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Editorial

De ce avem nevoie de personalităţi autentice?
Iată o întrebare
pe care ne-o punem adesea,
atunci când vine vorba
de educaţie şi,
mai cu seamă,
când vorbim
de copiii noştri.

Ne interesează în mod
deosebit de ce avem nevoie de
personalităţi autentice şi, mai
ales, de ce ar fi important să
avem acces la opera acestora.
Pentru că aceasta, din
perspectiva istoriei, reprezintă
o veritabilă moştenire spirituală
transmisă tinerilor.

Nicolae Iorga, Mihail Kogalniceanu... iată două personalităţi
cu o contribuţie decisivă la înfăptuirea istoriei României.
Statutul de personalitate este numitorul lor comun,
rezultatele de excepţie şi calităţile de luptători pentru un ideal
naţional îi recomandă. Pe primul, numit de contemporanii săi
învăţătorul neamului, îl purtăm mereu cu noi... în portofel...
figura marelui istoric aflându-se pe bancnota cu cea mai mare
încărcătură simbolică, aceea de 1 leu.
Din perspectiva profesiunii mele de istoric, încerc să vă aduc câteva argumente, care să justifice
întrebarea din titlu.

Am terminat Facultatea de istorie în 1961, fără să fi avut acces oficial la opera lui Nicolae Iorga,
altfel decât din spusele unor profesori: „A fost un istoric burghez”, „a ignorat lupta de clasă”, „a fost
sluga monarhiei”. Totuşi cărţile lui Iorga din biblioteca părinţilor mei desminţeau asemenea scorneli.
Am fost repartizată, imediat după absolvirea facultăţii, la Institutul de istorie N. Iorga. Acum,
era o datorie de bun simţ să citesc opera patronului şi ce s-a scris despre el. Am fost copleşită. Eram
în faţa unei personalităţi excepţionale, a omului care abordase teme nebănuite de istorie românească
şi universală, făcuse sinteze de istoria Imperiului Otoman, a ţărilor din jurul nostru, publicase mii de
documente, fusese un ziarist desăvârşit, un profesor de neuitat. Contemporan cu atâţia, îi depăşise pe
toţi prin orizontul de cuprindere, prin capacitatea de sinteză, prin ordonarea faptelor istorice, în aşa fel
încât acestea să fie perfect accesibile cititorului obişnuit.
Mai mult, N. Iorga rămâne bărbatul care, în orice împrejurare, a ştiut să spună cuvântul potrivit,
memorabil, încât să poată fi oricând săpat în piatră pentru eternitate: inaugurarea unor monumente
istorice, discursul din Parlament la sfârşitul Primului Război Mondial, intervenţia în Consiliul de
Coroană din iunie 1940, când României i-a fost răpită Basarabia.
Odată admis pentru tine însuţi că cineva e o personalitate, trebuie să cumpăneşti îndelung dacă te
poţi apropia şi altfel decât ca simplu lector (cititor) al operei sale.
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Editorial
În facultate, fără a fi trecut sub tăcere asemeni lui Iorga, revenea obsesiv în prezentarea istoriei
moderne a României numele lui Mihail Kogălniceanu. Programe politice, acte istorice memorabile,
conlucrarea constructivă cu domnitorul Alexandru Ioan Cuza, sute de texte de lege elaborate de
el, susţinerea pe plan internaţional a unor revendicări româneşti — toate acestea îl defineau ca pe
o personalitate deosebit de atrăgătoare. Întâmplarea a făcut să pot edita, sub forma unei lucrări
de plan de mai mulţi ani a Institutului, întreaga oratorie (peste 6000 de pagini) a acestui ctitor al
României moderne.
În ambele cazuri, apropierea de cei doi titani ai culturii române s-a făcut printr-o cercetare
răbdurie a operei lor, a evoluţiei concepţiilor lor, ca şi printr-o cunoaştere cât mai amănunţită a epocii
în care au trăit. Dar nici un editor nu poate afirma, dincolo de premiile sau alte dovezi publice de
preţuire, că a putut „citi” în chip absolut gândul lor. Obligaţia editorului este să se străduie cât mai mult,
să redea într-o formă desăvârşită pentru publicul contemporan opera celui studiat.
Nu există personalităţi asupra cărora exegeţii, şi mai ales cei nechemaţi (activişti politici, semidocţi,
superficiali de tot felul) să nu aibă păreri divergente. Aici intervine marea artă a editorului ca, punând
în balanţă elementele pro şi contra, să scoată la lumină adevărul. Un exemplu demn de urmat este
demersul prof. George G. Potra, care a dat trei volume remarcabile, Pro şi contra Titulescu, apărute
recent. Dacă în ceea ce îl priveşte pe Kogălniceanu, atare încercare pare destinată mai mult unui joc
de condei, prezentarea în oglindă a părerilor partizane lui Iorga şi a celor potrivnice rămâne o tentaţie
extraordinară. Din păcate, la asemenea întreprindere nu e suficientă doar râvna iubitorilor de istorie,
mai e necesar suportul demersului editorial care, în cazul istoriei, se lasă prea mult aşteptat.
Ca educator, gândul trebuie să-ţi fie mai ales la cititorul
tânăr, în formare, care ia cunoştinţă de opera cuiva, graţie
efortului tău. Fără suportul editorial (note explicative, plasarea
în context istoric, abordări similare sau potrivnice ale aceluiaşi
subiect etc), creaţia marilor noştri înaintaşi riscă să rămână
citită doar de un mănunchi de specialişti. Permanenta provocare
pe care o reprezintă darea la iveală, în ediţii comentate, a unor
lucrări realizate în ultimele două sute de ani (inclusiv cele încă
în manuscris), iată o motivaţie suficientă pentru istoricul care îşi
iubeşte şi îşi respectă meseria să lucreze fără odihnă.
M-aş bucura nespus să aflu că, printre voi se află câţiva
interesaţi de munca migăloasă şi aspră, dar pasionantă şi plină de
satisfacţii, a restituirii unor texte devenite istorice. Ele pot contribui
în timp la crearea de adevărate caractere şi a unor deprinderi care
nu se dobândesc nici de la televizor, nici de pe internet... .

Prof. dr. Georgeta Filitti
Doctor în istorie, cercetător ştiinţific la Institutul de istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române,
1961-1998, specialist în istoria modernă şi contemporană a României, editor de documente, în peste
50 de volume publicate, doamna Georgeta Filitti a studiat mult, cu trudă, pentru a aduce la lumină, cu
onestitate, faptele unor iluştri înaintaşi. În seria „Operele lui Mihail Kogălniceanu”, a publicat „Oratorie”
în nouă volume şi a editat o serie din operele lui Nicolae Iorga, ultima realizare a sa fiind volumul
„N. Iorga, Discursuri parlamentare (1919-1923)”. Printre preocupările sale adresate în special tinerilor,
amintim activitatea de lector permanent în cadrul Fundaţiei „Calea Victoriei” din Bucureşti.
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Bilanţ...

...În cel de-al treilea an al derulării proiectului
Iată că, vacanța mare s-a sfârșit!
Începem noul an școlar 2015-2016. De aceea, noi toți, elevi,
părinți și dascăli, ne pregătim să-l întâmpinăm cu drag!
Acest an școlar reprezintă cel de-al treilea an în care se
derulează proiectul Băncii Naționale a României, în colaborare
cu Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice, de introducere a
disciplinei opționale educație financiară la nivelul învățământului
primar. Auxiliarele curriculare sunt deja pe băncile elevilor.
În primii doi ani școlari, disciplina opțională a fost studiată de peste 58.000 elevi din clasele
a III-a și/sau a IV-a din cele 41 de județe și municipiul București. Numărul ar putea fi multiplicat,
cel puțin, de câteva ori, având în vedere că acești elevi au transmis cu entuziasm cele învățate la
școală și părinților, bunicilor sau chiar fraților, contribuind în acest fel la lărgirea paletei persoanelor
beneficiare de cunoștințe financiare.

Evaluarea parțială a cunoștințelor
elevilor s-a realizat și prin participarea
acestora la cele două ediții ale
concursului de educație financiară
„Olimpiada Micilor Bancheri”,
iar dascălii au fost încurajați
să participe, la finele anului 2014,
la o conferință organizată la BNR cu tema

„Educația financiară –
o investiție pentru viitor”.

Proiectul:
,,Bugetul pe o
săptămână’’
clasa a IV-a B
Şcoala Gimnazială
nr. 1 Voluntari,
jud. Ilfov

Din acest an școlar, am acoperit
cu auxiliare curriculare solicitările
din întreg învățământul primar de
la clasa pregătitoare, până la clasa
a IV-a. Numărul celor înscriși în cel
de-al treilea an de proiect se ridică,
deocamdată, la peste 52.000 elevi, din
care peste 20.000 sunt elevi ai claselor
pregătitoare, până la clasa a II-a.

Ligia Georgescu – Goloșoiu
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Istoria banilor

Banii – o ficţiune cu funcţiune!
Ce titlu curios, nu?
Funcţiune, mai treacă-meargă.
Banii ne permit să cumpărăm diverse
bunuri şi servicii. Asta e funcţia
(sau funcţiunea) lor. Dar ficţiune?
Adică ne imaginăm banii pe care îi
folosim zi de zi? Păi sunt nişte obiecte
cât se poate de concrete. Se numesc
monede şi bancnote
şi le ştie toată lumea.
Şi atunci, în ce constă ficţiunea?

Uitaţi-vă cu atenţie la monede şi la bancnote,
încercând să nu vă gândiţi la ceea ce înseamnă ele:
mijloace de plată. Ce vedeţi? Nişte discuri de metal
cu reprezentări în relief şi nişte dreptunghiuri
tipărite pe polimer (sau hârtie, în alte ţări).

Cu alte cuvinte, nişte obiecte care au rezultat în urma unui proces de fabricare (presare, pentru
monede, şi tipărire, pentru bancnote). Ca orice produs rezultat în urma unui proces industrial, şi
aceste obiecte au un anumit cost de fabricaţie, care include manopera şi materia primă (metalul,
pentru monede, şi polimerul sau hârtia şi cernelurile, pentru bancnote). Acest cost de fabricaţie
este, bineînţeles, diferit de valoarea nominală, adică de numerele înscrise pe monede şi pe bancnote,
numere care atestă funcţia lor de mijloace de plată. Aşadar, folosim obiecte cu o anumită valoare
pentru a cumpăra bunuri şi servicii de valoare diferită. Interesant, nu?
Mai mult, s-ar părea că, de câteva decenii nici nu prea avem nevoie de monede şi bancnote, de
vreme ce putem plăti cu acel miraculos dreptunghi din plastic numit card. Iar de plăţile pe care le
putem face prin calculator, debitând şi creditând diferite conturi, fără să manevrăm fizic monede şi
bancnote, ce să mai vorbim? Şi iată cum ficţiunea din titlu începe să aibă sens.

De fapt, ce sunt banii?

Ca să răspundem la acestă întrebare, trebuie să facem o călătorie în trecut şi să vedem cum au
apărut aceştia, pentru că monedele şi bancnotele pe care le acceptăm în prezent ca pe nişte fireşti şi
necesare obiecte ale traiului nostru de zi cu zi, n-au existat dintotdeauna.

Fabricarea monedelor şi bancnotelor

Cu câteva mii de ani în urmă, oamenii
schimbau direct între ei produsele care le
prisoseau. De exemplu, dacă cineva avea mai
mult orz şi îi trebuia un animal de povară, oferea
surplusul de cereale pentru o vacă sau un cal.
Acest gen de comerţ se numeşte troc şi a fost
utilizat vreme îndelungată de-a lungul istoriei.
Trocul era totuşi un procedeu complicat. Aceia
care aveau ceva de dat la schimb trebuiau să se
găsească între ei, parcurgând uneori distanţe
însemnate, pe durate mari de timp, riscând, de
multe ori, degradarea bunurilor. În plus, era
necesar ca mărfurile să se compenseze între ele,
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Istoria banilor
în condiţiile în care evaluarea se făcea mai degrabă după
necesitate, decât după valoarea intrinsecă, imposibil de
stabilit în lipsa unei referinţe.
Dintre mărfurile care făceau obiectul trocului unele,
cel mai des utilizate, au început să joace rol de referinţă
pentru evaluarea celorlalte, simplificând într-o oarecare
măsură schimburile. Felul acestor bunuri-etalon diferă
de la o regiune la alta. De exemplu, din poemul epic Iliada,
în care Homer descrie Războiul Troian (secolul al XII-lea
î.Hr.), aflăm din episodul schimbului de armuri dintre
licianul Glaukos şi etolianul Diomede că armura din aur
Schimb de bunuri prin troc:
a primului preţuia 100 de boi, pe când cea din bronz a
fructe pentru cereale
celui de-al doilea doar nouă. Pe lângă animale domestice
(vite sau oi, pecus în latină, de unde derivă termenul latin
pentru bani, pecunia, şi de unde vine şi adjectivul românesc pecuniar), alte comunităţi foloseau drept
etaloane valorice (bani-marfă, în terminologia de specialitate) bunuri precum: sare, piper, frunze de
ceai, boabe de cacao, orz etc. Deşi perisabile, acestea aveau avantajul de a fi mai uşor de transportat.
Alte obiecte, precum cochiliile de melci sau de scoici, mărgelele din fildeş sau pietrele şlefuite, puteau fi şi
tezaurizate şi refolosite în alte schimburi comerciale, la fel ca monedele de mai târziu.
Apariţia metalelor a simplificat substanţial schimbul de mărfuri. Neperisabile, uşor de transportat şi
tezaurizat, bronzul sau fierul erau acceptate de toată lumea, pentru că se foloseau la fabricarea armelor şi
a uneltelor. De altfel, obiecte precum vârfurile de săgeată sau topoarele erau folosite şi ca mijloace de plată.
Dintre metale, s-au impus până la urmă cele preţioase, aurul şi argintul, datorită aspectului, densităţii ridicate,
plasticităţii şi rezistenţei mari la coroziune. Metalele erau turnate în lingouri sau bare şi erau cântărite în
timpul tranzacţiei. Astfel, valoarea mărfurilor se exprima în unităţi de greutate din metalul respectiv.
Aşa se explică faptul că numele unor monede
care au circulat de-a lungul timpului sau care
există în prezent, coincide cu denumirea unor
unităţi de greutate din antichitate. De exemplu,
una dintre cele mai răspândite denumiri de
monedă, lira, pe care o regăsim în prezent în
Marea Britanie, Liban, Siria, Sudan sau Turcia
şi care era denumirea monedei naţionale din
Italia, Malta, San Marino şi Vatican înainte ca
aceste ţări să adopte euro, are la bază numele
unei unităţi de greutate din vremea romanilor.
Libra, sau libra pondo (care înseamnă greutate
de o livră şi din care derivă pfund-ul german şi
Vârfuri de săgeată folosite ca mijloace
pound-ul britanic pe care-l aflăm în denumirea
de plată în antichitate în coloniile greceşti
englezească a lirei sterline – sterling pound) era
din vestul Mării Negre
o unitate de greutate etalon în Imperiul Roman.
De altfel, livra (denumită pound sau libra – prescurtat lb.) este şi în prezent numele unei unităţi de
greutate folosite în ţările anglo-axone şi în Spania, Portugalia şi ţările Americii Latine.
Cântărirea lingourilor sau a barelor de metal încetinea totuşi achiziţionarea mărfurilor, deoarece
comercianţii trebuiau să se folosească de balanţă la fiecare tranzacţie; ca să nu mai vorbim de fptul
că standardele de greutate erau diferite de la o regiune la alta. De exemplu, staterul din Eubea era de
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aproape două ori mai greu decât cel din Corint. (În antichitate, denumirea acestei unităţi de greutate
va fi atribuită ulterior unor monede emise în oraşele-state greceşti). Ca atare, era nevoie de o nouă
simplificare a mijloacelor de plată, care să înlăture cântărirea, iar aceasta s-a produs prin utilizarea
unor bucăţi standardizate de metal însemnate cu sigiliul oficial al autorităţii regiunii emitente, prin care
li se certifica greutatea şi puritatea aliajului din care erau fabricate (conţinutul de metal preţios în cazul
pieselor din aur şi din argint). Astfel, bucăţile de metal nu mai trebuiau cântărite, ci doar numărate.
Acestea sunt primele monede din istorie şi au apărut în Lidia, un regat din vestul Asiei Mici, la
sfârşitul secolului al VII-lea î.Hr. adică în urmă cu 2700 de ani. Ele erau confecţionate din electrum, un
aliaj natural de aur (55%), argint (43-44%) şi cupru (1-2%) şi aveau pe avers un cap de leu, emblema
regilor lidieni. De aici, prin intermediul oraşelor
greceşti de pe coasta Ionică a Mării Egee (Efes, Milet
şi Phoceea), care şi-au bătut propriile monede după
modelul lidian, această remarcabilă invenţie s-a
răspândit în lumea greacă, mai întâi la Egina, iar apoi
la Corint, Atena şi în celelalte oraşe-state greceşti,
ajungând în secolul al V-lea î.Hr. până în coloniile din
Marea Neagră şi din bazinul Mediteranei. Datorită
zăcămintelor mari de argint din Elada, drahmele
Monedă lidiană din electrum
greceşti erau confecţionate din acest metal.
După cucerirea Lidiei de către Cirus cel Mare
(547 î.Hr.), monedele au pătruns în Asia, iar de la
coloniile greceşti din sudul peninsulei italice, ele
au fost adoptate şi de romani. Odată cu extinderea
imperiului, romanii au contribuit la răspândirea
monedelor în Europa occidentală. Principiul
greutăţilor de metal preţios atestate de autoritatea
Stater din argint
Drahmă ateniană
emitentă a rămas valabil şi în timpul Evului Mediu,
emis la Egina
din argint
precum şi în Epoca Modernă. Chiar şi după ce
inscripţionarea valorii nominale pe monede a devenit
o practică obişnuită, aceasta era indisolubil legată de
conţinutul de aur sau de argint al piesei respective.

Aversul unei monede
romane din aur emise
în timpul împăratului
Traian (stânga),
monedă persană din
aur (deasupra) şi
monede medievale
din aur, argint şi
bronz (dreapta)

În Evul Mediu, transportul unor cantităţi
însemnate de monedă era o acţiune riscantă.
Drumurile pe uscat erau bântuite de tâlhari, iar
cele de pe mare de piraţi. Astfel, în secolul al XI-lea,

negustorii italieni au inventat cambia, o hârtie de
valoare pe care vânzătorul bunurilor o primea de
la cumpărător, în baza căreia primul îşi primea
plata de la bancherul acestuia. Cu alte cuvinte,
cumpărătorul depunea în prealabil monedele
la o bancă aflată în oraşul vânzătorului iar,
după livrarea bunurilor, acesta prezenta cambia
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la respectiva bancă pentru a-şi primi plata. Recunoaştem oare aici o primă ficţiune? Chiar dacă
vânzătorul îşi va primi până la urmă monedele, el încredinţează cumpărătorului marfa pe baza unei
promisiuni înscrise într-un document.
Conceptul de hârtie de valoare nu era nou. La celălalt capăt al lumii, în China, negustorii de ceai încheiau
tranzacţii mari cu astfel de bilete la ordin pentru a
evita transportul monedelor. În secolul al XI-lea,
administraţia chineză din timpul Dinastiei Song
folosea înscrisuri de valoare, tipărite pe mătase. De
altfel, în descrierea călătoriilor sale în Extremul Orient,
veneţianul Marco Polo menţionează aceste înscrisuri
de valoare. Vor mai trece însă câteva secole până când
Cambie medievală italiană din 1398
primele forme de bancnotă vor apărea în Europa.
În 1640, confruntaţi cu pericolul ca regele Carol I, aflat în disperată nevoie de bani, să le confişte
aurul şi argintul pe care-l deţineau (după ce rechiziţionase deja lingourile din aur şi argint ale monetăriei),
negustorii din Londra şi-au încredinţat unor orfevrieri spre păstrare metalele preţioase, sub formă de
lingouri sau monede, în schimbul unui certificat de depozit, în care era înscrisă valoarea depunerii, şi care
le permiteau recuperarea obiectelor oricând ar fi dorit, în schimbul unei taxe. Cum aceste certificate erau
emise la purtător, ele au început să circule şi ca atare în cadrul diferitelor tranzacţii, devenind mijloace
de plată de sine stătătoare. Cu timpul, păstrătorii acestor rezerve de aur şi argint şi-au dat seama că
nu toate certificatele pe care le-au emis s-au întors spre răscumpărare, iar stocul de metale preţioase pe
care-l aveau în grijă rămânea constant, pentru că retragerile erau compensate de noi depuneri. Astfel,
către 1655 orfevrierii, funcţionând de acum ca bancheri, au decis să fructifice metalul preţios pe care-l
aveau spre păstrare şi să emită noi certificate, identice cu celelalte, dar fără acoperire în aur sau argint
şi să le plaseze celor care aveau nevoie de credite. În consecinţă, la mijloacele de plată foarte concrete
reprezentate de monede s-a adăugat unul nou, aceste certificate numite running cash notes, având ca
acoperire promisiunea emiţătorului de a le preschimba, la cerere, în monede.
Patru decenii mai târziu, din practica orfevrierilor-bancheri se va inspira Banca Angliei, înfiinţată în
1694 cu scopul de strânge fondurile necesare regelui William al III-lea pentru războiul cu Franţa. Ea a emis
primele bilete de bancă (bank notes) sau bancnote, la început
pentru orice sumă depusă, fiind scrise de mână pe hârtie
cu însemnele băncii şi semnate de un casier, iar mai târziu
pentru depuneri de minimum 50 lire sterline. Abia din 1745
bancnotele au fost imprimate cu sume fixe cuprinse între 20
şi 1000 lire, iar 15 ani mai târziu, de 5 şi 10 lire. Treptat, şi alte
ţări au recurs la emiterea de bancnote, acoperirea în metal
preţios a acestora fiind din ce în ce mai mică. Bancnotele nu
aveau valoare intrinsecă, ci una reprezentativă, deoarece, la
cerere, ele se puteau preschimba în monede din aur şi argint.
Bilet din 1697 emis de Banca Angliei
(Vă mai amintiţi de ficţiunea din titlu?)
În secolul al XX-lea, monedele de circulaţie din metal preţios au fost în cele din urmă înlocuite cu piese
din metal comun sau cu bancnote, valoarea lor nominală fiind raportată la o anumită cantitate de aur – aşa
numitul etalon aur. Acesta s-a prăbuşit însă în 1971, după ce Statele Unite au renunţat la convertibilitatea
dolarului în aur. Dolarul a devenit o monedă fiduciară, adică o monedă a cărei valoare are la bază încrederea
pe care i-o acordă utilizatorii ei (fiducia înseamnă încredere în limba latină). Din acest moment, cursul a
numeroase monede naţionale a fost stabilit în raport cu dolarul american, acestea devenind la rândul lor
monede fiduciare. În prezent, după adoptarea monedei unice europene la 1 ianuarie 2002, euro a devenit
etalon pentru stabilirea cursului de schimb a mai multor monede naţionale.
Iată, aşadar, ce sunt banii şi cum, din nişte obiecte cu o foarte concretă valoare intrinsecă, au devenit
astăzi o ficţiune, a cărei funcţiune se bazează pe încrederea publicului.

Cristian Ciornei
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Operaţiuni bancare

Creditarea

CREDITAREA

•Definirea creditării
Creditarea este operaţiunea prin care o instituţie, numită creditor, împrumută clienţilor săi,
numiţi debitori, o anumită sumă de bani (acordă un credit), percepând pentru această operaţiune
o dobândă. La rândul său, cel care se împrumută se angajează să plătească, la termenele stabilite,
atât creditul primit, cât şi dobânda.

Schema derulării
activităţii de creditare
Schema derulării activităţii de creditare

Creditarea este operaţiunea prin
care o instituţie, numită creditor,
împrumută clienţilor săi, numiţi
debitori, o anumită sumă de bani
(acordă un credit), percepând pentru
această operaţiune o dobândă.
La rândul său, cel care se împrumută
se angajează să plătească, la termenele
stabilite, atât creditul primit,
cât şi dobânda.

Elementele
activităţii
de creditare
Elementele
activităţii de creditare

Creditor
(instituţia de
credit)

Contract/Convenţie
de credit

Debitor
(persoană fizică
sau juridică)

• Participanţii la raportul de credit - creditorul

şi debitorul:
- creditorul poate fi: o instituţie de credit sau o
instituţie financiară nebancară (societate de leasing,
de factoring etc.);
Promisiunea de
Elementele
Dobânda
rambursare a
creditului
- debitorul poate fi persoană fizică sau persoană
creditului
juridică, respectiv orice companie/instituţie de stat
sau guvernamentală.
Scadența/Termenul
• Promisiunea de rambursare a creditului:
dobânda
dobânda
de plată a creditului
fixă
variabilă
reprezintă angajamentul celui ce se împrumută de a
rambursa/plăti suma de bani primită, plus dobânda,
la termenul de plată stabilit (scadenţă). Pentru a se
asigura că va primi suma de bani pe care a împrumutat-o, creditorul solicită debitorului o garanţie
(ex. un autoturism, o casă, un teren etc.). Instituţia de credit trebuie să evalueze realist valoarea
garanţiei, pentru a nu suferi pierderi în situaţia în care ar fi necesară executarea garanţiei. În general,
valoarea garanţiei reprezintă 120–130% din valoarea creditului, deşi la creditul acordat în valută
poate fi chiar mai mare.
ț

• Scadenţa/termenul de rambursare a creditului se stabileşte prin contractul de credit şi variază
între 1 şi 30 ani, uneori 35 ani. Scadenţa poate fi:
- unică (ex. anuală) – creditul se achită integral la scadenţă;
- multiplă - creditul se plăteşte eşalonat (lunar, trimestrial, semestrial, anual).
- în unele cazuri, creditele se acordă cu o perioadă de graţie, în cadrul căreia debitorul este
scutit de a face rambursări de credit, plătind doar dobânda.
• Dobânda reprezintă preţul pe care îl plăteşte debitorul pentru dreptul de a folosi capitalul
împrumutat. Pentru instituţia de credit/instituţia financiară nebancară, dobânda încasată este un
venit şi se numeşte dobândă percepută.
Rata dobânzii se stabileşte prin contractul de credit, în funcţie de mai mulţi factori, cum ar fi
termenul pentru care se face împrumutul, categoria de client, etc.
Există, de regulă, două tipuri de rate ale dobânzii:
- fixă - valabilă pe întreaga perioadă a creditului;
- variabilă - se poate modifica în funcţie de diverşi factori.
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După modul de calcul, dobânda poate fi simplă sau compusă.
Dobânda simplă se foloseşte în cazul în care dobânda este plătită pentru o singură sumă,
precizată. Formula dobânzii simple este:
C0 x N x P
360 x 100
unde: C0 = creditul acordat; N = numărul de zile pentru care se acordă creditul;

P = procentul ratei anuale a dobânzii; 360 = numărul convenţional de zile dintr-un an.

Dobânda compusă se calculează în situaţia în care dobânda se adună la soldul creditului. Pentru
calculul dobânzii compuse se foloseşte următoarea formulă:
C1=C0(1 + P/100)n
unde: C0= creditul primit; C1 = suma totală plătită (C0 + dobânda); P = procentul ratei anuale
a dobânzii; n = numărul de ani ai perioadei pentru care se constituie depozitul.
Dobânda percepută de instituţia de credit este diferenţa dintre C1 şi C0
Formulele de mai sus pot fi adaptate pentru diferite termene de depozitare (luni, trimestre,
semestre etc).

Formele creditului
FORMELE CREDITULUI

-credite acordate persoanelor fizice (popula iei)
-credite acordate persoanelor juridice (companii,
instituţii).

după
-credite de produc ie;
-credite de consum;
-credite de investi ii;
-credite de exploatare;
-credite de circula ie;
-credite imobiliare.

ă

după
Criteriile de
clasificare a
creditului:

(termen de rambursare până la
1 an);
ermen de rambursare între 1
– 5 ani;

ţă

după

după

ă

men de rambursare peste 5
ani).

ă (euro, USD, CHF, etc)

• credibilitatea clientului – dacă
acesta deţine veniturile necesare pentru
rambursarea creditului şi a dobânzii.
Riscul reprezintă, în general,
posibilitatea de nerealizare a câştigului
scontat sau de apariţie a unor pierderi,
ca urmare a producerii unor fapte sau
fenomene cu impact negativ asupra
activităţii.
În relaţia creditor - debitor, riscurile
se pot materializa atunci când starea de
îndatorare a debitorului se înrăutăţeşte.
Ligia Georgescu - Goloşoiu

Riscurile activităţii de
creditare
Întrucât creditul oferit de
instituţiile
de
credit/instituţiile
financiare nebancare provine în mare
parte din depozitele plasate la acestea
de către clienţi, activitatea de creditare
implică o mare responsabilitate. De
aceea, instituţia de credit/instituţia
financiară bancară acordă împrumutul
numai după o analiză temeinică a
dosarului solicitantului, prin care se
urmăresc, în principal:
• bonitatea clientului – dacă
acesta
înregistrează
indicatori
financiari favorabili;
Riscuri
importante
pentru debitor

Riscul de lichiditate
Probabilitatea ca debitorul să nu dispună de
suficiente disponibilităţi băneşti pentru a-şi
plăti obligaţiile imediate (de ex. în urma
scăderii bruşte a veniturilor).

Riscul valutar
Probabilitatea ca debitorul să nu-şi poată plăti la timp
obligaţiile datorită creşterii cursului de schimb faţă de
moneda în care s-a realizat împrumutul (cresc sumele
datorate).
Apare atunci când valuta creditului nu este aceeaşi cu
cea în care se obţin veniturile.

Riscul de dobândă
Probabilitatea ca debitorul să nu-şi poată
plăti la timp obligaţiile datorită creşterii ratei
dobânzii (cresc sumele datorate).
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Sucursala BNR din Brăila
1. Context economic brăilean
Din vremuri imemoriabile, locuitorii Brăilei s-au ocupat cu agricultura, creşterea animalelor şi pescuitul
pe malul vestic al Dunării. Un velier, stema oraşului Brăila, a fost simbolul comerţului, ocupaţia principală a
locuitorilor din această zonă.
În 1836, Brăila a fost declarată port-liber. Aici, s-au înfiinţat: prima Cameră de Arbitraj Comercial
(1836), Bursa de Cereale şi Bunuri (1882), Curtea Comercială, Banca Comercială. Datorită vieţii economice
înfloritoare, Brăila a devenit unul dintre cele mai importante centre comerciale din România. Comerţul înfloritor
şi dezvoltarea industriei de-a lungul secolului al XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-lea, au marcat istoria
Brăilei. Perioada a fost înfloritoare pentru oraş, care a cunoscut multe modificări şi realizări: pavaj şi felinare pe
străzi, farmacii, staţie meteo, spital militar, dobândirea statutului de oraş porto-franco în 1836, parcul Belvedere,
înfiinţarea unor tipografii, a unei bănci, a unei cazarme şi a unui teatru, deschiderea unei şcoli de fete, a unui
gimnaziu şi construirea docurilor, a căilor ferate şi a mai multor fabrici. Această dezvoltare a mai însemnat:
mori cu aburi, fabrică de paste făinoase, şantier naval (1864), fabrică de bere (1872) şi docuri (1883). În 1888, s-a
utilizat aici pentru prima dată în ţară betonul armat. În primul an al noului secol, au fost introduse tramvaiul şi
becul electric. S-a dezvoltat puternic învăţământul, cultura şi sistemul bancar, susţinute de comerţul înfloritor.

2. Sucursala Brăila a BNR – înființare
Scursala Băncii Naţionale a României de la
Brăila şi-a început activitatea la 16/28 martie 1881,
primul director fiind Constantin Fleva, deputat şi
prefect liberal, fratele mai cunoscutului politician
Nicolae Fleva. Personalul era constituit din: director
(cu un salariu de 1000 lei pe lună), un casier (între 350
și 500 lei pe lună), un contabil (salarii între 350 și 500
lei pe lună), un impiegat (cu salariu între 120 și 150 lei
pe lună), oameni de serviciu. Au fost numite consiliile
de administraţie, consiliile de cenzori şi comitetele de
scont, care prin componenţă oglindeau caracterul
cosmopolit al oraşului.
Disciplina în instituție era foarte severă: orele
de program erau respectate cu sfințenie, registrul cu
semnăturile de prezență fiind ținut chiar de director.
Funcționarii băncii aveau obligația să demonstreze în societate o conduită ireproșabilă, orice reclamație împotriva
lor, pentru datorii sau „orice alte neregularități”, era urmată de măsuri disciplinare sau chiar de revocarea din
funcție. Jocul de cărți, în locuri publice sau particulare, era aspru pedepsit, la fel inducerea în eroare a conducerii
băncii prin declarații false, scrise sau verbale, ca și „indiscrețiile privitoare la afacerile băncii și, în special,
indiscreții care ar atinge creditul persoanelor ce au relații cu banca”. Funcționarii nu puteau să desfășoare acte de
comerț și nu puteau poseda întreprinderi, aveau nevoie de aprobare pentru a da împrumut cu ipoteca din averea
personală și obligația să solicite guvernatorului consimțământul marital.
La început, sucursala BNR de la Brăila şi-a desfăşurat activitatea într-un imobil închiriat. Conducerea
BNR s-a îngrijit şi de dotarea sucursalei cu imobilele necesare în egală măsură desfăşurării activităţilor curente
şi susţinerii prestigiului institutului de emisiune.
La 19 septembrie/1 octombrie 1884, Banca Naţională a achiziţionat de la C.G. Fotin, Ştefan şi Anghel
Dimitriu cu preţul total de 46.000 lei două terenuri în str. Silistrei în suprafaţă totală de 2032 mp pentru
construirea imobilului sucursalei sale din Brăila. La sfârşitul secolului al XIX-lea, sediul Sucursalei BNR era
considerat în Marele Dicţionar Geografic al României, alături de Biserica Grecească, între edificiile din Brăila
„care merită /…/ atenţie prin architectura lor”.
În anii ’50, clădirea a fost părăsită din cauza deteriorării accentuate. Până în 1955, sucursala şi-a
desfăşurat activitatea într-un imobil din str. Sf. Arhangheli, imobil care aparţinuse Băncii Chrissoveloni.
Ulterior, birourile sucursalei au revenit în vechiul sediu renovat.
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Încă din aprilie 1881, conducerea băncii
aproba listele cu persoanele şi casele de comerţ
acceptate la Brăila pentru deschiderea de conturi curente cu
facilitatea de scont.
Pe lângă aceasta, situarea într-un important centru
Reprezentând banca de emisiune,
comercial oferea sucursalei brăilene dreptul de a realiza
sucursala de la Brăila a jucat un
operaţii care nu erau permise tuturor sediilor din ţară, printre
rol esenţial în viaţa economică
care şi achiziţionarea efectelor comerciale exprimate în
a judeţului, atât prin punerea în
valute străine. Acest tip de tranzacţie era permis la începutul
circulaţie a bancnotelor, cât şi prin
secolului al XX-lea, în afara Administraţiei centrale, celor
stimularea economiei cu ajutorul
patru sucursale şi agenţiilor Constanţa şi Botoşani.
diferitelor instrumente de credit.
Existau şi tranzacţii precum scontul şi împrumutul pe
Între acestea, scontul efectelor
warante care erau rezervate în exclusivitate sucursalelor de
comerciale se bucura de cea mai
la Brăila şi Galaţi. Warantul era buletinul de gaj care se ataşa
mare însemnătate.
recipisei ce se elibera proprietarilor de mărfuri, depozitate în
docuri sau silozuri în vederea comercializării şi transportului.
Scontul şi împrumutul pe warante a fost reglementat încă din 1882
prin Legea magazinelor generale, dar BNR a început să aloce săptămânal câte 5 milioane lei pentru realizarea
acestor operaţiuni începând din 1892, după încheierea lucrărilor la docurile şi silozurile de la Brăila şi Galaţi.

3. Activitatea Sucursalei Brăila

Un indicator care ne poate oferi o imagine sugestivă asupra evoluţiei sucursalei brăilene a BNR este
beneficiul net înregistrat de aceasta. În 1881, Sucursala de la Brăila obţinea un beneficiu de aproximativ
36 mii lei fiecare, situându-se în urma sucursalei de la Iaşi, care înregistrase beneficii nete de peste 62
mii lei. În preajma Primului Război Mondial, între cele 35 de sedii ale BNR, Brăila se afla pe locul 6
cu aproximativ 264 mii lei. În perioada interbelică, activitatea sucursalei brăilene cunoştea un declin
accentuat, în anul 1935 înregistra un deficit în valoare de 397 mii lei, ceea ce o situa doar pe locul 21 între
cele 70 de sucursale şi agenţii ale BNR. Sucursala BNR de la Brăila a continuat să îndeplinească un rol
important în economia zonei şi în anii regimului comunist. În 1948, schimbările intervenite în organizarea
sistemului bancar din România au determinat înființarea a numeroase agenții în mediul rural. În județul
Brăila, au fost organizate agenții ale BNR în localitățile Brăila, Cireșu, Filimon Sârbu, Ianca, Însurăței,
Movila Miresei, Niculești – Jianu, Tudor Vladimirescu, și Viziru. Prin reorganizarea structurii teritoriale
a României, în anul 1952, sediul BNR de la Brăila a devenit filiala raională a Băncii Republicii Populare
Române. Ulterior, începând cu 1 martie 1968, sediul de la Brăila a redevenit sucursală regională, având
în subordine filiala de la Făurei.
Ca urmare a reorganizării din anul 1999, Sucursala BNR
de la Brăila a devenit agenţie, iar în anul următor (2000) şi-a
încetat activitatea, fiind reînființată în anul 2010.
Clădirea Agenției Brăila
a fost renovată în perioada
1994 – 1998, iar în prezent,
se află într-un nou proces de
restaurare si modernizare.

Ionel Ghilinţă,
Director Agenţia BNR Brăila
Bibliografie:

Cristian Păunescu, Mihaela Tone, Nadia Manea, Istoria Băncii Naţionale a României în date, vol. I 1880-1914 și vol. II 19151918, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2009
Brînduşa Costache, Nicolae Neagu - Sucursalele de la Gurile Dunării - Galaţi şi Brăila, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului
de istorie bancară Cristian Popişteanu, Ediţia a XVII-a, 29 aprilie 2009, „Din istoria Băncii Naţionale - sucursale şi agenţii”
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Unificarea monetară
Marele război luase sfârșit, Europa își plângea milioanele de morţi, iar pagubele imense
determinate de furia armelor dezlănţuite făceau viaţa oamenilor tot mai grea şi cenuşie. Armatele se
destrămau într-o agonie aproape apocaliptică. Învingători şi învinşi încercau să reclădească o lume
nouă, din cenușa defunctelor imperii. Bucuria victoriei, dar mai ales, umilința înfrângerii se spulbera
și se transforma în teamă, revoltă, confuzie și incertitudine. Și adevărul crunt era că, peste tot în lume
începea o eră nouă, o eră la fel de relativistă ca și realitatea fizică imediată.
În Clujul anului 1920, bucuria victoriei Antantei și confuzia înfrângerii Puterilor Centrale,
s-au transformat în șomaj, lipsuri materiale, în temerea că va izbucni un nou război şi toate acestea
deopotrivă pentru învingători şi învinşi. Chiar și banii în circulație erau un motiv de îngrijorare
pentru oamenii, care doreau să facă din nou negoț, să-și vândă produsele pentru a-și hrăni familiile.
În Transilvania, circulau în paralel leii și coroanele austro-ungare, emise până la încheierea
armistițiului din noiembrie 1918, dar și cele emise după această dată, respinse de foarte multe
din țările succesoare ale imperiului. Operaţiunile premergătoare unificării monetare, respectiv a
adoptării leului în noua provincie românească au fost destul de tardive, dar întârzierea a fost pe
deplin justificată de situaţia politică şi militară existentă în acea perioadă.
Faptul că alte ţări precum Austria, Cehoslovacia, Regatul Sârbilor şi Croaţilor au luat măsuri
de restricţionare a importului de coroane austro-ungare şi măsuri de descurajare a mişcărilor de
capital, înaintea autorităţilor din Transilvania şi România, au făcut ca o mare parte a excedentului
de astfel de coroane să migreze spre Transilvania şi Ungaria.
Pregătirile pentru înlocuirea bancnotelor imperiale cu
leul românesc au durat din luna martie 1919 şi până în luna
august 1920. Acestea au constat în aplicarea unei ştampile pe
bancnotele austro-ungare într-o perioadă precis delimitată în
timp şi care circulau pe teritoriul noilor provincii româneşti.
Situaţia economică, politică şi militară a prelungit foarte mult
aceste măsuri de pregătire, fapt ce a generat costuri suplimentare
neprevăzute. Spre exemplu, în vara anului 1919, ministerul
român de finanţe estima că valoarea totală a coroanelor austroungare care se va preschimba în Transilvania şi Bucovina nu
va depăşi 1,5 miliarde de coroane. Realitatea s-a dovedit a fi
cu mult mai cruntă. Până la finele operaţiunilor de unificare
monetară au fost preschimbate nu mai puţin de 8,7 miliarde de
coroane. Ca valoare, acestea reprezentau cca. 25% din valoarea
totală a coroanelor emise de Banca Austro-Ungară până la
data armistițiului, în condițiile în care produsul intern brut al
Transilvaniei și Bucovinei nu reprezenta, cumulat, mai mult de
10% din produsul intern brut al Imperiului Austro-Ungar.
Problemele care se aflau în faţa factorilor de decizie ai vremii erau multe şi dificil de rezolvat.
Ca şi bancher, nu pot decât să rezum problemele bancherilor acelor vremuri. Putem începe cu imensa
cantitate de numerar, lei şi coroane, care punea probleme legate de securitate, aprovizionare cu
materiale specifice pentru tipărit şi o logistică specifică pentru transport pe drumuri care nu se arătau
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Istorie bancară
a fi prea sigure. La un calcul estimativ a rezultat că volumul
total al coroanelor austro-ungare retrase din circulaţie prin
Banca Naţională a României a depăşit 200 de tone. Mai mult,
fiecare bancnotă trebuia verificată pentru autenticitate.
În Transilvania şi Bucovina, ca şi în celelalte zone ale
defunctului imperiu, se repatriau foşti soldaţi din armata
imperială, care aduceau cu ei bani. Negustorii, industriaşii,
bancherii şi oamenii de rând încercau cu toate restricţiile
zonelor demilitarizate, graniţelor schimbătoare, să facă ce
au făcut şi înaintea Marelui Război, respectiv negoţ. În aceste
provincii, cursul de schimb între valute fluctua de la o zi la alta,
de la o localitate la alta şi de la o marfă la alta. Acest lucru punea
Banca Naţională a României într-o altă dilemă: Care era cel
mai favorabil curs? Pentru bancher, pentru negustor, pentru
industriaş. Pe acest teritoriu se manifesta legea economică
potrivit căreia banii slabi îi scot din circulaţie pe cei puternici.
Banii puternici erau de data aceasta leii româneşti.
Pentru a vedea cât de gravă era situația economică a țării, trebuie să spunem că producția siderurgică
a celor două oţelării de la Hunedoara şi Reşiţa erau la mai puţin de un sfert din producţia anului premergător
războiului. Producţia de grâu şi porumb era la 30 - 35% din nivelul producţiei antebelice.
Guvernul, în acord cu Banca Naţională a României,
au impus ca 40% din suma preschimbată să fie acordată
sub forma unor obligațiuni de stat şi numai 60% să fie
Tot acest regres economic
preschimbaţi în numerar, condiții nu tocmai ușoare pentru
a fost consecința reconversiei
populația din Bucovina și Ardeal, unde banii erau conform
bruşte la economia de pace și
spuselor gazetelor vremii, oricum, o raritate.
rupere a legăturilor economice
La Cluj, la sediul Băncii
tradiționale de pe teritoriul
Naţionale, unde a funcţionat
vechiului imperiului, dar nu în
comisia centrală de schimb,
ultimul rând și a lipsei banilor,
s-au adunat toate coroanele din
a deflației din anii
noile provincii românești. Aceste
care au urmat războiului.
coroane au fost folosite pentru a
se cuantifica valoarea activelor
defunctei Bănci Austro-Ungare
care se cuveneau României ca şi stat succesor. Tot la Cluj, pulsa viața bancară
a Transilvaniei, de aceea, orașul a devenit cutia de rezonanță economică și
socială a Ardealului, iar bancherii ardeleni au făcut ceea ce reprezintă datoria tuturor bancherilor,
să-și protejeze clienții și partenerii de afaceri, indiferent de ce limbă vorbesc aceștia.
Unificarea monetară în România anului 1920 nu a fost doar un act monetar şi economic, ci a
fost cu adevărat un act istoric şi patriotic. Libertatea unei naţiuni, recunoaşterea, emanciparea şi
unificarea acesteia nu se puteau face fără o economie proprie, o zonă de liber schimb şi o monedă
unică. Leul a fost atunci un simbol de stabilitate, dar şi un instrument al Marii Uniri.
Septimiu Moga
Şef Compartiment Raportări Statistice Sondaje
de Conjunctură şi Comunicare
Sucursala Regională Cluj
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Educaţia financiară - POVESTEA NOASTRĂ
Povestea noastră începe în prima zi a anului şcolar 2014-2015.
Am pregătit elevilor mei, aşa cum fac toţi învăţătorii, setul de auxiliare pentru
clasa a IV-a. Legate cu panglică verde, cărţile stăteau cuminţi pe bănci, în aşteptarea
şcolarilor nerăbdători de a parcurge o nouă etapă a cunoaşterii.
Nu ştiu dacă noutatea disciplinei, modalitatea atractivă de prezentare a cărţilor de educaţie
financiară sau curiozitatea înnăscută a copiilor de a afla, explora, investiga sau, poate, toate acestea
la un loc, au trezit interesul copiilor, cert este că acest interes s-a menţinut constant pe tot parcursul
anului şcolar.
Am început, aşa cum încep eu fiecare disciplină, prin a răspunde celor două întrebări:
“La ce îmi foloseşte?” şi “Ce aş putea să devin?”.
Pentru mine este important ca şcolarii să înţeleagă sensul învăţării, care nu este acela de acumula
strict o multitudine de informaţii distincte, ci acela de a stabili relaţii intra şi interdisciplinare, de
a-şi forma competenţele necesare integrării acestor cunoştinţe în viaţa de fiecare zi, în perspectiva
devenirii unui adult competent şi performant.
Cu bucuria că am posibilitatea de a potenţa creativitatea copiilor, dincolo de achiziţiile de termeni
noi din domeniul financiar, am pornit la drum.
Ne-am rezervat în clasă un panou, pe care am etichetat în prima oră de educaţie financiară toate
temele de studiu. Acest loc a devenit colţul cel mai viu al clasei. La fiecare lecţie, copiii au adăugat
definiţii, informaţii, curiozităţi, proiecte, desene, afişe, colaje.
Mi-am asumat cu interes provocarea de a găsi modalităţi variate de prezentare a conţinuturilor
noi, precum şi surse şi resurse de explorare şi am fost surprinsă de rezultatele observaţiilor directe şi
ale evaluărilor curente privind rezultatul calitativ şi cantitativ al învăţării.
Am susţinut învăţarea mai ales în contexte informale, în situaţii concrete ale vieţii cotidiene: am
fost la sediul unei bănci, am folosit bancomatul, am făcut cumpărături în supermarket, am organizat
ateliere de creaţie, am făcut troc la târgul de toamnă, am economisit, apoi, cu bănuţii economisiţi am
cumpărat bilete la cinema.
La clasa a IV-a, am avut posibilitatea de a transcurricula conţinuturile, bucurându-ne să abordăm
dintr-o altă perspectivă, să aprofundăm şi să consolidăm noţiunile învăţate la educaţie financiară,
atât la matematică, cât şi la istorie, precum şi la educaţie civică sau limba şi literatura română.
Pornind de la textul studiat “Banul muncit” de Alexandru Mitru, la iniţiativa copiilor, am realizat un
proiect “Banul în literatură”.
Şi, mai mult decât atât, studiul acestei discipline ne-a pus în situaţia de a lucra frecvent în echipă,
ceea ce a adus un beneficiu inter-relaţional uriaş nouă, ca şi colectiv. Conform chestionarului aplicat
copiilor la final de an, a fost cea mai frumoasă experienţă de învăţare.

Şcoala Primară Optima, Voluntari
Director: Irina Istrat
ŞTIAŢI CĂ...
...bancnota românească
de 10 bani a intrat în
Cartea Recordurilor (Guinness
World Records) drept cea mai
mică bancnotă din lume?
A fost emisă în 1917, are ştampila
Ministerului de Finanţe al
României, iar dimensiunile
acesteia erau de
doar 2,75 x 3.80 cm.
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ECONOMISIREA
Părinții mei m-au învățat
Să fiu foarte cumpătat,
Să nu cheltui în neștire
Pentru lucruri inutile.
Proiect: ,,Banii, mijloc de schimb’’
- clasa a III-a A, Şcoala Emil Racoviţă, Oneşti,
Profesor coordonator: Simona Elena Andrei
ŞTIAŢI CĂ...
...bancnotele au fost introduse
de negustorii chinezi de ceai,
la începutul secolului al X-lea?
Aceştia încheiau mari tranzacţii
cu bilete la ordin,
cu scopul evitării transportului
monedelor metalice.
Administraţia chineză adoptă
oficial bancnotele în 1024.

Există o vorbă înțeleaptă:
,,Adună bani albi pentru zile negre!"
Eu așa am înțeles:
Banii să nu-i risipesc,
În bancă se înmulțesc,
Astfel, eu economisesc.
Riana Jurcă, clasa a IV-a B
Liceul Teoretic Sebiş, jud. Arad
Profesor coordonator:
Andreia Arabela Bun

ŞTIAŢI CĂ...

… de vreo treizeci de ani,
din ce în ce mai multe state au trecut
la adoptarea bancnotelor din polimer,
care sunt mult mai rezistente la rupere
şi la şifonare decât cele din hârtie?
În 2008, cinci ţări aveau în circulaţie,
în totalitate, bancnotele din polimer:
Australia, Noua Zeelandă, Brunei,
România şi Vietnam. O duzină de alte
state au în prezent astfel de bancnote în
circulaţie, în paralel cu cele de hârtie.

Lecţii de educaţie financiară
- clasa a IV-a, Şcoala Turt, Satu Mare
Profesor coordonator: Maria Belbe

ŞTIAŢI CĂ...
…prima bancnotă de polimer
emisă de România
a fost cea de 2.000 de lei (ROL),
din 1999, cu ocazia
clipsei totale de soare,
in 11 august a acelui an,
România fiind prima ţară
europeană care a pus în circulaţie
astfel de bancnote de polimer?
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ŞTIAŢI CĂ...

Proiect: ,,Bani albi pentru zile negre’’
clasa a IV-a C Step by Step
Profesor coordonator: Maria Alexandru
Liceul Pedagogic ,,Spiru Haret” Buzău

...în trecut
oamenii foloseau
diferite lucruri
în calitate de bani:
sare, boabe de cacao,
dinți de rechin,
pietre prețioase?

Bani să fie, că loc pentru ei - destul!
Banul e rotund: se rostogoleşte
până îşi găseşte un stăpân.
Negociere, vânzare,
cumpărare

Satisfacţia
banului muncit

Banii nu cresc în pom.
Banul ascuns în pământ,
nici creşte, nici rodeşte!

Proiect: ,,De la idee la bani’’
clasa a IV-a
Profesor coordonator: Ana Curetean
Şcoala Gimnazială ,,Iosif Moldovan” Arad
ŞTIAŢI CĂ...
...cea mai mică monedă din lume
cântărește doar 0.002 grame
și provine din Nepal?
...cea mai grea monedă din lume
cântărește 43 kg și provine din Suedia?
...primul bancomat din lume
a fost construit la Londra în 1967?

Proiect: ,,Despre bani - Lecţii de viaţă
dincolo de poveste’’
clasa a III-a
Profesor coordonator: Felicia Gabriela Ştefan
Şcoala Gimnazială Bircii, Scorniceşti, jud. Olt

...primele monede au apărut
pe teritoriul României la malul Mării Negre?
… moneda Euro s-a născut în 1999
şi a început să se plimbe în 2002?
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