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Gânduri de început

Pornind de la rolul esenţial pe care o bancă centrală îl are în cadrul
economiei naţionale, Banca Naţională a României sprijină procesul de
educaţie financiară, prin implementarea, în colaborare cu Ministerul
Educaţiei Naţionale, a unor proiecte educaţionale.
În urma aprobării programei şcolare de către ministerul educaţiei,
Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a dispus
demararea primei etape de implementare a disciplinei opţionale Educaţie
financiară pentru învăţământul primar, la nivel naţional. În acest fel, începând
cu anul şcolar 2013 – 2014, vom putea veni în sprijinul copiilor cu vârste cuprinse
între 8 şi 10 ani care sunt dornici să cunoască şi să înţeleagă cât mai multe despre
bani şi bănci.
Odată cu asimilarea conceptelor financiare de către copii, porţile Băncii
Naţionale a României vor fi deschise pentru a-i primi în vizite tematice şi a-i învăţa
buna practică bancară, urmărindu-se îmbinarea cunoaşterii valorilor culturale
româneşti cu aceea de utilizare eficientă a finanţelor proprii. Prin aceasta, copiii
vor fi ajutaţi să devină consumatori informaţi şi educaţi, viitori buni manageri ai
propriilor bugete.
Ca şi în practica europeană în domeniu, încurajăm, totodată, vizitarea
Muzeului şi Bibliotecii Băncii Naţionale a României, precum şi ale R.A. Monetăria
Statului şi Imprimeriei Băncii Naţionale a României de către copii şi dascălii
acestora, pentru o mai bună înţelegere a conceptelor financiare şi vizualizarea
fluxurilor bancare.
Această strategie, cu siguranţă va conduce la schimbarea mentalităţii şi
comportamentului viitorilor adulţi şi va îmbunătăţi relaţia directă dintre bancheri
şi clienţi.
							

MUGUR ISĂRESCU

2

EDUCAŢIA FINANCIARĂ PE ÎNŢELESUL TUTUROR

Editorial

“Educaţie financiară”: o nouă disciplină opţională la decizia
şcolii pentru învăţământul primar
Identificând dorinţa copiilor din
România de a cunoaşte cât mai
multe detalii despre bani şi bănci
şi având în vedere faptul că aceste
subiecte nu prea au fost tratate
în literatura pentru copii, am fost
motivată să elaborez un set de
materiale dedicat copiilor, în care
să prezint pe înţelesul lor câte ceva
din acest vast subiect. În acest scop,
am scris cartea “Banii pe înţelesul
copiilor”, care a apărut prima dată
la Editura Didactică şi Pedagogică
în anul 2007.
Să-i învăţăm pe copii cum
să economisească de mici
banii, întrucât bunul obicei
al economisirii începe de la
o vârstă fragedă!

Explicându-le copiilor importanţa şi procedurile
economisirii, precum şi operaţiunile bancare, în general, cartea
contribuie la dobândirea încrederii copiilor în bănci, dar şi la
deprinderea obiceiului economisirii şi cheltuirii banului cu
înţelepciune. „Caietul elevului” întregeşte materialul auxiliar
pentru un opțional cu aplicaţii practice, care respectă principiile
psiho-pedagogice deja cunoscute ale învăţării, dar recomandă şi metode noi de predare, atractive, cum
ar fi jocul sau arta prezentării vizuale.
La început, proiectul pilot a fost aplicat în București, respectiv Liceul ,,Alexandru Vlahuţă’’, Şcoala
generală nr.183, din sectorul 1 şi Şcoala Metropolitană - Academia Română pentru Copii (ARC), din
sectorul 6 şi ulterior s-a extins şi în alte judeţe.
Din discuțiile purtate cu o parte din cadrele didactice care au predat la clasă opționalul, am ajuns
la concluzia că educația financiară a elevului ar trebui să înceapă destul de devreme.
În cadrul orelor de clasă, învățătorii au folosit multe metode activ-participative, reușind să
trezească în conștiința elevilor valoarea banilor. Aceștia au folosit des jocul de rol, problematizarea,
descoperirea euristică, elevii fiind puşi în diferite situaţii concrete în ceeea ce priveşte utilizarea şi
economisirea banilor.

EDUCAŢIA FINANCIARĂ PE ÎNŢELESUL TUTUROR

3

Editorial
Elevii au aflat, de asemenea, care este diferența dintre nevoi și dorințe, conștientizând că nu
întotdeauna este suficient să îți dorești un anumit lucru.
Coordonați de cadre didactice, copiii au beneficiat de vizite la sucursale de bănci pentru a vedea
cum se desfășoară activitatea în aceste locuri, comportamentul operatorilor bancari, dar și cel mai
important lucru descoperit, adică operațiunile concrete care se pot derula într-o bancă. Elevii au
putut vedea cum se face o depunere și o retragere de bani și de unde provin banii pe care părinții îi
retrag cu ajutorul cardului. Elevii au înțeles, de asemenea, că pentru a putea să îți satisfaci anumite
dorințe mai costisitoare este nevoie să economisești, adică să aduni banii într-un cont, cu acordul
părinților, pentru a putea beneficia de dobânzile acordate/bonificate de bancă.
Revenind la școală, elevii, coordonați de cadrele didactice, au construit machete reprezentând
diferite ghișee din cadrul bancii, a unui bancomat, aplicând cele văzute la bancă prin joc de rol. În
acest fel, ei au înțeles economisirea, confidențialitatea informațiilor despre un card bancar, a modului
de utilizare a acestuia.
O experiență emoționantă pentru elevi a fost vizitarea Monetăriei Statului, ocazie cu care aceștia au
putut observa, pas cu pas, modul de confecționare a unei monede, de la concepere (diferite machete),
până la forma finală. O altă vizită importantă a fost la Palatul CEC Bank, situat pe Calea Victoriei.
Impactul orelor de educație financiară asupra elevilor a fost mare, părinții au descoperit că micii
bancheri au devenit mai conștienți și mai atenți în gestionarea banilor pe care îi primeau zilnic sau
ocazional, unii dintre ei reușind să economisească sume de bani suficiente, care le-au permis să își
cumpere singuri, dar cu acordul părinților, obiecte pe care și le doreau foarte mult.
Ca urmare a rezultatelor obținute, dar și a
discuțiilor purtate cu cadre didactice, părinți,
elevi, persoane din mediul bancar, am ajuns
la concluzia necesității introducerii, la nivel
naţional, a unui opțional de educație financiară
la clasele primare (clasa a III-a și/sau a IV-a).

În acest context, Ministerul Educației
Naţionale (MEN) a analizat și aprobat
prin Ordinul Nr. 5959/2012 al ministrului
educației, programa școlară de educație
financiară pentru învățământul primar,
programă ce este postată şi pe site-ul:
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/
progr_pri/CD/Educatie%20financiara_%20
primar.pdf

Programa opționalului este concepută la nivelul ariilor
curriculare “Om și societate” și “Matematică și științe” și
are ca obiectiv integrator “formarea unui comportament
rațional în relația cu banii, prin antrenarea copiilor în
activități ce stimulează gândirea logico – creativă”.
Ca urmare a rezultatelor obținute în ultima perioadă,
dar și a solicitărilor formulate de cadrele didactice din
București și din 10 județe, respectiv Bihor, Bacău, Brăila,
Buzău, Constanța, Dâmbovița, Galați, Hunedoara, Prahova
și Suceava, un număr de 1.173 elevi și 44 cadre didactice au
ales să efectueze această disciplină opțională în anul școlar
2012 – 2013.
Ligia Georgescu - Goloșoiu
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Paşi în istorie

Legătura dintre aur şi bani
Timp de milenii, aurul a reprezentat forma
cea mai des utilizată (şi preţuită) a banilor.
Acest rol i-a revenit aurului în virtutea
rarităţii sale (se pare că procesele chimice
care duc la formarea elementului aur necesită
temperaturi şi presiuni care nu se întâlnesc
pe Pământ, ci doar în spaţiul cosmic, de unde
este adus de către vântul stelar),
dar şi în virtutea unor proprietăţi deosebite
(volum mic, maleabilitate, ductibilitate etc.)
Până la Primul Război Mondial, orice monedă
avea garantată acoperirea integrală în aur, banii
fiind mult mai rari şi mai preţioşi decât în prezent.
Ce-i drept, sistemul prezenta o constrângere
majoră: ţările care pierdeau competitivitatea
economică îşi vedeau reduse rezervele de aur, o parte a monedei dispărea, iar salariile trebuiau diminuate
până când statele respective îşi recâştigau competitivitatea şi rezervele de aur creşteau din nou etc.
În timpul Primului Război Mondial s-a renunţat la etalonul aur din lipsa banilor folosiţi pentru
susţinerea armatei. După aceea a existat o încercare de revenire la etalonul aur, dar nemulţumirile
sociale şi politice induse de rigorile acestui sistem au dus la abandonarea acestui etalon. Chiar şi aşa,
însă, aurul a continuat să fie referenţialul oricărei monede din lume în cadrul Sistemului Bretton
Woods (1944-1971), în care se fixa o paritate între aur şi dolar, pe de o parte, şi dolar şi monedele
naţionale, pe de altă parte. Cei născuţi înainte de 1971 îşi mai amintesc, probabil, cum leul românesc
avea, în acea perioadă, o acoperire explicită în aur.
În anul 1971, preşedintele din acea vreme al SUA, Richard Nixon, a decis să suspende
convertibilitatea dolarului în aur, punând implicit capăt sistemului Bretton Woods şi rupând, astfel,
legătura dintre monedele lumii şi aur. Motivele acestui fapt le-au constituit necesitatea finanţării
Războiului din Vietnam şi a programului cosmic al NASA, care solicitau tipărirea de bani în exces
faţă de rezervele de aur.
De atunci, toate băncile centrale tipăresc bani din …nimic, fără vreo legătură cu rezervele de
aur. Acesta a ajuns să fie perceput ca o marfă oarecare, la fel precum grâul, cafeaua sau bauxita. Şi
totuşi, în perioadele de criză, lumea îşi investeşte banii în aur, iar preţul acestuia creşte, aşa cum s-a
întâmplat în timpul crizei declanşate în 2007.
Este puţin probabil ca omenirea să revină în viitorul previzibil la etalonul aur. Pentru aceasta ar fi
necesar un grad de disciplină şi de educaţie economică pe care nici politicienii, nici publicul larg nu le
posedă. Dar preţul în creştere al aurului ne arată cât de puţin valorează banii tot mai mulţi de hârtie
(sau electronici) şi cum legile economiei nu pot fi încălcate prin măsuri populiste pe termen scurt.
Valentin Lazea
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Din istoria Băncii Naţionale
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Eugeniu Carada s-a născut la 29 noiembrie 1836, la Craiova, într-una din familiile de vază ale
oraşului.
Spiritul său patriotic s-a remarcat încă din anii adolescenţei când, în timpul Revoluţiei de la 1848,
se spune că ar fi fost dragomanul (translatorul) autorităţilor craiovene în relaţia cu trupele otomane.
Ajuns la Bucureşti, Carada a ocupat diverse funcţii în administraţie. Totodată, a început să se
manifeste şi pe tărâmul literar, fiind autor de versuri, de scurte încercări teatrale sau librete de operă,
şi, mai ales, traducător din limba franceză al unor texte destinate scenei.
Evenimentele politice ale timpului l-au făcut să-şi părăsească repede înclinaţiile literare,
îndemnându-l să se implice activ în lupta pentru înfăptuirea Unirii Principatelor din anul 1859.
Destinul său va fi pentru totdeauna marcat de întâlnirea cu două dintre figurile remarcabile ale
istoriei naţionale: C. A. Rosetti şi Ion C. Brătianu. Cu primul a lucrat la cel mai important ziar al
timpului, „Românul”, timp de mai bine de 10 ani. Celui de-al doilea i-a fost prieten şi colaborator
fidel în toate marile momente care au marcat istoria României în a doua jumătate a secolului al
XIX-lea: abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza, aducerea în ţară a principelui Carol de Hohenzollern,
redactarea primei Constituţii a României (1866), cucerirea Independenţei de Stat (1877). De remarcat
este şi faptul că, de-a lungul întregii sale vieţi, a sprijinit material lupta naţională a românilor din
Transilvania.
În anul 1877, Carada, aflat la Paris, s-a îngrijit de tipărirea primelor bancnote româneşti cunoscute
sub denumirea de bilete ipotecare.
În aprilie 1880, atunci când s-a înfiinţat Banca Naţională a României, Ion C. Brătianu a dorit ca
instituţia să fie condusă de Carada în calitate de guvernator. Acesta a refuzat însă şi abia trei ani mai
târziu a acceptat să ocupe funcţia de director, pe care a exercitat-o timp de 28 de ani.
A încetat din viaţă la Bucureşti, la 10 februarie 1910.
Sabina Mariţiu
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Din istoria Băncii Naţionale

Înfiinţarea Băncii Naţionale a României (BNR)
La jumătatea secolului al XIX-lea, tot mai multe
personalităţi au început să susţină ideea înfiinţării unei
bănci de emisiune, instituţie considerată a fi fundamentală
în organizarea modernă a oricărui stat. De-a lungul câtorva
decenii au fost întocmite mai multe proiecte legislative,
dar evenimentul s-a produs abia la 17 aprilie 1880, dată la
care a luat fiinţă Banca Naţională a României, a 16-a bancă
centrală din lume, în care capitalul statului şi cel privat,
exclusiv româneşti, au fost puse să servească împreună
intereselor naţionale.
Instituţia a început să funcţioneze efectiv la sfârşitul
anului 1880, la Bucureşti, unde îşi avea sediul central, dar
şi la Iaşi, Craiova, Galaţi şi Brăila, unde au fost înfiinţate
primele sale sucursale. Conducerea băncii era asigurată de
un Consiliu de administraţie, format din şapte membri, din
rândul cărora făcea parte şi guvernatorul.
Conform legii, Banca Naţională a României avea atât
„dreptul exclusiv de a emite bilete de bancă”, cu valorile
nominale de 20, 100 şi 1 000 lei, cât şi pe acela de a realiza
diverse operaţiuni comerciale. Prima bancnotă emisă de
BNR a fost cea de 20 lei şi avea data emisiunii 19 ianuarie
1881. Ea a fost tipărită la Bucureşti, în imprimeria instituţiei,
înfiinţată cu utilaje aduse din Franţa.
Activitatea BNR s-a extins rapid în primii săi ani de
funcţionare, astfel că imobilul din Bucureşti în care îşi
desfăşura activitatea şi care aparţinea Creditului Funciar
Rural, a devenit neîncăpător. Din această cauză, în anul 1882
conducătorii băncii au luat decizia de a achiziţiona un teren
situat pe strada Lipscani, pe care se afla în acel moment cel
mai mare han din Bucureşti, hanul Şerban Vodă.
Pe acest loc a fost ridicat vechiul palat al BNR. Planurile
clădirii au fost întocmite de doi arhitecţi francezi Marie
Joseph Cassien Bernard şi Albert Galeron (acestuia din
urmă i se datorează şi clădirea Ateneului Român), dar
palatul a fost ridicat în întregime de către constructorii
români.
Noul palat al BNR avea să fie
De la înfiinţare şi până astăzi, Banca Naţională
construit în perioada imediat
a României a deţinut un loc central în cadrul
următoare celui de-al Doilea
economiei româneşti. În acelaşi timp, instituţia
Război Mondial.
Sabina Mariţiu

s-a afirmat şi ca un adevărat pol de cultură
sprijinind, de-a lungul timpului,
diverse iniţiative în domeniu.
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Drumuri europene

Muzeul Banilor
(Geld Museum) din Frankfurt
am Main
Muzeul banilor este amplasat în incinta Deutsche
Bundesbank (banca centrală a Germaniei) și se
întinde pe o suprafață de 850 mp.
Muzeul îşi propune, în ansamblul său,
educația pe grupe de vârstă, dar și o imagine a
particularității naționale a Germaniei, o evoluție a
formelor banilor din Germania și din lume, modul
de fabricare şi distrugere a acestora în condiții de
securitate.
Principalele programe oferite pe
grupe de vârstă sunt:
- vizite ghidate;
- prelegeri pe diverse tematici;
- activităţi desfăşurate cu elevii în
timpul vacanţelor de vară etc.

În plus, în fiecare miercuri, se organizează
gratuit, din toamna anului 2012, prelegeri pe
teme de interes public, susținute de specialiști din
Deutsche Bundesbank.
În același timp, teme despre istoria banilor
sunt dezvoltate de conferenţiari renumiți, invitați
de Deutsche Bundesbank, pentru a prezenta
diferite aspecte legate de numismatică și istoria
banilor. Exemplificăm câteva subiecte abordate în
prelegeri: “Banii și comunicarea”, “Ne fac banii
fericiți?” “Sistemul de plăți fără numerar” etc.
Muzeul organizează evenimente care oferă
informații pentru școli, grupuri de studenți, pe
teme diferite: Banca Centrală a Germaniei obiective, atribuții și funcții; Bancnote și monede
euro - design și elemente de siguranță etc.
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Drumuri europene
Pentru profesorii de economie din școli,
Deutsche Bundesbank oferă seminarii care
acoperă toate aspectele legate de bani și
valută. Pentru cea mai mare parte a acestora
se colaborează cu centre de pregătire ale
profesorilor din fiecare land.
Muzeul banilor furnizează şi subiectele care
sunt în curricula mai multor școli, în special,
în clasele care studiază științele economice și
sociale. Acest lucru împuternicește muzeul ca să
servească drept loc pentru învățarea cursurilor
extracurriculare.
Muzeul pune la dispoziţia publicului cărticele,
broșuri și alte materiale pe tema banilor.
Informații suplimentare pot fi obținute și din
biblioteca muzeului.
Fondul specializat de carte al bibliotecii
poate fi consultat atât de funcționarii Deutsche
Bundesbank, cât și de vizitatorii externi. Se pot
folosi cataloage on line pentru diverse căutări.
Fondul bibliotecii conține cărți, periodice
specializate, publicații electronice, reviste etc.
Colecția actuală cuprinde aproximativ 240.000
documente media și 3.000 periodice. Cărțile pot
fi împrumutate numai de personalul Deutsche
Bundesbank.
Cele mai importante subiecte tratate de
cărțile din bibliotecă sunt: banii, creditarea,
valuta, banca și comerțul, politică și teorie
economică, finanțe publice, comerț exterior
(teorie și politică), acorduri internaționale,
statistică națională și internațională etc.
sursa: www.bundesbank.de
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Drumuri europene

Banca Naţională a Cehiei
sprijină educaţia financiară a elevilor
Banca Națională a Cehiei a furnizat gratuit
10.000 de cărți de educație financiară unui
număr de 201 școli. Micuții elevi de clasa întâi
până la a III-a, au început să se familiarizeze
cu noţiunile şi termenii financiari încă din luna
septembrie 2011. Prin acest nou proiect, Banca
Națională a Cehiei a dorit să responsabilizeze
publicul pe termen lung în ceea ce privește
finanțele personale.
Consiliul de Administrație al Băncii
Naționale a Cehiei a trimis în teritoriul țării un
număr total de 10.000 manuale școlare “Banii
și finanțele – literatură financiară pentru
clasele I – III ale școlii primare” la 201 școli
selectate (de notat este că populaţia întregii
ţări este de aproximativ 10.546.000 cetăţeni).
Cărțile au fost elaborate pe baza programei
școlare curente a Ministerului Educației. În
clasă, elevii au învăţat de unde provin banii
și cum să recunoască elementele de siguranță
ale bancnotelor. Ei au vizitat, de asemenea,
o bancă pentru a afla care sunt operațiunile
acesteia.

“Educația financiară, cu siguranţă,
reprezintă o parte din viața noastră încă
din copilărie. Părinții, care trebuie să fie
un exemplu pentru copiii lor din punctul
de vedere al administrării finanțelor,
joacă un rol important în acest sens, dar
literatura economică și financiară trebuie
să fie predată și studiată în școală”
a spus Eva Zamrazilová, membru al
Consiliului de Administrație al Băncii
Naționale a Cehiei.

Manualul “Banii și finanțele – literatură
financiară pentru clasele I – III ale școlii primare”,
scrisă de Eva Skořepová, a fost publicat în anul
2010. Cartea utilizează două personaje - copii, cu
numele Katie și Philip. Ei sunt așa-numiții ghizi ai
elevilor care îi conduc pe copii în lumea banilor, cu
ajutorul coloratului, decupatului şi a altor metode
distractive.
Banca Națională a Cehiei a făcut o promovare
publică a literaturii financiare. Astfel, în anul 2008,
Banca Națională a Cehiei a trimis în școli mai mult
de 4.000 manuale pentru învățătorii și elevii lor din
școala primară, dar și celor din gimnaziu. Aceasta
a organizat cursuri pentru învățători, precum și
pentru publicul adult. Banca Națională a Cehiei,
împreună cu Ministerul Finanțelor și Ministerul
Educației, este responsabilă de Strategia Națională
de Educație Financiară.
sursa: www.cnb.cz
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Expo 2013

Expo 2013

,,Fabuloasa lume a banilor”
expoziţie interactivă pentru copii
deschisă la Muzeul Naţional de Istorie a României
În prima parte a anului 2013, Banca Comercială Română a organizat o expoziţie inedită despre
educaţia financiară. Cei care au dorit să călătorească într-o lume fascinantă a banilor, au putut urma
un curs opţional, în care şi-au completat cunoştinţele cu informaţii şi experimente interesante.

Confecţionarea bancnotelor

Confecţionarea monedelor
prin metoda haşurării

În cadrul Muzeului Naţional de Istorie a României din Calea
Victoriei nr. 12, Bucureşti, a fost deschisă o expoziţie interactivă.
Pe durata acesteia, copiii au învăţat în aproximativ 2 ore despre
troc, economisire, au participat la confecţionarea monedelor prin
tehnica haşurării, au tipărit şi marcat principalele însemne pe o
bancnotă, au învăţat despre risc şi jocul la bursă şi au ascultat
poveşti despre sărăcie, bogaţie şi importanţa donării. Principalele
zone ale expoziţiei au fost: Grădina zoologică a banilor, Banca
Naţională, Vizita la Bancă, La magazin, Despre sărăcie, Zona de
lux, Legenda Regelui Midas şi Bugetul meu.

Ce nu se poate cumpăra

Spaţii pentru numărat

La intrarea în expoziţie, copiilor li s-a făcut ghidajul, după
care au primit un card de economii. Acesta le-a permis să strângă
„banii” câştigaţi pe parcursul vizitei, iar la final au solicitat extrasul
de cont. Astfel, au putut şti unde au câştigat, economisit sau cheltuit
bani. De asemenea, au primit o cărticică pentru a-şi putea verifica
cunoştinţele dobândite într-un mod foarte atrăgător.
Amanunte pe http://www.scoaladebani.ro/ .

Găsirea diferenţelor

Andreea Pătărlăgeanu,
clasa a III-a, Şcoala „Herăstrău” Bucureşti
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Câteva impresii ale copiilor la sfârşitul activităţii:
Ideea cu “Trocul” a fost bună. Ce-i drept, a fost
greu să ne despărţim de unele jucării, pe de altă parte,
ne puteam alege cu lucruri pe care ni le doream, în
schimbul celor de care ne-am cam plictisit.
Din punctul meu de vedere, e totuşi mai bine că
s-au inventat banii.
Ingrid Gheorghiu

Am înţeles că, pentru a se realiza trocul, ambele
persoane trebuiau să fie de acord.
Cel mai reuşit troc al meu a fost cu Rebeca, Eu
i-am dat o pălmuţă de la UEFA Champions League
şi ea mi-a dat în schimb o scoică mare, pe care
atunci când o pun la ureche aud marea. Sunt foarte
bucuroasă. Am mai schimbat şi alte jucării şi m-am
ales şi cu nişte reviste interesante.
Maria Dumitriu

Tărgul de jucării ne-a oferit posibilitatea de a
avea jucării noi. Eu am dat pentru o păpuşică care
îmi plăcea foarte mult un căţeluş, o broscuţă şi nişte
brăţărele. Alexia a făcut un schimb foarte avantajos.
M-a cam păcălit.
Este bun trocul, dar este mai uşor cu banii. Să
merg cu sacul de jucării după mine ca să-mi pot
procura o jucărie nouă? Nu , sincer, prefer să merg
cu câteva bancnote în buzunar.
Ana-Maria Codiţă
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Apariţii în mass-media

Copiii şi banii
publicat la: 26 septembrie 2012			

de Andreia ENACHE

Educaţia Financiară se predă, începând de ieri, la Şcoala numărul 25 din
Ploieşti. Copiii vor avea ocazia să înveţe atât noţiuni de bază despre bani, cât şi
cum să îşi drămuiască finanţele pe viitor. Proiectul a fost derulat încă de acum
câţiva ani în Bucureşti, abia anul acesta fiind dezvoltat şi la nivel naţional.
Şcoala numărul 25 este prima din Ploieşti care a optat pentru studierea acestei
materii, elevii clasei a III-a urmând să aibă câte o oră de Educaţie Financiară pe
săptămână. Părinţii, dar mai ales copiii au primit cu încântare acest proiect.
“Atât pentru elevi, cât şi pentru
mine ca dascăl, este o noutate
şi o provocare totodată. Ei sunt
foarte deschişi şi în plus am rămas
surprinsă că au foarte multe
noţiuni legate de bani, carduri dar
şi despre depozitarea banilor”,
ne-a declarat Adriana Neagu
învăţătoarea clasei a III-a.

La prima oră de Educaţie Financiară a participat
şi unul dintre inspectorii şcolari prahoveni, care a
lăudat iniţiativa şcolii ploieştene.
“Cred că este o iniţiativă lăudabilă. Copiii
vor avea multe de învăţat din punct de vedere al
noţiunilor financiare, dar şi al comportamentelor
legate de relaţia cu o bancă sau cu un bancomat.
Cunoştinţele dobândite le vor fi foarte utile
pe viitor”, a spus şi Viorel Dinu, inspector în
învăţământul primar.
Scopul principal al materiei este ca cei mici să
înţeleagă valoarea banilor, astfel încât să aprecieze
banii primiţi de la părinţi, dar şi eforturile făcute de
aceştia pentru a-i obţine.
Stela Olteanu, co-autor al manualului de Educaţie
Financiară ne-a rezumat: “Ideea acestui opţional
este ca elevii să înveţe valoarea banilor, să înveţe

banii în general, să-i recunoască şi bineînţeles să îi
economisească.”
După prima lecţie, copiii şi-au însuşit deja
câteva cunoştinţe de bază, pe care spun că le vor
aplica de aici înainte.
“A fost o lecţie foarte interesantă, am aflat multe
lucruri noi despre valoarea banilor, dar cea mai
importantă lecţie a fost despre cum să economisim
banii”, ne-a povestit vizibil încântat de ora de
educaţie financiară, Andrei Costea, unul dintre
elevii care beneficiază de acest opţional la şcoală.
El a fost completat şi de colegul său de clasă,
Vlăduţ Popescu: “Am fost învăţati să fim atenţi
cu banii noştri, să nu îi dăm pe porcării pentru că
sunt foarte greu de obţinut. Eu obişnuiesc să strâng
bani, îi ţin în puşculiţă, iar când se strâng mai
mulţi, îmi cumpăr brăţări şi jucării.”
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Vizită la BRD
La data de 6 decembrie 2012 am vizitat BRD Constanța.
Am pregătit activitatea înainte cu o lună, pentru a da posibilitatea celor de la
bancă să-și rezerve timp pentru această activitate cu elevii. I-am informat ce am
lucrat cu elevii și am sugerat să le prezinte foaia de depunere, foaia de retragere și
ordinul de plată.
Înainte de plecarea în vizită, am făcut instructajul deplasării și al modului de
comportare într-o bancă.
Ajunși la BRD, am fost întâmpinați de funcționarii acesteia. Aici elevii au
putut face cunoștință cu atmosfera dintr-o bancă.
Am observat ghișeele existente, modul în care se respectă regulile de a
aștepta la un ghișeu, privind distanța regulamentară, apoi li s-au arătat formularele
de depunere, de retragere și ordinul de plată.
Elevii știau noțiunile de retragere, depunere, plată, însușite în lecțiile de educație financiară. Am
repetat la ce folosește fiecare formular, apoi am completat un formular de depunere și unul de retragere.
Am mers la un bancomat și am stabilit etapele retragerii sau depunerii unei sume cu ajutorul cardului.
Angajații băncii ne-au pregătit și o surpriză. Venise Moș Nicolae pentru elevi și acolo. Le-au oferit
bomboane și un suc.
A fost o activitate de neuitat pentru elevii mei.

Ascultăm cu atenţie explicaţiile şi observăm ghişeele

Curiozitatea în faţa foilor de depunere şi de
retragere, a ordinului de plată

Facem diferenţa dintre
tipurile de documente
folosite într-o bancă

O amintire lângă bradul
pregătit de BRD
Ecaterina Rupesac
Profesor pentru învățământul primar
Școala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian”
Constanța
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De la copii primite...

TROCUL
Cu mult timp în urmă, oamenii nu foloseau bani. Aceştia schimbau
produsele lor cu alte produse de care aveau nevoie. În Epoca de Piatră,
de exemplu, oamenii nu aveau bancnotele şi monedele pe care le utilizăm
noi în prezent. Ei obişnuiau să facă schimb de bunuri între ei, adică vindeau
şi cumpărau ceea ce aveau nevoie. Acest tip de schimb se numeşte ,,troc” şi se
bazează pe principiul că orice bun sau serviciu care are o anumită valoare poate fi schimbat
cu un altul de aceeaşi valoare.
Nicuşor Oprea, clasa a IV-a A
Trocul a funcţionat bine o
Şcoala Gimnazială
perioadă ... până când cizmarul
“Alexandru Ioan Cuza” Bacău
avea prea multe perechi de
pantofi, iar brutarul nu mai
avea nevoie de mai multe pâini.
Soluţionarea acestei probleme
s-a făcut prin utilizarea banilor.
Brutarul şi cizmarul au convenit
să accepte bani pentru lucrurile
pe care le ofereau la schimb. Cu
ajutorul banilor, oamenii puteau să cumpere orice lucru pe care îl doreau şi în orice
cantitate.
În decursul timpului, au existat, succesiv, diferite forme de bani, cum ar fi: sarea,
bucăţile de metal, pieile şi blănurile animalelor, cerealele, monedele şi bancnotele.
Totuşi, trecerea de la troc la bani nu s-a făcut peste noapte, ci a fost un proces
mai îndelungat. Astfel, în momentul în care strămoşii noştri au învăţat să prelucreze
metalele, schimburile au devenit mai uşoare.
					
					

Evelyn Ursachi, clasa a III-a A
Şcoala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza” Bacău

DE CE NE NUMIM LA FEL?
Într-o zi, un vizitator a venit la grădina zoologică. După ce a plătit taxa de intrare,
i-a căzut pe jos o bancnotă de 1 leu.
- Hei, unde sunt? întrebă ea mirată.
Se uită în jur şi văzu o cuşcă pe care scria
„LEU”. Ştiind că şi ea se numeşte la fel, se apropie.
În cuşcă văzu un animal mare şi puternic.
- Tu eşti o bancnotă? întrebă ea.
Leul, uitându-se să vadă cine a vorbit, zări o
bucăţică de hârtie verde.
- Nu, eu sunt un animal puternic! Sunt regele
animalelor! Ne numim la fel pentru că amândoi
suntem puternici!
					
Andreea Pătărlăgeanu,
Şcoala ,,Herăstrău’’ Bucureşti
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De la copii primite...

SCRISOARE CĂTRE COPII
Bună, copii! Eu sunt euro. Fratele meu
mai mic este eurocentul.
Noi circulăm în Uniunea Europeană, prin ţările
membre cum ar fi: Franţa, Olanda, Grecia, Belgia şi
altele.
Peste câţiva ani ne veţi folosi şi voi.
Să ştiţi că azi, când vă scriu, un euro are valoarea
de 4 lei şi 58 de bani. Dacă veţi merge în vacanţă într-una
din ţările enumerate mai sus va trebui să vă schimbaţi leii
în euro. Această schimbare se face la casele de schimb
valutar.
Aştept cu nerăbdare să intru în circulaţie şi în ţara
voastră!

POVESTEA CELOR DOI BĂNUŢI
Odată, doi bănuţi s-au întâlnit în Monetăria Statului. S-au împrietenit repede şi
au devenit de nedespărţit.
Într-o zi, s-au trezit amândoi în mâna unui băieţel. Acesta i-a aşezat cu grijă în
puşculiţă.
- De ce suntem aici? întrebară buimăciţi cei doi bănuţi.
Atunci veni lângă ei o bancnotă.
- Tu cine eşti? întrebă primul bănuţ.
- Eu sunt o bancnotă. Spre deosebire de voi, monedele, noi suntem fabricate pe
suport de polimer.
Alături de bancnota cea prietenoasă bănuţii noştri au descoperit mulţi alţi
prieteni.
După câteva săptămâni o parte din bani a fost
scoasă din puşculiţă. Dar vai! Printre aceştia se
aflau şi bănuţii noştri!
Au ajuns la un stand de îngheţată. Din buzunarul
copilului au auzit doar cuvintele:
„Cât costă o îngheţată?” şi apoi o voce mai
groasă „Costă 1 leu şi 50 de bani.”
O parte din bani a fost scoasă din buzunar, iar
printre aceştia şi unul dintre bănuţi.
- Prietenul meu... şopti celălalt bănuţ printre
lacrimi.
- Asta se întâmplă cu toţi banii, spuse bancnota
tristă. Noi suntem făcuţi pentru a fi cheltuiţi.
Ada Ciontu, clasa a III-a,
Şcoala ,,Herăstrău’’ Bucureşti

Melinda Nistor, clasa a III-a A
Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău
prof. înv. primar Rodica LEONTE
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De la copii primite...

IZBÂNDA BĂNUŢULUI
Eu sunt un bănuţ
Şi mă cheamă Ionuţ,
Din mână-n mână,
Pot ajunge într-o lună,
Dintr-o casă de marcat
În mâna unui om bogat.
El mă va depune-n bancă
Şi voi ajunge un ban de marcă.
În bancă voi acumula dobândă
Asta însemnând izbândă.
Iulia Matache, clasa a III-a B
Şcoala ,,Herăstrău” Bucureşti

BĂNUŢUL
Într-o zi, un negustor s-a dus la bancă
şi a luat o sumă de bani. După puţin timp,
negustorul a cheltuit toţi banii. Numai un
bănuţ a rămas. Într-o noapte, negustorul a
visat că bănuţul îi spune ceva:
Matei Licşor, clasa a III-a,
- De ce nu mă dai şi pe mine?
Şcoala ,,Herăstrău’’ Bucureşti
- Bine, o să te dau când o să fac cumpărături!
Negustorul avea multe provizii, aşa că nu s-a mai dus la cumpărături. Bănuţul s-a
înnegrit. Negustorul l-a dus la topitorie de unde a ajuns din nou la bancă şi acum este
la o familie, ori la un cerşetor sau tot la bancă.
Mihnea Nicolescu
Şcoala ,,Herăstrău” Bucureşti

BANII
Într-o zi, în Ţara Banilor, două bancnote se
certau cine este mai importantă. Prima bancnotă
a spus:
- Hai să jucăm o partidă de fotbal!
A doua bancnotă a spus:
- Sunt de acord.
În terenul de fotbal, bancnotele se încălzeau
pentru meci. O monedă le-a spus:
- Nu vă mai certaţi! Toate bancnotele sunt
importante!
După ce vorbise moneda, bancnotele se
împăcară, iar Ţara Banilor a rămas liniştită.
Nicoleta Andreea Mocanu, clasa a IV-a A
Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău

Mădălina Gabriela Bobe, clasa a IV-a A
Şcoala ,,Herăstrău’’ Bucureşti

GLOSAR DE TERMENI
Acordul de la BRETTON WOODS – este o convenţie internaţională în domeniul financiarvalutar şi monetar, încheiată în anul 1944 cu ocazia Conferinţei Monetare Internaţionale,
care a avut loc la Bretton Woods (SUA). Au fost puse bazele sistemului monetar internaţional
şi s-a adoptat sistemul aur-devize. Tot atunci, s-au pus bazele Fondului Monetar Internațional
(F.M.I.) şi Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.).
activitate bancară – reprezintă activitatea de atragere de depozite de la persoane fizice şi
juridice sau de la entităţi fără personalitate juridică şi acordarea de credite în cont propriu.
acţiunea – reprezintă, în general, fracţiuni din capitalul social al unei societăţi pe acţiuni sau
în comandită pe acţiuni. Ele dau dreptul de a participa la beneficii sau pierderi proporţional
cu cota deţinută.
banca centrală – este instituţia căreia i-a fost acordată prin lege responsabilitatea de a
conduce politica monetară a unei anumite zone. Aceasta are, de asemenea, un rol important
în menţinerea stabilităţii monedei naţionale. În zona euro, băncile centrale naţionale şi
Banca Centrală Europeană sunt considerate bănci centrale. Cele mai importante funcţii ale
unei bănci centrale pot fi următoarele: stabilirea şi implementarea politicii monetare şi de
credit; emisiunea monetară; administrarea rezervelor valutare; supravegherea instituţiilor
de credit; bancă a băncilor; împrumutător de ultimă instanţă; funcţionarea ca agent al
statului.
Banca Centrală Europenă ( BCE) – este banca centrală a Uniunii Europene. A fost
înfiinţată la 1 iunie 1998 la Frankfurt pe Main, ca organ de bază al Sistemului European al
Băncilor Centrale (SEBC) şi al Eurosistemului. Împreună cu băncile centrale naţionale din
statele membre ale UE a căror monedă este euro, BCE defineşte şi aplică politica monetară
a zonei euro. De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, BCE
a devenit o instituţie a Uniunii Europene.
Banca Naţională a României (BNR) – În baza Statutului său de funcţionare, Banca
Naţională a României este banca centrală a României. Aceasta este o instituţie publică
independentă, cu sediul central în municipiul Bucureşti şi poate avea sucursale şi agenţii
atât în municipiul Bucureşti, cât şi în alte localităţi din ţară.
Obiectivul fundamental al B.N.R. este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.
Principalele atribuţii ale BNR sunt:
1) elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a politicii de curs de schimb;
2) autorizarea, reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit,
promovarea şi monitorizarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi pentru asigurarea
stabilităţii financiare;
3) emiterea bancnotelor şi a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României etc.
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