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Editorial

Importanţa educaţiei financiare a copiilor
pentru un comportament financiar responsabil al adultului
Educaţia financiară a copiilor
are rolul de a-i învăţa
despre valoarea banilor
în raport cu celelalte valori
ale vieţii economice, sociale şi
personale, precum şi despre
moralitate în câştigarea
şi cheltuirea banilor.

Preţuirea muncii ca singura sursă generatoare de
venituri, va induce respectul pentru banii câştigaţi şi
necesitatea planificării modului în care aceştia sunt cheltuiţi.
Prin intermediul educaţiei financiare, de tip „learning
by doing”, copiii dobândesc cunoştinţe, aptitudini şi
abilităţi care să-i ajute să se pregătească pentru gestionarea
bugetului personal/familial.

Rezultatele învăţării sunt
fructificate în realizarea de
proiecte prin intermediul
cărora copiii sunt învăţaţi
cum să-şi definească
pasiunile şi să le transforme
în afaceri de succes.

Copiii care deţin cunoştinţe financiare vor continua procesul de informare şi vor deveni adulţii care
vor lua decizii importante, cum ar fi achiziţia unei case, în cunoştinţă de cauză. Educaţia financiară îi va
ajuta să anticipeze eventuale situaţii neprevăzute, să investească în mod inteligent şi să economisească
pentru pensie. De asemenea, vor fi avizaţi privind eventualele tentative de fraudă în domeniul plăţilor,
cu cardurile şi vor apela la măsurile de siguranţă necesare pentru evitarea acestora.
Persoanele care au cunoştinţe în domeniul
financiar vor putea selecta acele produse şi servicii
financiare pe care le pot gestiona şi vor acorda atenţie
avertismentelor privind riscurile aferente acestora,
înţelegând că orice contract presupune drepturi şi
obligaţii pentru ambele părţi semnatare.
Educaţia financiară explică faptul că relaţia cu o
instituţie financiară trebuie bazată pe responsabilitate
şi încredere reciprocă.
De asemenea, educaţia financiară este o soluţie pentru incluziunea financiară a populaţiei,
chiar şi a celor cu venituri scăzute, care vor apela, în cunoștință de cauză, doar la acele produse
financiar-bancare specifice, care nu le vor genera ulterior dificultăţi.
Programele de educaţie financiară a copiilor dezvoltă şi antrenează
comportamentele financiare responsabile ale adulţilor de mâine!

Dr. Gabriela Hârțescu
Director General Institutul Bancar Român
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Cultură financiară

Secretul vieţii împlinite - educaţia financiară!
Banii sunt importanți, iar rostul și valoarea
trebuie explicate copilului.
Este important ca el să prețuiască banii,
să știe să-i cheltuiască,
dar - mai ales - să-i investească.
Asta mi-am spus într-o zi,
când fiul meu avea doar doi ani
și îmi cerea insistent să cumpărăm
«multe bomboane care colorează limba».
Atunci am realizat că nimeni
nu ne-a pregătit pentru momentul acesta,
iar noi făceam parte din generația fără
cultură financiară. A câta…?

Așa a pornit aventura noastră și a lui: învătând împreună. Am căutat informații, filmulețe,
ne-am jucat, am făcut împreună o pușculiță din carton, apoi una dintr-un recipient al unei jucării.
Jucărie cumpărată cu banii strânși în pușculița de carton. A urmat jocul “Monopoly” și alte distracții
financiare preferate. Se juca constant cu bunica “de-a piața”. Își vindea jucăriile cu “dobândă”,
pentru că aveau valoare sentimentală!
Timpul a trecut și viața ne-a purtat unde a vrut ea - spre antreprenoriat. Astăzi, scriu despre lipsa
educației financiare ce generează inegalitate și frustrare în România. Scriu pe www.BankingNews.ro
în special pentru părinți și educatori, dacă vreți. Dar mizez pe faptul că, adresându-mă lor, mesajul
meu ajunge implicit la copii. Ei sunt viitorul. Ei sunt viitorii consumatori și este datoria noastră să-i
formăm educați, deci liberi. Liberi să aleagă în cunoștință de cauză atunci când va veni vremea.
Până acum câțiva ani, tangența copiilor noștri cu educația financiară se rezuma doar la educația
primită acasă (care nu este neapărat una obiectivă) și câteva lecții primite în particular.
Așa am procedat și noi când am decis să mergem cu elevii clasei din care făcea parte și fiul
nostru, să cunoască “mersul lucrurilor” într-o sucursală bancară.
În acel moment am realizat că, pentru majoritatea copiilor deștepți și frumoși din clasa a III-a,
era prima vizită la bancă.
Ce cunoșteau ei despre bancă? Știau doar că de aici vin banii. Și atât.
Atunci am decis că pe

www.BankingNews.ro
va fi mereu loc pentru
educația financiară.

A celor mici și mari!

Copiii sunt foarte atenți la tot ceea ce se petrece în jurul
lor, dar mai ales la comportamentele pe care le întâlnesc la
părinți, educatori sau dascăli. Educația financară începe în
familie prin exemplul personal.
În căutarile mele destinate formării personale, a
copilului, dar și a cititorilor, am aflat opinia psihologilor
despre educația financiară timpurie și importanța ei. Potrivit
acestora, educația financiară a copilului trebuie să înceapă la
o vârstă cât mai fragedă, chiar de la vârsta de patru ani.
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Cultură financiară
“Alfabetizarea” financiară poate fi începută încă de la grădiniță. Nenumărate studii au
demonstrat faptul că principalul motiv pentru care oamenii se luptă cu dificultățile financiare este
acela că au trecut prin sistemul de învățământ preșcolar fără să învețe mai nimic concret despre bani.
Cu cât educația financiară începe de la o vârstă mai fragedă, cu atât rezultatele vor fi mai vizibile pe
termen lung.
Eu pot să afirm, acum când Răzvan, fiul meu, a împlinit 14 ani, că educația financiară timpurie
ne-a ajutat să avem astăzi un copil model. Este responabil și știe cât de greu se obțin banii munciți,
știe că trebuie să economisim, dă dovadă de multă maturitate atunci când alege să-și cumpere lucruri.
Înțelege ideea de limită (de exemplu, distincția dintre ceea ce își dorește și ceea ce este posibil),
știe că sunt cumpărături care pot fi amânate (nu tot ce este posibil, este posibil imediat) și mai știe că
unele lucruri au o valoare - deci este necesar un efort pentru a obține satisfacerea unei dorințe.
Sunt sigură că prin educație, copiii noștri vor înțelege că banii “nu cad din cer”, se câștigă. Ei
nu sunt “fără sfârșit” și pentru a cumpăra o jucărie atunci când “vrei”, e nevoie să muncești și apoi
să economisești. Mai târziu, jucăria va dispărea, însă rămân “banii de buzunar”.

De ce noi, părinții, trebuie să mizăm pe educația financiară?
Când a venit pe lume Răzvan, am știut că vreau să cresc un om fericit, împlinit, ”cu un viitor”.
Apoi, am realizat că este nevoie de mulți «factori» cumulați pentru a «lucra» la fericirea copilului,
cum ne place să glumim.
Iar unul dintre ei este șansa la educație. Inclusiv cea financiara. Un nivel scăzut de educație
financiară scade șansele de a ajunge la bunăstare și crește riscul de a lua decizii greșite în viață.
În acești ani de criză, am cunoscut mulți oameni afectați. Am vorbit cu părinți frustrați din cauza
lipsurilor materiale care afectau inclusiv copilul. Educația financiară poate combate inegalitatea de
avere, care sigur duce la frustrare și stres.
În Statele Unite ale Americii, țara la care mulți români se raportează, elevii învață un lucru
înțelept. În cadrul orelor de educație financiară, copiii învață că acești factori despre care noi tot
povestim fără să avem o dimensiune clară, sunt declanșatorii unor probleme
grave de sănătate. Iar un om bolnav va cheltui bani pentru sănătatea sa.
Banii îi poți cheltui doar dacă îi ai, dacă ai economisit! Așa se încheie
orele de educație financiară în țara în care mai tot ce faci costă.
Poate ar trebui să ne gândim că, nu mai este mult până vom
ajunge la acest stadiu. Și să ne pregătim!
Studiile recente pe care le tot răsfoiesc
în căutare de informații utile pentru adulți,
vorbesc despre averea oamenilor.
Da!... acest cuvânt mult vânat de orice individ.
Averea depinde de educația financiară.
Se estimează că 40% din averea deținută la vârsta pensionării este reprezentată de educația
financiară a individului. Mai precis, de cunoștințele financiare aplicate de-a lungul vieții.
Și atunci, ca părinte, după atâtea informații despre bunăstare și fericire, constați că educația financiară
la copii joacă un rol determinant în viitorul lor de adulți. Educația financiară este importantă de când ne
naștem și până murim. Este unul dintre secretele reușitei în viață. Este secretul pe care-l împart cu voi.
Cu drag,

Gabriela Dinu, manager www.BankingNews.ro
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Olimpiada Micilor Bancheri

Podiumul finaliştilor la cea de-a III-a ediţie
Vineri, 6 mai 2016,
Banca Națională a României
a găzduit festivitatea de premiere
a elevilor din învățământul primar
(clasele a III-a și/sau a IV-a),
finalişti la Concursul Național
de Educație Financiară
,,Olimpiada Micilor Bancheri”,
concurs aflat în Calendarul
Activităților Educative Naționale
2016 al ministerului educației.

La faza locală a Olimpiadei, care s-a desfășurat în
Săptămâna „Global Money Week”din martie 2016, s-au
înscris peste 4.500 elevi din învățământul primar (clasele
a III-a și/sau a IV-a) din 26 județe (75 școli din 62 localități
din mediul rural și urban) și municipiul București. Cele
mai îndepărtate județe au fost: Arad, Bacău, Covasna,
Iași, Neamț, Satu-Mare, Suceava și Vaslui. După prima
probă au fost selectați, în ordinea mediilor, primii 3 elevi
din fiecare școală. A doua probă a constat din realizarea unui proiect de educație financiară (desene, afișe, un
târg, expoziție numismatică, vizita la o bancă, realizarea unei machete etc.). După primele două probe,
au fost selectați primii 121 elevi, care au venit la București pentru a susține proba scrisă a etapei
naţionale la Universitatea București – Facultatea de Istorie.
După terminarea probei scrise, cei 121 elevi și 54 dascăli coordonatori
au vizitat o bancă (Alpha Bank România sau BCR) sau o companie privată
(MasterCard) și Sucursala Băncii Naţionale a României. Apoi, toți elevii au
fost primiți la BNR pentru a efectua vizita la Muzeul BNR și, au participat
la Gala laureaților celei de a III-a Ediții a Olimpiadei Micilor Bancheri.
Alături de elevi și dascăli, în Sala ,,Mitiță Constantinescu”, au mai participat
reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice,
inspectoratelor școlare teritoriale, părinți, bancheri, reprezentanți ai IBR și
ARB, specialiști, care au și acordat cele 16 premii ale Olimpiadei.
Marele câștigător a fost elevul
Andrei Răileanu de la Școala Gimnazială
“Emil Racoviță” din Moinești, județul
Bacău, care a obținut punctajul
maxim - nota 10. Spre deosebire de
anul trecut, când cele 15 premii au
fost acordate până la media 8,50, anul
acesta nivelul de pregătire a fost mai
bun, ultimul premiant având media
9,10. Anul acesta, punctajul obținut
de elevi a fost mult mai strâns și s-au
obținut medii mult mai mari, lucru ce
ne demonstrează performanța obținută
de dascăli în predarea disciplinei.
Mulţumim BCR, Alpha Bank România
şi Master Card!
Mulţumim Dedeman pentru cadourile oferite!
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Olimpiada Micilor Bancheri
Din cele mai interesante proiecte realizate, MasterCard
a selectat unul, pentru care a acordat premiu pentru Cel Mai
Inovator Proiect - „Băncile de lângă şcoala mea” - al elevilor clasei
a III-a din cadrul Colegiului Naţional „Ferdinand I” din Bacău.
Proiectul a fost structurat pe mai multe componente – aplicarea
unui sondaj de opinie cu privire la criteriile de selecţie ale unei bănci
din perspectiva familiei, o serie de interviuri cu băncile şi realizarea
unor operaţiuni, precum schimb valutar sau plata unei facturi la
ATM, cât și realizarea unor exponate grafice, ilustrând diverse
concepte de educaţie financiară. Proiectul a inclus, de asemenea, o
componentă de responsabilitate socială, elevii Colegiului Național
„Ferdinand I” punând în vânzare produse artizanale realizate în
parteneriat cu copiii de la Centrul „Henry Coandă” din Bacău,
banii obţinuţi fiind donaţi către centru.
Impresionați de cunoștințele dobândite la ora de educație
financiară, elevii de la Şcoala Gimnazială nr. 4 Suceava și-au dorit
să călătorească pe tărâmul BNR, pentru a-şi testa cunoștințele în
domeniul financiar, prin jocul ,,Vreau să fiu GUVERNATOR!”.
Revista Cutezătorii
a acordat
Premiul Cutezătorii
– Cel mai bun
proiect
pentru jocul
,,Vreau să fiu
Guvernator!”

Alpha Bank România a susţinut pentru al treilea an
consecutiv organizarea Olimpiadei de educaţie financiară.
După concurs, un grup de copii a vizitat sediul central
Alpha Bank şi Sucursala Alpha Bank Dorobanţi.
Copiii au avut ocazia să discute cu dl. director regional
George Chiriţă despre bani, economisire şi creditare şi
s-au entuziasmat atunci când au văzut cum funcţionează
o maşină de numărat bani sau care sunt elementele
distinctive de pe diverse bancnote.
La festivitatea de premiere, dl. vicepreşedinte executiv
retail Cristian Dragoş a înmânat premiul întâi elevei
Teodora Bîndac.

Emoţii, voie bună, bucuria împlinirii...
Felicitări tuturor!

Ligia Georgescu-Goloșoiu
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Olimpiada Micilor Bancheri
MARELE PREMIU - Andrei Răileanu, Școala Gimnazială ,,Emil Racoviță”, Bacău
PREMIUL I - Teodora Bîndac, Școala Gimnazială ,,Miron Costin”, Bacău
PREMIUL II - Daria Istrățucă, Școala Gimnazială ,,Constantin Parfene”, Vaslui
PREMIUL III -- Rareș Vlad, Școala Gimnazială Nr. 11, Braşov

,,Am fost foarte impresionaţi de proiectele elevilor. Am apreciat
maturitatea cu care au tratat tema, dar mai ales soluţiile creative
pe care le-au propus. Alegerea unui singur câştigător a fost dificilă,
însă decizia finală ne-a condus către o echipă pregătită din punct
de vedere financiar pentru ziua de mâine. Iar acest fapt ne bucură
cu adevărat, mai ales pentru că educația financiară reprezintă o
componentă foarte importantă în formarea unui comportament
responsabil a celor mici, indiferent de domeniul în care vor activa. De
aceea, vom continua să sprijinim astfel de inițiative educaționale.”
Cosmin Vladimirescu, General Manager, MasterCard România

,,Sunt foarte încântat că am luat parte la Olimpiada Micilor Bancheri, unde am descoperit elevi
pasionaţi de educaţie financiară, creativi, care au realizat proiecte interesante şi cu mare potenţial de a
fi puse în practică.
Sunt mândru că Banca Comercială Română a susţinut în ultimii
trei ani această competiţie şi sprijină copiii din toată ţara să acumuleze
noţiuni de educaţie financiară şi să înveţe cum să fie responsabili cu
banii.
Investim constant în educaţia copiilor şi tinerilor noştri pentru că
vrem să îi încurajăm să descopere, încă de la vârste fragede, care este
valoarea banilor şi cum, prin muncă şi dedicare, pot obţine rezultate
bune pentru ei şi pentru societatea din care fac parte.
Felicitări tuturor micilor bancheri pentru entuziasmul de care dau dovadă în studiul educaţiei financiare."
Petronel Chiva - Director Executiv Direcţia Reţea – BCR
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Olimpiada Micilor Bancheri

Bucuria şi emoţiile unui părinte la olimpiada
micului său bancher
Am primit cu bucurie vestea calificării fiului
meu la faza națională a Olimpiadei Micilor
Bancheri. A fost și el entuziasmat de acest succes și
de faptul că, împreună cu doi colegi de clasă de la
Școala Gimnazială ,,Ioan Bob” din Cluj-Napoca,
va vizita pentru prima dată în viață Bucureștiul,
capitala României, cel mai important oraș al țării.
Am simțit, însă, atât eu cât și copilul, o mare
responsabilitate. El știa că, fiind dintr-o familie
în care ambii părinți lucrează în sistemul bancar,
așteptările tuturor erau mai mari. Eu, la rândul
meu, conștientizam acest lucru și, deși am mare
încredere în capacitatea copilului și în spiritul
lui competitiv, aveam emoții. Oare ce subiecte va
primi? Se va descurca?
După concurs mi-am dat seama dintr-o privire
dacă a fost bine sau nu. I-am văzut fața senină
și mi-a spus: A fost ușor! Și atunci, m-am simțit
ușurat și mulțumit.
Veniți din Cluj, din inima Transilvaniei,
simțindu-se relaxați după concurs, cei trei copii
au fost încântați să participe, alături de ceilalți
mici bancheri la vizitarea obiectivelor stabilite de
organizatori: sediul companiei MasterCard din
București și sediul Băncii Naționale a României,
unde a avut loc și festivitatea de premiere. În
ambele locuri au avut parte de experiențe
deosebite, pline de învățăminte, dar și ocazia să-și
etaleze cunoștințele de educație financiară.
La MasterCard copiii au primit un card
contactless inscripționat cu numele lor și cu toate
elementele speciale care-i conferă siguranță
în utilizare, au văzut cum poate fi folosit în
tranzacții la magazine sau pe internet, iar datorită
ingeniozității echipei de la MasterCard, chiar au
constatat ”cât de repede și ușor” se finalizează o
tranzacție. Astfel că, după ce au simulat plata cu
cardul a unor tricouri la magazin și a unor căni
comandate pe internet, acestea au și sosit la ei, ca
prin minune, făcându-i fericiți de isprava lor.
A urmat vizita la BNR, unde s-a desfășurat
cel mai așteptat moment al zilei: festivitatea
de premiere. Într-un cadru sobru, oferit de
impresionanta sală ,,Mitiță Constantinescu”,

în prezența unor importante oficialități BNR și
a unor invitați de onoare, care au contribuit la
realizarea acestui proiect, după un frumos recital
de cântece populare susținut de copii de aceeași
vârstă cu micii bancheri, avea să se desfășoare
festivitatea de decernare a premiilor pentru
câștigătorii competiției. Înainte de festivitate
i-am spus că trebuie să fie mulțumit, indiferent
de rezultat, pentru că deja a ajuns până aici și a
făcut o lucrare bună. Pe măsură ce se prezentau
câștigătorii, emoțiile se transformau în curiozitate.
Nu mă așteptam să câștigăm vreun premiu, dar,
nu după mult timp, am auzit numele micului
meu bancher, care a câștigat o mențiune. Mai
târziu, l-am văzut luându-și premiul în primire.
Zâmbetul său de pe față arăta o bucurie imensă
și un sentiment de împlinire pe care nu le va uita
curând. Eu știu că nu le voi uita niciodată.
După festivitatea de premiere, tuturor copiilor
participanți le-au fost oferite cadouri, o răsplată
binemeritată pentru efortul lor. Noi, cei de la Cluj,
am avut privilegiul de a mai efectua o frumoasă
vizită la Muzeul BNR, unde am fost impresionați
de piesele expuse, dar mai ales de sala tezaur, mică
dar valoroasă, pentru că acolo am putut viziona
lingouri și monede de aur.
A fost o zi lungă, plină de emoții și bucurii, la
finalul căreia am trăit un sentiment de împlinire.
Nu știu dacă fiul meu va călca pe urmele părinților
lui, urmând o carieră bancară, dar mă bucur
nespus că, alături de alți copii din ciclul primar, a
avut șansa să învețe ”abc”-ul educației financiare.
Mult succes pe mai departe micilor bancheri!
Ciprian Munteanu, Director regional adjunct
Sucursala Regională Cluj a BNR
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Opinii MENCS

Educaţie financiară şi asigurarea egalităţii de şanse
Utilizarea mecanismelor financiare
este o competență obligatorie
pentru toți adulții, indiferent de
mediul de rezidență.
În fața acestor nevoi ale viitorului
adult, un învățământ responsabil
are obligația de a asigura egalitatea
de șanse a copiilor cu privire la
accesul la informații privind
domeniul financiar.

Educația financiară are la bază
dezvoltatea capacității de a înțelege
cum funcționează banii în lume:
munca este recompensată financiar,
care sunt modalitățile de gestionare,
de investire, care este rolul solidarității
financiare etc. Mai precis, se referă la
setul de competențe și cunoștințe care
permite unei persoane să ia decizii
eficiente și bazate pe informații, în
privința resurselor financiare.

Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) a început, în anul 2003, un proiect
inter-guvernamental, cu scopul de a oferi modalități de îmbunătățire a standardelor de educație și de
alfabetizare financiară, prin dezvoltarea unor principii comune de alfabetizare financiară. În martie
2008, OCDE a lansat International Gateway for Fianancial Education, un amplu proiect privind
educația financiară, care are drept scop de a servi ca un centru de schimb de informații pentru
educație financiară și cercetare din întreaga lume.
A-i ajuta pe elevi, de la vârste cât mai mici, să înțeleagă problemele financiare este foarte
important, deoarece viitorii adulți, cel mai probabil, se vor confrunta cu produse și servicii financiare
din ce în ce în ce mai complexe.
Nenumărate studii au demonstrat faptul că,
principalul motiv pentru care oamenii se luptă
cu dificultățile financiare este acela că au trecut
prin sistemul de educație fără să se familiarizeze
cu aspecte concrete despre bani.
Cu cât educația financiară începe de la o
vârstă mai fragedă, cu atât rezultatele vor fi mai
vizibile pe termen lung.
Copiii trebuie să înțeleagă ideea de limită
(de pildă, distincția dintre ceea ce își doresc și
ceea ce este posibil), ideea de amânare (nu tot ce
este posibil, este posibil imediat; sunt dorințe a
căror realizare necesită suportarea unui anume
grad de frustrare) sau cea de valoare (legată în
primul rând de efortul necesar pentru a obține
satisfacerea unei dorințe).

Gabriela Droc
Inspector General MENCS

În România, începând cu
anul școlar 2013-2014,
în baza unui protocol de colaborare
cu Banca Națională a României (BNR),
educaţia financiară a fost introdusă
în învățământul primar sub forma unui
curs opțional, punându-se, astfel,
bazele studierii coerente
a mecanismelor financiare.

EDUCAŢIA FINANCIARĂ PE ÎNŢELESUL TUTUROR

9

Educație europeană

Simpozionul „Financial Resilience throughout Life”
În perioada 20 - 21 aprilie 2016,
a avut loc un simpozion mondial în
domeniul educației financiare, cu tema
„Financial Resilience throughout Life”,
organizat la Amsterdam de către OECD,
împreună cu Money Wise Platform,
la inițiativa Ministerului Finanțelor din
Olanda, la care a fost prezentă și România.
Simpozionul a fost deschis în mod oficial
de către Majestatea Sa, Regina Maxima,
Președinte de onoare al Money Wise Platform.
Regina a fost însoțită de domnii: Angel Gurría,
Secretar General al OECD, Jeroen Dijsselbloem,
Ministrul Finanțelor din Olanda și Klaas Knot,
Președintele Băncii Centrale a Olandei.
La simpozion, au participat circa 400 de
delegați din peste 75 țări, specialişti din domeniul
educaţiei financiare, cum ar fi: oficiali și experți
OECD, cercetători internaționali, oficiali și
experți din ministerele de finanțe și educație,
băncile centrale, autoritățile de reglementare
și supraveghere, oficiali ai guvernelor de
stat și organizații internaționale, ONG-uri și
reprezentanți din partea comunității academice.
Profesor
dr.
Annamaria
Lusardi
(Department of Economics, Rockefeller Hall
Dartmouth College, Hanover) a arătat felul în
care iniţiativele de educaţie financiară îi pot ajuta
pe oameni să evite vulnerabilitatea financiară şi
a evidenţiat modul în care persoanele fizice pot
crea un tampon pentru a le ajuta să evite şocurile
financiare. Alți vorbitori au evidențiat felul în

care iniţiativele de alfabetizare financiară pot
încuraja oameni de toate vârstele să-și planifice
şi să-și gestioneze economiile pentru pensionare.
O mare varietate de instrumente sunt necesare
pentru a ajuta întreaga populație în vederea
planificării mai bune a viitorului lor.
A fost evidențiat rolul școlilor în formarea
unei atitudini și a unui comportament financiar
pozitiv, atât la copii, cât și la tineri. Școlile pot
să le ofere acestora cunoştinţele şi aptitudinile
de bază de care au nevoie în calitate de viitori
consumatori de servicii financiare.
A fost evidențiat rolul important al existenței
unei strategii naționale pentru educație
financiară, întrucât prin elaborarea acesteia
colaborează toate autoritățile competente din
țara respectivă și, de asemenea, se definește
scopul acesteia și se responsabilizează părțile în
respectarea termenelor de aducere la îndeplinire.
În cadrul evenimentului a fost abordată
o gamă vastă de subiecte pe tema educației
financiare, acestea putând fi sintetizate în
următoarele categorii: prezentări, cursuri
interactive, grupuri de lucru, masă rotundă etc.

Principalele concluzii ale simpozionului 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
facă o prioritizare a cheltuielilor.

Întrucât discuțiile au vizat
problemele teoretice și practice
actuale ale educației financiare,
consider că acest eveniment
a fost foarte util din perspectiva
dezvoltării profesionale în domeniu.

Ligia Georgescu - Goloșoiu
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Abecedar monetar

Ce este şi cum se calculează inflaţia?
Una dintre cele mai cunoscute
definiţii ale inflaţiei este aceea
potrivit căreia aceasta reprezintă
creşterea generalizată a preţurilor
în economie, ducând la o scădere
a puterii de cumpărare a monedei.

Cel mai utilizat indice care
măsoară evoluţia preţurilor
în economie este indicele
preţurilor de consum, care
măsoară evoluţia în timp a
preţurilor bunurilor (ex. pizza)
şi serviciilor (ex. preţul unui
bilet la cinema) la nivelul
consumatorilor.

Haideţi să presupunem că în economie se produce un singur bun: îngheţată. Mergem mai departe
şi presupunem că în 2014 preţul unei îngheţate a fost de 4 lei, iar în 2015 a crescut la 5 lei. Bugetul
singurei familii din economie (ex. Robinson Crusoe pe insula sa) este presupus în acest exemplu ca
fiind de 100 lei, cheltuit integral în fiecare an doar pe îngheţată.
Care este rata inflaţiei în 2015 relativ la 2014, respectiv creşterea preţului îngheţatei de la un an la altul?

Rata inflaţiei =

(5-4)
(Preţul îngheţatei în 2015 - Preţul îngheţatei în 2014)
= 0.25 = 25%
=
4
(Preţul îngheţatei în 2014)
În 2015, prețul înghețatei a crescut cu un sfert față de anul 2014.

Cu cât a scăzut puterea de cumpărare a familiei ca urmare creşterii preţurilor îngheţatei?
Din cei 100 lei din buget, în 2014 puteau fi cumpărate 25 de îngheţate (100 lei / 4 lei per îngheţată).
Din aceeaşi sumă însă, în 2015 puteau fi cumpărate doar 20 de îngheţate (100 lei / 5 lei per îngheţată).
Implicit, puterea de cumpărare a familiei a scăzut, dacă bugetul a fost același.
Exemplul anterior este unul simplu, menit a ilustra calculul inflaţiei. Într-o economie adevărată se
produc însă o mulţime de bunuri şi servicii (gândiţi-vă de exemplu la câte bunuri se regăsesc într-un
supermarket), există sute de mii de companii şi milioane de gospodării, fiecare diferite.
Cum se reuşeşte în acest context să se calculeze rata inflaţiei pentru bunurile de consum într-o țară?
Primul pas constă în identificarea bunurilor şi serviciilor consumate de o gospodărie într-o anumită
perioadă. În acest scop, o instituție specializată – în România este vorba despre Institutul Naţional
de Statistică (INS) - efectuează periodic sondajul denumit ”Ancheta Bugetelor de Familie”. În cadrul
acestuia, sunt identificate atât bunurile şi serviciile consumate, cât și cantitatea consumată. O medie
realizată la nivelul gospodăriilor selectate reprezintă coşul de consum (mediu) al gospodăriei.
Următorul pas constă în măsurarea periodică a evoluţiei acestor preţuri. Pentru a realiza acest pas,
operatorii INS măsoară lunar preţurile individuale a aproximativ 1760 de bunuri şi servicii oferite de
aproximativ 7100 de companii de pe teritoriul României.
La acest moment, avem disponibile cantităţile de bunuri şi servicii consumate de o gospodărie
într-o anumită perioadă de timp (ex. 2 kg făină, 10 kg lapte, 2 abonamente de autobuz, etc. într-o lună),
precum şi preţurile fiecărui bun sau serviciu consumat, identificat la nivelul companiilor care îl oferă.
Prin ponderarea preţurilor individuale ale bunurilor şi serviciilor cu cantităţile consumate la nivelul
gospodăriilor, se obţine indicele preţurilor de consum (IPC) într-o anumită perioadă (lună). Acelaşi
exerciţiu este repetat de către INS şi în luna următoare. Astfel, devin disponibile mai multe valori ale
indicelui preţurilor de consum (câte una în fiecare lună). Variaţia în timp, de la o perioadă la alta, a
acestui indice reprezintă rata inflaţiei pentru acea perioadă.
Aceste rezultate sunt comunicate lunar de către INS sub forma indicelui prețurilor de consum,
fiind puse la dispoziţia publicului şi a autorităţilor, pe baza lor fiind luate o serie de decizii importante
pentru economia României.
Metodologia descrisă anterior este una complexă. În ultima parte a articolului, vom încerca să o
ilustrăm într-un mod relativ mai simplu.
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Abecedar monetar
Pasul 1: Ancheta Bugetelor de Familie
Să presupunem că INS efectuează Ancheta Bugetelor de Familie şi determină că într-o anumită
perioadă, în medie, o gospodărie a avut un buget pentru cheltuieli de 250 lei. Bugetul acesta a fost
consumat integral doar pentru pizza și bilete la cinematograf (15 pizza x 10 lei/pizza, respectiv 5
bilete la cinema x 20 de lei/bilet). Astfel, în coşul de consum format din cele două bunuri, cheltuielile
cu pizza ale acestei gospodării au o pondere de 60% (150 lei/250 lei), iar cele cu biletele la cinema de
40% (100 lei/250 lei). Toate aceste aspecte sunt ilustrate în Tabelul 1, mai jos.

Pasul 2: Măsurarea periodică a evoluţiei preţurilor de consum
Odată coşul de consum stabilit, în fiecare perioadă INS va măsura preţul fiecărui bun/serviciu
din componenţa acestuia. Să presupunem că în două intervale consecutive de timp se înregistrează
evoluţia ilustrată în Tabelul 2.

Pasul 3: Calcularea IPC pentru fiecare perioadă
În cadrul acestui pas, IPC este calculat pe baza ponderilor din coşul de consum (Tabel 1) şi a
evoluţiei preţurilor din cadrul acestuia (Tabel 2).
Pentru perioada 1, indicele preţurilor de consum (IPC) este calculat astfel:

În perioada 2, similar, IPC se calculează:

Pasul 4: Calcularea ratei inflaţiei în perioada 2, relativ la perioada 1
Rata inflaţiei înregistrată în perioada 2, relativ la perioada 1, se calculează în modul următor:

adică, mai mult decât
prețul biletului și mai
puțin decât prețul pizzei.

Astfel, în perioada 2 relativ la perioada 1, preţurile de consum au crescut în medie în economie cu 15.7%.
În final, trebuie menționat că într-o economie, prețurile diferitelor produse se mișcă în permanență
în ambele sensuri, având loc atât creșteri, cât și scăderi de prețuri. Inflația reprezintă fenomenul de
creștere sistematică a indicelui prețurilor de consum, iar fenomenul opus, cel de scădere generalizată
a preţurilor din economie, se numește deflație.

Mihai Copaciu
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Educație timpurie

În lumea fermecată a banilor
Grădinița noastră a marcat lansarea
proiectului ”De la joc... la Educație
Financiară” începând cu semestrul al
doilea al acestui an școlar, printr-un
moment artistic de dansuri, cântece și poezii.
Fiind o temă foarte îndrăgită de copii și
educatoare, în luna martie,
în săptămâna ”Global Money Week”
am pătruns în lumea fermecată a banilor.
În această lume fascinantă, copiii au înțeles
ce sunt banii, unde și cum îi folosim,
cum se obțin, care este valoarea lor,
devenind astfel mai chivernisiți.

Ca punct de plecare a proiectului, a fost vizita
la BCR din localitate, pentru a ne familiariza
cu toate tipurile de bani, bancomate, card-uri...
tranzacțiile care se pot face aici, după care
am continuat cu jocuri de rol: ”De-a banca”,
”De-a magazinul”, ”La restaurant”; convorbiri
”Cum se obțin banii și la ce îi folosim?”, ”Ce știm
despre bani?”; povestiri/lecturi ”Banul muncit”
de Al.Mitru, ”Povestea Banilor”, ”Pinocchio”;
jocuri didactice ”A câta monedă a dispărut?”,
”Te rog să-mi dai 1- 7 bancnote/monede; jocuri
de creativitate ”Construim bănci/magazine din
monede”, ”Confecționăm pușculițe, case de marcat,
bancnote”; jocuri de perspicacitate ”Găsește
jumătatea bancnotei/monedei”,”Ajută-l pe Ionuț să
ajungă la bancă-labirint”, ”Ajută-l pe Andrei să-și
sorteze banii după formă, mărime , culoare”...

În vederea diseminării și popularizării
proiectului, în săptămâna „Școala altfel”, am
desfășurat activități împărțite pe cele două grupe
de vârstă și anume: grupele mici au vizitat BCR,
iar grupele mari au făcut cunoștință cu Zâna
Bănuților, care venise dintr-o țară tare îndepărtată
pentru a-l căuta pe Bănuț, cel mai mic copil al ei, dispărut din curtea palatului. L-a căutat la grădiniță,
la magazine, la bancă, dar toți i-au spus că a fost pe la ei, dar a plecat; mai mult, directorul BCR i-a spus
că a fost economisit de către Ionuț adus la bancă, unde a stat trei luni, după care a plecat cu o prietenă
nouă pe nume Dobânda și, de atunci, se tot plimbă, din mână în mână, de colo colo... poate s-a întors din
nou la bancă și este închis în seiful băncii; dar cum seiful are un cifru (cod), îl vor putea deschide, doar
dacă vor afla cifrul. Fiecare sarcină de lucru rezolvată corect, descoperă câte o cifră din cod.
Zâna a cerut ajutorul celor patru echipe pentru a trece
peste cele cinci probe:
* Poezii pe tema banilor – scurt moment artistic;
* Povestea banilor-vizionare film + concurs;
* ”Banii pe înțelesul copiilor”- folosind explozia stelară;
* ”Ce putem /ce nu putem cumpăra cu bani?”- identificare
de imagini;
* ”Bancnota și moneda”- diagrama Wenn.
Copiii au reușit să descopere cifrul seifului, l-au găsit și pe Bănuț alături de multe dulciuri delicioase
cu care au fost recompensați micii luptători.
În partea a doua a zilei, părinții au fost invitați în restaurantul nostru la un ceai cu biscuiți, pentru a
mai economisi bani în pușculița grupei, care s-a golit pentru
a aduce bucurie în sufletele unor copii cu care viața nu a fost
așa de darnică. Am fost foarte atenți cu înmânarea bonurilor
fiscale pentru fiecare consumație.
Folosind bani tot din pușculița grupei, am vizitat și
Muzeul de Istorie și Etnografie din oraș, unde am putut
observa câteva monede foarte vechi.

Gabriela și Anca Mestic
Educatoare la Grădinița Nr.1 Vișeu de Sus - Maramureș
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Impresii
Ce înseamnă să participi la Olimpiada naţională a Micilor Bancheri? Pentru mine,
ca profesor şi în calitate de inspector şcolar, înseamnă o mare onoare, o mândrie şi
o mare responsabilitate. Am însoţit cu mare drag echipa judeţului Bacău la această
olimpiadă, în perioada 5-6 mai 2016.
Le-am văzut emoţiile, trăirile, oboseala, dar şi bucuria imensă la anunţarea
rezultatelor.
Știm: premiile se obţin greu - înseamnă multă muncă, energie, mult timp alocat studiului. Colegii mei i-au
susţinut, ajutat, dirijat pe aceşti copii, fie câştigători, fie participanţi, iar în final, învingătorii au luat tot!
Bacăul a fost pe podium, obţinând patru premii din cele 16 acordate. O menţiune, un premiu I, Marele Premiu şi
premiul pentru cel mai inovativ proiect - ”Bancile de lângă şcoala mea” .
Să ajungi la etapa naţională a unei olimpiade este o mare reuşită, iar dacă obţii şi premii, este bucurie, emoţie,
experienţă, surprize plăcute, într-un cuvânt... IZBÂNDĂ! Fiecare dintre noi am fost câştigători într-un fel sau altul.
Felicitări tuturor participanţilor, organizatorilor, sponsorilor, dar mai ales, celor ce au gândit acest proiect.
Ne dorim să continuăm, să diseminăm toate informaţiile, în aşa fel încât, tot mai mulţi elevi să beneficieze de
aceste materiale oferite gratuit de către iniţiatorii proiectului şi, poate vom avea viitori antreprenori şi viitori
bancheri, capabili să construiască o Românie aşa cum ne-o dorim cu toţii.

Prof. Măndiţa Ciotloş, Inspector şcolar, ISJ Bacău
Doresc să împărtăşesc din frumoasa experienţă pe care am trăit-o, participând la Olimpiada Micilor
Bancheri, faza naţională, din 6 mai 2016, unde, pe lângă posibilitatea de a lua un premiu, se leagă prietenii,
se schimbă impresii, se cunoaşte lumea. Pentru mine, ca profesor pregătitor, înseamnă o mare onoare, o
deosebită mândrie şi o foarte mare responsabilitate.
Continuând experienţa avută anul şcolar trecut, când unul dintre elevii mei, Cărăşel Andrei, a obţinut
un premiu special la aceeaşi olimpiadă, faza naţională, pot spune, fără falsă modestie, că în acest an şcolar,
elevul RĂILEANU ANDREI a reuşit să câştige MARELE PREMIU, cu punctajul maxim, iar ceilalţi doi
elevi, Cărăşel Andrei şi Popa Sebastian, s-au evidenţiat cu rezultate foarte bune.
Toate activităţile desfăşurate cu elevii, pe parcursul celor doi ani de studiu, reacţia lor pozitivă la provocările
acestei discipline, îmi întăresc convingerea că depinde doar de noi, cadrele didactice, ca generaţia ce ne urmează
să fie formată din adulţi responsabili şi capabili să ia decizii corecte, pentru ei şi familiile lor. Educaţia financiară
este astăzi o necesitate. Prin studierea acestui opţional, elevii pe care îi coordonez şi-au conturat o imagine clară
a modului în care banii sunt percepuţi, cheltuiţi, economisiţi, împrumutaţi şi investiţi, în societatea de astăzi. Au
dobândit şi exersat deprinderi şi atitudini pe care le vor aplica mai târziu, în viaţa socială.
A fost multă muncă, pasiune, perseverenţă, care ne-au condus la acest moment de glorie!

prof. Simona-Elena Andrei, Şcoala Gimnazială „Emil Racoviţă” Oneşti - Bacău
La Olimpiada Micilor Bancheri, subiectele au fost concepute astfel încât să nu
reproducă nişte informaţii, ci să gândim logic, să calculăm preţuri estimative de
vânzare, să apreciem munca şi materialele pe care le folosim, să ştim să
calculăm un profit etc.
Pentru mine, MARELE PREMIU înseamnă răsplata muncii pe care am depus-o pe parcursul
întregului an şcolar, atât pentru această disciplină, cât şi pentru toate celelalte. Am lucrat din pasiune,
conţinutul financiar mi-a stârnit interesul încă din primul an de studiu, iar activităţile desfăşurate
cu doamna învăţătoare, în clasă şi în afara ei, mi-au stârnit şi mai mult interesul.Promovând etapa
locală, realizând proiectul împreună cu ceilalţi colegi ai mei şi doamna învăţătoare, etape suficient
de dificile, roadele muncii începeau să apară. La faza naţională, încă de la aşteptarea subiectelor şi până la aflarea
punctajului, emoţiile au pus stăpânire pe mine, dar rezultatul a fost pe măsura muncii.
Pot spune că a fost o experienţă deosebită, de neuitat, am fost susţinut şi încurajat de părinţii mei şi
doamna învăţătoare, Andrei Simona-Elena, cărora le mulţumesc pentru ajutorul şi încrederea acordate.
Mi-aş dori să pot studia şi în gimnaziu această disciplină, care a fost şi va rămâne o mare provocare.
Felicit din toată inima organizatorii acestei olimpiade minunate, dar şi pe toţi ceilalţi 120 de participanţi.
Programul a fost foarte bine stabilit, vizitele la unităţile bancare vor rămâne amintiri frumoase, iar noi, toţi,
ne-am simţit importanţi şi mândri că am ales această olimpiadă.			
								Andrei Răileanu, clasa a IV-a A
				
Şcoala Gimnazială “Emil Racoviţă” Oneşti - Bacău
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Impresii
Un eveniment de înaltă ţinută, reuşit datorită implicării
unor oameni inimoşi, dăruiţi proiectului. Am simțit emoţia
copiilor, perseverenţa dascălilor şi bucuria de a fi împreună.
Proiectele realizate, rezultatele elevilor dovedesc impactul
acestui proiect în rândul școlarilor. Educaţia financiară şi-a
găsit
se identifică cu educaţia pentru viaţă.
							
		 drumul,
		
Prof. Florentina Magdalena Palcău
Şcoala Gimnazială nr. 79 Bucureşti
În urmă cu doi ani, am aflat despre opţionalul „Educație financiară”, iar în acest an şcolar, l-am introdus la clasa
mea. În prima zi de şcoală, pe băncile elevilor se găseau manualele şi caietele de lucru. Toţi au fost impresionaţi. Am
parcurs temă după temă, am organizat activităţi practice şi în semestrul al doilea am pornit în vizite la bănci. La toate
întâlnirile, elevii au impresionat prin pregătirea pe care o aveau şi prin discuţiile pe care le purtau. Toate persoanele cu
care am intrat în contact ne-au dorit succes la Olimpiadă!
A sosit şi ziua în care am trecut prin prima probă şi, după o selecţie riguroasă, am stabilit echipa, am întocmit
prezentarea PPT şi am aşteptat cu emoţii rezultatele. Vestea că am ajuns în finală a sosit cu viteză. Am început pregătirile
şi am pornit voioşi spre Bucureşti. Nu ştiam dacă vom câştiga, deoarece acolo se adunau copiii cei mai buni din ţară.
Am trecut de proba de foc şi am participat la activităţile de la Master Card. Acestea au fost foarte bine organizate şi i-au
antrenat pe elevi. Timpul parcă a zburat!
Cu mare bucurie, am constatat că am obţinut Menţiunea a IV-a şi Premiul III. A fost o bucurie mare, deoarece cine
munceşte, câştigă. Mulţumim doamnei Ligia Goloşoiu pentru ideea acestui opţional, pentru materialele pe care le-am
primit şi mulţumim tuturor organizatorilor care ne-au oferit o zi minunată şi încununată de succes! Vom transmite din
experienţa noastră braşovenilor, pentru a continua acest drum.

Prof. Gabriela Popovici,
Şcoala Gimnazială Nr. 11 „Ştefan Octavian Iosif” Braşov
Opționalul Educație financiară mi-a oferit posibilitatea de a învăța mai multe despre finanțe, despre bănci,
despre acest domeniu. După participarea la concursul organizat la Facultatea de Istorie din București, am
vizitat mai multe instituții financiare. Am fost impresionat de vizita la Banca Națională a României, unde am
aflat lucruri interesante despre bani. Pe tot parcursul zilei, noi, „micii bancheri”, am fost în centrul atenției,
lucru care mi-a plăcut foarte mult.
Olimpiada Micilor Bancheri a fost o experiență inedită pentru mine. A fost primul concurs la care am
participat la nivel național. Am fost convins că voi câștiga și am reușit... am obținut Premiul III!

Vlad Rareș, Şcoala Gimnazială Nr. 11 „Ştefan Octavian Iosif” Braşov
Bucureștiul este un oraș foarte frumos şi cu multe locuri pe care
le poți vizita. Acum înțeleg de ce i se spune Micul Paris. Împreună
cu mai mulți copii am avut privilegiul de a merge la MasterCard,
unde directorul ne-a explicat foarte frumos despre cum se fac, ce
conțin şi la ce folosesc cardurile, iar pe baza acestor informații am
cumpărat dintr-un magazin imaginar tricouri si căni, care, spre
surprinderea noastră, ne-au fost livrate.
Pentru înmânarea premiilor am mers la Banca Națională. Când
am ajuns în faţa clădirii, am fost impresionată de arhitectura şi
culoarea acesteia. În sala în care am fost primiţi, am avut surpriza
de a o vedea pe cea mai mică prezentatoare de la Digi 24, Miruna.
Când a început premierea, am simțit că inima îmi bate foarte tare. Eu, sincer, nu am crezut că pot obține
un premiu din cele 16, dar am reușit să fiu pe locul 8. Când am mers să îmi ridic premiul, eram atât de fericită
și emoționată, încât de-abia am reuşit să articulez câteva cuvinte.
Am plecat cu mari emoții la Olimpiada Micilor Bancheri şi m-am întors foarte fericită şi mulţumită, atât
de rezultatul obținut, cât si de experiența trăită.

Diana David, Şcoala Gimnazială Nr. 11 „Ştefan Octavian Iosif” Braşov
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Proiecte premiate

,,Băncile de lângă școala mea”
Colegiul Național ,,Ferdinand I” Bacău
prof. Antonina Gheorghiu
,,Elevii de azi... Bancherii de mâine”
Şcoala Gimnazială nr. 2 ,,Diaconu Coresi”
Braşov
prof. Mariana Mihaela Lazăr

,,Joc - Bucurie - Ochi strălucitori”
Şcoala ,,George Emil Palade” Buzău
prof. Mihaela Vasile
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Proiecte premiate

,,Bani = Muncă = Pâine = Viață”
Şcoala Gimnazială ,,Matei Basarab” Pitești
prof. Daniela Tufeanu

,,Facem alegeri înțelepte, dacă suntem informați”
Şcoala Gimnazială ,,Constantin Parfene” Vaslui
prof. Duța Bucuci

,,Micii antreprenori”
Şcoala Gimnazială nr. 2 Videle,
jud. Teleorman
prof. Nicoleta Ionela Enuș

,,Descoperim valoarea banilor!”
Liceul Pedagogic ,,Matei Basarab”
Slobozia, jud. Ialomiţa
prof. Mihaela Neagu

Proiecte premiate
,,Banca Visurilor Noastre”
Şcoala Gimnazială nr. 2 Videle,
jud. Teleorman

,,Micul Bancher”
Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brâncuşi”
Medgidia, jud. Constanţa
prof. Besir Leman
,,Patrula Micilor Bancheri”
Şcoala Gimnazială ,,Tudor Vladimirescu”
Târgovişte, jud. Dâmboviţa
prof. Mihaela Georgescu

,,O afacere de succes”
Şcoala Gimnazială ,,Sfântul Vasile”
Ploieşti, jud. Prahova
prof. Cristina Elena Marin
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