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Personalităţi

Menelas Ghermani, un finanţist cum mulţi ar trebui să fie...
Nicolae Iorga spunea că niciodată România nu avusese atâtea personalităţi creatoare ca la
sfârşitul secolului al 19-lea. Un exemplu de excepţie în acest sens îl
reprezintă bancherul Menelas Ghermani.

1834 - 1899

Tehnician prin excelenţă,
şcolit la Viena, bogat, avându-şi
propria bancă la Bucureşti,
acesta rămâne în analele finanţelor
româneşti ca omul care şi-a
materializat mai multe proiecte
absolut benefice pentru ţară.

Astfel, a lichidat biletele ipotecare instituite în urma reformei agrare a principelui Cuza în
1864; operaţia era estimată a se înfăptui în 27 de ani. M. Ghermani a realizat-o într-un an, cu costuri
minime – prin lansarea unui împrumut intern cu subscripţie publică.
În 1867, Parlamentul a votat legea bimetalismului, aur - argint. Abia în 1873, s-au pus în
circulaţie 25 de milioane de lei în monedă de argint, dar acest metal se deprecia continuu din cauze
ce nu priveau doar starea de sănătate a economiei româneşti. La început, raportul aur – argint era
de 1:15,5. Diferenţa între valoarea comercială şi cea monetară dată de cele două metale genera prima
la aur (agio). În timpul Războiului de Independenţă, ruşii aduseseră la noi 40 de milioane de ruble.
Astfel, sporise cantitatea de argint pe piaţă, ceea ce a provocat o criză exprimată în primul rând în
creşterea agio-ului la 17%. M. Ghermani a luat o decizie drastică: a transformat stocul de argint al
Băncii Naţionale în aur, ajungându-se aşa la monometalism. Socotit „părinte al legii”, finanţistul a
reuşit întreaga operaţie doar cu 12 milioane de lei. Criticile vehemente născute atunci în Parlament
priveau nu atât măsura ca atare, ci faptul că Banca Naţională era citadelă liberală. S-au invocat
motive nesustenabile: scumpirea ori raritatea capitalurilor, scăderea producţiei naţionale în general,
curs forţat pentru moneda naţională. În fine, plecarea aurului din ţară în cazul importurilor masive.
Cum a procedat totuşi M. Ghermani?
După ce a cerut Băncii Naţionale să schimbe lunar 5 milioane monede de argint din stoc pe
fonduri de stat, până la primirea echivalentului în aur – şi a fost refuzat – el a decis devalorizarea
pieselor de argint cu ajutorul casei vieneze Torsch. Efigia lor a fost ştearsă şi înlocuită pe faţă şi pe
revers cu câte o cruce. Argintul astfel dobândit a fost vândut în Anglia şi India.
Aceeaşi determinare a dovedit-o M. Ghermani în reorganizarea Băncii Naţionale. Ca instituţie
de emisiune, aceasta păstra beneficiul peste 7% din operaţiile efectuate, emitea bilete de bancă la
purtător şi îşi constituia un stoc în aur de 40% din fondurile deţinute. Valoarea nominală a biletelor
de bancă în circulaţie era de 100, 500 şi 1000 de lei.
Mai amintim de reforma bugetară impusă de acelaşi ministru, după dezbateri de cinci luni în
Parlament – „adevărat record mondial”, cum observa cineva ironic. Apoi, în materie de pensii, el a decis
pensionarea bărbaţilor la 54 de ani şi a femeilor la 45 de ani (după 15 ani de serviciu, cu 40% din salariu).
Peste timp, imaginea lui Menelas Ghermani rămâne cea a unui om echilibrat, excelent
profesionist şi care s-a preocupat mai presus de toate de redresarea şi creşterea profitului în ceea ce
priveşte finanţele României.

Prof. dr. Georgeta Filitti
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Educaţie europeană

Schimb de experienţă pe tema educaţiei financiare

organizat de Joint Viena Institute în perioada 16-18 Noiembrie 2015
Cultură financiară și educație financiară – două concepte importante care au stat la baza
discuțiilor care au avut loc la seminarul „Financial Education”. Au fost abordate diverse subiecte pe
tema educației financiare, acestea putând fi sintetizate în următoarele categorii: prezentări, cursuri
interactive pe grupuri de lucru, mese rotunde, precum și susţinerea unor studii de caz realizate de
reprezentanţi din Banca Austriei, Banca Franței, Banca Elveției și Banca Centrală Europeană.
Au fost subliniate diverse inițiative internaționale în
realizarea educației financiare, pe baza informațiilor obținute
de pe internet, menționându-se totodată țările care dețin
deja o strategie națională pentru educație financiară. A fost
reiterat rolul important al existenței unei strategii naționale
pentru educație financiară, întrucât prin elaborarea acesteia
colaborează toți actorii de pe piața financiar-bancară și,
de asemenea, se definește scopul acesteia și se responsabilizează părțile implicate în respectarea
termenelor de aducere la îndeplinire. A fost subliniată experiența Marii Britanii și Poloniei în acest
domeniu. Este de menționat faptul că țările participante care au o strategie națională de educație
financiară, introducând-o ca disciplină școlară, nu au reușit încă să se apropie de ciclul preșcolar și
primar, ci mai mult de cel gimnazial și liceal.
Prezentările au fost făcute
de specialiști din băncile centrale
ale Austriei, Franței și Elveției,
OECD, precum și din
mediul academic.

A fost prezentat cazul Austriei, cu accent
pe segmentul de copii mici (învățământul primar,
gimnazial), arătându-se că Banca Austriei organiza
campanii în ”autobuzul Euro” în care se făcea o
prezentare a trocului, după care se
explica procesul de vânzare-cumpărare
utilizându-se banii, se prezenta moneda
euro, cu elementele de siguranță etc.
Banca Austriei a pregătit campanii costisitoare, apelând la studenți voluntari care
mergeau până la casierii din supermarket-uri pentru a le face cunoscute noile
bancnote de 5, 10, 20 euro și elementele de siguranță ale acestora.
Au fost prezentate, de asemenea, proiectele educaționale realizate de Banca Centrală Europeană
destinate, în special, elevilor de liceu din țările zonei euro, dar și implicarea Băncii Franței în realizarea
unui muzeu modern al băncii.
Principalele concluzii ale seminarului au constat
în: necesitatea ca educația financiară să se predea de la o
vârstă fragedă în școală, mai ales atunci când școala este
obligatorie, iar copiii au acces egal la aceste cunoștințe;
copiilor ar trebui să li se explice noțiuni elementare de
educație financiară încă de la vârsta la care încep să
ceară prima jucărie; încă de la acea vârstă trebuie să
li se explice diferența dintre nevoie și dorință și să li se
arate o prioritizare a cheltuielilor.
Întrucât elevii, dascălii și jurnaliștii sunt considerați
multiplicatori de informație, s-a pus un accent deosebit
pe necesitatea formarii dascălilor. Multe din țările
participante au afirmat că efectuează, deja, cursuri de
formare formator cu dascălii.

Alături de România, la seminar au
mai participat reprezentanți ai băncilor
centrale din Republica Kosovo,
Kazahstan, Azerbaidjan, Rusia,
Georgia, Moldova, Croația, Turcia
etc, ai ministerului finanțelor din
Rusia, Lituania, Serbia, precum și din
autoritățile de supraveghere financiară
din Moldova, Letonia şi alte state.

Ligia Georgescu-Goloșoiu
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Istoria banilor

Monede comemorative
Cunoaştem cu toţii
monedele româneşti aflate în circulaţie.
Ele cuprind patru valori nominale
(1 ban, 5 bani, 10 bani şi 50 bani),
iar design-ul lor este simplu şi uşor
de recunoscut: stema şi numele României
pe avers şi valoarea nominală, pe revers.
Oare numai aceste patru tipuri de monedă
să fie însă, în prezent, în circulaţie în ţara noastră?

Moneda de
circulaţie
de 50 bani

Unii dintre cititorii acestor rânduri,
dacă au fost destul de norocoși, vor fi primit
poate rest la cumpărături o monedă de 50
bani cu design diferit de acela al pieselor
cu această valoare nominală pe care le
întâlnim în fiecare zi în circulație. Ce fel de
monede or fi acestea?
Astfel de piese poartă denumirea de
monede de circulație cu caracter
comemorativ, sau, pe scurt,
monede comemorative.

Ele au aceleași caracterisitici tehnice (material, dimensiuni și greutate) ca
una dintre monedele aflate în circulație, de obicei aceea cu valoarea nominală
cea mai mare (în România, 50 bani), dar tirajul lor este mult mai mic (de aceea
am spus că aceia dintre voi care au primit rest o astfel de monedă sunt norocoși).
Design-ul lor diferă însă de acela al pieselor obișnuite, ilustrând un eveniment
sau o personalitate în onoarea căreia s-a emis moneda respectivă. Așa se explică
denumirea de „comemorative”. Beneficiind de o răspândire largă, pentru că
se pun în circulație în aceleași condiții ca și piesele obișnuite, prin intermediul
plăților către instituțiile de credit, monedele comemorative reprezintă astfel un
mod inedit și eficient de educare a publicului.

Cea mai veche emisiune de circulație cu caracter
comemorativ din țara noastră o constituie monedele din
argint cu valori nominale de 1 leu și 5 lei din 1906, denumite
în legea de emisiune ca „jubiliare”, care au fost emise cu
prilejul aniversării a patru decenii de domnie a Regelui
Carol I. În zilele noastre, prima emisiune comemorativă
de după 1989 este aceea de 10 lei 1995, din oțel placat cu
nichel, dedicată semicentenarului FAO, fiind urmată la
distanță de patru ani de moneda din aluminiu cu valoarea
nominală de 500 lei, dedicată Eclipsei Totale de Soare din
1999.

1 leu 1906

Începând cu anul 2010, emisiunile comemorative au
devenit o practică obișnuită a Băncii Naționale a Românei.
De atunci și până în prezent, au fost puse în circulație cinci
astfel de monede, în anii 2010, 2011, 2012, 2014 și 2015,
monede pe care le prezentăm în cele ce urmează.

Moneda
comemorativă de
500 lei 1999,
Eclipsa Totală
de Soare
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Istoria banilor
În anul 2010, s-a împlinit un secol de la primul zbor al unui român cu
un aeroplan de construcție proprie. În după-amiaza zilei de 4 iunie 1910, pe
câmpul de la Cotroceni, unde se afla pe atunci Aerostația militară, Aurel Vlaicu
s-a desprins de la sol, zburând pe o distanţă de 50 m, cu un aparat pe care-l
construise el însuși la Arsenalul Armatei. „Nu m-am ridicat atunci mai mult
de patru metri”, povestea inventatorul mai târziu. „Cu toate acestea, nici Alpii
nu mi-i închipuiam mai înalți ca înălțimea la care mă ridicasem eu. Fiindcă
patru metri erau atunci pentru mine un record formidabil, un record care-mi
consacra mașina. Zburasem, și asta era principalul.”
Moneda comemorativă din anul 2010, prin care Banca Națională a
României a onorat primul zbor al lui Aurel Vlaicu, prezintă pe revers portretul
temerarului aviator și aeroplanul „Vlaicu I”, inventat și construit de acesta.
50 bani 2010
Aurel Vlaicu

50 bani 2011
Mircea cel Bătrân

50 bani 2012
Neagoe Basarab

În 2011, s-au împlinit 625 de ani de la urcarea pe tronul Țării Românești a
voievodului Mircea cel Bătrân. Lunga domnie de 32 de ani a acestuia (1386-1418)
a reprezentat o perioadă de stabilitate, care a favorizat organizarea instituţională
şi administrativă, dezvoltarea economică, realizări notabile sub aspect cultural
(mănăstirea Cozia a fost ctitorită în această perioadă) şi consolidarea poziţiei ţării
pe plan internaţional. În timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, Ţara Românească
a avut cea mai mare întindere teritorială, cuprinzând Valahia, Dobrogea, regiunile
Almaşului şi Făgăraşului, Banatul de Severin şi sudul Basarabiei, aceasta în
contextul zonal dificil al rivalităţii dintre regatele catolice ungar şi polon şi al
ocupării Peninsulei Balcanice până la linia Dunării de către Imperiul Otoman. În
inevitabilul conflict cu turcii, Mircea cel Bătrân a dovedit deopotrivă calităţi de
conducător de oşti (victoria de la Rovine) şi abilităţi de diplomat, chiar dacă, în
faţa copleşitoarei puteri a otomanilor, a acceptat să le plătească tribut, pentru ca
Ţara Românească să-şi păstreze autonomia.
Având în vedere personalitatea acestui mare voievod al românilor, Banca
Naţională a României a dedicat moneda comemorativă din 2011 împlinirii a 625
de ani de la urcarea lui pe tron. Pe aversul monedei se regăseşte o reprezentare
a mănăstirii Cozia, ctitoria şi locul de veşnică odihnă a voievodului, iar pe
revers se află portretul acestuia.
Aniversarea a cinci veacuri de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a
voievodului Neagoe Basarab (1512-1521) şi de la începerea construirii bisericii
Mănăstirii Curtea de Argeş, a prilejuit, în 2012, emiterea unei noi monede
comemorative, dedicate acestui dublu eveniment. La 23 ianuarie 1512, cu
sprijinul puternicei familii a boierilor Craioveşti, Neagoe Basarab a urcat în
scaunul Ţării Româneşti. Domnia lui a fost „o epocă excepţională de pace şi
cultură în mijlocul unei întunecoase furtune de mai mulţi secoli”, după cum
scria Bogdan-Petriceicu Hasdeu, care-l numea pe voievod un „Marc Aureliu
al Ţării Româneşti, principe artist şi filozof”. În contextul relaţiilor tensionate
dintre Imperiul Otoman şi Regatul Maghiar, stabilitatea ţării depindea de plata
tributului către Înalta Poartă, iar domnitorul a consimţit la achitarea haraciului
și a evitat angajarea într-un conflict cu turcii. Atenţia lui s-a îndreptat către
menţinerea stabilităţii interne şi asigurarea prosperităţii economice a ţării,
reuşind să transforme o domnie de numai nouă ani într-o epocă de pace şi cultură.
Astfel, Neagoe Basarab şi-a legat numele de ctitorirea bisericii episcopale de la
Curtea de Argeş, a cărei frumuseţe, „prilej de uimire”, este „fără pereche printre
mănăstiri” (Paul din Alep) şi a bisericii vechi a Mitropoliei din Tărgovişte, azi
dispărută, „mare şi frumoasă cu opt turle, şi tot rotunde, cum se satură ochii
tuturor de vederea ei” (apud C. Giurescu), dar şi de ctitorirea, restaurarea sau
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Istoria banilor
completarea mai multor alte lăcaşuri de cult. Nu în ultimul rând, prin Învăţăturile lui Neagoe Basarab
către fiul său Teodosie, literatura română recunoaşte în Neagoe Basarab un valoros precursor.
Moneda comemorativă dedicată domnitorului Neagoe Basarab şi ctitoriei lui de la Curtea de
Argeş prezintă pe revers portretul domnitorului şi imaginea bisericii acestei mănăstiri.
În 2014, s-au îplinit 650 de ani de la începutul domniei lui Vladislav I Vlaicu
în Ţara Românească. Nepot al întemeietorului Basarab I (1310-1352) şi fiu al lui
Nicolae Alexandru (1352-1364), căruia i se datorează aderarea Ţării Româneşti
la Biserica Ortodoxă, Vladislav I Vlaicu ( 1364-1376/1377) a completat opera
celor doi iluştri înaintaşi ai săi desăvârşind organizarea internă a ţării. Lui i se
datorează înfiinţarea primului sistem monetar din Ţara Românească, în 1365,
şi a primei monetării autohtone, care funcţiona în incinta reşedinţei domneşti
de la Curtea de Argeş. Sistemul monetar al lui Vladislav I cuprindea trei tipuri
de monedă din argint: ducaţi munteni, având o greutate medie de 1.05 g, dinari
(sau ducaţi reduşi – după unele studii recente) în greutate de 0,7 g (două treimi
din ducatul muntean) şi bani (0,35 g, sau o jumătate de dinar sau o treime de
ducat). Acest sistem monetar era astfel conceput încât monedele să fie acceptate
atât în schimburile comerciale cu Transilvania, unde circula dinarul unguresc,
echivalent cu dinarul lui Vlaicu, cât şi la Sudul Dunării, unde erau folosiţi groşii
balcanici, similari ducaţilor munteni.
Moneda comemorativă din 2014 redă pe avers biserica ,,Sf. Nicolae
Domnesc’’ de la Curtea de Argeş, locul de înhumare al voievodului Vladislav I
Vlaicu, iar pe revers portretul acestuia şi cele două feţe ale unui ducat muntean
emis în timpul domniei lui.

50 bani 2014
Vladislav I Vlaicu

În urmă cu 10 ani, la 1 iulie 2005, a intrat în circulaţie „leul nou”,
consecinţă a unui proces de denominare pregătit şi implementat de Banca
Naţională a României şi susţinut de către întreg sectorul bancar, de autorităţile
centrale şi locale, de marile lanțuri de magazine, oficiile poștale și mass media
de pe tot cuprinsul ţării. Motto-ul acţiunii de denominare „Nimeni nu pierde,
nimeni nu câștigă. Totul se simplifică” s-a adeverit în practica celor 10 ani care
au urmat. Simplificarea a sporit eficiența operaţiunilor din punct de vedere
monetar, contabil și bancar, a dus la apariția prețurilor promoționale şi a
generat o mai mare încredere în moneda națională, fapt care se reflectă în
sporirea economisirilor în lei, ce au devenit dominante. La un deceniu de la acel
nou început, inflația a scăzut iar leul a dobândit valori normale, comparabile
cu cele europene, inclusiv în ceea ce privește variațiile de piață, valori demne
de statutul de monedă convertibilă, pregătind astfel viitoarea trecere la euro.
După o lungă perioadă de inflaţie, subdiviziunea leului – banul – a reintrat în
circulaţie, adeverind şi la propriu şi la figurat zicala „banul are valoare’’.
50 bani 2015
Având în vedere importanţa apariţiei „leului nou” în istoria recentă a ţării
Denominarea
noastre, Banca Naţională a României a dedicat moneda comemorativă din 2015
împlinirii a 10 de ani de la denominarea monedei naţionale. Pe aversul monedei, monedei naţionale
regăsim alături de numele şi stema României, valoarea nominală
„50 BANI”, şi anul de emisiune 2015, iar în plan secund, în spatele Aceste cinci piese de 50 de bani
valorii nominale și al stemei, textul inscripționat continuu, pe 5
sunt monedele comemorative
rânduri, „BNR50”. Pe revers, se află imaginea Palatului Vechi al
aflate astăzi în circulaţie.
Băncii Naționale a României, inscripția aniversară şi anul când a
Dacă aveți norocul
avut loc denominarea - „2005”.
să le primiți rest la magazin,
păstrați-le cu grijă
Cristian Ciornei
în colecția voastră.
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Istorie bancară

Banca Naţională a României – Sucursala Galaţi
Istoria înființării Băncii Naționale a României și a primelor sale structuri teritoriale a fost mereu
studiată, documentată și amplu prezentată în decursul timpului. Începutul funcționarii Sucursalei
Galați nu face excepție de la această regulă însă, cu toate acestea, ca orice început, rămâne interesant
și fascinează încă. În cele ce urmează, vă propun o scurtă incursiune în timp pentru a vedea cum a
fost reflectat în presa vremii acest important eveniment.
După cucerirea independenţei de stat, în
anul 1877, evoluţia economică a României s-a
accelerat. Direcţiile de acţiune au constat în
omogenizarea dezvoltării economice interne şi
integrarea în fluxurile economice - comerciale
europene. Rolul Galaţiului în atingerea acestor
obiective a fost major, oraşul fiind la acea dată
principala piaţă a Moldovei şi, mai mult decât
atât, principala poartă de import a întregii
economii româneşti.

Pe acest fond de dezvoltare şi
modernizare economică a ţării,
din necesitatea susţinerii acestei direcţii
prin crearea cadrului instituţional adecvat,
în 17 aprilie 1880 a luat fiinţă
Banca Naţională a României,
instituţie fundamentală a statului,
care a impulsionat, încă de la înfiinţarea sa,
dezvoltarea modernă a economiei în general
şi a sectorului financiar în particular.

Înființarea Sucursalei Galați a avut loc în anul 1880, așa cum reiese chiar din legea de înființare
a BNR 1 care stipula la articolul 3: ,,Acum, imediat se vor înfiinţa sucursale la Iaşi, Galaţi, Brăila și
Craiova”. Banca şi-a început activitatea un an mai târziu, fapt evocat de cotidianul local Poșta din
data de 15 martie 1881, care consemna că: „Sucursala Băncei Naționale din orașul nostru va începe
a funcționa de Luni 16/28 ale curentei în localul casei Calergi (Hotel Dacia)” după ce, în prealabil,
același ziar anunța în numărul din 5 martie 1881, la rubrica noutăți: „Mai nou D. Borghetti s’a numit
director Sucursalei Băncei Naționale din Galați”.
Activitatea a demarat, așadar, într-un local
închiriat, avându-l ca director pe Antoniu Borghetti
„un bătrân fost comerciant și mare industriaș”2 însă,
în scurt timp, avea să înceapă construirea unui sediu
propriu, adecvat activității bancare. Cotidianul
Galații anunța, în numărul din 17 iulie 1885, începerea
lucrărilor de edificare a sediului sucursalei: „Astăzi
la ora 9 a.m. s’a pus pietra fundamentală la clădirea
sucursalei băncei naționale de Galați, în asistența d-lui
director Borghetti …… Pergamentul cu inscripțiune
a fost pus în pietra fundamentala de către d-șora fiica
directorului băncei”, lucrări care au fost finalizate doi
ani mai târziu.
1 Legea pentru înfiinţarea unei bănci de scompt şi circulaţiune publicata in Monitorul oficial nr. 90 din 17 aprilie 1880;
2 Vocea Covurluiului, II, nr. 22 din 21 februarie 1893;
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Istorie bancară
Sucursala din Galați a BNR a derulat la început toate operațiunile specifice Băncii Naționale de
la acea vreme, dar „cea mai însemnată operațiune ce face Banca e scomptul efectelor comerciale” iar „a
doua operațiune tot așa de importantă, ce face Banca, e împrumutul pe gagiu de efecte publice”3. Cele
mai importante două operațiuni, în opinia ziariștilor, respectiv operațiunea de scontare și acordare
de împrumuturi, se aflau într-o continuă creștere ca volum, evoluție care este pusă în corelație cu
nivelul dezvoltării economiei locale fiindcă „este știut că, mai ales în privinţa importului, piața Galaților
(afară de București) ocupă primul loc al României” 4.
În final, putem afirma că
fondarea unei instituții de o
asemenea anvergură a presupus
eforturi materiale și umane
considerabile,
acțiuni
ferme,
determinare şi consecvenţă din
partea salariaților băncii, ale
căror rezultate au fost remarcate
la timpul lor, dar care se pot
vedea și astăzi. Clădirea, actualul
sediu al Agenției BNR Galați, a
cărei construcție a început acum
130 de ani, înfruntă și astăzi
timpul, fiind declarată monument
de arhitectură, iar activitatea
desfășurată în interiorul edificiului
nu a încetat de atunci niciodată.

Isac Borș
Director Agenţia BNR Galaţi

3 Vocea Covurluiului, II, nr. 22 din 21 februarie 1893;
4 Vocea Covurluiului, II, nr. 23 din 22 februarie 1893;
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Performanţe în educaţie

Simpozionului naţional
“Formarea şi evaluarea competenţelor în predarea
educaţiei financiare la nivelul învăţământului primar:
metode şi tehnici moderne de predare”
În data de 27 noiembrie 2015, a avut loc la Banca Națională a României – Sala Mitiță
Constantinescu - prima ediție a simpozionului național «Formarea și evaluarea competențelor în
predarea educației financiare la nivelul învățământului primar: metode și tehnici moderne de predare».
La eveniment, au participat peste 80 persoane (reprezentanţi ai Băncii Naționale a României, ai
Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, ai Inspectoratului Şcolar Prahova, directori
de şcoală, dascăli şi presă) din municipiul Bucureşti şi din judeţele limitrofe: Buzău, Dâmboviţa,
Giurgiu, Ilfov, Prahova şi Teleorman.

Prin derularea primei ediţii a simpozionului, s- a realizat un schimb de experienţă între dascăli,
în domeniul implementării disciplinei opţionale Educaţie financiară la ciclul primar şi a avut ca
finalitate cunoaşterea şi împărtăşirea diverselor modalităţi de lucru, strategii de predare a disciplinei
opţionale, abordări interdisciplinare, în scopul obţinerii performanţelor şcolare şi al împărtăşirii
exemplelor de bună practică la standarde europene.

EDUCAŢIA FINANCIARĂ PE ÎNŢELESUL TUTUROR
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Performanţe în educaţie

În cadrul simpozionului, au fost prezentate 12
proiecte (în două ateliere de lucru), din cele 130 primite de
la dascăli din 20 judeţe ale ţării şi din municipiul Bucureşti.
Proiectele prezentate au avut un înalt conţinut pedagogic
şi ştiinţific, ridicându-se la nivelul standardelor europene.
Acestea s-au caracterizat prin claritate, originalitate în
procesul instructiv-educativ, creativitate şi logică, îmbinând
elementele de educaţie financiară cu cele antrepronoriale.
Cu alte cuvinte, acestea şi-au atins scopul respectiv în
pregătirea şi responsabilizarea dascălilor în acest domeniu,
prin promovarea exemplelor de bune practici şi valorizarea
muncii în echipă.
Am sesizat, astfel, creşterea gradului de
implicare a cadrelor didactice, a copiilor şi
părinţilor în activităţi de educaţie financiară,
cunoașterea mai bună a particularităților
culturale românești, precum și conturarea unei
imagini complete a modului în care banii sunt
percepuţi, cheltuiţi, economisiţi, împrumutaţi,
investiţi și donați, concomitent cu dobândirea
unor abilităţi de gestionare a acestora.

Din agenda simpozionului...
• Interdisciplinaritate şi interactivitate în predarea
educaţiei financiare • Bancomatul - poartă spre
lumea finanţelor • Educaţia financiară - un domeniu
al transferabilităţii competenţelor şcolare
• Strategii de predare motivantă a educaţiei
financiare - Importanţa banilor şi administrarea lor
• Metode activ - participative de predare - învăţare a
educaţiei financiare - Banii şi viaţa oamenilor
• Jurnal de venituri şi cheltuieli ale familiei

Ligia Georgescu-Goloșoiu
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Monitorizare

Vizită la şcoli din Moldova
În timpul deplasării, m-am întâlnit cu
inspectorii de învățământ primar din județele
respective, cu dascăli care predau în acest an școlar
educația financiară și cu dascăli care doresc să
predea în anul școlar viitor, precum și cu elevi.
De asemenea, aproape în toate județele, m-am
întâlnit în amfiteatrele școlilor cu metodiști din
învățământul primar și cu șefi de cercuri pedagogice,
precum și cu elevi, care doresc să popularizeze
disciplina opțională, avându-se în vedere atât gratuitatea materialelor, cât și faptul că predarea
disciplinei se realizează pe baza unor auxiliare curriculare.
În perioada 18 – 24 octombrie 2015,
am efectuat o vizită de lucru
în 6 județe din Moldova (Iași, Vaslui,
Suceava, Botoșani, Neamț și Bacău)
și, cu acest prilej, am vizitat mai multe
școli din mediul urban și rural.

Scopul deplasării a constat în:
- monitorizarea felului în care se derulează proiectul
în județele respective;
- promovarea disciplinei ”Educație financiară” în
rândul cadrelor didactice, parinților și elevilor;
- promovarea exemplelor de bună practică şi
valorizarea muncii în echipă;
- încurajarea originalităţii şi creativităţii în procesul
instructiv-educativ;
- stimularea imaginaţiei şi dezvoltarea competenţelor
de comunicare interdisciplinară;
- promovarea tehnicilor şi metodelor moderne de
lucru cu copiii;
- aplicarea diverselor modalități de lucru, strategii
de predare a disciplinei, abordări transdisciplinare
ș.a., în scopul obţinerii performanţelor școlare şi al
dezvoltării unui stil propriu de muncă, mai ales, în
direcţia încurajării acţiunilor care permit asigurarea
calităţii în educaţie.

Din monitorizarea făcută în mediul urban
și rural, am un feed back pozitiv:
- elevii participă bucuroși la jocul de rol, desenează,
cântă, rezolvă exerciții pe tema banilor;
- organizează în clasă târguri pentru a simula trocul
sau vânzarea – cumpărarea prin utilizarea banilor;
- urmăresc îmbinarea creativității cu gândirea
logică;
- participă la diverse concursuri organízate în clasă;
- compun poezii și ghicitori pe tema banilor;
- realizează machete și rezolvă rebusuri.

EDUCAŢIA FINANCIARĂ PE ÎNŢELESUL TUTUROR
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Opinii

Fiind o disciplină trans-curriculară, în timpul căreia se îmbină jocul de rol cu elemente teoretice,
cu probleme de matematică financiară, cunoștințe de istorie, limbă română, antreprenoriat, tehnica
negocierii, muzică, desen, comunicare etc., disciplina este foarte îndrăgită atât de elevi, cât și de dascăli.
Menționez, de asemenea că, la toate întâlnirile avute până în prezent în țară, atât dascălii, cât și
inspectorii de învățământ primar au subliniat necesitatea realizării unei formări a cadrelor didactice
(cursuri de formare formator în domeniul educației financiare) la nivel național, adică formarea a cel puțin
două persoane în fiecare județ, care apoi, la rândul lor, să-i formeze pe ceilalți interesaţi de aceasă disciplină.

Ligia Georgescu-Goloșoiu
,,Cu ajutorul Educaţiei financiare reuşim
să înţelegem valoarea banului şi influenţa
pe piaţa liberă. Totodată, ne ajută să ne
descurcăm în societate.
Rolul educaţiei financiare în şcoli este
important pentru elevi, întrucât valorificăm
cultura şi importanţa economiei de piaţă.
Cu cât aprofundăm mai multe cunoştinţe,
cu atât mai mult reuşim să devenim
mai economi în privinţa cheltuielilor,
reprezentând un obiect esenţial elevilor.’’
elev Mario Cristian Cibicenco,
Piatra-Neamţ

,,Educaţia financiară
este utilă pentru noi, copiii,
pentru a învăţa din şcoală
folosirea banilor, economisirea
lor, pentru a munci
ca să primim o răsplată.
Omul este o fiinţă raţională
care are la bază un sistem de
nevoi şi de dorinţe şi,
dacă nu ştii să economiseşti,
nu mai poţi asigura
traiul de zi cu zi.’’
elev Ştefana Ciofoaia,
Piatra-Neamţ

,,Educaţia financiară este binevenită
deoarece imprimă elevilor ideea că
nimic nu se obţine gratuit în viaţă,
ci prin efort, motivaţie şi voinţă.
Exprimarea din materialele prezentate
elevilor este simplă şi clară, folosindu-se un
limbaj adecvat particularităţilor de vârstă.
Se îmbină toate cele trei forme ale educaţiei:
formală, nonformală şi informală.’’
prof. Ramona Liliana Iosub,
Piatra-Neamţ
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OLIMPIADA MICILOR BANCHERI
EDIŢIA A III-A
CONCURS NAŢIONAL DE EDUCAŢIE FINANCIARĂ
PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
22 FEBRUARIE - 24 APRILIE 2016
• Faza locală - lucrare scrisă
(şcoală) - proiect
• Faza naţională - lucrare scrisă
• Festivitatea de premiere
Banca Naţională a României

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ
,,SPEND SMART, LIVE SMART’’
EXPERIENŢE EUROPENE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FINANCIARE
4 FEBRUARIE 2016 - BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
SALA ,,MITIŢĂ CONSTANTINESCU’’
• Croaţia • Polonia • Portugalia • România • Turcia
DEZBATERI, PROIECTE, EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ
Parteneri: Asociaţia pentru Promovarea Performanţei în Educaţie,
Revista Cutezătorii, instituţii de credit şi financiare, companii, presă
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Proiecte

,,În calitate de cadru didactic şi părinte,
consider că, prin Proiectul iniţiat şi
dezvoltat de BNR, învăţământul românesc
s-a revigorat cu această disciplină
(chiar şi ca opţional) şi se apropie mai mult
de standardele educative la nivel mondial,
existând ţări în care educaţia financiară
începe de la grădinită.’’
prof. Irina Istrat,
Voluntari - Ilfov

,,Mi-am amintit cu plăcere informaţiile
dobândite în clasa a IV-a, la ora opţională
Educaţie financiară - Banii pe înţelesul
tuturor. A fost o provocare să cunosc şi
să înţeleg cât mai multe informaţii despre
bani şi bănci, despre cum să economisim.
Pot spune că am învăţat că banii sunt
importanţi, se obţin prin muncă şi trebuie
cheltuiţi cu grijă.’’
elev Diana Pereanu,
Buzău

Dragi copii,
În pădurea de pe deal,
Toamna iarăși a sosit,
Pomii toți au ruginit.
Greierașul amorțit
Merge singur pe cărare,
Cu chitara în spinare.
Și cum merge el, pâș-pâș,
Târâind un picioruș,
Dă norocul peste el
Și găsește nou-nouț,
Pe sub frunze, un bănuț.
Bucuros, nevoie mare,
Că-și poate lua mâncare,
Se pornește pe cărare
Către magazinul „Vica”,
Unde șefă, e furnica.

Educaţie financiară prin joc
Formele banilor
,,Aventurile unei monede’’
prof. Irina Istrat,
Şcoala Optima, Voluntari - Ilfov

Poezie
matematică
Trece cloşca
către sat,
Merge către bancomat.
Să retragă 16 lei
Pentru puişorii ei.
Şi ieri, a făcut la fel
Pentru-n pui mai
cuminţel.
Puii-ntreabă-n piuit:
- Cât cloşca a cheltuit?
prof. Viorica Boarcăş,
Şcoala N. Titulescu, Buzău

,,Cel mai puternic argument pentru integrarea disciplinelor este
însuşi faptul că viaţa nu poate fi împărţită pe discipline.’’

J. Moffett

prof. Ecaterina Stancu,
Şcoala Gimnazială Chitila - Ilfov
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Proiecte
Rezolvând corect aritmogriful,
pe verticala A-B veţi găsi cuvântul

PERSONALITĂŢI
________________________
.

1. Chip al unei personalităţi reprezentat
pe o bancnotă
2. Culoarea bancnotei de 1 leu
3. ,,Fabrica'' de bancnote
4. Verso sau ...
5. Imprimarea bancnotelor se face pe
suport de ....
6. La imprimarea bancnotelor se folosesc
..... speciale
7. Prenumele poetului al cărui portret se
află pe bancnota de 500 lei
8. Numele poetului al carui chip se află pe
bancnota de 200 lei
9. Numele lui se află pe bancnota de 50 lei
10. La bancă păstrăm banii într-un ....
11. Transformarea leilor în ....... se face pe
baza unui curs de schimb.
12. Bancomat sau ...
13. Portretul acestui scriitor se află pe
bancnota de 100 lei.
prof. Ioana Drăghici
Şcoala Gimnazială Miron Costin, Bacău

,,Interdisciplinaritate şi interactivitate în
predarea educaţiei financiare’’
prof. Oana Denisa Bălău,
Şc. Gimnazială nr. 5, Piatra-Neamţ

EDUCAŢIA FINANCIARĂ PE ÎNŢELESUL TUTUROR
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De la copii primite...

,,Educaţia financiară - un domeniu al
transferabilităţii competenţelor şcolare’’
prof. Rodica Ştefănică,
Colegiul Naţional ,,Costache Negri’’ Galaţi

,,Mi-a plăcut să aflu despre
fabricarea banilor şi aş vrea să ştiu
mai multe despre istoria lor.
Nu mi-a plăcut să aflu că unii
oameni falsifică bani. E bine că
ni s-a spus despre elementele
de siguranţă. Eu le-am spus şi
părinţilor cum depistăm banii falşi
şi le-am arătat materialele primite
de la Banca Naţională a României.’’
elev Tania Badea,
Buzău

GHICITORI
Bună ziua, dragi copii!
Am venit să mă prezint,
Să citiţi şi să ghiciţi,
De ce oare sunt aici,
Cum pot eu să vă ajut?
Şi s-ofer în timp util, informaţii preţioase,
Dar şi bani pentru copiii care ştiu a socoti.
ATM eu mă numesc,
Azi vin să vă vizitez.
Cine repede ghiceşte,
Va trăi sigur, regeşte!
prof. Ioana Drăghici
Şcoala Gimnazială Miron Costin, Bacău

Poezie matematică
Ionuţ şi Gigeluş
Aveau câte-un
purceluş.
Nu-n grădină,
sprintenel
Ci din cel cu bani în el.
Ionuţ avea 5 lei,
Gigeluş mai puţintei
Cu 2 lei, că îi dăduse
Pe-o-ngheţată-n parc când fuse.
Spuneţi voi cu-adevărat:
Cine e cel mai bogat?
Câţi lei are Gigeluş:
Chiar acum în purceluş?
prof. Viorica Boarcăş,
Şcoala N. Titulescu, Buzău

,,Economii şi cheltuieli’’
prof. Mirela Mihăescu si prof. Stana Stroescu,
Colegiul Naţional ,,Constantin Cantacuzino’’ Târgovişte
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De la copii primite...
,,A fost foarte frumos să
aflăm cum se fabrică banii.
Asta ne face să fim mai
grijulii şi să îi respectăm
pentru valoarea lor.
Ar fi interesant să vizităm
Monetăria Statului,
să vedem în realitate cum se
fac banii, nu în filme.’’
elev Alexandru Jianu,
Buzău

prof. Gabriela Popovici,
Şcoala Nr. 11 ,,Şt. O. Iosif" Braşov

La ora de Educație financiară la noi au venit
Cei de la BNR și despre bancnote ne-au vorbit.
Au început cu valoarea nominală de 1 leu
Și până la cea de 500, nimic nu a fost greu!
Pe bancnota verde, de 1 leu, am înțeles
Stă istoricul Nicolae Iorga, pe avers.
Mănăstirea Curtea de Argeș e pe revers,
Iar în fereastră, acvila cruciată tu poți să o vezi.
Pe bancnota de 5 lei, pe George Enescu tu poți să vezi
Și două note muzicale la vioară, să studiezi.
Pe verso, un concert la pian, la Ateneul Român, poți să susții
Și un fragment dintr-o partitură tu vei găsi.
........................................................................................................
Valoarea nominală cea mai mare, o are bancnota albastră de
500 de lei
Pe fața ei: Eminescu, o călimară, o pană, flori și frunze de tei.
Redactor la ziarul Timpul și director la Biblioteca
Universitară din Iași,
Bancnota cu Eminescu și poetul, sunt cei mai valoroși dintre ași.
Şcoala Gimnazială ,,Nicu Albu’’, Piatra-Neamţ

Şcoala Gimnazială nr. 5, Piatra-Neamţ

Am mai înțeles, că, deși, toate au un nume,
Bancnotele au multe elementele comune:
Stema României, sigla BNR,
Valoarea nominală în cifre și litere.
Semnătura guvernatorului și a casierului central,
Seria și numărul bancnotei, cu negru pe vertical și roșu pe orizontal.
Pe avers și revers, denumirea băncii emitente,
Și chiar data punerii în circulație a acestor bilete.
Orice impostor să țină minte
Când va ajunge la judecător:
„Falsificarea acestor bilete
Se pedepsește conform legilor!”
elevii clasei a IV-a F
Școala Gimnazială Nr.2 Diaconu Coresi, Brașov,
prof. Mariana Mihaela Lazăr

,,MICII TÂRGOVEŢI’’ - Şcoala Gimnazială ,,Nicu Albu’’, Piatra Neamţ
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