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Arc peste timp

De la BARIŢIU, la LALESCU
Îi sunt recunoscător Băncii Naționale a României, această instituţie de elită,
pentru ospitalitatea pe care o arată faţă de opera şi personalitatea lui Traian Lalescu.
Operele marelui savant ne îndeamnă să acordăm o atenţie specială acelei
contribuţii prin care a atras în mod special atenţia Băncii Naţionale a României şi
specialiştilor în economie şi finanţe: Raportul la Proiectul de Buget pe anul 1925.

De ce abia în mileniul al treilea
se acordă atenţie acestui Raport,
recunoscut de către contemporanii săi
drept cel mai bun de acest fel din întreaga
istorie a parlamentarismului românesc?
De ce a fost el ignorat,
uitat timp de 80 de ani?
Imediat ne dăm seama că întrebarea
nu este una de istorie recentă,
ci vine dintr-un trecut mai îndepărtat.

Dar putem extinde întrebarea:
De ce timp de o sută de ani a stat nepublicat manuscrisul Trigonometriei lui Gheorghe Lazăr, un
text de semnificaţie istorică, unul dintre primele prin care se demonstra că limba română nu e destinată
să rămână un idiom folosit doar de ciobani, că ea poate fi şi o limbă de educaţie şi cultură ştiinţifică?
Sau, de ce a fost nevoie de peste o sută de ani pentru înţelegerea importanţei manuscriselor
eminesciene şi realizarea reproducerii şi multiplicării lor facsimilate, în timp ce, pentru o situaţie
asemănătoare (reproducerea facsimilată a Caietelor lui Paul Valéry), cultura franceză nu a avut nevoie
decât de câţiva ani?
Iar exemplele pot continua ...
Răspunsul nu este acelaşi la toate întrebările de mai sus, dar toate atestă un fapt indubitabil: Avem
mari probleme cu memoria noastră culturală. Această memorie este în suferinţă.
Să încercăm să înţelegem mecanismul acestor „uitări“, cel puţin în cazul Lalescu. Marile
personalităţi ale secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea, în Moldova, în Ţara Românească şi în Transilvania,
au fost oameni buni la toate, au început cu teologia, au continuat cu istoria, limba şi literatura, s-au
dedicat problemelor de educaţie şi învăţământ, s-au luptat pentru un învăţământ în limba română, au
contribuit la alcătuirea primelor manuale şcolare în limba română, de la matematică până la istorie şi
de la fizică până la literatură.
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Un atare comportament era la început în deplină concordanţă cu natura sincretică a culturii la nivel
mondial. Abia la început de secol XIX apare diferenţierea disciplinelor. Începând, însă, cu a doua jumătate
a secolului al XIX-lea, tendinţa de proliferare a disciplinelor se accentuează, iar statutul profesional se
identifică tot mai mult cu pregătirea într-o anumită disciplină. Cum disciplinele socio-umane beneficiau de
o lungă tradiţie a educaţiei religioase, lingvistice şi literare, Spiru Haret trebuia să se lupte în Parlament
pentru introducerea Secţiei Reale, care să asigure o pregătire în domeniul ştiinţelor şi ingineriilor.
Apărând tocmai într-un astfel de moment, Lalescu este clasificat ca matematician, fapt care
însemna, chiar dacă numai sub o formă implicită, că tot ceea ce publicase el sub formă de scrieri fără
formule matematice nu mai beneficia de atenţie, era considerat în zona sa neprofesională. Aşa se face
că, deşi Raportul la Proiectul de Buget pe anul 1925 figura pe lista publicaţiilor sale, el nu se mai afla în
atenţia matematicienilor. Să nu ne mire, deci, că la Centenarul naşterii sale, în 1982, sesiunile aniversare
ce-i fuseseră consacrate neglijau această bijuterie intelectuală, care este Raportul la Proiectul de Buget.
Ne putem întreba cum de nu s-a transmis interesul pentru această lucrare din direcţia economiştilor,
finanţiştilor şi celorlalţi specialişti despre care se poate presupune că preluaseră într-un fel sau altul
tradiţiile vieţii parlamentare interbelice. Nu ştim să răspundem, dar poate că şi ei au considerat că, fiind
matematician, în mod automat Lalescu nu mai putea fi la el acasă în alte domenii; de aici, ignorarea
Raportului în cauză.
O altă victimă a istoriei, o altă întârziere majoră, care tot din deficitara memorie culturală provine,
este George Bariţiu. El a fost autorul unei opere remarcabile de istoric, gazetar, publicist şi educator.
Ceea ce nu s-a ştiut, însă, este un lucru esenţial: faptul că Bariţiu, prin studiile sale şi prin activitatea
sa în domeniul economic, financiar şi comercial, a adăugat o dimensiune nouă luptei românilor din
Transilvania: nevoia ca această luptă să fie dublată de un proiect politic, economic şi social corespunzător.
Legătura dintre Barițiu și Lalescu este puternică. La distanţă de 60 de ani, Lalescu şi Bariţiu, profund
implicaţi politic (primul in Partidul Naţional Liberal, al doilea în Partidul Naţional Român, al cărui fondator
si preşedinte a fost), au fost amândoi parlamentari, Lalescu în Parlamentul interbelic al României, Bariţiu
în Parlamentul Monarhiei de la Viena. Amândoi au avut ca temă predilectă proiectul de buget ; Lalescu,
pe cel al României, Bariţiu, pe cel al Austriei si pe cel al Transilvaniei. Amândoi au fost, prin excelenţă,
oameni buni la toate, traversând atât disciplinele socio-umane, cât şi pe cele exacte şi ale naturii. Lalescu a
strălucit ca un mare matematician, la întâlnirea a două domenii care se năşteau sub ochii săi.
Bariţiu ar fi trebuit să intre demult în atenţia celor care scriu istoria economiei, comerţului şi
finanţelor la români, deoarece el a sprijinit, a fost consilier şi mintea cenuşie la crearea în 1871 a Băncii
Albina, pentru agricultură. A dezvoltat la Braşov un învăţământ economic, financiar şi comercial pentru
români, a înfiinţat în 1852 Fabrica de hârtie de la Zărneşti, la numai un an după înfiinţarea de către
Austria a Camerelor de Comerţ pe întregul teritoriu austriac (informaţie comunicată de Sorin Mureşan)
şi a trecut personal prin toate ocupaţiile posibile, de la filolog, publicist şi istoric la profesor de fizică, de
latină, dar şi de economie şi contabilitate; deci, economist, finanţist, om de afaceri, director de fabrică şi
om de bancă. S-a pregătit în acest scop mergând la studii în ţări ale Europei Centrale.
Bariţiu fusese ‘ştampilat’ ca istoric, gazetar şi publicist şi în acest fel tot ceea ce nu intra în această
nominalizare devenea automat exclus, exact cum, 60 de ani mai târziu, nominalizarea lui Lalescu drept
matematician îl excludea pe economistul Lalescu.

Ce rămâne de cercetat în continuare...

Bariţiu este prea puţin cunoscut ca economist şi ca finanţist. Dezbaterea va trebui să continue la
Banca Naţională a României, dar şi la Academia Română şi în universităţi. Itinerarul Bariţiu-Lalescu
trebuie studiat şi clarificat în continuare, pentru ca economia, finanţele şi parlamentarismul românesc
să-şi cunoască mai bine trecutul. Se pare că nu avem încă o prezentare comparativă a activităţii bancare
în toate provinciile româneşti şi nu putem înţelege ce anume a adus nou Bariţiu, prin raportare la alte
personalităţi bancare ale secolului al XIX-lea. Cercetări ulterioare vor clarifica, sper, aceste chestiuni.

Academician Solomon Marcus
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Ce rol au băncile centrale?
Primele bănci centrale au fost create pentru a împrumuta bani guvernelor în perioade de criză
sau război. Astfel au luat naștere banca centrală a Suediei (Sveriges Riksbank) în 1664 și banca
centrală a Angliei (Bank of England) în 1694. Desigur, datorită existenței etalonului – aur (vezi nr. 1
al revistei), creditul acordat de aceste bănci era totuși limitat. Napoleon a înființat Banque de France
în anul 1800, tot pentru a-și finanța efortul de război.

Banca Națională a României a luat ființă în
anul 1880, devenind cea de-a șaisprezecea
bancă centrală din lume.
Din punctul de vedere al vechimii,
BNR devansează alte bănci centrale de mare
tradiție, precum Banca Japoniei (1882) sau
Rezerva Federală a SUA (1913).
Statutul Băncii Naționale a României
a fost inspirat de cel al Băncii Belgiei,
stat de la care România preluase și
unele elemente din Constituție.

De remarcat este faptul că există bănci centrale în
lume care nu au ca acționar (proprietar) unic statul, ci
au și acționari privați. Acestea reprezintă totuși excepția
de la regulă, întrucât se consideră că o bancă centrală
trebuie să răspundă în primul rând obiectivelor statului
pe care îl deservește. Există și bănci centrale, precum
Banca Centrală Europeană (cu sediul la Frankfurt am
Main), care deservesc mai multe state, și anume cele care
au hotărât să-și unifice moneda prin adoptarea euro.
Cu timpul, paleta de atribuții a băncilor centrale
s-a extins mult, cuprinzând funcții precum:
• implementarea politicii monetare;
• determinarea ratei dobânzii;
• influențarea cursului de schimb valutar;
• creditarea băncilor comerciale (“împrumutător de ultimă instanță”);
• reglementarea și supravegherea sistemului bancar;
• administrarea rezervei de aur.

Valentin Lazea
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Banca Centrală Europeană - Frankfurt
În perioada 4 – 5 noiembrie 2013,
am fost invitată să reprezint
Banca Națională a României la
Banca Centrală Europeană (BCE)
din Frankfurt, la a doua Reuniune
Regională pentru Europa şi
Asia Centrală, organizată de
Child and Youth Finance International
(CYFI) în colaborare cu BCE.

La eveniment, au participat specialişti din domeniul educaţiei,
reprezentanţi ai unor autorităţi de reglementare financiară,
personalități din domeniile financiar-bancar, politic şi educaţional,
precum și oficialităţi şi membri ai unor guverne, fundaţii, universităţi,
organizaţii non-guvernamentale, mari companii, media etc.
Au fost dezbătute ca principale obiective:
• rolul important al instituțiilor europene în conducerea și
realizarea la nivel regional a educației și incluziunii financiare;
• necesitatea împărtășirii inovațiilor și a celor mai bune
practici din diverse sectoare și țări;
• necesitatea creșterii gradului de conștientizare a conceptului
Child and Youth Finance și definirea strategiilor de abordare
holistică pentru educația și incluziunea financiară a copiilor și
tinerilor;
• necesitatea de a oferi copiilor și tinerilor posibilitatea de a
împărtăși recomandările și gândurile lor direct factorilor de decizie;
• necesitatea consolidării legăturilor dintre partenerii din
rețeaua CYFI și coordonarea activităților din întreaga regiune.
Reuniunea a fost deschisă cu un discurs de bun venit ținut de
vice-președintele Băncii Centrale Europene, domnul Vitor Constâncio. În discursul său, acesta a
recunoscut rolul BCE în asigurarea incluziunii financiare a tineretului european și afirmarea faptului
că aceasta joacă un rol direct în atingerea obiectivelor de incluziune financiară.
Au fost arătate beneficiile pe termen lung, atât pentru tineri, cât și pentru comunitățile lor de a
înțelege cultura financiară, susținând că incluziunea financiară nu va afecta numai viețile tinerilor, ci
și stabilitatea financiară și creșterea economică.
În cadrul evenimentului, a fost prezentat proiectul de implementare a educației financiare în învăţământul
primar, arătând metode formale și non-formale de predare a educației financiare în școlile din România,
lucru apreciat de participanți ca bună practică în implementarea educației și incluziunii financiare.
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În acest context, consider că, proiectul are și o conotație internaţională și constituie un exemplu
despre felul în care se poate realiza o învățare autentică. Copiii au propus, deja, dascălilor povești
interesante din lumea banilor și doresc să părăsească spațiul clasei și să trăiască dincolo de zidurile școlii.
Ei se văd mergând la bancă și deschizând un cont bancar. Concluzia este că, după parcurgerea unui astfel
de opțional, copiii vor deveni mai responsabili în gestionarea banilor și vor fi mai atenți cu economiile lor
și ale familiei.
În ultima zi a reuniunii, cei 25 de tineri din Europa participanți la eveniment și-au formulat opinii
și sugestii referitoare la necesitatea și oportunitatea studierii în școală a educației financiare.

Reuniunea s-a încheiat cu discursul domnului Mario Draghi, Președintele BCE. Acesta a
reafirmat importanța și necesitatea incluziunii şi educației financiare în rândul tinerilor și s-a adresat
acestora, spunându-le:
„Așa cum educația, în general, este esențială pentru sănătatea și bogăția societății, tot așa este și educația
financiară. În lumea modernă, indiferent unde locuiți, este esențial să aveți abilitățile și cunoștințele necesare
pentru a vă gestiona banii și să știți câte ceva despre modul în care funcționează economia. Dacă veți avea
aceste cunoștințe, veţi dobândi mai multe șanse să dețineți un cont bancar și, apoi, să puteți face economii sau
chiar împrumuturi pentru a înființa o mică afacere. Sunteți conectați la lumea din jurul vostru.”
Draghi a mai subliniat că: “tinerii sunt chemați la acțiune de pe aceeași poziție de pe care Europa este
așteptată pentru transparență și acces la servicii financiare și bancare”, adăugând că „scopul Băncii Centrale
Europene este realizarea unui sector bancar cu adevărat european, cu o uniune bancară europeană, toate
acestea putând constitui o platformă pentru implementarea incluziunii financiare pentru tineri.”

Ligia Georgescu - Goloşoiu

Mugur Isărescu: ,,România, sub media mondială la educaţie financiară’’
BNR a semnat marţi, 26 noiembrie 2013, un protocol de colaborare cu Ministerul Educaţiei, protocol
ce consolidează un parteneriat început acum trei ani şi mai bine, pe tema educaţiei financiare.
“Beneficiarii principali ai acestui proiect sunt în principal elevii din învăţământul primar, gimnazial
şi liceal prin intermediul disciplinei opţionale Educaţia Financiară şi al proiectului «Să vorbim despre bani
şi bănci», dar şi al vizitelor la sediul central sau sediile reţelei teritoriale a BNR şi la Monetăria Statului, în
cadrul programului Şcoala Altfel”, a declarat guvernatorul BNR, la ceremomia de semnare a protocolului,
la care au participat ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie şi ministrul delegat pentru Învăţământ
Superior, Mihnea Costoiu.
Mugur Isărescu a mai subliniat, referitor la educaţia financiară a copiilor, că acest tip de educaţie
trebuie începută de la o vârstă fragedă şi că este important ca aceştia să preţuiască banii, dar şi să-i
cheltuiasă şi să-i investească.
Odată cu semnarea protocolului, a fost
lansat un DVD destinat elevilor din ciclul primar
şi gimnazial, care cuprinde scurtmetraje despre
istoria banilor, viaţa bancnotelor, elementele de
siguranţă ale acestora, precum şi un tur virtual al
BNR.

Disciplina opţională
«Educaţie financiară»
a fost introdusă de
ministerul educaţiei
începând din acest an şcolar,
fiind elaborate şi
manualele aferente.

Sursa: Mediafax
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George Enescu
George Enescu s-a născut la 19 august 1881 în satul Liveni-Vîrnav din județul
Botoșani, în familia arendașului Costache Enescu și a soției lui, Maria, fiica preotului
Cosmovici. Acesta a fost al optulea copil și primul care n-a murit în copilărie. A
manifestat încă din copilărie o înclinație extraordinară pentru muzică, începând să
cânte la vioară la vârsta de 4 ani, iar la vârsta de 5 ani apărea în primul său concert.
Între anii 1888 și 1894 a studiat la Conservatorul din Viena, unde s-a încadrat rapid
în viața muzicală a Vienei. Concertele sale, în care interpreta compoziții de Johannes
Brahms, Pablo de Sarasate, Henri Vieuxtemps, Felix Mendelssohn-Bartholdy,
entuziasmau presa și publicul, deși avea doar 12 ani.
După absolvirea Conservatorului din Viena cu medalia de argint, şi-a continuat
studiile la Conservatorul din Paris, între anii 1895 și 1899, sub îndrumarea lui Martin
Pierre Marsick (vioară), André Gédalge (contrapunct), Jules Massenet și Gabriel
Fauré (compoziție). La data de 6 februarie 1898 a debutat în calitate de compozitor în
cadrul Concertelor Colonne din Paris cu Suita Simfonică ,,Poema Română”.
În același an, începea să dea lecții de vioară la București și să dea recitaluri de vioară. Admirat de
Regina Elisabeta a României (celebra iubitoare a artei, Carmen Sylva) era deseori invitat să execute piese
pentru vioară la Castelul Peleș din Sinaia.
Din primii ani ai secolului XX datează compozițiile sale mai cunoscute, cum ar fi cele două Rapsodii
Române (1901-1902), Suita Nr. 1 pentru orchestră (1903), prima sa Simfonie (1905), Șapte cântece pe
versuri de Clément Marot (1908).
Activitatea sa muzicală alterna între București și Paris, întreprinzând în acelaţi timp turnee în mai
multe țări europene, unde avea ca parteneri nume prestigioase ca Alfredo Casella sau Louis Fournier.
În anul 1915 a avut loc prima ediție a concursului de compoziție ,,George Enescu”, în cadrul căruia
compozitorul oferea câștigătorilor, din veniturile sale proprii, sume de bani generoase, precum și șansa
interpretării acestor piese în concerte.
Activitatea sa pedagogică a căpătat de asemenea o importanță considerabilă.
Printre elevii săi se numără violoniștii Christian Ferras, Ivry Gitlis, Arthur
Grumiaux și Yehudi Menuhin. Acesta din urmă, virtuoz cu o profundă cultură
umanistă, a păstrat un adevărat cult și o profundă afecțiune pentru Enescu,
considerându-l părintele său spiritual.
Între anii 1921-1931 a lucrat la opera Oedip, monumentală creație dramatică
și muzicală, care abia în ultimii ani a început să se impună pe scenele teatrelor de
operă din lume. A dedicat-o Mariei Tescanu Rosetti (fostă Cantacuzino), cu care
s-a căsătorit mai târziu. Premiera frumoasei compoziţii, opera Oedip, a avut loc la
Paris, pe 13 martie 1936 și s-a bucurat de un succes imediat. Opera este inspirată
din cele două piese păstrate din ciclul de tragedii tebane ale lui Sofocle, Oedip la Colonos și Oedip rege.
În noiembrie 1939, Enescu a donat președintelui
Consiliului de Miniștri al României de la acea vreme 100.000
Despre activitatea sa muzicală,
de lei, pentru apărarea țării.
George Enescu spunea:
În timpul celui de Al Doilea Război Mondial, rămas în
„În lumea muzicii eu sunt
București, a avut o activitate dirijorală bogată, încurajând și
cinci într-unul: compozitor, dirijor,
creațiile unor muzicieni români ca Mihail Jora, Constantin
Silvestri, Ionel Perlea, Nicolae Brânzeu, Sabin Drăgoi. După
violonist, pianist și profesor.
război a dat concerte împreună cu David Oistrach, Lev
Cel mai mult prețuiesc darul
Oborin, Emil Gilels și Yehudi Menuhin. Odată instaurată
de a compune muzica și nici un
dictatura comunistă, George Enescu s-a exilat definitiv la
muritor nu poate poseda
Paris, unde s-a stins din viață în noaptea dintre 3 și 4 mai 1955.
o fericire mai mare…”.
A fost înmormântat în cimitirul Père-Lachaise din Paris.
Recunoscând şi promovând adevărata valoare a lui
George Enescu, BNR a decis ca figura marelui muzician să
se afle pe bancnota de 5 lei.

selecţie realizată de Elisa Alexandru, cls. a III-a,
C. N. de Muzică ,,G. Enescu” Bucureşti
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Bancnota cu valoarea nominală de 5 lei George Enescu,
emisiunea 1 iulie 2005
Dimensiuni 127 x 67 mm, imprimată în tehnică ofset, pe polimer
Elementele de siguranță împotriva falsificării:
1. Fereastra transparentă: este zona clară, neimprimată, din stânga aversului bancnotei, sub
formă de acvilă cruciată.
2. Filigranul: desen de fond, transparent, aflat în stânga aversului, vizibil când bancnota este
luminată din partea opusă privitorului. La toate bancnotele românești în circulație, filigranul este
constituit din două componente: portretul personalităţii de pe bancnotă şi sigla BNR.
3. Elementul de suprapunere: Diferite fragmente ale unui desen de mici dimensiuni imprimate
în acelaşi loc pe ambele feţe, astfel încât, atunci când sunt privite prin transparenţă şi luminate din
partea opusă privitorului, desenul respectiv să fie văzut în întregime. La bancnota de 5 lei, elementul
de suprapunere este o liră (un instrument muzical) și o parte a acestuia se află pe avers, sub denumirea
băncii centrale de emisiune.
4. Banda iridescentă
Iridescent: care schimbă culorile.
Zonă imprimată cu cerneală transparentă care își modifică aspectul de la incolor la auriu
transparent atunci când bancnota este înclinată.
Toate bancnotele româneşti în circulaţie au imprimată, pe revers, o asemenea bandă iridescentă
verticală, care în plus are înscrisă valoarea nominală a bancnotei respective repetată de șapte ori.
5. Firul de siguranță: devine vizibil când bancnota este privită spre o sursă de lumină. Toate
bancnotele românești în circulație au fir de siguranță plasat în zona centrală.

Răzvan Dumitriu
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Drumuri europene

Muzeul Băncii Finlandei

Muzeul Băncii Finlandei și-a sărbătorit în anul 2013 cea de a 10 aniversare. Începând cu data
de 2 septembrie 2013, muzeul a intrat într-o etapă de renovare care a durat două luni.
Intrarea în muzeu este gratuită. Totuși, grupurilor organizate li se cere să facă o rezervare
pentru a se asigura un tur ghidat.Tururile ghidate sunt disponibile în limbile finlandeză, suedeză și
engleză. Și aceste tururi sunt gratuite.

Muzeul Băncii Finlandei este situat
lângă Banca Finlandei, în clădirea
unei vechi catedrale. În muzeu sunt
prezentate ca teme principale:
istoria banilor, principalele atribuții
actuale ale Băncii Centrale a
Finlandei, precum și rolul Băncii
Finlandei în cadrul Sistemului
European al Băncilor Centrale.

Muzeul adăpostește, de asemenea, o
cafenea și un magazin de suveniruri.
Muzeul Băncii Finlandei a fost conceput
special pentru elevi și studenți. Vizita ghidată
a unui grup organizat de elevi durează o oră
și include teme referitoare la istoria banilor și
sistemele monetare din Finlanda, rolul Băncii
Finlandei, precum și atribuțiile acesteia în
cadrul Eurosistemului.
Muzeul Băncii Finlandei din Helsinki

Muzeul a fost proiectat pentru a
răspunde celor mai mari exigențe ale unui
elev de liceu. Ca urmare, prin vizitele făcute
la muzeu se pot completa cu noțiuni noi
cursurile teoretice de economie ținute în
licee. Dar, muzeul poate fi vizitat nu numai
de elevi, ci și de oricine este interesat de
dobândirea unor cunoștințe noi legate de
bani și economie.
În secțiunea de istorie a muzeului, se găsesc exponate privind dezvoltarea monetară și evoluția
politicii monetare, atât pe plan internațional, cât și în Finlanda, pornind de la monede antice. Istoria
este adusă la viață prin selecția de obiecte autentice, documente unice și fotografii interesante.

EDUCAŢIA FINANCIARĂ PE ÎNŢELESUL TUTUROR
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Drumuri europene
Scurtă prezentare istorică a Băncii

Politica monetară

Istoria Băncii Centrale a Finlandei este
În partea centrală a muzeului, sunt
fascinantă. Banca Finlandei este cea de a patra
prezentate funcțiile, atribuțiile și funcționarea
bancă centrală din lume și istoria ei culminează
unei bănci centrale moderne cu ajutorul unor
cu introducerea monedei unice, euro și
ecrane și dispozitive multimedia.
cu aderarea Bănii Finlandei la Sistemului
Temele prezentate trăiesc în ritmul de
European al Băncilor Centrale (SEBC).
funcționare de zi cu zi a băncii centrale. Idei
abstracte sunt prezentate clar și sub formă de grafic, ceea
ce face ca muzeul să fie o sursă bună de informare pentru
studenții de la facultățile cu profil economic. Studiile de
caz afișate ilustrează teoria banilor, transferurile de plată
și stabilitatea sistemului bancar, menținerea unei politici
monetare echilibrate, precum și atribuțiile și funcțiile Băncii
Finlandei și al Sistemului European al Băncilor Centrale.

Istoria Finlandei este prezentată de la
evoluțiile monetare din Evul Mediu,
până la perioada euro.
Secțiunea politică monetară
prezintă structura și funcțiile
Sistemului European
al Băncilor Centrale (SEBC).

Diferitele forme de bani
sunt prezentate în detaliu.

Bancnote și bancnote de artă

Evoluțiile internaționale ale
sistemelor monetare sunt prezentate
de la începutul secolului al 19-lea
până în secolele 20 și 21.

Secțiunea
numismatică
a muzeului oferă o privire de
ansamblu asupra bancnotelor și
monedelor utilizate de-a lungul
istoriei Băncii Finlandei.
Această secțiune începe
cu primele bancnote emise de
Banca Finlandei şi se termină cu prezentarea bancnotelor
și monedelor euro. Imaginile mărite ale bancnotelor și
monedelor arată modul în care arta grafică s-a dezvoltat de
la 1860, până în prezent.

Expoziții sezoniere
În completarea expoziției permanente, muzeul
găzduiește expoziții sezoniere care se schimbă aproximativ
o dată pe an. Acestea sunt construite în jurul unor teme de
interes istoric și cultural legate de bani și bănci.
Placă pentru baterea a 10 ruble

www.rahamuseo.fi
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Bilanţ

Stadiul proiectului în date şi cifre
Banca Națională a României,
în colaborare cu Ministerul
Educației Naționale, a demarat
un proiect de implementare
la nivelul învățământului primar
a disciplinei opționale
Educație financiară,
începând cu anul școlar
2013 – 2014.

Scopul principal al proiectului:
* creşterea gradului de implicare a cadrelor
didactice, copiilor şi părinţilor acestora în activităţi
de educaţie financiară și cunoașterea mai bună a
particularităților culturale românești;
* conturarea unei imagini complete a modului
în care banii sunt percepuţi, cheltuiţi, economisiţi,
împrumutaţi, investiţi şi utilizaţi în scopuri caritabile
în societatea de azi, concomitent cu dobândirea unor
abilităţi de gestionare a banilor.

Obiectivul principal al proiectului:
* implementarea treptată a acestuia la nivel național, urmărindu-se identificarea şi
împărtăşirea celor mai bune practici în domeniu. Disciplina opţională Educaţie financiară
este concepută la nivelul ariilor curriculare “Om şi societate” şi “Matematică şi ştiinţe”
şi are ca obiectiv integrator “formarea unui comportament raţional în relaţie cu banii, prin
antrenarea copiilor în activităţi ce stimulează gândirea logico-creativă”.

Etapele principale ale proiectului:
- Realizarea cadrului juridic necesar pentru introducerea noii discipline opționale Educație financiară,
în mod organizat, în școli, prin semnarea unui Protocolul de colaborare, încheiat între Banca Națională
a României și Ministerul Educației Naţionale.
- Elaborarea programei școlare Educație financiară ca disciplină opțională pentru învățământul
primar; programa a fost aprobată de Ministerul Educației Naționale prin Ordinul nr. 4887/26.08.2013 al
ministrului educației; poate fi accesată la următorul link: http://programe.ise.ro/ Curriculum National.
- Publicarea literaturii financiare specifice vârstei copiilor, respectiv manualul, caietul elevului și
ghidul învățătorului.
- În perioada februarie – iunie 2013 s-au organizat de către dascăli ședințe cu părinții pentru selectarea
opționalului care urma să se studieze în anul școlar 2013 – 2014.
- Efectuarea de activități – experiment prin organizarea unor lecții deschise pe teme financiar-bancare
la diverse școli din București și provincie, în vederea realizării unui studiu de impact al introducerii
noului opțional, atât asupra elevilor și cadrelor didactice, cât și asupra părinților și a publicului larg.
- Popularizarea noii discipline opționale Educație financiară atât în București, cât și în provincie
prin organizarea, împreună cu reprezentanții sucursalelor regionale și ai agențiilor Băncii Naționale a
României din teritoriu, a unor mese rotunde și lecții deschise pe teme de educație financiară.

Stadiul proiectului:
În anul școlar 2013 – 2014, s-au înscris în proiect 12.132 elevi, 664 (dascăli și inspectori școlari), adică
un total de 12.796 participanţi din 30 județe (Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Buzău,
Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Harghita, Hunedoara,
Ialomița, Iași, Maramureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Tulcea, Vâlcea, Vrancea și Vaslui)
și Municipiul București.
În vederea monitorizării modului în care s-a implementat disciplina opțională Educație financiară,
am făcut deplasări în mai multe județe ale țării, respectiv: Dâmbovița, Timiș, Arad și Caraș – Severin,
Bihor şi Prahova.

EDUCAŢIA FINANCIARĂ PE ÎNŢELESUL TUTUROR
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Şcoala Gimnazială nr. 1 Bocşa jud. Caraş-Severin

Obiectivele întâlnirii din zona Banat și din judeţul Dâmboviţa:
- prezentarea opţionalului;
- prezentarea stadiului implementării opţionalului Educaţia financiară;
- clarificări privitoare la implementarea opţionalului;
- valorificarea experienţei învăţătorilor pentru realizarea unei învăţări autentice în cadrul acestui
optional;
- identificarea de modalităţi de evaluare a impactului opţionalului în rândul profesorilor, elevilor şi
familiilor acestora.

Liceul Pedagogic ,,Carmen Sylva” - Timişoara

Concluziile discuțiilor:
- opţionalul se bucură de aprecierea învăţătorilor, elevilor, părinţilor;
- opţionalul va duce la o învăţare autentică, pe un segment în care s-a făcut atât de puţin în cadrul
programelor şcolare;
- programa şcolară, manualul, caietulul elevului şi ghidul învăţătorului au conţinuturi complexe şi
provocatoare;
- aspectele tehnice (hârtia, grafica materialelor) sunt impecabile;
- este important să existe echipe multiprofesionale, formate din oameni din domenii diferite, pentru a
realiza o educaţie de calitate în zilele noastre;
- autorul şi învăţătorii vor colabora pentru realizarea unor instrumente prin care să se măsoare
impactul acestui opţional, pentru schimb de bune practici în ceea ce priveşte metodele utilizate, pentru
articole în revista editată pentru educaţie financiară;
- există deschiderea băncilor din oraş pentru sprijinirea realizării aplicaţiilor acestui opţional pentru o
educaţie financiară de calitate, astfel încât profesorii, elevii şi familiile acestora să aibă posibilitatea unei
învăţări vii, cu folos.

Ligia Georgescu - Goloşoiu
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Cum să economisim bani pentru casa noastră?
Sistemul de economisire-creditare – o soluție sustenabilă de finanțare a locuinței
Cu toții visăm să avem o casă frumoasă și îngrijită, cu camere mari și
luminoase și o grădină, unde să ne relaxăm în timpul liber. Dar, nu toți avem
bani suficienți pentru lucrări majore de renovare sau pentru achiziția unei
locuințe noi. O soluție este să împrumutăm bani de la bancă.
Deși este o investiție importantă pe mai mulți ani, cu siguranță am vrea
ca împrumutul să aibă costuri mici și să nu fie un efort financiar lunar prea
mare.
De aceea, este bine să începem să economisim din timp pentru căsuța
visurilor noastre. Poate mulți dintre noi nu mai putem aștepta o perioadă mai lungă pentru economisire, însă
îi putem învăța pe cei mici să strângă bănuții încă de acum pentru când vor fi mari.

Ce trebuie să faci ca să primești 250 de euro pe an și să-ți modernizezi locuința?
O soluție foarte avantajoasă o reprezintă produsele de economisire/creditare
oferite de Raiffeisen Banca pentru Locuințe. Această soluție este potrivită persoanelor
care pot să economisească lunar sau doar periodic, sume oricât de mici.
Economisind cu o bancă pentru locuinţe, în medie cinci ani, românii beneficiază
de prima de stat de 25% din economiile lor anuale, iar apoi pot lua credite ieftine, în
lei, cu dobândă fixă de doar 4,5% şi cu rate lunare egale şi fixe. Cel mai ieftin credit
pentru locuința ta este cel programat din timp.
Cu acești bani poți face o renovare amplă sau poți doar să reamenajezi baia sau
să schimbi instalația de încălzire. În același fel, poți finanța planuri mai mari: să îți
construiești sau să cumperi o casă, de exemplu.

Pasul 1. Încheie un contract de economisire-creditare cu Raiffeisen Banca pentru Locuinţe.
Pasul 2. Economiseşte aproximativ 3-5 ani şi, pentru economiile tale, primeşti o dobândă fixă de 1,5% sau
3% pe an, în funcție de produsul ales.
Pasul 3. În plus, statul îți acordă o primă care în prezent este de 25% din economiile tale anuale, dar nu mai
mult de 250 euro, echivalentul în lei.
Pasul 4. La finalul perioadei de economisire, poţi lua un credit în lei, cu o dobândă fixă de doar 4,5% pe an.
De exemplu: dacă economiseşti lunar 350 lei, vei avea la finalul anului în cont aproximativ 1.000 euro (echivalentul
în lei), pentru care vei primi 250 euro prima de stat plus dobânda oferită de bancă. După cinci ani de economisire, vei
avea aproximativ 5.000 euro bani economisiţi de tine (echivalentul în lei) și dobânda băncii, plus 1.250 euro, prima
de stat. În acel moment poți lua și un credit în lei egal cu suma economisită de tine, cu o dobândă de doar 4,5%, fixă
pe toată perioada de rambursare și o rată a creditului tot de 350 lei pe lună.

În concluzie, avantajele produselor de economisire-creditare sunt:
* Randament bun în faza de economisire
* Costuri mici în faza de creditare
* Siguranța: produs în lei, fără risc valutar, cu dobânzi fixe şi rate lunare egale
Milioane de europeni au renovat, au cumpărat sau construit case cu ajutorul produselor de
economsire-creditare. Mai mult, în Austria de exemplu, contractul de economisire-creditare este cel mai
popular cadou de botez pentru copii. Acesta este primul pas pentru ca ei să învețe mai târziu care este
valoarea banilor şi rolul economisirii.
Ne bucurăm să vedem că și la noi părinții deschid contracte de economisire-creditare pe numele copiilor,
pe care depun sumele provenite din alocație sau sume mai mari.

www.rbl.ro
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Cum au primit profesorii şi părinţii din judeţul Arad
opţionalul EDUCAŢIE FINANCIARĂ
,,Educaţia finaciară este o construcţie curriculară
care, prin relevanţa, claritatea şi calitatea materialelor
realizate, constituie un bun exemplu despre cum se
poate propune şi realiza o învăţare autentică. Copiii
l-au primit cu încântare, în ciuda atâtor termeni
tehnici care se regăsesc în paginile lui. Materialele
oferă provocări şi oportunităţi de cunoaştere. Ne
propune poveşti interesante din lumea banilor şi ne
îmbie să părăsim spaţiul clasei, să-i învăţăm pe copii
să trăiască dincolo de zidurile şcolii. Ne propune să ne
unim forţele pentru a oferi o bună educaţie copiilor
noştri şi un răspuns la întrebarea lor obsedantă:
“Învăţ, dar mie la ce-mi foloseşte?” Ne propune să
aruncăm privirea nu înspre trecutul în care noi am fost
elevi, ci înspre ziua de mâine, pentru care îi pregătim
pe copii. Ne propune, dar lasă şi la latiudinea noastră,
utilizarea unei palete largi de metode care să facă
accesbilă “călătoria” elevilor în lumea banilor.
Educaţia finaciară este un opţional provocator pe
care autoarea ni-l propune cu atâta profesionalism!
Sperăm că vom da un răspuns pe măsură!”

,,Apreciem faptul că sunt abordate teme de actualitate, pe înţelesul elevilor; subiectele sunt atractive,
practice; gratuitatea materialelor suport este benefică
deoarece foarte mulţi copii nu-şi permit achiziţionarea
lor. Este oportună organizarea unui concurs la nivel
naţional pe teme de educaţie financiară, dacă se poate
cu înscriere gratuită, iar elevii să fie premiaţi”.

Profesor Ana Curetean

,,Principiul care ar trebui să stea la baza
implementării opţionalului Educaţie Financiară
consider că, este utilizarea comunităţii ca element de
strategie, ca element de dezvoltare a cunoaşterii şi a
realizării de competenţe.
Astfel, prin studiul acestui opţional, cu siguranţă va
creşte calitatea actului educaţional din şcoală deoarece
oferă posibilitatea realizării de comunităţi colaborative
de centre de cunoaştere, care se vor constitui din echipe
multiprofesionale formate din: profesori, persoane care
lucrează în domeniul bancar, părinţi şi elevi”.

,,Sunt economist de meserie şi am răsfoit imediat
materialele primite. Le consider extrem de utile pentru
copii, şi îmi exprim regretul că nu au fost la dispoziţia
generaţiilor anterioare (fata cea mare este elevă în
clasa a IX-a).
Mulţi părinţi omit să facă un asemenea gen de
educaţie, iar alţii nu ştiu cum să o facă. Acest opţional
este un bun mijloc de educaţie financiară, un sprijin
atât pentru copii, cât şi pentru adulţi.
Contează şi faptul că materialele au fost primite
gratuit pentru că vor putea fi răsfoite oricând.
Mulţumesc şcolii pentru oportunitate şi autoarei
pentru concepere”.

Profesor Raluca Martin, inspector ISJ Arad

Camelia Oprea
- părinte

Învăţători: Doba Alina, Pîncotan Mirela, Lorinţiu
Adina, Cupşa Dochia - Şcoala Gimnazială Sânmartin;
Muller Maria- Şcoala Gimnazială ,,Pavel Covaci” Macea

„Mă
bucură
faptul că fiul meu are
prilejul să studieze
un
asemenea
opţional.
Este un opţional
interesant, util. Fiul
meu a fost foarte
încântat
să
îmi
prezinte materialele
suport şi mereu mă „informează” despre ce a mai
învăţat nou. Mi-a spus că în curând va merge la bancă
şi îşi va deschide un cont. Consider că studiul acestor
materiale îl va responsabiliza în gestionarea banilor, îl
va face mai atent cu economiile lui şi ale familiei.”
Elena Simionescu - părinte
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Educaţia financiară începe la grupa mică
Obiceiurile comportamentale se formează încă din prima copilărie. Copiii vor face în viața de adult ceea
ce au văzut sau au învățat încă de mici, începând de acasă, continuând cu sistemul de educație preșcolar și
școlar și completând cu exemplul comportamental al persoanelor adulte din preajma lor.
Aceasta înseamnă că, atât comportamentul financiar sănătos, cât și cel nesănătos al adultului își au
radăcinile în copilărie.
Din această perspectivă, educarea din punct de vedere financiar a copiilor mici devine necesară dacă
dorim o generație viitoare responsabilă. Nu este niciodată prea devreme să începem.
Aşa că, de câțiva ani încoace, am început să petrec timp cu copiii din grădinițele din Timişoara. Am
fost surprinsă de reacțiile lor. Credeți că la grupa mică e prea devreme să-i provocați să economisească, să-și
stabilească obiective și să folosească instrumentele pentru a le atinge? Dacă asta credeți atunci, cu siguranță,
vă înșelați.
Pas cu pas, dorințele lor s-au canalizat către un obiectiv: o jucărie cumpărată cu banii proprii. Credeți că a
fost greu? Absolut deloc. Entuziasmul şi bucuria experimentării cred că sunt maxime la această vârstă. Credeți
că a fost greu să-i conving să renunțe la dulciuri, sucuri și înghețată pentru următoarele trei luni? Absolut
deloc. Știau deja că acestea sunt nocive pentru dinți și pentru stomăcel. Acum au aflat că sunt dăunătoare și
pentru „pușculiță”. Așa că, au obținut un motiv în plus să renunțe la ele, mai ales că fiecare renunțare înseamnă
încă o monedă în „depozitul de bani”, încă un pas către micul vis.
Oferindu-le obiective SMART adecvate vârstei și posibilităților lor, avem mari șanse de reușită. Copiii
sunt pregătiți să ne asculte și să ne urmeze pe noi, adulții, pentru că însuși instinctul așa le dictează. Copiii
învață văzând și făcând. Fiți adulți responsabili și oferiți exemple constructive copiilor din preajma voastră!

Am pus pe hârtie ”planul de acțiune”
și în pușculiță primul bănuț.

După trei luni am reușit, cu banii economisiți,
să cumpărăm jucăria dorită.

În viață, se întâmplă să învățăm unele lucruri
din cărți. Dar, cea mai mare parte a învățării se
produce experimentând. Nici un sfat nu are efectul
și impactul pe care îl are propria experiență.
Încurajând
copiii
să
experimenteze
economisirea, la început cu ajutorul unei
pușculițe, le oferim șansa unei vieți organizate
și cumpătate. Învățându-i să renunțe la unele
plăceri imediate pentru a-și redirecționa resursele,
astfel disponibilizate către o satisfacție viitoare
(materializată prin jucăria sau cărticica dorită), le
oferim însuși instrumentul de bază al economisirii:
capacitatea de a amâna consumul.

De ce este importantă economisirea?
Pentru că este primul pas către stabilitatea
financiară. Din punct de vedere economic,
ea are rolul de formare a capitalului inițial.
Pentru a putea investi, pentru a putea crea
alți bani, pentru a putea multiplica ceea ce
ai, trebuie, în primul rând, să ai ceva.
Iar acel ceva poate începe, în mod firesc,
sub forma unui joc, cu prima puşculiță
la vârsta de trei ani.

Mirela Bojin
Asociația pentru Educație Complementară -Timișoara
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Opinii

Trocul
,,Am privit ca pe o provocare
alegerea acestui curs opţional şi
cu mare încredere când am primit
manualele şi caietele de Educaţie
Financiară, pentru învăţământul
primar, salutând ideea proiectului
care a făcut posibilă pregătirea
copiilor în acest domeniu.”

În colaborare cu colega mea Vali Ghinea (clasele
de step by step) şi Viorel Dobre de la clasa a IV-a B,
am organizat un târg de toamnă, prilej cu care copiii
au demonstrat că au înţeles cum se face un troc, după
ce au contribuit la crearea condiţiilor de desfăşurare a
acţiunii.
S-au pregătit pentru schimburi cu jetoane şi
obiecte, au organizat standuri... au vândut, au cumpărat
produsele oferite la: „Florărie”, „Legume - Fructe”,
„Vechituri”, „Anticariat”, „Obiecte de cult” - făcând
schimb de jetoane sau chiar de obiecte.

La sfârşit, au explicat cum a avut loc trocul, cum au negociat, ce au vândut şi ce au cumpărat.
Surpriza cea mare au avut-o când au apărut şi alţi cumpărători. Doamna profesoară Simona
Tiron a venit însoţită de elevii de la o clasă pregătitoare, iar la pauză au apărut şi elevi de la clasele mai
mari. Erau emoţionaţi...
S-au înregistrat şi cazuri în care trocul nu a fost corect: de exemplu cineva a dat o vilă (jeton) pe un
pumn de nuci..
În clasă copiii au povestit apoi tot ce au simţit, ce se putea evita, ce le-a plăcut. De aceea, le-am
propus să facem un târg de jucării înainte de Sf. NICOLAE, iar banii adunaţi să-i donăm copiilor de la
Şcoala Specială Târgovişte, stabilind înainte regulile ce trebuie respectate.
Prof. Gabriela Mareş
Şcoala „Tudor Vladimirescu” Târgovişte,
cls. a III-a şi a IV-a
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De la copii primite...

Moneda
Se spune că odat-a fost
Un bănuţ cu mult folos.
Şi era el frumos,
Însă foarte mincinos.
Şi-ntr-o zi s-a avântat
Într-o tabără de neuitat.
A păcălit un om sau doi
Însă n-a mai reuşit apoi.
A fost închis într-o puşculiţă
Închisă bine c-o cheiţă.
Şi-ntr-o zi a fost eliberat
Şi el mult s-a bucurat!
Şi s-a dus la casa sa
Şi nu s-a mai avântat aşa.
Ioana Strugar, cls. a IV-a B

Moneda
O monedă de aur
ajunsese într-o zi la un om
bogat, care nu a apreciat-o şi a pierdut-o.
Aceasta a stat pe străzi 100 de ani, iar
cu timpul i s-au alăturat şi alte monede.
Moneda avea o viaţă foarte grea,
până într-o zi, când a fost găsită de
un istoric. Acesta, dându-şi seama de
valoarea ei veche, a şi dus-o la Muzeul
Băncii Naţionale a României. Acolo a fost
aşezată pe o pernuţă moale de catifea
şi lustruită în fiecare săptămână.
De atunci, moneda este foarte
fericită de viaţa pe care o are.

Şcoala ,,Iosif Vulcan” - Arad

Banii
Banii-aceştia, ce să fac?
Mă frământ în lung şi-n lat!
Trebuie să munceşti pe ei,
Dolari, lire, franci sau lei...
Sunt atâţia! M-obosesc!
Cum să-i mai deosebesc?
Vreau să cumpăr, cheltuiesc,
Dar şi economisesc.
Banii sunt chiar o povară,
Sunt în fiecare ţară!
Nu ştiu ce să mai vorbesc!
Bine, aicea mă opresc...
Dar cum toată lumea ştie,
Noi cu toții-am vrea să vie
O furtună doar cu bani,
Să ne-ajungă ani şi ani!
Eliza Tolici
Complexul Educaţional Lauder Reut,
Bucureşti

Ioana Strugar, cls. a IV-a B
Liceul Teoretic “Marin Preda” Bucureşti
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