Aurel Lazăr unul din liderii mişcării naţionale
a românilor din Transilvania în ziua de sâmbătă 12
octombrie a anului 1918 s-au întâlnit, Teodor Mihaly,
Alexandru – Vaida Voevod, Ştefan Cicio Pop, Vasile
Goldiş, Ioan Suciu, Gheorghe Popovici, Gheorghe
Crişan, Nicolae Ivan, Ioan Ciordaş, Ioan Nedelcu,
Gheorghe Dobrin, Nicolae Cornean. Ei au semnat actul
de independență a Transilvaniei față de Imperiul Austro
Ungar. Era primul act din povestea Marii Uniri. Pentru
Oradea, unirea avea să mai aştepte multă vreme, după ce
românii au hotărât la 1 decembrie unirea cu România. Ea
a venit abia în ziua de Înviere a anului 1919 (20 aprilie),
când trupele generalului Traian Moșoiu au pus Oradea
pe harta României întregite, eliberând orașul de regimul
bolșevic instaurat de Bela Kun. La puţin timp după ce
tratatele internaţionale au consfiinţit recunoaşterea
Marii Uniri, în 1920, BNR a început să funcţioneze în
sediul fostei Băncii Austro-Ungare.

Septimiu Moga
economist BNR
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Şcoala de bani şi-a deschis porţile:
cursuri gratuite pentru profesori şi elevi
Ne putem câștiga
independența financiară doar
dacă facem alegeri inteligente.
Pentru a ajunge la un echilibru în
ceea ce privește bugetul personal
este important să conștientizăm
modul în care luăm deciziile
financiare.

Din păcate, țara noastră nu stă foarte bine la gradul
de educație financiară a populației, fiind clasată pe ultimul
loc în Uniunea Europeană, conform unui studiu Eurostat.
În acest context, Banca Comercială Română a lansat un
program amplu de educație financiară pentru toate vârstele,
la nivel național, numit Școala de bani. Scopul programului
este să îi ajute pe români să-și înțeleagă și să-și administreze
mai bine bugetul și să-i facă să fie conștienți de factorii care
le influențează deciziile financiare.

În cadrul Școlii de bani, 1000 de profesori de
educație financiară, angajați BCR, au trecut printr-un
curs complex de formare și susțin ateliere de educație
financiară gratuite pentru adulți, studenți, elevi și
copii. 13000 de adulți, 4000 de adolescenți și aproape
3000 de copii au trecut deja pragul cursurilor de
educație financiară Şcoala de bani.
Școala de bani pentru adulți îi ajută pe
participanți, clienți sau non-clienți BCR, să
conștientizeze modul în care iau deciziile financiare.
Timp de o ora și jumătate, cât durează un atelier,
folosesc materiale de curs (board cu pasii pentru un
plan financiar de succes, un mini ghid cu sfaturi și un
jurnal financiar care să poată fi folosit acasă, lunar, cu
ușurință) dezvoltate special pentru acest proiect și bazate pe principii de educație financiară testate la
nivel internațional. Materialele sunt non-comerciale, nefăcând referire la niciun produs sau serviciu al
băncii. Cursurile ”Școlii de bani” au loc atât în cadrul unităților bancare, cât și la sediile companiilor
interesate sau în instituții publice, școli, organizații non-guvernamentale.
Pentru adolescenți și studenți,
Școala de bani are un instrument special
numit Masca Infinitelor Posibilități.
Scopul atelierelor organizate în licee și
universități este să îi ajute pe participanți
să-și înțeleagă și să-și administreze mai
bine bugetul și să ia decizii financiare mai
bune. În timpul atelierului, care durează
în jur de o oră – o oră și jumătate,
participanții explorează consecințele
deciziilor lor financiare, înțeleg motivele
pentru care atât de mulți oameni cu
venituri mari sunt prinși într-un cerc
vicios al datoriilor, îndrăznesc să-și facă planuri pentru a putea să-și trăiască
visurile și să privească în ansamblu procesul de a lua decizii financiare.
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Întrucât credem că este important să începem educația
financiară de la cele mai mici vârste, am lansat și o componentă
specială pentru copii, numită Camionul FLIP Școala de bani pe
roți, o expoziție itinerantă de educație financiară pentru copiii cu
vârste între 7 și 14 ani, al cărei scop este să îi ajute pe cei mici să
conștientizeze importanța gestionării corecte a banilor. Timp de
o oră și jumătate, copiii au ocazia să pășească în lumea banilor
și să parcurgă cinci etape ale informării și conștientizării, toate
aceste etape având Aliați de Nădejde: Jocurile, Interacțiunea
și Voia Bună. FLIP Școala de bani pe roți este mai mult decât
un program interactiv de educație financiară, este o experiență completă pe care o oferim copiilor în
timpul căreia înțeleg mai ușor concepte și noțiuni financiare, prin joc, fără să fie nevoiți să asculte
definiții sau formule. Pe măsură ce parcurg fiecare etapă din lumea banilor, copiii realizează că banii se
câștigă greu și se consumă ușor, că nu întodeauna prețul unui obiect este egal cu valoarea lui, că fiecare
decizie pe care o iau trebuie să aibă în spate niște argumente bune și o bună informare și că fiecare
dintre noi are un impact asupra economiei lumii prin deciziile pe care le luăm.
Cum arată Aventura în Școala de bani pe roți? Ei bine, în prima etapă
copiii își pun hainele de Detectivi sau de Exploratori și intră în Configurator,
un spațiu virtual unde încep să înțeleagă importanța planificării bugetului
personal. Astfel, copiii vor înțelege cum este cheltuit bugetul mediu în România,
ce grupuri de cheltuieli sunt mai scumpe, care costă mai puțin și cum te ajută
bugetul personal să preîntâmpini cheltuieli inutile.
Odată ce au investigat categoriile de cheltuieli și bugetul personal,
participanții ajung în etapa a doua, unde verifică, practic, dacă ce au
descoperit este corect. Astfel, într-un joc plin de culori și dinamism, ajutați de
carpete colorate, copiii învață și înțeleg termeni pe care îi vor întâlni în viețile
lor financiare și vor realiza că deciziile financiare au, de obicei, un caracter
îndelungat, motiv pentru care trebuie să fie foarte atenți.
Călătoria în lumea banilor continuă cu etapa a treia, când copiii vor
descoperi ce este SEIF-ul. Aici nu vor găsi bani, ci vor discuta despre valoarea
unui obiect și conștientizarea faptului că fiecare are o înțelegere diferită asupra
valorii unui obiect, indiferent că este vorba de valoarea emoțională, materială sau ascunsă a unui
obiect. Decizia este foarte personală și uneori se bazează chiar pe instinct.
După discuții și dezbateri despre buget, valoarea banilor
și a obiectelor, copiii sunt pregătiți să intre în Forumul Opiniilor,
ocazia perfectă pentru a înțelege că este esențial să evaluăm toate
argumentele disponibile dacă dorim să luăm decizii corecte în viață.
Înainte de a încheia călătoria virtuală în lumea banilor, copiii
mai au o singură oprire: Globalizarea. Odată ajunși în ultima etapă,
cea de-a cincea, este momentul ca participanții să înțeleagă că
aproape toate procesele economice și politice sunt conectate pe plan
global. Cele mai multe dintre alegerile făcute de oameni vor influența
mulți alți oameni din lume. Și cum pot înțelege copiii mai bine acest
lucru decât prin joacă, discuții și multă bucurie? Este ultimul pas
pe care detectivii și exploratorii îl fac în lumea banilor, iar la finalul
celor 5 etape sunt pregătiți să înfrunte lumea reală și să ia decizii financiare mai bune, atunci când va fi cazul.
Dacă vreți să fiți cursanți ai Școlii de bani, indiferent că sunteți profesori sau elevi, aveți nevoie
de o ora și jumătate din timpul vostru pentru a participa la un atelier gratuit în camionul FLIP sau la
voi în școală. Vă puteți înscrie folosind adresa de email scoaladebani@bcr.ro.

Claudia Oprescu
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Educaţie timpurie

Sunt părinte şi îmi doresc să îmi pregătesc copilul
pentru viitor
Viitoarea bunăstare financiară a copilului nostru este generată nu numai de cunoștințele
dobândite de-a lungul timpului, dar și de comportamentul format de educația primită. Copilul
vede la părinții săi dacă aceștia sunt atenți cu banii, dacă păstrează bugetul familiei în ordine, dacă
cheltuie rezonabil și dacă au deprinderi legate de economisire. Îngrijorările noastre legate de bani
sunt percepute și de copii, care reacționează la acestea. Studiile efectuate de cercetători arată că
deprinderile și comportamentele copiilor copiază pe cele ale părinților lor.
Rolul nostru ca părinți este de a
învăța copilul despre managementul
banilor, dar și de a fi un exemplu
comportamental bun din punct de vedere
financiar. Ambele sunt la fel de importante.
Meseria de părinte este una dintre cele mai
grele, iar rezultatele muncii noastre se văd
abia în viitor. Ne dorim ce este mai bun
pentru copiii noștri, dar știm să le oferim?
Din dorința de a-i proteja, oare nu îi ferim de
ocazia de a învăța singuri lucruri utile?

Mesajul pe care îl transmitem copiilor
pentru a-i deprinde să fie raționali în cheltuieli
este determinat inclusiv prin modul în care le
răspundem solicitărilor. Poate este mai bine ca, în
loc să le spunem că nu le cumpărăm o jucărie pentru
că nu avem bani, să le indicăm că nu o cumpărăm
pentru că în acest moment este mai important
să cheltuim banii pe altceva. Îi învățăm astfel să
prioritizeze nevoi și dorințe, să compare prețuri, să
acorde atenție particularităților produselor.

Educația financiară depinde în primul rând de ce învățăm acasă. Pentru că nu degeaba se
vorbea pe vremuri de cei șapte ani de acasă…. Caracterul unui om este definit și de modul în
care reacționează față de bani și în contextul acestora. Așa că haideți să încercăm să ne ajutăm
copiii să crească responsabili.
Copiii de azi au fost crescuți într-o perioadă a prosperității economice și a dezvoltării
tehnologice – internet, gaming, excursii. Ca urmare:
• dacă au bani, îi cheltuie foarte repede. Oare nu ar fi important să îi învățăm să își
limiteze cheltuielile și să acorde importanță economisirii pe termen lung?
• ne văd folosind bancomate, o sursă „magică” de bani. Copiii de astăzi nu au imaginea
volumului de bani și a consumului acestuia. Este mai greu să înțelegi un volum, dacă nu cunoști
decât o imagine redusă. Este ca și cum am fi în Țara Minunilor cu Alice… Mai mult, ei nu fac
diferența că în spatele acelui card pot fi banii altcuiva, dacă vorbim despre credite bancare de
orice tip. Îi învață cineva că acel plastic, care este cardul, poate reprezenta datorii la bancă,
generatoare de costuri?
• într-o lume a vitezei și a comunicațiilor electronice, copiii trebuie să știe că un contract
este o hârtie scrisă și asumată de cei care îl semnează și nu trebuie confundat cu o simplă
vânzare pe internet sau o promisiune verbală. Dacă nu îi învățăm să citească contractele și
ofertele, nu le oferim protecție pentru cazurile neprevăzute viitoare.

EDUCAŢIA FINANCIARĂ PE ÎNŢELESUL TUTUROR
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Educaţie timpurie
Este important ca un copil, încă de la grădiniță, să poată face diferența între nevoi și
dorințe. Vorbind cu copilul, îl putem ajuta să înțeleagă această diferență și să își organizeze
nevoile și dorințele separat și ierarhizat. Apoi, îi putem învăța că banii se cheltuie întâi pe nevoi
și abia după aceea, pe dorințe.
Dacă le acordăm copiilor o sumă mică de bani lunar și învățăm să utilizeze un buget: cum
se economisește, cum se cheltuiește înțelept, cum se compară prețurile pentru a obține cel mai
bun rezultat. Pușculița este cel mai util instrument de educație financiară. Dacă îi încurajăm să
economisească pentru a aduna o sumă mai mare necesară unei cheltuieli mai mari, copiii de azi vor
deveni adulți care se vor feri de o supra-îndatorare viitoare.
Puteți chiar să le dați ocazia copiilor să câștige sume mici de bani, făcând treburi pentru
dumneavoastră. Dar faceți diferența între ce muncă se depune ca membru al familiei și ce muncă
se remunerează!
Când luăm copiii cu noi la cumpărături, este indicat să nu le cumpărăm tot ceea ce ne cer.
Arătați-le cum se compară prețurile și cum se cheltuie banii pentru nevoile familiei. Învățați-i că
banii aflați pe card sunt limitați, nu cresc în pom! Explicați-le cum funcționează cardul, altfel vor
avea impresia că de acolo vin sume infinite de bani.
Explicați-le ce este riscul. Veți fi surprinși să aflați că ei cunosc și recunosc mai bine riscul
decât noi, oamenii mari. Odată cu sfaturile despre responsabilitate, îi puteți învăța despre asigurări,
ca un instrument util de protecție împotriva daunelor produse de producerea riscului.

Și nu uitați că investițiile sunt parte
a vieții noastre. Nu trebuie să le
transmitem copiilor deprinderi care
au fost specifice vremurilor noastre.
Ei sunt parte a unei lumi noi, care se
desfășoară foarte repede.
A învăța despre investiții, înseamnă a
încuraja copilul spre antreprenoriat,
spre obținerea unor surse de finanțare
bazate pe propriile forțe, care poate îl vor
feri de efectele îndatorării prin credit.

Părinții noștri nu au avut astfel de discuții
cu noi, nu ne-au învățat despre bani și piață
financiară. Dar aceasta nu înseamnă că noi trebuie
să repetăm acest tip de separație. În ziua de azi,
se acordă o importanță tot mai mare dialogului
dintre generații. De ce nu am discuta cu copiii
noștri despre bugetul familiei? Responsabilitatea
este și a lor. Mai mult de atât, vorbind cu copiii,
aceștia vor cunoaște care sunt instrumentele și
serviciile financiare care au un impact asupra
familiei. Poate fi vorba despre planuri de pensie
privată, despre dețineri de acțiuni sau despre
asigurări diverse. Și, de ce nu, s-ar putea ca de la
copii să primim informații noi și utile referitoare
la o activitate financiară înțeleaptă!

Mai multe informații puteți găsi pe www.asfromania.ro/edu
sau ne puteți contacta pe pagina Facebook a ASF.

dr. Alexandra Ioana Bontaș, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
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se
utilizează
rata
anualizată
a
dobânzii.
ran CrCi // DD j ==de
rata
medie
a dobânzii
aferentă
creditelor/depozitelor,
calculată lanr.j
nivelul
unei instituţii
=rata
rataanualizată
anualizată
dobânzii
aferentă
creditului nr.i/depozitului
acordat/atras
dedeo ode
aa dobânzii
aferentă
creditului
nr.i/depozitului
nr.j
acordat/atras
instituţie
instituţie
de credit
credit
de credit
rancredit;
rata anualizată
a dobânzii
aferentă definiţiei
creditului din
nr.i/depozitului
nr.jBNR
acordat/atras
Dj =instituţie
Rata
a dobânzii
(RAD), potrivit
Regulamentul
nr.4/2014de, oreprezintă
instituţie
de
credit
SS CiC/iD/anualizată
=
soldul
creditului
nr.i/depozitului
nr.j
la
sfârşitul
lunii
de
referinţă;
nr.i/depozitului
nr.j nr.j
la sfârşitul
lunii de
referinţă;
Ci / D jj ==soldul
soldulcreditului
creditului
nr.i/depozitului
la sfârşitul
lunii
de referinţă;
rata
dobânzii
care
este
stabilită
individual
de
comun
acord
de
o
instituție de credit și o gospodărie sau
instituţie
de
credit
r
S Ci =/anD=numărul
= soldul
creditului
nr.i/depozitului
la sfârşitul
lunii
de
referinţă;
= total
rata
anualizată
a dobânzii nr.j
aferentă
creditului
nr.i/depozitului
nr.j
acordat/atras de o
C
i / Dj
j numărul
l,m
al
creditelor/depozitelor
existente
în
sold
la
nivelul
instituţiei
de
total
al
creditelor/depozitelor
existente
în
sold
la
nivelul
instituţiei
l,m = numărul
total aldecreditelor/depozitelor
existente
înrata
sold
la nivelul
instituţiei
de credit.
credit.de credit.
Observăm
că
în
formula
calcul
a
ratelor
dobânzii
se
utilizează
anualizată
a
dobânzii.
societate
nefinanciară
un depozit
un credit,
în termeni anuali și exprimată în
S i / D j = soldul
credituluipentru
nr.i/depozitului
nr.jori
la sfârşitul
luniicalculată
de referinţă;
l,mCinstituţie
= numărul
total
al creditelor/depozitelor existente în sold la nivelul instituţiei de credit.
de
credit
în formula
calculdefiniţiei
ratelordin
medii
ale dobânzii
utilizează
rata anualizată a dobânzii.
RataObservăm
anualizată
acă
dobânzii
(RAD),
potrivit
Regulamentul
BNR se
nr.4/2014
, reprezintă
procente
pe an.
Formula
dedecalcul
aa acestui
indicator
este:
1
l,m
=
numărul
total
al
creditelor/depozitelor
existente
în
sold
la
nivelul
instituţiei
de nr.4/2014,
credit.
Rata
anualizată
a
dobânzii
(RAD),
potrivit
definiţiei
din
Regulamentul
BNR
reprezintă
1
soldul
creditului
nr.i/depozitului
nr.j de
la osfârşitul
de referinţă;
rata S
dobânzii
care
este stabilită
individual
de comun acord
instituțielunii
de credit
și o gospodărie sau
Ci / D j =
rata dobânzii care este stabilită individual de comun
acord de o instituție de credit și o gospodărie
1
societate nefinanciară pentru nun depozit ori un credit, calculată
în termeni anuali și exprimată în


sau societate
nefinanciară
pentru
un
depozit
ori
un
credit,
calculată
în termeni
și exprimată în
l,m = numărul
total
existente în sold
la nivelul
instituţieianuali
de credit.
rag al creditelor/depozitelor
Formula
1


procente
pe
an.
de
calcul
a
acestui
indicator
este:
 decalcul
procente
a acestui
este:
ran C / Dpean.1Formula

1 *100
(%) indicator
(2)
i
i

j
j

i

j

i

i
i

j
j

i

j

j

i

i

n

n 


j
j

i

j

i

j

j

j

i

 
  r

i
i

i

j

j




ag 
  1 *100 (%)
ran C / D   1 


n 

şi conţine două variabile:
şi conţine două variabile:

1

(2)

şi conţine două variabile:

care este
este negociată
negociatăde
deinstituţia
instituţiadedecredit
creditşişiclient
client
şi înscrisă în
rag ,, rata
ratadobânzii
dobânzii unui
unui credit/depozit,
credit/depozit, care
şi înscrisă

unui credit/depozit,
care este
negociatăîntre
de instituţia
de credit
şi client şi înscrisă în
rag , rata
în dobânzii
contractul
de credit/depozit
încheiat
cele două
părţi;

contractul de credit/depozit încheiat între cele două părţi;
contractul de credit/depozit încheiat între cele două părţi;

 rag
ran C / D   1 

n



  1 *100 (%)




(2)
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şi conţine două variabile:
dobânzii unuimonetar
credit/depozit, care este negociată de instituţia de credit şi client şi înscrisă în
rag , rataAbecedar
contractul de credit/depozit încheiat între cele două părţi;
număruldedeperioade
perioade
plată/capitalizare
a dobânzii
în cadrul
an pentru
credit/
n, ,numărul
dede
plată/capitalizare
a dobânzii
în cadrul
unuiunui
an pentru
acel acel
credit/depozit:
1

depozit: 1 pentru plată/capitalizare anuală, 2 semianuală, 4 trimestrială, 12 lunară etc.

pentru plată/capitalizare anuală, 2 semianuală, 4 trimestrială, 12 lunară etc.

Formula nr. 2 a fost prezentată şi în ediţia cu numărul 15 a acestei reviste.

Formula nr.2 a fost prezentată şi în ediţia cu numărul 15 a acestei reviste.

De ce metodologia europeană aplicată de BNR utilizează rata anualizată a dobânzii
în locul ratei dobânzii din contractele de credit/depozit?

De ce metodologia europeană aplicată de BNR utilizează rata anualizată a dobânzii în locul ratei
Înainte de a răspunde la această întrebare, sunt necesare două precizări:

dobânzii
contractele
de credit/depozit?
1) ratadin
dobânzii
măsoară
dobânda (cantitatea de bani) pe care o plătește un debitor către un

creditor în schimbul utilizării banilor acestuia;
Înainte
de a dobânzii
răspunde publicate
la aceastăde
întrebare,
sunt necesare
două precizări:
2) ratele
Banca Națională
a României
sunt indicatori statistici, calculaţi
pentru necesităţi de analiză monetară.

1) rata dobânzii măsoară dobânda (cantitatea de bani) pe care o plătește un debitor către un creditor în
Răspunsul la întrebare este mai amplu şi folosim exemplul de calcul prezentat în ediţia cu

schimbul
numărul
15 utilizării
al acesteibanilor
reviste acestuia;
(depozitul de 1000 de lei pe un an, (i) cu dobânda plătită la scadenţă şi

rata dobânzii de 5 la sută pe an, respectiv (ii) dobânda capitalizată lunar şi rata dobânzii de 4.9 la
2) pe
ratele
sută
an).dobânzii publicate de Banca Națională a României sunt indicatori statistici, calculaţi pentru
În primul
caz, dobânda
plătită la scadenţă a fost de 50 de lei, în cel de-al doilea caz, dobânda
necesităţi
de analiză
monetară.
plătită la scadenţă (calculată cu ajutorul ratei anualizate a dobânzii) a fost de 50,11556 lei.
b) utilizând
utilizând
rata
anualizată
a dobânzii.
dobânzii.
Răspunsul
larata
întrebare
este mai
amplu şi folosim exemplul de calcul prezentat în ediţia cu numărul 15
b)
anualizată
Să calculăm
rata
medie aa dobânzii
pentru cele două depozite de un an, cu ajutorul formulei (1):
b)
utilizând
rata
anualizată
a
dobânzii.
a)
utilizând
rata
dobânzii
din
contractele
alÎnacestei
reviste
(depozitul
de 1000
de lei
pedeundepozit;
an,de(i)uncuandobânda
cazul a),
a),
rata medie
medie
a dobânzii
dobânzii
pentru
depozitele
este: plătită la scadenţă şi rata dobânzii
În b)
cazul
rata
a
pentru
depozitele
de un an este:
utilizând rata anualizată a dobânzii.
de În
5Înlacazul
sutăa),
pe rata
an,
(ii) dobânda
capitalizată
lunar
şi
dobânzii de 4.9 la sută pe an).
medie
pentru
depozitele
dede
unun
anrata
este:
cazul
a),
ratarespectiv
mediea adobânzii
dobânzii
pentru
depozitele
an
este:
1000  44..99**1000
1000 
 55**1000
rmedie  
95la
la suta
suta pe
pe an
an (3)
(3)
 scadenţă
44..95
la
Înrmedie
primul caz,
dobânda
plătită
a
fost
de
50 de lei, în cel de-al doilea caz, dobânda plătită la
1000

1000
5
*
1000

4
.
9
*
1000


   4.95 la suta pe an (3)
rmedie   1000  1000
1000cu
 1000
scadenţă (calculată
ajutorul ratei
anualizate a dobânzii) a fost de 50,11556 lei.


Pentru
cazul
b),
calculăm
mai întâi
întâi ratele
ratele anualizate
anualizate ale
ale dobânzii
dobânzii pentru
pentru cele
cele două
două depozite,
depozite, utilizând
utilizând
Pentru cazul b), calculăm mai
Pentru(2):
cazul
b),
calculăm
maiîntâi
întâi
ratele
anualizate
dobânzii
două
depozite,
Să
calculăm
ratab),
medie
a dobânzii
pentru
cele
două
depozite
de
un pentru
an, pentru
cu ajutorul
(1):
Pentru
cazul
calculăm
mai
ratele
anualizate
ale ale
dobânzii
cele cele
douăformulei
depozite,
utilizând
formula
formula
(2):
utilizând formula (2):
formula (2):
1 depozit;
a) utilizând rata dobânzii din contractele
  0.05de
1 

0
.
05



r
1
100  55..00
00la
la suta
suta pe
pean
an (4)
pentru primul
primul depozit:
depozit: r an 1   1 
(4)
-- pentru
 1 11**100
an 1
  110.05



- pentru primul depozit: ran 1   1 
 1 *2100  5.00 la suta pe an (4)

1



  0.049 1212 
100  55..011556
011556la
la suta
suta pe
pean
an (5)
pentru al
al doilea
doilea depozit:
depozit: rran 2  11 0.049  1211**100
(5)
-- pentru

an 2
12

  12

0
.
049


  1 *100  5.011556 la suta pe an (5)
- pentru al doilea depozit: ran 2   1 
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Astfel,
în
cazul
b),
rata
medie
a
dobânzii
pentru
depozitele
dean
uneste:
an este:
Astfel,
în
cazul
b),
rata
medie
a
dobânzii
pentru
depozitele
de un
un
an
este:
Astfel, în cazul b), rata medie a dobânzii pentru depozitele de
Astfel, în cazul b), rata medie a dobânzii pentru depozitele de un an este:
 5 *1000  5.011556 *1000 
005778la
la suta
suta pe
pe an
an (6).
  5 *1000  5.011556 *1000   55..005778
(6).
medie 
rrmedie
1000
1000 *1000
 
  5 *1000
 5.011556
1000
1000
rmedie  
  5.005778la suta pe an (6).
 1000 este corectă?

 medie1000
Care rată
a dobânzii
Cea calculată în cazul a), de 4,95 la sută pe an, utilizând
Care
rată
medie
a
dobânzii
este
corectă?
Cea calculată
calculată în
în cazul
cazul a),
a), de 4,95
4,95 la sută
sută pe
pe an,
an, utilizând
utilizând rata
rata
rată medie
a dobânzii este
corectă?sau
Cea
rataCare
dobânzii
din contractele
de depozit
cea calculată
în cazulde
b), de la
5,005778
la sută
pe an,
Carerata
rată
medie
a dobânzii
este corectă?
calculată
în cazul
4,95 la la
sută
pepe
an,an,
utilizând
rata
dobânzii
din
contractele
de depozit
depozit
sau cea
ceaCea
calculată
în cazul
cazul
b), a),
de de
5,005778
la
sută
pe
an,
utilizând
utilizând
anualizată
a dobânzii?
dobânzii
din
contractele
de
sau
calculată
în
b),
de
5,005778
sută
utilizând
Pentru adin
răspunde la întrebare,
să calculăm dobânda primită de deponenţi pentru cele două
dobânzii
rata
anualizată acontractele
a dobânzii?
dobânzii?de depozit sau cea calculată în cazul b), de 5,005778 la sută pe an, utilizând
rata
anualizată
depozite, folosind rata medie a dobânzii calculată la punctele a şi b:
rata anualizată a dobânzii?
Pentru aa răspunde
răspunde la
la întrebare,
întrebare, să
să calculăm
calculăm dobânda
dobânda primită
primită de
de deponenţi
deponenţi pentru
pentru cele
cele două
două depozite,
depozite,
Pentru
Pentru rata
a răspunde
întrebare,
să calculăm
dobânda
de deponenţi pentru cele două depozite,
folosind
medie aladobânzii
calculată
la punctele
a şiprimită
b:





Care rată medie a dobânzii este corectă? Cea calculată în cazul a), de 4,95 la sută pe an, utilizând rata
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dobânzii
din contractele
de depozitPE
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cea calculatăTUTUROR
în cazul b), de 5,005778 la sută pe an, utilizând
rata anualizată a dobânzii?

Abecedar
Pentru a răspunde la întrebare, să calculăm dobânda primită de deponenţi
pentrumonetar
cele două depozite,
folosind rata medie a dobânzii calculată la punctele a şi b:

 4.95 * 2000 * 365 
În cazul a) dobânda primită va
ar fi: 
  99 lei (7)
100 * 365


 5.011556 * 2000 * 365 
În cazul b) dobânda primită de deponenţi va
ar fi de 
  100,11556 lei (8), exact
100 * 365


cât au primit deponenţii pentru cele două depozite (50 lei + 50,11556 lei = 100,11556 lei)
Aşadar,
pentru
a surprinde
particularităţile
creditelor/depozitelor,
medie
a dobânzii
Aşadar,
pentru
a surprinde
toatetoate
particularităţile
creditelor/depozitelor,
rata rata
medie
a dobânzii
se
se calculează utilizând rata anualizată a dobânzii, care ţine cont de dobânzile plătite atât la principal,
calculează
utilizând acumulate
rata anualizată
a dobânzii,
care ţine pe
contparcursul
de dobânzile
plătite
la principal,
cât
cât
şi la dobânzile
şi incluse
în principal
duratei
deatât
viaţă
a creditului/
depozitului.
şi la dobânzile acumulate şi incluse în principal pe parcursul duratei de viaţă a creditului/depozitului.

Concluzii:
Concluzii
- ratele dobânzii aferente creditelor/depozitelor publicate de BNR sunt indicatori statistici,
medii ponderate ale ratelor anualizate ale dobânzii tuturor creditelor/depozitelor din sistemul bancar;
3

- pentru a compara ratele dobânzii publicate de BNR cu ratele dobânzii din contractele de credit
sau ratele dobânzii publicate/afișate de instituțiile de credit este necesară transformarea acestora din
urmă în rate anualizate ale dobânzii; transformarea este uşoară şi se poate face cu orice calculator
care are funcţia exponenţial;
- diferenţa dintre rata dobânzii din contractele de credit/depozit şi rata anualizată a dobânzii
este cu atât mai mare, cu cât rata dobânzii este mai mare. Astfel, pentru un depozit cu rata dobânzii
de 5 la sută pe an şi plata lunară a dobânzii diferenţa este de 0,11619 puncte procentuale; pentru
creditele în lei acordate prin intermediul cardurilor de credit, rata dobânzii medii pe sistem bancar
calculată de BNR în luna mai 2017 a fost de 20.6 la sută pe an şi corespunde unei rate a dobânzii
contractuale de 18,9 la sută pe an, deci o diferenţă de 1,7 puncte procentuale.

Dumitru Pîrvu, BNR
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Numismatică

De ce e utilă şi necesară educaţia financiară?
Pentru că de-a lungul vieții banii, veniturile și cheltuielile ne însoțesc permanent, vechii romani,
puneau doi bănuți pe ochii mortului, pentru a avea să plătească luntrașii care îi treceau râul Styx,
astfel că banii îi însoțeau chiar și dincolo de moarte.
Primul lucru pe care trebuie să-l
Încă de mici e bine
învățăm este că, alegerea ne aparține și
să știm istoria banilor,
că noi suntem cei care avem controlul
de unde vin,
asupra banilor, și nu invers.
ce reprezintă,
Într-un proiect ca cel în care dorim
cum se cheltuiesc și,
să intrăm, putem învăța cum să ne
cel mai important,
organizăm banii de buzunar,
că nu există un sac fără fund.
putem învăța cum să facem
„bugete”.
Și, dacă îmbini utilul cu plăcutul, cu atât mai bine. O colecție numismatică este nu numai un
hobby, ci și o investiție și un mod de a deschide noi orizonturi de cunoaștere.
Un bănuț, o bancnotă reprezintă o lume întreagă. O personalitate a țării de emisie va fi
întotdeauna imprimată pe aversul sau reversul acestora, așa cum în antichitate, pe o monedă era
reprezentată efigia unui conducător.
O să vrei să știi cine a fost, cum a marcat istoria acelei țări, în ce domeniu... și așa deschizi ușa
cunoașterii.
Colecțiile
reprezintă
unul dintre cele mai populare
hobby-uri, iar numismatica
este, fără îndoială, una dintre
cele mai populare tipuri de
colecții, deși multe persoane
afirmă că această activitate
practicată în scop recreativ
și-a pierdut din farmec în fața
altor activități de acest gen.
Numismatica există încă din antichitate, fiind una dintre activitățile
preferate ale conducătorilor, nobililor și a altor persoane înstărite, mai ales
că valoarea banilor era mult mai mare în timpurile îndepărtate, mai ales
din punctul de vedere al materialelor din care monedele erau confecționate.
Ba mai mult, în timpul Renașterii, numismatica a devenit chiar o afacere.
Chiar și în prezent, valoarea colecțiilor de bani se ridică la sume foarte mari.
Pe lângă faptul că este un hobby, numismatica este și o știință care
se ocupă cu cercetarea din punct de vedere istoric a schimbărilor monetare
care au avut loc de-a lungul timpului. Ca știință, numismatica este strâns legată de apariția monedelor
și de rolul acestora în societate.

Radu Nanciu - clasa a VII-a A, Colegiul Naţional «Traian»,
Drobeta Turnu Severin, Mehedinţi
Citiţi în numărul viitor al revistei continuarea acestui articol.
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De la joc...

De ce educaţie financiară în Maramureş?
Încă de mici, copiii sunt capabili
de a lua decizii. Acest lucru poate fi
încurajat de către adulţi.
Aceast tip de educaţie stimulează
prin activităţi bine structurate,
luarea deciziilor legate de bani
pentru copiii preşcolari.
Ghidarea copiilor mici în alegeri simple
le va oferi experienţa şi încrederea pentru
luarea propriilor decizii pe măsură ce cresc,
fapt care îi reponsabilizează şi îmbunătăţeşte
capacitatea lor de a funcţiona cu succes
în anii adolescenţei şi maturităţii lor.

În principiu, ne dorim ca, atunci când vor
deveni adulti, copiii noștri să fie responsabili
cu banii lor și să știe să-și gestioneze eficient
finanțele personale.
Proiectul Național ”De la joc...la educație
financiară”, inițiat și coordonat de doamna
Ligia GEORGESCU-GOLOŞOIU, a fost primit
cu brațele deschise în județul Maramureș,
reprezentat de doamna prof. Mariana
FERȚIGAN, inspector școlar pentru educație
timpurie și alternative educaționale. Proiectul
a debutat în luna februarie 2016 cu un grup
țintă de 600 de preșcolari, 60 de cadre didactice
– educatoare și părinți. Au fost desfășurate
activități opționale cu preșcolarii, vizite la sediile
BCR, iar evaluarea proiectului a fost sub forma
unui schimb de experiență.
Prima acțiune a avut loc la Grădinița cu
Program Prelungit ”Step by Step”, Baia Mare,
sub genericul „Învăţăm să dăruim”. Partenerii
proiectul „De la joc la educație financiară” au
reușit să ne umple sufletele de bucurie, realizând
o expoziție cu tematica tradițiilor și obiceiurilor de
Paște. Fondurile adunate în urma expoziţiei au fost
donate grădinițelor implicate în proiect, precum şi
Centrului Rromani, din care fac parte copii din
medii defavorizate.

Evaluarea proiectului a fost realizată sub
forma unui Schimb de Experienţă, desfăşurat
la Grădiniţa cu Program Prelungit Târgu
Lăpuş, în care s-a dovedit că educaţia financiară
se poate realiza în context formal, dar şi
nonformal de la grădiniţă. Prezentările cadrelor
didactice – educatoare, au subliniat importanţa
şi seriozitatea cu care a fost îmbrăţisat acest
proiect de către copii, părinţi, educatori.
Opţionalul de educaţie financiară propus
preşcolarilor reprezintă un prim pas în
punerea bazelor unei educaţii financiare, atât
de necesare omului contemporan.
Având în vedere rezultatele bune obţinute,
cât şi feed-back-ul pozitiv transmis de către
copii, părinţi şi dascăli, proiectul a continuat şi
în următorul an şcolar.
Cererea de înscriere în proiect a crescut în
anul şcolar 2016-2017, ajungând la un număr
de 28 de grădiniţe, 180 de cadre didactice şi
2199 preşcolari din care 1139 nivel I şi 1060
nivel II care desfăşoară activităţi opţionale de
educaţie financiară.
Văzând interesul la nivel de judeţ pentru
noul tip de educaţie: educaţie financiară,
Grădiniţa cu Program Prelungit „Floare de
Colţ” Baia Mare şi Grădiniţa cu Program
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... la Educaţie Financiară
Prelungit Nr. 1, Vişeu de Sus, au coordonat
proiectele judeţene „Cu banii ne jucăm, educaţie
financiară învăţăm” şi „Puşculiţa cu Surprize”.
Copiii implicați în proiect au abordat teme
atractive și de mare interes, printr-o manieră
de joc, dezvoltându-le totodată interesul
pentru obținerea, economisirea şi gestionarea
banilor. La acțiunea care a finalizat proiectul,
participanții au participat, atât direct, cât și
indirect.
Concursul s-a desfășurat pe trei secțiuni:
Secțiunea I: Concurs pe echipe –
participare directă,
Secțiunea II: Atelier de creație participare directă,
Secțiunea III: Expoziție concurs –
participare indirectă.
Toți participanții au fost premiați de
către juriul format din reprezentanți ai
Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, ai
BCR și cadre didactice din unitățiile partenere.
Sponorizarea premiilor a fost posibilă cu
ajutorul Asociaţiei pentru Promovarea
Performanţei în Educaţie, reprezentată de
doamna Ligia Georgescu-Goloşoiu.
Cadrele didactice, părinții, reprezentanții
băncii, consideră că acest proiect îi învață pe
cei mici să își însușească deprinderi, abilități
și cunostințe adaptate nivelului lor de vârstă,
care să-i pregătească pentru un start financiar
în viață, atât de necesar pentru a-și asigura o
independență financiară. Copilul va învăța ce
înseamnă să fii generos, iar bogăția nu se va
raporta numai la cei care au resurse financiare
nelimitate, ci și la cei care sunt privați de
minimul necesar.
A crescut interesul părinţilor de a se implica
activ în acţiunile grădiniţei. Atât preşcolarii
cît şi părinţii au fost încântaţi de acţiunile
realizate, acestea având un impact semnificativ
asupra tuturor beneficiarilor şi îşi doresc ca
acest proiect să continue în fiecare an.

Am reușit să facem cunoscute activitățile
noastre de educație financiară și pe plan
internațional, fiind recunoscute de Child &
Youth Financial International, prin proiecul cu
tema ”Global Monay Week” ceea ce ne face
încrezători că proiectul mai are multe de spus
pe această temă și că va continua cu succes și
în următorii ani.
Pentru o mai bună promovare a actului
educațional, cele două grădinițe partenere,
alături de inspectorul școlar pentru educație
timpurie și alternative educaționale coordonator la nivel de judeţ - au redactat
numărul 1 al revistei de promovare a bunelor
practici în cadrul proiectului județean de
educație financiară ”Pușculița cu Surprize”,
înregistrată cu ISSN și avizată de către
Inspectoratul Școlar Județean Maramureș.
Schimbul
de
experiență
județean
”Valorificarea în context nonformal a
proiectului național: De la joc...la educație
financiară”, a fost găzduit de către Grădinița cu
Program Prelungit Nr. 1 din Vișeul de Sus. Au
fost susținute și prezentate activitățile opționale
desfășurate pe parcursul anului școlar, dar și
exemple de bună practică desfășurate pe teme
de educație financiară.
Maramureșul și-a asumat acest proiect.
Credem în el, în valoarea lui generatoare de
educație timpurie de calitate. Ne dorim în
continuare să desfășurăm activități de educație
financiară, astfel vom ajunge an de an să
atingem scopul proiectului de a contura o
imagine completă a modului în care banii sunt
percepuţi, câştigaţi, cheltuiţi cu chibzuinţă,
economisiţi, investiţi, donaţi în scop caritabil sau
împrumutaţi în societatea de azi, concomitent
cu dobândirea unor abilităţi de gestionare a lor.

prof. Mariana Ferțigan,
inspector școlar pentru
educație timpurie și alternative educaționale
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De la cititori primite...

Importanța unui opțional de educație financiară în gimnaziu
Crizele economice ale unei țări pornesc de la precara înțelegere a finanțelor în viața individuală,
și în viața de familie. Tot așa, și reușita în domeniu financiar pornește tot de la indivizi, ei fiind
primii beneficiari. Dacă o generație de adulți nu are cunoștințe temeinice și avizate despre
finanțe, nu are cum să transmită mai departe un sistem corect de valori. Și aici intervine rolul
școlii ca educator.
Un opțional despre educația financiară în ciclul gimnazial, deci, nu este doar oportun, ci și imperios
necesar. Este perioada în care elevii dobândesc principalele deprinderi privitoare la viață, iar a-și
economisi banii e una dintre cele mai importante, și desigur, un domeniu de care se vor izbi cu toții.
Școala nu îi învață pe elevi doar teorie, dezideratul ei este acela de a pregăti cetățeni destoinici
pentru a se integra în societate. Ca atare, curricula școlară ar trebui - în acelaşi timp - updatată
în așa măsură, încât să țină pasul cu provocările societății.
Cu siguranță, nu vor deveni cu toții antreprenori, dar, cu siguranță au dreptul de a învăța din
experiența bogată a altora, pentru a nu fi nevoiți să repete greșelile celor de dinainte.
Educația financiară ar putea face diferența: învățând să faci din puțin mult, să economisești,
să investești, să dezvolți independență în acest domeniu.
Deci, da! Se cuvine un astfel de opțional: e necesar și de multă vreme așteptat.
Mulţumim doamnei Ligia Georgescu-Goloşoiu pentru dăruirea, responsabilitatea, implicarea în
implementarea opţionalului de educaţie financiară la gimnaziu.

Prof. Marcela Carmen Faur, Şcoala Gimnazială nr. 11, Oradea

Olimpiada Micilor Bancheri
Opţionalul „Educaţie financiară” a avut un impact important în rândul elevilor, dar şi al părinţilor
acestora, care au arătat o mare deschidere spre această viziune inovatoare şi integrată în
educaţia copiilor. Am acordat mult interes studierii acestei discipline opţionale deoarece consider
că aceasta oferă oportunităţi elevilor în abordarea problemelor cu care se confruntă societatea
de azi. Am înţeles că educaţia financiară trebuie să se facă cât de timpuriu, deoarece primele
noţiuni din acest domeniu pot fi însuşite cu uşurinţă de către copii de la o vârstă fragedă, chiar
dacă poate deciziile cu privire la administrarea banilor se iau mai târziu.
Materialele suport oferite pentru abordarea acestui inedit opţional sunt concepute într-un
mod interactiv, creativ care îmbină noţiunile financiare cu jocul, iar limbajul utilizat este pe
înţelesul copiilor. Reuşita noastră la Olimpiada Micilor Bancheri, se datorează în primul rând
iniţiativei dumneavoastră, dar şi deschiderii copiilor spre acest opţional. Rolul meu a fost de a
facilita pătrunderea în tainele acestui tărâm financiar. Munca, dorinţa de a cunoaşte, dar şi de
a reuşi, perseverenţa, implicarea, deschiderea spre nou s-au împletit deopotrivă şi au condus la
succesul obţinut. Marele Premiu obţinut la olimpiadă înseamnă o răsplată a muncii de fiecare zi,
dar şi noi oportunităţi privind deciziile viitoare ale acestor elevi iniţiaţi într-un domeniu atât de
complex, dar important.
Doresc multe reuşite tuturor celor care abordează opţionalul Educaţie Financiară, asigurându-le
că satisfacţiile muncii lor vor avea efecte imediate, dar şi pe termen lung, iar micii bancheri de azi
vor dobândi competenţe pentru a deveni marii bancherii de mâine.

Prof. Înv. Primar Laura Orăşteanu, Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil”, Satu Mare

De la cititori primite...

Olimpiada Micilor Bancheri
În luna mai 2017, am avut ocazia să particip la faza naţională a concursului de educaţie financiară,
,,Olimpiada Micilor Bancheri’’.
Am ajuns în capitală cu trenul, după o călătorie de aproape 16 ore. Veneam din cel mai îndepărtat
colţ al ţării, tocmai de la Satu Mare, de la peste 700 de kilometri.
Am fost foarte emoţionată în ziua concursului. Deşi aveam deja experienţa anului trecut, când am
participat la această probă, emoţiile tot au fost prezente. Dacă în urmă cu un an, în clasa a III-a,
participarea mea a fost doar o experienţă nouă, nota fiind pe la jumătatea clasamentului, acum, m-am
hotărât să ridic ştacheta. Îmi doream rezultate! Mă pregătisem foarte bine şi aveam aşteptări mai
mari de la mine. Învăţătoarea mea, doamna Laura Orăşteanu, de la Şcoala Generală „Grigore Moisil”,
ne-a pregătit încă din clasa a III-a. S-a implicat mult, ne-a dat exerciţii şi ne-a făcut să ne simţim
extraordinar, explorând împreună lumea banilor, a bancherilor şi, de ce nu, a matematicii. Astfel,
materia numită „educaţie financiară”, a devenit pentru noi o pasiune. Nu puteam să o dezamăgesc pe
doamna învăţătoare! A fost multă muncă şi a pus atâta suflet, încât merita un rezultat cât mai bun!
Într-o locaţie deosebită, la Universitatea Româno-Americană din Bucureşti, a avut loc concursul.
M-am concentrat, am scris, am verificat şi reverificat fiecare punct. La unul dintre subiecte am
întâmpinat anumite dificultăţi şi am încercat nouă variante, până când am reuşit să-l rezolv. Deşi
părea imposibil, m-am ambiţionat! Acum sunt sigură că emoţiile şi oboseala au făcut front comun în
mintea mea, dar eu am reuşit să le înving.
După proba scrisă, gazdele mi-au făcut o surpriză plăcută!
Mi-au risipit emoţiile, oferindu-ne ocazia să vizităm sediul
central al BRD! Am urcat în autocar şi, pentru câteva ore,
am trăit o experienţă deosebită. La sediul central al BRD, am
comunicat cu persoanele care lucrează acolo, observând cum
se desfăşoară o zi obişnuită din munca bancherilor.
La întoarcere, am participat la festivitatea de premiere.
Încă înainte de a se anunţa rezultatele, a căror corectare
părea să întârzie, au fost citite pe scenă, pentru public, trei
compuneri foarte reuşite, care au impresionat juriul. Una
era chiar a mea! În acel moment mi-am dat seama că voi lua
un premiu, fără să ştiu care.
Apoi s-au comunicat rezultatele. O aşteptare apăsătoare,
deoarece s-a început cu menţiunile. După cele 11 menţiuni, au
fost citite locurile trei, apoi doi, şi apoi locul întâi. Nici unul
nu era al meu! Eram surprinsă! Dacă nu primeam nimic? Dar
eram sigură pe mine, pe ce scrisesem, iar faptul că mi-au
citit compunerea, îmi dădea siguranţa că voi lua un premiu!
Apoi a venit surpriza: Premiul cel mare! Care mergea la Satu
Mare! Emoţiile m-au copleşit, mi-au apărut lacrimi în ochi şi
eram în culmea fericirii! O reuşită de excepţie, de care îmi
voi aminti cu plăcere toată viaţa!

Amalia Maria Moiş, clasa a V-a,
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil”, Satu Mare
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