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Materialele cuprinse în această publicaţie reprezintă o diseminare a modului de
abordare şi implementare a proiectului de ,,Educaţie financiară” în unităţile şcolare
din ţara noastră şi se adresează elevilor, dascălilor, inspectorilor şcolari, părinţilor,
dar şi altor autorităţi implicate în vederea aplicării bunei practici în domeniu.
Revista Educație Financiară pe Înțelesul Tuturor are ca scop:
- diseminarea informațiilor referitoare la implementarea la nivelul învățământului
primar a educației financiare ca disciplină opțională la decizia școlii (CDȘ);
- crearea unei atitudini pozitive la nivelul publicului țintă pentru receptarea
informațiilor și mesajelor rezultate din proiect;
- asimilarea mesajelor și informațiilor de către publicul țintă;
- crearea unui capital de imagine pozitivă pentru instituțiile implicate în proiect în
vederea comunicării cu succes a informațiilor și mesajelor referitoare la proiect.
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Puncte de vedere...

Despre bani, cu luciditate
Lumea banilor a fascinat, dintotdeauna, mintea umană. Căutat cu asiduitate de omul obișnuit,
dornic să-și amelioreze propria condiție, banul a fost considerat de cei mai mulți dintre semenii noștri
drept cel mai potrivit mijloc pentru atingerea aspirațiilor și împlinirea visurilor. Fapt este că, de-a lungul
timpului, el s-a aflat mereu în miezul lucrurilor pământești ce-i preocupă pe oamenii de pretutindeni. Și
nu cred că ne este necesară o pregătire specială pentru a accepta și înțelege, la nivelul simțului comun,
această stare de lucruri.
Datorită banilor, se poate dezvolta o extinsă și complicată ,,structură a producției”, în care resursele
naturale, munca oamenilor și mijloacele de muncă (echipamente, utilaje, instalații etc.) cooperează la
avansarea producției de-a lungul întregului său drum către obținerea de bunuri finite, fiecare dintre
acești factori implicați în producție primindu-și, la rândul său, răsplata prin... plăți în bani.

Ajunge să aruncăm o privire chiar în
jurul nostru. Putem vedea, bunăoară, că
proprietarul unui imobil poate angaja o
echipă de zidari pentru renovarea casei
sale pe care îi plătește cu... bani, în timp
ce posesorul unui autoturism își poate
vinde mașina la schimb cu unități de...
bani. În felul acesta, toate bunurile și
serviciile se vând pe bani, iar banii,
la rândul lor, sunt folosiți pentru a
cumpăra alte bunuri și servicii
pe care oamenii le doresc.

Și mai mult decât atât. Cum toate
schimburile sunt făcute în bani, înseamnă
că și toate raporturile de schimb între bunuri
sunt exprimate tot în bani, și astfel oamenii
pot să compare valoarea fiecărui bun cu
aceea a oricărui alt bun. Întreprinzătorii
pot să aprecieze cât de bine satisfac cererile
consumatorilor, făcând o comparație între prețurile de vânzare ale produselor lor și prețurile pe care
trebuie să le plătească pentru factorii de producție (”costurile” lor). Cum toate aceste prețuri sunt
exprimate în bani, întreprinzătorii pot constata dacă obțin profituri sau suferă pierderi.
Sunt, toate acestea, doar câteva ilustrări ale faptului că banii - fără să reprezinte nici pe departe sensul
existenței noastre - sunt însă esențiali bunei rânduieli a treburilor omenești: pe de o parte, folosirea lor este
indispensabilă pentru ghidarea acțiunii umane spre alocarea resurselor către cele mai eficiente utilizări; pe
de altă parte, acumularea lor este încununarea firească a dorinței omului de a-și îmbunătăți condiția, de face
tot ce îi stă în putință ca, dată fiind o anumită situație de alegere, să-și realizeze cel mai bine propriul interes.
Și totuși, proverbiala înțelepciune populară pare a ne transmite un alt mesaj atunci când ne
avertizează: ”Banul este ochiul diavolului”. Să fie oare vorba aici, în subtext, despre glorificarea sărăciei și
condamnarea bogăției ? Avem oare aici indiciul că spiritualitatea populară - creștin-ortodoxă în rădăcinile
ei cele mai adânci - se află într-un conflict deschis cu comportamentul uman preocupat de sporirea avuției?
Respinge oare învățătura de credință ortodoxă – de la care s-a adăpat continuu în istorie sufletul românului
- motivațiile legate de agonisirea și înmulțirea banilor, ca reflectând o stare de cădere duhovnicească?
Răspunsul este tranșant: nicidecum. În viziunea ortodoxă, îmbogățirea, agonisirea de avere,
dobândirea prosperității materiale nu sunt rele sau condamnabile în sine. Condamnabilă este doar
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Puncte de vedere...
îmbogățirea nedreaptă (Sfântul Efrem Sirul zice: „Dar să vă păziți, ca nu cumva bogăția să fie adunată
cu păcat“, iar Sfântul Ioan Gură de Aur îndeamnă: „Despartă-te de bogăția strânsă pe nedrept. Ți-ai
strâns bogăția în chip rău? Cheltuiește-o bine! Ai adunat averi în chip nedrept? Împrăștie-le drept!“).
Condamnabilă este, mai ales, patima, pofta împotriva firii pentru bogăție. Îmbogățirea egoistă, ca patimă,
și nu bogăția în sine, este cea care duce la uciderea dragostei față de Dumnezeu și de aproapele. Sau, la
fel de grav, sădește premisele săvârșirii răului. Spune în acest sens Sfântul Apostol Pavel: „Cei ce vor să se
îmbogățească... cad în ispită și în cursă și în multe pofte nebunești și vătămătoare, ca unele care cufundă
pe oameni în ruină și în pierzare. Că iubirea de argint este rădăcina tuturor relelor“ (Timotei 6, 9-10).
Așadar, putem spune că atunci când spiritul popular vorbește despre ban ca ”ochi al dracului”, el
vorbește de fapt - în același duh cu învățătura sfinților – despre necondamnarea în sine a bogăției, dar și
despre nefericirea produsă de reaua ei utilizare.
Pe de altă parte însă, înțelepciunea patristică, dumnezeiește insuflată, duce și mai în profunzime
înțelegerea lucrurilor. Astfel, Părinții bisericești sunt preocupați totodată și de a face lămurit că, totuși,
acumularea banilor și agonisirea avuţiei nu sunt (şi nu pot fi) vreo virtute, ba chiar – fără a fi numaidecât
un rău – prezintă un mare risc duhovnicesc.
Exemple filocalice se găsesc din abundență. Astfel, Sfântul Nil Ascetul zice: ”...mare este vătămare
ce vine din avuţii, dând imbold tuturor patimilor ca o pricină aducătoare de boli, să smulgem însăşi pricina
dacă vrem să purtăm grijă de buna aşezare a sufletului. Să tămăduim patima iubirii de avuţie prin sărăcie”.
Și același sfănt mai zice: ”Să începem, aşadar, a ne desface de cele de aici. Să lepădăm avuţiile, banii şi
toate cele ce scufundă gândul şi-l pogoară sub apă. Să aruncăm sarcina, ca să se ridice puţin corabia”.
Aceeași așezare duhovnicească poate fi găsită şi la Sfântul Diadoh al Foticeii: ”Căci când va vinde cineva
toată bogăţia lumească, va afla locul în care stătea ascuns harul lui Dumnezeu, sfânt care mai adaugă într-alt
loc: ”Iar când nevoitorul se va îmbrăca cu toate virtuţile şi mai ales cu desăvârşita sărăcie, atunci harul îi va
lumina toată firea printr-o oarecare simţire mai adâncă, încălzindu-l spre mai multă dragoste de Dumnezeu”.
Mai mult chiar. Creştinul ortodox ar trebui să resimtă un veritabil disconfort cu privire la bogăţie şi
toate ale ei. Acest lucru reiese dintr-o serie de sfaturi duhovniceşti care, deşi nu se referă explicit la avuție,
implică de fapt neîncurajarea îmbogăţirii, chiar cinstită fiind ea, făcând totodată chemare la un necesar efort
de detaşare de aceasta. Iată ce spune în acest sens Sfântul Antonie cel Mare: ”Omul cu adevărat raţional are
o singură grijă: să asculte de Dumnezeul tuturor şi să-i placă; şi numai la aceasta îşi deprinde sufletul său”.
Sau îndemnul liturgic: ”Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm!”,
îndemn care pare să lase puţin loc și timp pentru motivația sporirii banilor ca sursă a îmbogățirii.
Față de cele discutate până acum se pare că, aparent cel puțin, am ajuns într-un impas. Astfel, pe de
o parte, am văzut că Ortodoxia nu condamnă îmbogățirea în sine, ci doar pe cea dobândită pe căi necinstite.
Pe de altă parte însă, Ortodoxia ne învață că creștinul ortodox ar trebui să resimtă un veritabil discomfort
cu privire la înmulțirea banilor și acumularea averilor, chiar și în cazul celor cinstit agonisite. Și atunci,
care este de fapt atitudinea reală a Ortodoxiei față de problema banului și a îmbogățirii prin înmulțirea sa?
O acceptă, sau o respinge? Încurajează ea sau condamnă comportamentul motivat de dorința îmbogățirii?
Cred că răspunsul stă în înțelegerea faptului că, gândirea patristică are în vedere o ierarhie a
lucrării binelui și virtuților, un urcuș continuu pe diferitele trepte ale creșterii duhovnicești spre
despătimire, iluminare și îndumnezeire. Ceea ce, în termenii discuției noastre privind problema banilor
și a bogăției, ar însemna următoarele:
- pe o treaptă a urcușului se află cei mai plăpânzi duhovnicește, cei pe care puținătatea banilor,
precum și lipsa averilor și a prosperității materiale îi smintește, astfel încât căutarea îmbogățirii în cazul
lor nu este un păcat în sine, cu condiția să fie făcută pe căi cinstite;
- pe o altă treaptă a urcușului se află cei care caută îmbogățirea, dar în vederea facerii de fapte
milostive. Altfel spus, cei pentru care bogăția nu este atât sursa bunăstării proprii, cât sursa milosteniei
pentru aproapele;
- și, pe o altă treaptă a urcușului se află cei angajați în efortul de detașare de bani și bogăție și de
toate ale ei, având o singură grijă: să asculte mereu de Dumnezeu și în toate să-I placă Lui.
Prof. Univ. Dr. Costea Munteanu - Academia de Studii Economice, București
Facultatea Relații Economice Internaționale
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Editorial

Start pentru anul şcolar 2014 - 2015
Începând cu anul școlar 2013 – 2014, Banca Națională a României a demarat, în colaborare
cu Ministerul Educației Naționale, un proiect de implementare la nivelul învățământului primar a
disciplinei opționale “Educație financiară” (CDȘ).
Proiectul are la bază programa școlară pentru disciplină opțională - învățământul primar “Educație
financiară”, programă aprobată de Ministerul Educației Naționale prin Ordinul nr. 4887/26.08.2013 al
ministrului educației. Aceasta este proiectată pentru a se desfăşura pe o perioadă de 1-2 ani (cls. a III-a și/
sau a IV-a), o oră pe săptămână.

Introducerea în şcoli a noii
discipline opționale “Educație
financiară” s-a realizat prin
semnarea Protocolului de
colaborare nr. 6/26.11.2013,
respectiv 10830/25.11.2013 de
către Banca Națională a României
și Ministerul Educației Naționale
pe o periodă de 4 ani.

În anul școlar 2013 – 2014, s-au înscris în
proiect 12.132 elevi, 664 (dascăli și inspectori
școlari), adică un total de 12.796 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 plus,
s-au primit solicitări de înscriere în proiect pentru
semestrul II al anului școlar 2013 – 2014, din încă
două județe neacoperite inițial (Botoșani și Brașov),
numărul elevilor înscriși crescând la 12.502, iar al
dascălilor la 674, adică un total de 13.176.

clasa a III-a A - Liceul teoretic
,,Ion Creangă” - Tulcea

clasa a III-a C - Colegiul Naţional
Pedagogic „Ştefan cel Mare” - Bacău

clasa a III-a E - Liceul teoretic
,,Nicolae Bălcescu” - Cluj-Napoca

Începând cu semestru II al anului școlar 2013 - 2014, am demarat, deja, înscrierile în proiectul
nostru pentru elevii ai căror părinți au ales, în cadrul ședințelor cu dascălii, efectuarea aceastei discipline.
Target-ul propus pentru anul şcolar 2014 - 2015 constă în: creșterea numărului copiilor din cele 32
județe acoperite în anul școlar 2013 - 2014 și includerea în proiect și a copiilor din celelalte nouă județe
neacoperite, respectiv: Alba, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Mehedinți, Mureș, Satu-Mare, Teleorman, Timiș.
Ligia Georgescu-Goloșoiu
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BNR - istorie, arhitectură

Palatele Băncii Naţionale a României

Sediul central – Palatul vechi, Strada Lipscani nr. 25 şi
Palatul Nou, Strada Doamnei nr. 8

foto 1

Sediul central la Băncii Naționale a României, amplasat în
centrul istoric al Bucureștilor, este format dintr-un ansamblu de două
palate. Ele au fost construite la o diferenţă de aproximativ jumătate de
secol, reflectând dezvoltarea în ansamblu a societății românești.
Valoarea arhitecturală a palatului Băncii Naţionale a
României din strada Lipscani, numit şi Palatul vechi, a marcat
un moment aparte pentru arhitectura sfârşitului de secol XIX din
Bucureşti. Clădirea se distinge prin armonia proporţiilor, echilibrul
volumelor şi o bogăţie ornamentală specifică arhitecturii edificiilor
publice europene ale epocii. Arhitectura Palatului a impus stilul
eclectic de factură academică, ca mod propriu de exprimare pentru
clădirile publice de primă importanţă şi a schimbat modul de
percepere al centrului comercial al Bucureştilor.

foto 2

foto 3

În perioada 1883-1885, s-a
pus temelia Palatului vechi,
după planurile arhitecţilor
francezi Albert Galleron şi
Cassien Bernard, revăzute şi
detaliate de inginerul - arhitect
foto 4
Nicolae Cerchez, director
general al lucrărilor, secondat
de arhitectul Constantin Băicoianu. Arhitectura Palatului a fost foarte apreciată în epocă.
Palatul era considerat o lucrare desăvârșită, cea mai frumoasă clădire a Bucureștilor, ce se
impunea printr-o perfectă unitate a ansamblului, alături de finețea și rafinamentul detaliilor.
Pe fațada principală, central este evidențiat corpul intrării, acoperit cu o mare cupolă,
iar lateralele sunt flancate cu turnuri de colț frumos decorate, ce dau senzația de stabilitate
și echilibru (foto1 și foto 3). Accesul principal de la parter se face pe două scări largi de
marmură spre primul etaj, unde se află spațiile reprezentative, fastuos împodobite, printre
care Holul de onoare, Sala de Marmură - fosta Sală a ghișeelor (foto 2), Sala Consiliului de Administrație
(foto 4), Cabinetul Guvernatorului.
Ca omagiu adus funcționarilor BNR uciși în timpul Războiului de Reîntregire, a fost ridicat un monument în
incinta Palatului. Placa cuprinde numele celor 21 de funcționari BNR care și-au pierdut viața pe front în timpul
războiului (foto 5).
Clădirea a suferit în timp mici modificări care nu au afectat însă ansamblul - adăugiri, restaurări, recondiţionări
și, pentru a face faţă cerinţelor lumii financiare moderne, i s-a alăturat în 1940 un nou palat, cel din strada Doamnei,
cu care funcţionează şi astăzi ca un tot unitar. Clădirea a fost proiectată de arhitectul Radu Dudescu, în timpul
guvernatorului Mitiță Constantinescu și se impune prin monumentalitate, echilibru și o buna funcționalitate.
După 1990, clădirile aveau nevoie de intervenţii masive în lucrări de modernizare, restaurare a valorilor de
patrimoniu, consolidare şi refacere a tuturor categoriilor de instalaţii. Restaurarea se impunea cu atât mai mult
cu cât funcţionarea actuală a băncii, inclusiv prin utilizarea sistemelor informatice, stabileşte o altă relaţie cu
publicul, care schimbă succesiunea tradiţională a spaţiilor.
Amplele lucrări de restaurare, consolidare și modernizare au fost realizate cu profesionalism, astfel încât palatele
Băncii Naționale a României și-au sporit în mod cert valoarea, fiind și din acest punct de vedere un model de urmat.
În anul 2013, a fost finalizată și refacerea monumentului dedicat lui Eugeniu Carada, întemeietorul Băncii
Naționale a României, al cărui monument fusese demolat de comuniști. Ansamblul statuar a fost refăcut întocmai
și amplasat pe același loc, la intersecția străzilor Lipscani cu Eugeniu Carada.
Cristina Ţurlea

foto 5
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BCR

Orice ban pus deoparte contează. Alege să economiseşti.
Pentru foarte mulţi dintre noi, să economiseşti pare a fi o ”misiune imposibilă”. În realitate,
chiar se poate. Gândește-te de câte ori s-a întâmplat ca la finalul unei luni să nu ştii pe ce s-au dus
banii. Nu trebuie să fie o sumă care să te afecteze. Fiecare economiseşte şi investeşte în funcţie de
venitul lunar şi de planurile sale financiare.

Daca alegi sa faci economii la Banca Comercială Română (BCR), ai câteva avantaje:
•
•
•

consultanţă specializată oferită de consilierii băncii în vederea alegerii unei modalităţi potrivite de
economisire;
economie de timp prin accesarea serviciilor oferite de bancă prin internet și telefon, cum ar fi: click,
Banking BCR, depozite la termen SUCCES BCR, conturile de economii MAXICONT BCR etc.
siguranţa banilor depuși la bancă datorită faptului că BCR este participantă la Fondul de Garantare
a Depozitelor în Sistemul Bancar din România; acest lucru presupune că, deponenţii BCR beneficiază
de garantarea, prin plata de compensaţii, a depozitelor, planurilor și conturilor de economii constituite,
în limita plafonului stabilit. În prezent, acest plafon este în valoare de 100.000 euro, echivalent în lei,
per deponent, per bancă.

Planul de economii BCR

Depune câte puţin în fiecare lună şi vei strânge o sumă bună: pentru viitorul copilului tău, pentru
a-ţi renova casa... tu decizi! Banii care îţi rămân în cont de la o lună la alta pot fi foarte simplu economisiţi,
puţin câte puţin, pentru a te bucura de ei ulterior. Poţi să-i oferi copilului tău o altfel de pușculiţă care
să îl ajute să adune pas cu pas, alocaţie cu alocaţie, o sumă de bani pentru lucrurile pe care și le dorește.
Alege Planul de economii BCR şi vei economisi pentru tine sau pentru copil fără să îţi dai seama!
• Suma minimă de alimentare este 50 lei pentru adulţi sau 40 lei pentru minori, respectiv 10 euro.
• Termen: 12 luni
• Vei face depuneri lunar, conform graficului de depuneri, dar poţi solicita şi să depui suplimentar orice
sumă. Pe toată perioada Planului de economii, dobânda este fixă, plătită la scadenţă, în condiţiile
respectării planului.

Ce trebuie să mai ştii?
Alimentările lunare se fac automat din contul tău curent ataşat
Planului de economii. Trebuie doar să te asiguri că, la data scadenţei
lunare, suma necesară se află în contul curent. Primeşti SMS-uri de
înştiinţare ori de câte ori se modifică dobânda. De restul, ne ocupăm noi.

De ce să îţi deschizi un Plan de Economii BCR?

• poţi economisi cât şi când poţi;
• îl înveţi pe cel mic să pună deoparte diferite sume, chiar alocaţia

lunară și, astfel, să știe care este valoarea banului;
• poţi modifica oricând nivelul sumei de alimentare;
• la deschidere, primești un grafic cu data scadentă, soldul
previzionat şi dobânda cuvenită;
• primești SMS-uri de reamintire pentru alimentare, în cazul în care nu ai banii în cont în ziua scadenţei
şi ai timp 5 zile să îi depui.

Accesează Simulatorul de economisire şi investire de pe www.bcr.ro
şi află care este cea mai potrivită soluţie pentru tine!
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Personalităţi

Pictorul Nicolae Grigorescu
Pictorul s-a născut la 15 mai 1838, în familia administratorului moşiei Lenş, în satul Pitaru, judeţul
Dâmboviţa, la mică depărtare de Bucureşti (aproximativ 45 km). Moşierul Lenş trăia într-un conac,
construit după modelul palatului brâncovenesc de la Potlogi (judeţul Dâmboviţa) şi era un mare iubitor
de artă. Picturile, obiectele de artă văzute în copilărie, cu siguranţă l-au impresionat pe copilul hăruit cu
daruri artistice, cu atracţie pentru frumos.
O copilărie încercată
Moartea tatălui (Ion), a obligat-o pe mama (Ruxandra) precum şi pe cei şapte copii, dintre care Nicolae
era al şaselea, să părăsească moşia Lenş şi să vină la Bucureşti. Greutăţile materiale l-au împiedicat să
meargă la şcoală, dar mama l-a învăţat să scrie şi să citească. „Cu acul ne-a crescut biata mama şi odată
n-am auzit-o plângându-se, ori blestemând, ori spunând o vorbă rea...” — spunea pictorul.
Ca toţi copiii săraci, la zece ani a mers ucenic la pictorul Anton Chladek, unde a rămas doi ani. Plecând
de la bătrânul şi ursuzul său dascăl, făcea iconiţe pe care le vindea prin târguri.
„Meşterul Nicu”
Între anii 1853 – 1861, a pictat cu mult succes subiecte religioase. „Meşterul Nicu” picta icoanele mari
şi praznicele pentru biserica din Băicoi şi cea din Căldăruşani. Împreună cu fratele său, Ghiţă, la 18 ani, a
zugrăvit Mănăstirea de la Zamfira, judeţul Prahova. Zidirea mănăstirii a început în 1855. Tânărul pictor
a realizat ansamblul mural şi a pictat icoanele din iconostasul lucrat în lemn de tei, în stil baroc.
În 1857, o frumoasă şi benefică prietenie s-a legat între tânărul zugrav şi ieromonahul Mănăstirii
Neamţ, Isaia Piersiceanu. Acesta era un călugăr cultivat, care călătorise mult la Sfântul Munte şi la
Ierusalim, înzestrat cu darul oratoriei. El a apreciat talentul şi preocuparea pictorului pentru temele
religioase şi l-a ajutat să obţină contractul pentru pictarea bisericii din Mănăstirea Agapia.
Între anii 1858 - 1861, a pictat biserica Mănăstirii Agapia – o adevărată capodoperă. Aici, găsim
monumentalitate, rafinament şi mai ales mult har divin. Pleci urmărit de privirea suavă şi blândă a
Maicii Domnului şi te surprinzi rugându-te. Agapia l-a consacrat.
Viaţa artistică
Mihail Kogălniceanu, omul politic influent, mare iubitor de artă, colecţionar
cunoscut i-a oferit una dintre cele trei burse de studii în Franţa pentru cinci
ani. Pictorul a plecat în 1861, dar s-a întors în 1869, după şapte ani de studiu.
Talentat, înzestrat cu memorie artistică, dar mai ales disciplinat şi foarte
muncitor, Grigorescu s-a făcut cunoscut între artiştii vremii, fiind primit în
Salonul parizian cu pânzele sale. Împăratul Napoleon al III-lea şi împărăteasa
Eugenia i-au cumpără tabloul „Natură moartă cu ramură înflorită de cireş”.
Reîntors în ţară s-a bucurat de prieteni devotaţi, însăşi regina Elisabeta
(Carmen Sylva) l-a ajutat să-şi vândă la adevărata valoare lucrările.
În Războiul de Independenţă din 1877 a însoţit armata română, condusă
de Carol I, ca reporter de război. Inspirat de luptele de la Griviţa şi Plevna,
Vidin, Muselim – Selo, Rahova, Nicopole, desenele par că iau naştere sub
ochii noştri, fiind mascate de mişcare şi lumină.
Tablourile lui Nicolae Grigorescu
În anul 1894, la solicitarea Consiliul de Administraţie al Băncii
continuă să se bucure de o mare
Naționale a României, Nicolae Grigorescu a pictat pentru Palatul
prețuire, valoarea lor fiind în
Băncii tabloul de mari dimensiuni (2,50 m x 3,50 m), intitulat
continuă creştere.
,,Rodica” sau ,,La secerat”. Aflată și astăzi acolo unde a fost montată
Recunoscând și promovând
iniţial, în Sala de consiliu a Palatului Lipscani, pictura ilustrează
adevăratele valori ale culturii
o scenă la secerat, în prim plan fiind un personaj feminin. De
naționale, Banca Națională a
asemenea, Nicolae Grigorescu a realizat desenele pentru unele din
României a decis ca figura marelui
cele mai frumoase bancnote emise de Banca Națională a României.
pictor Nicolae Grigorescu să se afle
În 1899, Nicolae Grigorescu a devenit membru de onoare
pe bancnota de 10 lei.
al Academiei Române. A murit la câțiva ani după această
recunoaștere, la 21 iulie 1907.
Mergeţi şi vedeţi tablourile sale expuse, fie în Muzeul Naţional
de Istorie a României din Bucureşti, fie la Muzeul Memorial „Nicolae Grigorescu” de la Câmpina! Vă veţi
convinge de frumusețea operei sale impresionante, care i-a asigurat celebritatea după moarte.
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Bancnota cu valoarea nominală de 10 lei Nicolae Grigorescu,
emisiunea 1 decembrie 2008
Dimensiuni 133 x 72 mm, imprimată în tehnică offset, pe suport 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 10 lei, elementul
de suprapunere este o paletă de pictură 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 atunci 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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Muzeul Banilor (The Money Museum) - Italia
În anul 1993, Banca Italiei și-a sărbătorit centenarul
și, cu această ocazie, a deschis Muzeul Banilor (Money
Museum). Exponatele au fost atent selecte dintr-o mare
cantitate de materiale disponibile folosindu-se principii
istorice.
Pe panourile din muzeu, au fost expuse obiecte din
colecțiile Băncii Italiei, inclusiv o selecție de aproximativ
40 tăblițe de lut din Mesopotamia, aproximativ 800
monede (din aur, argint, cupru și aliaje), acoperind
perioada care se întindea de la Grecia Antică, până în
prezent, 450 de bancnote, precum și alte documente.
Gama largă de exponate, care acoperă cel puțin
5000 de ani de istorie, ilustrează diverse aspecte ale artei
numismatice, rolul pe care l-au jucat banii în diferite
perioade ale istoriei economice, precum și importanța
deținută de Italia în antichitate și evul mediu.
O secțiune importantă a muzeului este dedicată
Colecției “Oddo”, formată din peste 3.800 monede de
aur, argint, cupru și aliaje, emise de monetăriile din sudul
Italiei și Siciliei. Pietro Oddo a fost casier șef al filialei Roma
a Băncii Siciliei, cel care în anul 1938 a devenit ultimul
secretar numismatic al regelui Victor Emmanuel al III-lea.
Înainte de a ocupa această funcție de prestigiu, și-a pus în
vânzare, atât colecția numismatică, cât și biblioteca.
Guvernatorul Băncii Italiei la acel moment,
Vincenzo Azzolini, a recunoscut importanța păstrării
unui astfel de patrimoniu valoros și, de aceea, a decis
cumpărarea întregii colecții.
Un exemplu demn de remarcat îl reprezintă
monedele de florini de aur, bătute de Monetăria Napoli în
anul 1343 în timpul domniei lui Joan de Anjou. Se atestă,
astfel, rolul sistemului monetar, precum și al activităților
antreprenoriale din Florența la momentul respectiv. O
altă secțiune a muzeului pune în evidență monedele de
aur bătute de statele moderne din Europa. Secțiunea
scoate în evidență importanța politicii monetare într-o
perioadă în care scopul a fost de a realiza o dimensiune
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europeană și, în special, înființarea unui
regim de schimb modern franc - liră. După
restaurarea monarhiei în Franța, acest regim
a fost adoptat în Belgia în 1831, în Italia, în
1862 și în țările din Uniunea Monetară Latină,
în 1865. Banca a continuat să adauge progresiv
la colecția sa, alte achiziții cum ar fi cele făcute
în noiembrie 2007 și, respectiv în mai 2008.
Aceste achiziții au constat într-o serie de:
bilete la ordin locale, rare, emise de diverse
municipalități italiene în perioada 1866 - 1874
și bilete la ordin, emise de Departamentul
Regal de Finanțe în perioada 1750 - 1781,
inclusiv unele exemplare extrem de rare
sau chiar unice, precum și trei “modele” de
bancnote, datate 1944.
În perioada 1999 - 2003, Banca Italiei a
achiziționat unele colecții de monede grecești
și romane. Cele mai vechi exemplare expuse
în muzeu includ un stater de argint din
timpul domniei lui Cresus, ultimul rege al
Lydiei (561-546 î.Hr.). Între anii 2000 - 2002,
Banca Italiei a achiziționat o colecție de
tăblițe de lut din Mesopotamia. Sumerienii
au scris pe aceste tablete, în primul rând,
prin pictograme și, mai târziu, cu marcaje
cuneiforme.
Principalele săli care pot fi
vizitate în muzeu sunt:
sala tablițelor de lut
mesopotamiene,
sala monedelor,
sala colecției “Oddo”,
sala monedelor de aur
și sala bancnotelor.

www.bancaditalia.it
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Monetăria - între istorie şi educaţie financiară
„Fabrica” banilor din metal
Monetăria Statului a fost înființată cu aproape 145 de ani în urmă, la data de 24 februarie 1870 și
este singura instituție din țara noastră care poate produce monedă metalică.
În acel an, într-un local special amenajat la București, pe
Șoseaua Kiseleff (clădire astăzi dispărută), s-au bătut 5.000 de piese
din aur cu valoarea nominală de 20 LEI și 490.000 din argint, de
1 LEU, cu efigia domnitorului Carol I. Moneda de 1 LEU, bătută
în anul 1870, a fost prima piesă românească de circulație pe care
apare denumirea monedei naționale.
La vremea aceea însă, România se afla sub suzeranitate
otomană iar guvernul turc nu permitea domnitorului să emită
monedă cu propria efigie pe avers. Interpretate ca pe o încercare de
afirmare a suveranității Principatelor Unite, monedele din 1870 au
atras protestul Imperiului Otoman, iar Monetăria a fost nevoită să
oprească activitatea monetară după numai câteva luni. Piesele din
argint prevăzute în legea monetară s-au bătut în Belgia, iar portretul
domnitorului de pe avers a fost înlocuit cu stema țării.
După recunoașterea independenței de stat a României la
Congresul de la Berlin, Monetăria și-a reluat activitatea fără nicio îngrădire, în anul 1879. A urmat, până
în 1885, perioada de aur a instituției, când s-au bătut aproape 50.000.000 de monede din aur (20 lei), argint
(5 lei, 1 leu şi 50 bani) şi bronz (5 bani şi 2 bani). După 1886, necesarul de monedă cerut de economia
românească fiind acoperit (odată cu înființarea Băncii Naționale a României în 1880 apăruseră și primele
bancnote de 20 lei, 100 lei şi 1000 lei), activitatea monetară a fabricii de pe şoseaua Kiseleff a încetat aproape
cu desăvârşire. Ultima comandă de monedă – 190.000 de piese din aur de 20 lei – a fost executată aici în
1890. De la acel moment, vreme de 45 de ani, moneda românească s-a comandat în străinătate.

Ultima menționare a Monetăriei din şoseaua Kiseleff datează din 1902.
După încetarea activităţii fabricii, clădirea a găzduit, începând cu anul 1906,
colecţiile Muzeului de Etnografie, Artă Naţională, Artă Decorativă şi Artă
Industrială, actualul Muzeu Național al Ţăranului Român. Șase ani mai târziu,
ea a fost demolată pentru a face loc unui sediu nou pentru muzeu. Amintirea
fostei instituţii a rămas în numele străzii, care se desprinde din Şoseaua Kiseleff
şi trece prin dreapta clădirii acestuia – Strada Monetăriei.
Deşi încercări de reînfiinţare a Monetăriei au existat în 1924 şi
1929, ideea s-a materializat abia în 1935, când s-a inaugurat Monetăria
Naţională într-un local construit special în strada Fabrica de Chibrituri
nr. 30 din Bucureşti, unde aceasta funcționează și în prezent. De atunci,
aici s-au fabricat aproape toate monedele românești, începând cu piesa de
250 lei din argint pusă în circulație în 1936.
În 1937, pentru ca Monetăria să nu fie nevoită
În 1956, Monetăria Statului a trecut
să apeleze la subvenții de la stat sau să disponibilizeze
din subordinea Ministerului de
personal în perioadele când comenzile de monedă
Finanțe
în cea a Băncii Naţionale a
se diminuează, a fost înființat sectorul de producție
României,
iar după căderea regimului
diversă, unde se fabrică până în prezent produse
comunist,
ea a fost reorganizată
precum: medalii, decorații, insigne, bijuterii, obiecte
în 1990 ca regie autonomă, tot în
din metale prețioase și alte articole care se pot realiza
subordinea băncii centrale.
cu dotarea tehnică a fabricii.
În prezent, la Monetăria Statului
Din 1948, Monetăria a fost unificată cu Fabrica
se fabrică toate monedele
de Timbre şi a funcţionat, sub denumirea de Monetăria
de circulație și cele pentru
şi Fabrica de Timbre până în 1953, când a fost separată
colecționare emise de Banca
Națională a României.
de sectorul poligrafic, iar instituţia a primit numele
sub care este cunoscută și astăzi – Monetăria Statului.
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Colecţionarea monedelor şi monedele pentru colecţionare
La prima vedere, acest titlu pare un nonsens. Cum adică „monede pentru colecţionare”? Orice monedă
poate fi colecţionată!
Aveţi dreptate şi chiar vă încurajez să strângeţi şi să studiaţi monede, pentru că este un mod foarte pasionant
de a vă instrui. O monedă are multe de spus dacă o priveşti cu atenţie şi eşti destul de curios să-ţi pui întrebări:
Ce reprezintă imaginile de pe cele două feţe ale ei? Cum a fost fabricată? Când şi unde a fost emisă? Un întreg
tezaur de informaţii din istorie, artă, tehnică şi multe alte domenii aşteaptă să fie descoperit, iar acel disc mic
din metal, căruia îi dăm atenţie doar atunci când avem de plătit ceva cu el, poate fi cheia care să ne deschidă
calea spre cunoaştere.
De altfel, colecţionarea monedelor este unul dintre cele mai vechi hobby-uri din lume. După cum relatează
istoricul roman Suetoniu, împăratul Augustus (63 î.Hr - 14 d.Hr) dăruia prietenilor monede vechi, străine,
din colecţia proprie. Colecţionarea monedelor în antichitate este atestată şi arheologic. În 1936, s-a descoperit
la Vidy, în Elveţia, un impresionant tezaur cuprinzând 70 de monede romane din aur, fiecare dintre ele fiind
diferită de celelalte.
În perioada Evului Mediu, numeroase monede emise
în Europa şi Orientul Apropiat erau inspirate după piese
romane sau bizantine mai vechi. Marea lor varietate ne poate
Tezaur de monede
duce cu gândul la existenţa unor colecţii de piese antice care imperiale romane din
au fost studiate şi apoi copiate. În sprijinul acestei ipoteze,
menţionăm un manuscris din 1274 care descrie o astfel de aur din colecția BNR
colecţie, aflată la o mănăstire din Padova, în Italia.
Odată cu Renaşterea, interesul pentru cultura clasică grecoromană s-a răsfrânt şi asupra monedelor antice. Colecţionarea
lor a luat amploare devenind un hobby al nobilimii şi capetelor
încoronate, care şi-au format colecţii particulare importante.
Cererea crescută a condus la dezvolatrea unei pieţe de profil
şi la apariţia agenţilor specializaţi. Monedele au început să fie
studiate metodic în cadrul unei ştiinţe noi – numismatica – şi
s-au publicat primele cataloage şi tratate de specialitate.
În secolul al XVIII-lea, o parte din marile colecţii ale
familiilor nobiliare a fost preluată de către stat şi s-au înfiinţat
primele colecţii numismatice publice. Prin intermediul
Moneda pentru colecționare
acestora şi al lucrărilor de specialitate, interesul pentru
din aur, dedicată muzicianului
monedele vechi s-a extins şi la clasa de mijloc (comercianţi şi
George
Enescu, emisă de Banca
meşteşugari), iar numărul colecțiilor private a crescut din ce
în ce mai mult.
Națională a României în 2005
În secolul următor, colecţionarea monedelor a devenit un hobby popular. Colecţionarii s-au organizat în societăţi
numismatice, au apărut manuale pentru începători şi s-au editat numeroase reviste de profil, iar comerţul de factură
numismatică s-a dezvoltat fără precedent.
În prezent, colecţionarea monedelor reprezintă un fenomen de masă. Periodic, sunt organizate în numeroase
ţări, dar şi la nivel internaţional, târguri, conferinţe şi simpozioane cu profil numismatic, unde participă
colecţionari şi comercianţi dar şi oameni de ştiinţă care activează în acest domeniu.

Interesul mare din zilele
noastre pentru colecţionare
a stimulat autorităţile
din diferite ţări să pună
în circulaţie o categorie
distinctă de emisuni
monetare, adresate direct
colecţionarilor. Acestea sunt
aşa numitele „monede pentru
colecţionare” la care
ne-am referit în titlu.

Emise în tiraje limitate, monedele pentru colecţionare sunt
în general dedicate unor personalităţi sau evenimente, dar
pot avea şi alte tematici, din cele mai diverse domenii: istorie,
arhitectură, artă, religie, natură, tehnică, sport etc. Ele sunt
fabricate cel mai adesea din metale preţioase, într-o tehnică
specială numită proof (relief mat pe fond foarte lucios) şi se
deosebesc prin aspect de monedele obişnuite. Deşi autoritatea
emitentă le conferă putere de circulaţie, monedele pentru
colecţionare nu se folosesc în tranzacţiile de zi cu zi, preţul
la care se achiziţionează fiind de obicei mult mai mare decât
valoarea lor nominală.
Monede pentru colecţionare se emit, se fabrică şi se pun
la dispoziţia doritorilor şi în ţara noastră. Despre emisiunile
pentru colecţionare ale Băncii Naţionale a României vom vorbi,
însă, într-un număr viitor.
Cristian Ciornei
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Opinii

Educaţie financiară – un opţional apreciat în judeţul Bacău
Începând cu anul școlar 2012 – 2013, la nivelul județului Bacău, s-a implementat și opționalul
Educație Financiară. În primul an, opționalul a fost ales de patru clase din trei unități de învățământ
preuniversitar din Municipiul Bacău. În urma propunerii inspectorului de specialitate, făcute în
cadrul unei întâlniri de lucru la nivelul județului, la care au fost prezenți și reprezentanți ai Băncii
Naționale a României, în acest an școlar 2013 - 2014, noua disciplină opțională s-a introdus în mod
organizat în școli, respectiv 25 cadre didactice de la clasele a III-a și a IV-a desfășoară acest opțional
în 12 unități de învățământ preuniversitar (cinci din mediul urban: Bacău, Moinești, Comănești și
șapte din mediul rural).
În acest proiect, 441 de elevi beneficiază de materiale gratuite - 147 elevi din mediul urban și
294 elevi din mediul rural. Tot de gratuitate s-au bucurat și cadrele didactice care predau cursul,
acestea beneficiind de întregul pachet de auxiliare curriculare (manual, caietul elevului și ghidul de
predare pentru învățători inclusiv CD-ul lecțiilor predate), necesar desfășurării eficiente a orelor.
Scopul proiectului constă în: creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice, copiilor şi
părinţilor acestora în activităţi de educaţie financiară şi cunoaşterea mai bună a particularităţilor
culturale româneşti; conturarea unei imagini complete a modului în care banii sunt percepuţi,
cheltuiţi, economisiţi, împrumutaţi, investiţi în societatea de astăzi, concomitent cu dobândirea unor
abilităţi de gestionare a banilor.

Şcoala Poduri - Bacău

Pasiunea elevilor clasei a III-a A este colecționarea monedelor și bancnotelor
- activitate de promovare a opționalului adresată colegilor clasei a II-a A -

Grupul ţintă pentru
predarea opţionalului
este reprezentat de elevii
claselor a III-a
şi/sau a IV-a,
urmărindu-se
identificarea şi
împărtăşirea celor mai
bune practici în domeniu.

În completarea auxiliarelor curriculare şi în sprijinul iniţiativei de mai sus, a apărut revista
„Educaţie Financiară pe Înţelesul Tuturor”, revistă care promovează educaţia financiară. Revista,
ajunsă la numărul al treilea (pe hârtie şi online), ne-a oferit posibilitatea de a disemina informaţiile
referitoare la implementarea la nivelul învăţământului primar a educaţiei financiare ca disciplină
opţională la decizia şcolii (CDŞ). Aici, pot fi publicate
materialele cadrelor didactice implicate în proiect în
Mulțumim Băncii Naționale a
vederea comunicării cu succes a informaţiilor şi mesajelor
României pentru sprijin
referitoare la acest opțional, dar și creațiile elevilor
și doamnei
Ligia Georgescu-Goloşoiu,
obținute în cadrul orelor/activităților.
doctor în economie, autoarea
Pentru anul școlar următor, sunt semnale favorabile,
manualelor de educaţie
în sensul că, atât numărul colegilor, cât și cel al elevilor
financiară. Astfel, un număr
care vor dori să studieze acest opțional și vor intra în
mare de elevi poate beneficia
de informații și materiale
acest proiect se va dubla la nivelul județului Bacău.
calitative - GRATUIT.

prof. Rodica LEONTE - inspector școlar învățământ primar
Inspectoratul Școlar Județean Bacău
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Impresii
,,Elevii clasei a III-a E de la Liceul Teoretic ,,Nicolae Bălcescu’’ Cluj-Napoca vă trimit câteva
instantanee și impresii ale lor despre opționalul Educație Financiară pe care îl studiază în acest an și care
a fost foarte bine primit de părinți.” prof. înv. primar Angela Silosi

,,Educaţia financiară e interesantă, dar te şi poate pregăti pentru viaţă. Mai mult, e chiar amuzant să
învăţăm despre bani şi socoteli sub această formă.’’
Silviu
,,Eu nu am mai auzit înainte despre Educaţia financiară, dar a fost o idee bună. La acest nou opţional,
învăţăm despre banii din trecut şi banii din prezent. Aş vrea ca şi alţi copii să înveţe pentru că sunt lucruri pe
înţelesul copiilor.”
Maria
,,Eu cred că voi învăţa ce înseamnă valoarea lucrurilor din jurul meu şi a banilor. Acest opţional este bine
să se studieze pentru a dezvolta cunoştinţele a milioane de copii.”
Andrei
,,Dragi copii, cred şi sper că toţi veţi aprecia Educaţia financiară! Înveţi să economiseşti bani şi istoria
lor. Să ştiţi că nu este greu să economisiţi bani, trebuie voinţă! Părerea mea despre acest opţional este că, te
învaţă foarte multe lucruri deosebite şi educative. Pentru mine este cea mai frumoasă materie.”
Maria-Cristina
Clasa a III- a B, step by step - Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu” Oradea
Profesori coordonatori: Nedeianu Lorenia / Bâte Florina
Tema: Istoria banilor pe teritoriul ţării nostre
Completează rebusul:
1
1. Banii sunt un mijloc de ............ şi de schimb.
2. Doctorul, cofetarul, mecanicul oferă ............ în
folosul oamenilor.
3. E confecţionată din metal şi e imprimată.
4. Bunurile pot fi de ............ şi de folosinţă îndelungată.
5. Banii se folosesc pentru procurarea unor ............ .
6. Banii care circulă la noi se numesc ............ .

A
2

Pe verticala A-B se obţine cuvântul: Trocul
Clasa a IV- a A, Școala gimnazială Remeți, jud. Maramureș
prof. înv. primar
Tamara Ana
Cheșa
Sceneta
,,Ocaua lui Cuza”

3

4

5
6

T
R
O
C
U
L
B
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De la cititori primite...

Bănuțul

		

Economisesc câte-un bănuț
De culoare aurie
Uneori și argintie.
Şi veţi vedea, că, deşi e micuț,
Este foarte voinicuţ.

Leul

Bănuț galben și micuț
Ai valoare, ești drăguț
Eu te strâng, te prețuiesc,
Grijuliu te cheltuiesc.

Cu el eu pot să cumpăr
Un frumos şi mare măr
Sau o interesantă carte,
Apelez la costul de oportunitate.

Unul lângă altul pe card - pun
Și cât mai mulți încerc s-adun,
Să pot cumpăra cărți și caiete
Chiar uneori, și-o pereche de ghete.
Alida - Ioana Macovei, clasa a III-a
Școala Gimnazială Nr. 4, Vatra Dornei

Cu ajutorul bănuţilor
Sunt și eu cumpărător
Cu bănuţul cel fălos
Cumpăr bunuri de folos.
Maria Popa, clasa a III-a
Școala Gimnazială nr. 4, Vatra Dornei

În întâmpinarea primăverii
Elevii clasei a III-a B de la Școala Gimnazială
Moțca, conduși de doamna învățătoare Ana
Bunduc, și-au propus să participe în luna martie
la târguri de mărțișoare pentru a câștiga bani, cu
care să poată face o surpriză mamelor. Orele de
educație financiară i-au ajutat pentru a realiza
acest lucru. Astfel, în luna februarie, copiii
și-au elaborat un plan de afacere, au investit
bani în materiale necesare confecționării de
felicitări, mărțișoare, tablouri. La orele de
abilități practice, educație plastică, educație
financiară, au lucrat intens pentru realizarea
obiectivelor propuse. Fiecare copil a venit cu
idei, șabloane, modele speciale. S-au realizat
lucrări, aplicându-se tehnici diferite: quilling, origami, colaje. De asemenea, copiii au
realizat lucrări pentru împodobirea clasei și pentru întâmpinarea primăverii, într-un
mod cât mai plăcut. Iată câteva imagini surprinse în atelierul de lucru!

EDUCAŢIA FINANCIARĂ la clasa a III-a A - Liceul Teoretic ,,Ion Creangă” Tulcea, prof. înv. primar, Alexandra Iordăchiţă

Ne plac orele de
Educaţie Financiară

Colecționăm bancnote și monede

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

ȘCOALA ,,SPIRU HARET’’ - ȚĂNDĂREI - IALOMIȚA

Opinii de la părinți

• ,,Este o disciplină educativă, care-i învață pe copii cum să-și gestioneze economiile,
cum se fac plățile către comercianți, să respecte adevarata putere a banilor și să înțeleagă
faptul că, fără muncă nu există bani”.
• ,,Am fost plăcut surprinsă de la prima răsfoire a cărții și a caietului de educație financiară.
Consider că este foarte important pentru copiii noștri ca aceștia să știe ce sunt banii, cum se câştigă,
cum trebuie să îi cheltuiască, să înțeleagă valoarea acestora și rolul instituțiilor de credit. Metoda
dumneavoastră de predare a acestor noțiuni prin jocuri distractive îi atrage foarte mult pe copii.
Săptămâna aceasta, spre exemplu, Denis a fost foarte încântat atunci când a decupat “banii” din caiet,
a căutat o hăinuță și un umeraș pentru a le duce la școală, spunând că “ne vom juca la ora de educație
financiară, vom vinde și vom cumpăra, așa ca la magazin”. În concluzie, am o impresie foarte bună cu
privire la această disciplină și consider că le va fi de mare folos copiilor noștri”.
• ,,În calitate de părinte al copilului care beneficiează de opționalul Educație financiară, sunt foarte
mulțumită. Copilul învață să fie responsabil în relaţia cu banii: învața cum să-și gestioneze  propriul
buget, să-i investească și să-i cheltuiască cu rost. Pe lângă copii, avem de învățat și noi, oamenii mari,
despre dobândă, cum se completează o filă de cec sau despre card.
Întrebându-l pe băiatul meu ce impresie are despre opțional, mi-a spus că, este încântat deoarece
învață despre istoria banilor, cum să-i câștige și cum să-i cheltuiască, iar când va ajunge într-o țară
străină, îi va fi mai ușor pentru că va recunoaște banii (valuta) din statul respectiv.
Mulțumim celor care ne-au dat posibilitatea să cunoaștem aceste noțiuni interesante și foarte
utile.”
• ,,Consider că disciplina ,,Educație financiară”, introdusă ca materie opțională, este binevenită.
Pentru copil este perioada propice pentru că este familiarizat cu adunarea, înmulțirea. E timpul să
învețe să economisească, să-și adune banii primiți fie din alocație, fie din recompensă. Treptat, va ști
să ia decizii financiare corecte, să plănuiască ,,micul buget al familiei”. Când va împlini 14 ani, dacă
va intra alături de părinte într-o bancă, cu siguranță, nu va fi surprins când va auzi anumiți termeni
bancari.”

clasa a III-a STEP BY STEP - MEDGIDIA
Înv. Mariana Leta și Adriana Constantinescu

Curioși, nerăbdători, interesați...
la primirea materialelor
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Proiectul de implementare la nivelul învăţământului primar
a disciplinei opţionale Educaţie Financiară derulat în
anul şcolar 2013-2014 de B.N.R. în colaborare cu M.E.N.
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