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Puncte de vedere...

Deficitul bugetar sau...
... cum este să te întinzi mai mult decât ai plapuma
Ce ați spune despre o familie de români care, în fiecare lună, are venituri de 1000 lei și cheltuiește
1200 lei? Poate cunoașteți prin bloc sau cartier astfel de familii. Dacă încasează lunar doar 1000 lei, cum
fac de pot cheltui 1200 lei lunar? Foarte simplu, lunar se împrumută de 200 lei. În prima lună au luat de
la vecina de la etaj, că avea sufletul mare; a doua lună, de la celălalt vecin de pe etaj de bună-credință;
luna următoare au trecut la etajul următor și tot așa, până ce au terminat toată scara blocului. Eu, fiindcă
am auzit de acest mod de ,,supraviețuire’’ de la un vecin, am evitat orice contact cu ei pentru că știam care
este prima întrebare. Dar, alții i-au împrumutat, fie că le-a fost milă, fie că îi consideră de treabă, fie că
au încredere în ei. Că, deh, e o familie muncitoare, e permanent politicoasă și de ce să nu-i împrumuți?
Doar au o problemă luna asta și apoi își revin financiar, după cum mulți au crezut. Acum, că toată scara
a fost ,,stoarsă’’ de bani, deja se face un fel de morișcă. Se ia împrumut de la un vecin să se dea datoria
altuia, care a început să țipe mai tare (cum este vecinul de la etajul 8). Chiar am auzit că în loc de 200 lei,
acest vecin ar fi cerut 250 lei, datoria și dobânda. Mi s-a părut foarte mult 50 de lei dobândă la o datorie
de 200 lei, dar se pare că asta a fost condiția și, deoarece nu prea îi mai împrumuta nimeni din bloc, au
trebuit s-o accepte. Nu doresc să comentez, dar umblau zvonuri cum că familia despre care vorbim nu se
prea dă în lături de la unele cheltuieli care nu sunt esențiale, precum călătoria cu taxiul uneori la serviciu,
mersul la coafor și chiar plecarea în concediu de câteva zile în Bulgaria în vara asta. Când intri în gura
lumii, mai ales în gura vecinelor de la parter, cam toată scara și strada ajunge să te știe. E clar. E o familie
care s-a obișnuit cu acest stil de viață și nu dorește să strângă cureaua. Până acum i-a mers, pentru că
s-a tot împrumutat cu cei 200 lei pe care îi cheltuiește lunar peste cei 1000 lei venituri. Dar acum, se pare
că i s-a cam înfundat. Cei de la scările învecinate au auzit de ei și nu prea îi mai împrumută. Din când în
când, îi mai păcălesc pe noii veniți de pe la alte scări, care n-au apucat să se informeze.
În concluzie, am vorbit despre o familie de români care plătește lunar mai mult decât încasează.
Adică, are un deficit al bugetului de familie, un gol de venituri pe care îl acoperă din împrumuturi.
De ce am început cu acest exemplu?
Este o bună introducere când vorbim de
deficitul bugetar al unui stat.
Foarte pe scurt, deficitul bugetar reprezintă
diferența între ce venituri încasează și
cheltuielile pe care statul le efectuează.
Cheltuielile sunt mai mari decât veniturile,
iar diferența, reprezentând deficitul bugetar,
va trebui finanțată prin împrumuturi.
Dacă veniturile ar fi mai mari decât
cheltuielile unui stat, atunci am avea de a
face cu excedent bugetar – o “pasăre” rară
prin Europa zilelor noastre.

Dr. Lucian Anghel
Președinte al C.A. al Bursei de Valori București
Director General - Președinte Directorat BCR Pensii

Articol preluat din: ,,Economia pe înţelesul tuturor”, Editura Tritonic, Bucureşti, 2013
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Monitorizare proiect

Proiectul - prezent şi viitor
În vederea monitorizării modului în care s-a implementat disciplina opțională Educație
Financiară la clasele primare, la invitația inspectoratelor școlare județene, în anul 2013 au fost
întreprinse deplasări în opt județe ale țării, respectiv în: Iași, Timiș, Arad, Caraș-Severin, Dâmbovița,
Vâlcea, Bihor și Prahova.
Tot în anul 2013, la invitaţia Child and Youth Finance International - leader în domeniul educaţiei
financiare - am participat la mitingul internaţional organizat la Istanbul (7-9 mai 2013) şi la cea de-a
doua reuniune regională pentru Europa şi Asia Centrală a BCE, la Frankfurt (4-5 noiembrie 2013).
La aceste două reuniuni am beneficiat de importante informaţii referitoare la abordarea educaţiei
financiare la nivel european şi mondial.
În anul 2014 au continuat deplasările în vederea monitorizării și promovării proiectului în
județele: Brașov, Alba, Mureș, Argeș, Sibiu, Bistrița - Năsăud, Cluj, Dâmbovița, Prahova, Călărași,
Bacău și Vaslui.
Cu aceste ocazii, au avut loc
cel puțin câte două întâlniri în
fiecare județ, respectiv: o întâlnire
cu dascălii care predau acest
opțional, dar și cu responsabili ai
comisiilor metodice din unitățile
școlare județene, inspectori școlari,
reprezentanți ai băncilor locale
și întâlniri cu copiii care studiază
opționalul, prin participarea la
lecții deschise, cercuri pedagogice și
concursuri.
La aceste întâlniri, au fost
prezentate obiectivele și activitățile
specifice ale proiectului derulat de Banca Națională a României pentru implementarea la nivelul
învățământului primar a disciplinei opționale Educație Financiară, punându-se accentul pe:
• stadiul implementării opţionalului Educaţie Financiară;
• unele clarificări privitoare la implementarea opţionalului;
• valorificarea experienţei învăţătorilor pentru realizarea unei învăţări autentice în cadrul acestui opțional;
• identificarea unor modalităţi de evaluare a impactului opţionalului în rândul profesorilor, elevilor
şi familiilor acestora.
Concluziile întâlnirilor:
• opţionalul se bucură de aprecierea învăţătorilor, elevilor, părinţilor; aceștia au arătat necesitatea
începerii predării noțiunilor de bază ale Educației financiare prin joc, chiar de la grădiniță și clasa
pregătitoare și continuarea acestei discipline și la gimnaziu;
• există deschidere în școli pentru îmbinarea elementelor formale cu cele non-formale de predare
a educației financiare, ceea ce va conduce la o învăţare autentică, pe un segment mai puțin vizat în
cadrul programelor şcolare;
• s-a pus accentul pe necesitatea existenței unor echipe multiprofesionale în școli, formate din
învățători, economiști, juriști, istorici, care să lucreze cu copiii;
• există deschiderea băncilor din oraşe pentru realizarea aplicaţiilor acestui opţional, pentru o
educaţie financiară de calitate, astfel încât profesorii, elevii şi familiile acestora să aibă posibilitatea
unei învăţări cu folos.
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La lecțiile deschise, au participat şi colegi din agențiile și sucursalele BNR şi din băncile comerciale
locale. S-au evidenţiat în mod deosebit cunoștințele financiare dobândite de copii într-un timp relativ
scurt, cursul interactiv făcut de dascăli, îmbinând teoria cu jocul de rol, rebusurile și alte exerciții
(rezolvarea cerințelor pe cadrane sau prin metoda ciorchinelui, conferință de presă), precum şi modul
interactiv de predare al dascălilor. La sfârșitul lecțiilor, copiii au încântat auditoriul cu programe
artistice (cântece și dansuri populare, miniscenete, colinde).
Coordonator proiect Ligia Georgescu - Goloşoiu
Ca urmare a acţiunilor întreprinse
în anul şcolar 2013-2014, s-au înscris
în proiect 12.502 de elevi şi 674
dascăli din 32 de judeţe şi municipiul
Bucureşti, iar pentru anul şcolar
2014-2015, până la această dată,
s-au înscris în proiect (prin comandă
fermă) 42.000 elevi și 1800 dascăli
din municipiul București și
41 de județe ale țării.

COLEGIUL NAŢIONAL „UNIREA” BRAŞOV

LICEUL TEHNOLOGIC
„CONSTANTIN BRÂNCUŞI” TÂRGU MUREŞ

COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA
LICEUL TEHNOLOGIC „ASTRA” PITEŞTI

COLEGIUL NAŢIONAL
„OCTAVIAN GOGA” SIBIU

ȘCOALA „IOAN BOB” CLUJ - NAPOCA

COLEGIUL NAŢIONAL
„ANDREI MUREŞANU” BISTRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,MIHAI EMINESCU’’
VASLUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,ION CREANGĂ’’
BACĂU
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Istorie bancară

Sucursala Regională Cluj a BNR
Înființată în anul 1880 ca instituție de credit ce deținea în exclusivitate privilegiul
de a emite moneda naționala, Banca Națională a României s-a bucurat neîntrerupt de
acest drept până în zilele noastre. În perioada scursă de la înființare, un rol important
în realizarea obiectivelor băncii l-a avut rețeaua de sedii secundare. La început,
acestea aveau menirea de a uşura răspândirea în teritoriu a noilor mijloace de plată ce
aveau să fie emise (concomitent cu retragerea treptată a vechilor bilete ipotecare emise de Ministerul
Finanţelor, care circulau în vremea aceea) și de a efectua serviciul de trezorerie pentru statul român.
Dacă în martie 1881 începeau să funcționeze primele patru sucursale stabilite prin legea de înființare
(Iaşi, Galaţi, Brăila și Craiova), în pragul primei conflagrații mondiale, BNR suplimentase rețeaua
teritorială cu 29 de agenții ce acopereau întreg teritoriul vechiului regat1.
Circumstanţele istorice au făcut ca prezenţa Băncii Naţionale a României în fostele provincii
austro-ungare (Transilvania, Bucovina şi Banat) să aibă loc mai târziu, în perioada interbelică.
Realizarea Marii Uniri, prin Decizia istorică de la 1 Decembrie 1918, a reprezentat pentru Banca
Naţională a României o nouă provocare, legată de extinderea reţelei sale de sucursale şi agenţii în
noile teritorii unite cu România. În Transilvania şi Banat această acţiune a avut loc în contextul
general al tranziţiei de la instituţiile Imperiului Austro-Ungar, la cele ale statului român, pe fundalul
unei economii grav afectate de război. Din punct de vedere monetar, se manifesta o abundenţă de
numerar, pe piaţă aflându-se în circulaţie patru categorii de monede: leul BNR, leul de ocupaţie emis
de Banca Generală Română (o bancă cu capital german, care a emis în timpul ocupaţiei germane
bani de hârtie, tipăriţi la Berlin), coroana austro-ungară şi rubla rusească.
În aceste condiţii dificile, BNR, care se implicase în susţinerea financiară a războiului de reîntregire
al ţării, a trecut la înfiinţarea agenţiilor sale în noile teritorii, sub imperiul urgenţei de a se înfăptui
unificarea monetară2.
Înființată prin decizia din 6 noiembrie 1919 a Consiliului
de Administrație al Băncii Naționale a României, condus de
guvernatorul Ioan G. Bibicescu, Agenția Cluj și-a deschis porțile
la 15 octombrie 1920. A trecut aproape un an de la decizia de
înființare, până la deschiderea porților agenției, deoarece BNR nu
dispunea în acel moment de imobile în care să se instaleze agențiile
bancii, astfel încât sa poată începe funcționarea lor. A fost nevoie
de intervenția BNR pe lângă Ministerul de Finanțe pentru ca noile
agenții ale Băncii din Transilvania, Banat și Bucovina să se instaleze
în sediile fostei Bănci a Austro-Ungariei. Astfel, Agenția Cluj avea
să funcționeze în clădirea filialei Cluj a Băncii Austro-Ungare din
strada Memorandumului nr. 28.
Clădirea filialei Cluj
La 17 martie 1921, I.G. Bibicescu, guvernator BNR, declara:
„Banca Naţională începe în sediile din noile ţinuturi toate operaţiunile a fostei Bănci Austro-Ungare,
ce prin lege şi statutele sale este autorizată a le face. Această extindere a
renovată.
activităţii ei constituie un act de mare însemnătate pentru instituţiunea
În prezent este sediul
noastră. Începerea activităţii Băncii Naţionale este viu aşteptată, atât
rectoratului Universității
pentru că ea va răspunde la o nevoie adânc simţită de piaţa comercială
Tehnice din Cluj-Napoca
şi industrială din acele regiuni, cât şi pentru că va da o legitimă
satisfacţiune sentimentului naţional”.
„Față cu importanța operațiunilor” desfășurate de Agenția Cluj în perioada 1922-1927, care
s-au ridicat peste nivelul celor desfăşurate de Sucursala Galaţi – înfiinţată încă din 1880 – Consiliul
de administrație, condus de guvernatorul Dimitrie Burillianu, a hotărât transformarea agenției în
sucursală la 26 mai 1927.
1. http://www.bnro.ro/Istorie-BNR-1052.aspx
2. Simpozionul de istorie și civilizație bancară ”Cristian Popișteanu” nr. 8 ”Din istoria Băncii Naționale - sucursale și agenții”, pag. 110 - 112
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În perioada interbelică,
Sucursala Cluj a avut în frunte
două personalități: Gheorghe P. Ionescu
(1921 – 1932) și Sabin Cioranu
(1932 – 1940, 1945 – 1947).
În iunie 1932, cenzorul
Christian I. Niculescu consemna că
„sucursala este bine condusă și ea
constituie un model de pătrundere a
simțului datoriei și a devotamentului
către instituție”.

În perioada septembrie 1940 - martie 1945,
sediul Sucursalei a fost mutat la Turda.
În timpul regimului comunist, aici a funcționat
Sucursala județeană Cluj până în anul 1962, când
prin Deciziunea nr.1586, Comitetul Executiv al
Sfatului Popular Regional Cluj a acordat Băncii
de Stat a Republicii Populare Române – Sucursala
Regională Cluj dreptul de administrare operativă
asupra 70/100 din imobilul situat în Piaţa Unirii
nr.7, actualul Sediu al Sucursalei Cluj, situat în
zona centrală a municipiului Cluj-Napoca, pe
latura sudică a Pieţei Unirii, cea mai veche latură
a pieţei, formată imediat după construirea primei
incinte a Clujului din anul 13163.

Construcţia a fost realizată la începutul
secolului XX, fiind inaugurată de către Banca
de Credit şi
Economii din Cluj, în data de 1 noiembrie 1914. Proiectarea
clădirii a trebuit să ţină seama de restricţiile regulamentului
pentru construcţii impus la acea vreme, conform căruia
clădirile trebuiau să-şi înalţe cornişa la 20 de metri. Acestea erau
tendinţele generale ale arhitectonicii din Imperiul Austro-Ungar,
care s-au manifestat şi în construcţiile de la sfârşitul secolului
XIX din centrul istoric al Clujului. Constrângerile economice
ale perioadei antebelice nu au
oferit Clujului posibilitatea
dezvoltării arhitectonice potrivit
Actualul sediu al Sucursalei
restricţiilor impuse de edilii Regionale Cluj (clădirea din stânga)
oraşului, respectiv ridicarea
unor imobile cu un regim de înălţime superior. Astfel, majoritatea
clădirilor din centrul istoric al oraşului şi-a păstrat forma construită
în perioada evului mediu. Clădirea actuală a Băncii Naţionale a
României - Sucursala Cluj - este una dintre puţinele clădiri care arată
cum se prefigura noul centru urban al orașului, similar cu cel al altor
oraşe ale Imperiului Austro-Ungar la începutul secolului XX4.
După trecerea în proprietatea Băncii Naţionale a României,
Sala actuală de conferințe
clădirea din Piaţa Unirii a fost restaurată în perioada 2007 – 2009.
”Ion Lapedatu”
O piesă importantă în restaurare a fost holul ghişeelor de la parter,
BNR – Sucursala Regională transformat în actuala sală de conferinţe, cu elemente decorative
remarcabile - vitralii (luminator, tâmplărie interioară), decoraţii în
Cluj
mozaic şi ipsos la pereţi şi plafon, corpuri de iluminat.
La 29 iulie 1999, Sucursala a primit gradul I și a devenit Sucursala Regională Cluj la 21 martie
2011, potrivit hotărârilor Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, condus de
guvernatorul Mugur Isărescu.
În prezent, Sucursala Regională Cluj are ca atribuții punerea în circulație și gestionarea numerarului
depus de unitățile băncilor comerciale din Transilvania, cercetări statistice, supraveghere bancară și
comunicare.
Ciprian Munteanu, director adjunct BNR
3. Arhiva BNR Sucursala regională Cluj, Studiu istoric, f.6
Sucursala Regională Cluj
4. Ibidem, f.10-11
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Imprimeria Băncii Naţionale a României
Istoria bancnotelor româneşti
Unde se fabrică bancnotele românești?
Istoria banilor
românești
din
hârtie începe cu
Bancnotele, banii din hârtie sau plastic,
137 de ani în urmă,
trec prin mâinile oamenilor, în viaţa de
atunci când în
zi cu zi, fiind folosite atât ca mijloace
țara noastră au
fost emise primele documente ipotecare
universale de schimb contra a diferite
cu caracter universal (fără nominalizarea
produse și servicii, cât şi ca răsplată
deţinătorului) a căror valoare era dată de
pentru munca depusă.
suma tipărită pe ele și garantată de stat (prin
Ele sunt în fapt bilete de valoare protejate
patrimoniul său liber de sarcini) – biletele
împotriva falsificării, emise și garantate de
ipotecare,
precursoarele
bancnotelor
o instituție a unui stat sau
românești actuale.
comunități de state în arealul cărora
În anul 1880, odată înființată, Banca
Națională
a României a fost împuternicită,
circulă și sunt utilizate – de obicei
conferindu-i-se un drept exclusiv pentru
de o bancă centrală sau națională.
aceasta, să emită primele sale bilete de
bancă (billet de banque, în limba franceză)
sau bancnote (banknote, în limba engleză).
Încă din primul an de funcționare, banca
centrală a statului român, prin persoana celui care este astăzi îndeobște considerat ca întemeietorul
său, Eugeniu Carada, s-a preocupat pentru organizarea la București a unui atelier care să asigure
fabricarea biletelor de bancă pe care aceasta urma să le pună în circulație.
Astfel, printr-un efort deosebit, un an mai tarziu, Atelierul de fabricare a biletelor de bancă din
cadrul Serviciului Contabilitatea și Fabricarea Biletelor, al cărui
continuator în timp este Imprimeria Băncii Naționale a României
de astăzi, reușea să tipărească și să livreze băncii centrale primele
bancnote românești emise de aceasta – biletele de 20, 100 şi 1000
lei – realizate pe hârtie filigranată, într-o singură culoare, greu de
reprodus în acea epocă, albastru de cobalt.
Conform unei mărturii scrise a lui Carada ‘’Biletele vor fi mai
mici decât cele ipotecare, ele vor purta filigranele următoare:
Biletele de 20 lei, capul lui Traian de o parte umbrit, un medalion opac pe care va fi înscrisă în alb
valoarea biletului în cifre, de cealaltă parte. Biletele de 100 şi 1000 lei, capete umbrite ale lui Traian şi
Decebal în dreapta şi în stânga, jos la unul, sus la celălalt şi la mijloc o placă opacă cu valoarea în alb.’’
Dacă la începuturi, Atelierul de producție şi-a desfăşurat activitatea într-un spaţiu
destul de întunecos, în subsolul vechii clădiri a Creditului Funciar Rural din strada
Coltei nr. 21, în anul 1889 activitatea de imprimare a bancnotelor a fost mutată într-un
spaţiu conceput special, în vechiul Palat al BNR din str. Lipscani nr. 25.
Dezvoltarea economică a României la începutul secolului al XX-lea a condus la mărirea volumului
schimburilor comerciale şi implicit la creşterea necesarului de bancnote în circulaţie. Banca Națională a
României, prin Serviciul Fabricarea şi Contabilitatea Biletelor, trebuia să ia toate măsurile pentru a ridica
nivelul de siguranţă a noilor bancnote emise, mai ales în contextul în care, datorită folosirii pe scară din ce în
ce mai largă, acestea deveneau tot mai atractive pentru potenţialii falsificatori. Ca urmare, îmbunătăţirea
şi introducerea unor noi elemente de siguranţă, ca instrumente de autentificare a bancnotelor, a
devenit - rămânând şi în ziua de astăzi - o preocupare permanentă a autorităţii de emisiune.
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Imprimeria BNR
În perioada interbelică, activitatea Serviciului Fabricarea Bancnotelor s-a extins, au fost
achiziţionate maşini de tipărit, de numerotat şi de tăiat şi a fost lărgit spaţiul destinat tipăririi
bancnotelor. La mijlocul anului 1930 s-a dorit pentru prima dată realizarea unui local propriu al
serviciului în Calea Dorobanţilor, dar proiectul nu a fost niciodată transpus în realitate.
În contextul încheierii celui de-al doilea război mondial
şi al inflaţiei galopante de la acea vreme, activitatea de
imprimare a bancnotelor se desfăşura cu dificultate. Erau
necesare maşini, utilaje şi instalaţii noi. Astfel, a reapărut
preocuparea pentru ridicarea unui local propriu pentru
Imprimerie. Deşi s-au făcut demersuri pentru ridicarea noii
clădiri în str. Dr. Staicovici, nici de această dată proiectul nu s-a materializat.
La 15 august 1947, a avut loc reforma monetară (1 leu nou = 20.000 lei vechi). În prima fază
autorităţile comuniste nu au apelat la serviciile băncii pentru imprimarea noilor însemne monetare,
acestea fiind tipărite iniţial în străinătate. După stabilizare, noile bancnote au început să fie tipărite
în cadrul BNR, pentru aceasta aducându-se încă 2 maşini de imprimat din Elveţia şi preluându-se o
serie de utilaje de la o altă tipografie.
Începând cu anul 1952, Serviciul Fabricarea Biletelor a cunoscut o serie de transformări
organizatorice şi schimbări de locaţii, ajungând ca în decembrie 1958, tipografia să fie reinstalată pe
strada Smârdan, în palatul BNR, sub denumirea “Imprimeria Băncii de Stat“.
Prin Hotărâre a Guvernului României, în anul 1991 are loc ultima schimbare majoră în organizarea
activităţii de imprimare de bancnote în ţara noastră, când se înfiinţează Regia Autonomă Imprimeria
Băncii Naţionale a României, denumire sub care instituţia îşi desfăşoară activitatea şi în prezent.
În perioada 1991-1997, România s-a confruntat din nou cu o inflaţie
neobişnuit de mare, BNR fiind obligată să emită mai mult numerar pentru
acoperirea nevoilor pieţei. Pentru a răspunde acestor cerinţe, după mai bine
de 23 de ani, a fost emisă o bancnotă nouă - cu valoarea de 500 lei, prima
bancnotă din perioada postcomunistă.
Anul 2001, a adus Imprimeria într-o situaţie specială, ea fiind obligată
să implementeze într-un timp record tehnologia de imprimare a biletelor de
bancă pe suport din plastic, devenind astfel prima tipografie din Europa care
a tipărit bancnotele pe acest tip de suport şi singura care tipăreşte în Europa,
în mod curent astfel de bancnote.
Unul dintre cele mai vechi şi importante deziderate legate de activitatea de imprimare a bancnotelor
în România, a fost atins în anul 2007, când Imprimeria BNR și-a mutat sediul într-o clădire nouă, special
proiectată şi construită în conformitate cu cele mai exigente cerinţe în domeniu. Astfel, s-au asigurat
premizele pentru tipărirea, în cele mai bune condiţii, atât a tuturor bancnotelor româneşti necesare
asigurării nevoilor de numerar ale ţării, cât şi a altor hârtii de valoare şi imprimate securizate, utilizate
de instituţii ale statului şi agenţi economici din domeniul financiar-bancar şi din alte
sectoare de activitate.
Fiind în acelaşi timp o artă, dar şi o căutare permanentă de idei şi soluţii
tehnice novatoare, conceperea şi fabricarea bancnotelor implică o abordare
complexă, ce trebuie să ţină cont de o serie întreagă de aspecte: estetic, simbolistic
şi de reprezentativitate, funcţional, tehnologic, al siguranţei în circulaţie şi al
economicităţii.
Toate acestea au fost şi sunt posibile datorită strădaniei zilnice a profesioniştilor
dedicaţi şi pasionaţi ai Imprimeriei Băncii Naţionale a României, care continuă de
peste 130 de ani, cu discreţie, responsabilitate şi mândrie, să transmită tradiţia activităţii de fabricare a
bancnotelor în ţara noastră, din generaţie în generaţie, fiind pregătiţi în orice moment să facă faţă noilor
provocări ale viitorului.

Laurențiu Dragomir, director general R.A. Imprimeria B.N.R.
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Aurel Vlaicu
Printre pionierii aviației mondiale, România are câțiva reprezentanți de seamă. Astfel, în 1906 Traian Vuia
s-a ridicat de la sol, pentru prima dată în lume, prin forţa motrice a propriului aparat de zbor, iar în 1910, Henri
Coandă a testat primul avion cu reacţie din istorie.
Alături de aceşti cutezători, un loc aparte îi revine lui Aurel Vlaicu, cel care a proiectat, construit şi pilotat cele
dintâi aeroplane româneşti funcţionale.
Născut la 7 noiembrie 1882, Aurel era cel mai mare dintre cei opt copii ai lui Dumitru şi ai Anei Vlaicu din
satul Binţinţi, de lângă Orăştie. Educaţia lui şcolară a debutat
în localitatea natală, de unde a fost transferat, după primul
an, la Orăştie, pentru ca liceul să-l absolve la Sibiu, în 1902,
unde şi-a obţinut diploma de bacalaureat. Ca elev, era atras de
Suntem astăzi obișnuiți cu avioanele!
Fie am călătorit cu ele, fie doar
ştiinţele exacte, pentru care găsea aplicaţie în feluritele invenţii
le-am privit de jos, săgeți argintii ce
pe care le născocea (a proiectat şi realizat chiar şi un perpetum
urcă dinspre orizont. Câți dintre noi,
mobile, numai ca să se convingă că nu era posibil ca acesta să şi
urmărindu-le cu ochii pe cer, nu vom
funcţioneze).
fi strigat: „avion cu motor, ia-mă și
După absolvirea liceului, s-a înscris la Universitatea Tehnică
pe mine-n zbor”? Omul a cucerit cu
din Budapesta, la specialitatea inginerie mecanică. Îl preocupau
greu văzduhul, iar astfel de maşini
aeronautica şi motoarele cu explozie, fiind atras de aparatele
zburătoare există doar de 11 decenii,
de zbor. În 1903, după numai un an, s-a înscris la Şcoala
de când, în 1903, în Statele Unite,
Tehnică Regală Bavareză din München. De aici, a obţinut în
frații Orville și Wilbur Wright au
1908 titlul de inginer mecanic, din păcate fără licenţă, pentru
înălţat primul lor aeroplan.
că nu avusese destui bani să se înscrie la examen. Din perioada
studiilor politehnice datează primele proiecte de aparate de
zbor, nici unul însă de care tânărul să fie mulţumit.
După absolvire, a rămas un timp în Germania, unde și-a valorificat diverse invenţii: un obturator rapid
pentru aparate de fotografiat, un magnetou şi un carburator pentru motoare cu explozie şi chiar … un difuzor
de gramofon. Din septembrie 1908, îl regăsim ca inginer proiectant la fabrica de automobile Opel de lângă
Frankfurt am Main, unde a atras atenţia patronului Adam Opel. Aflând de interesul tânărului român pentru
aparatele de zbor, acesta i-a propus să construiască pentru el, cu mijloacele de producţie ale fabricii sale,
aeroplanul pe care Vlaicu îl avea în proiect. Tânărul a solicitat, însă, un alt aranjament financiar, iar când
patronul l-a refuzat, relaţia dintre cei doi s-a deteriorat definitiv. Astfel, Vlaicu și-a dat demisia de la Opel,
pregătindu-și întoarcerea acasă.
În vara anului 1909, cu slabele mijloace financiare de care dispunea de pe urma valorificării în Germania a
diferitelor sale invenţii, Vlaicu a început construcţia primului său aparat de zbor, în şopronul casei familiale
din Binţinţi. În scurtă vreme, tras de frânghii de flăcăii din sat, pentru că inventatorul nu avusese cu ce să
cumpere un motor, aeroplanul s-a înălţat pe câmpul de lângă Orăştie, reuşind să se ridice până la 20 metri în
aer, pe o distanţă de 500 de metri.
Reuşita lui Vlaicu a trezit interes, atât la Budapesta (Transilvania natală era pe atunci parte a Imperiului
Austro-Ungar), cât şi la Bucureşti, iar Vlaicu a fost invitat de ministerele de război din ambele capitale să-şi prezinte
invenţia. O va face la Bucureşti, în octombrie 1909 unde, în două demonstraţii ce au avut loc pe Câmpul Filaretului
(actualul Parc Carol), și-a înălţat macheta aeroplanului sub ochii încântaţi ai publicului şi ai oficialităţilor. Drept
urmare, i s-au pus la dispoziţie spaţiile de producţie ale Arsenalului de Construcţii al Armatei pentru a-şi fabrica
aparatul de zbor, dotat, de data aceasta, cu un motor corespunzător.
La începutul verii anului 1910, Vlaicu și-a testat proaspăt-construitul aparat de zbor pe câmpul de la
Cotroceni. Pe 17 iunie, în prezenţa principelui Carol (viitorul rege Carol al II-lea) el a zburat pe o distanţă de 50
metri, la o înălţime de 3-4 metri. «Bravo Vlaicule, ai zburat!» l-a felicitat atunci prinţul încântat, scuturându-i
mâna cu entuziasm. Alte zboruri, la înălţimi din ce în ce mai mari şi pe distanţe din ce în ce mai lungi, au avut
loc în lunile următoare. Aurel Vlaicu realizase primul aeroplan românesc, botezat de inventator „Maşină de
zburat cu corp în formă de săgeată” şi cunoscut în istoria aviaţiei noastre sub numele de „Vlaicu I”. Altele
două i-au urmat.
Cu aparatul „Vlaicu II” inventatorul a evoluat în numeroase zboruri demonstrative în diferite localităţi,
de o parte şi de alta a Carpaţilor, dar şi în străinătate (la Aspern, lângă Viena, în iunie 1912), obţinând peste
tot aprecierea publicului. Din păcate, tot cu acest aeroplan, el s-a prăbuşit la începutul toamnei anului 1913, la
Bănești, lângă Câmpina, pierzându-şi viaţa înainte de a apuca să-şi vadă terminat cel de-al treilea aparat de zbor.

Recunoscând și promovând adevăratele valori ale culturii naționale, Banca Națională a României a
decis ca figura inventatorului Aurel Vlaicu să se afle pe bancnota de 50 de lei.
Cristian Ciornei
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Bancnota cu valoarea nominală de 50 lei Aurel Vlaicu,
emisiunea 1 iulie 2005
Dimensiuni 140 x 77 mm, imprimată în relief pe ambele fețe, pe polimer.
Elementele de siguranță împotriva falsificării:
1. Fereastra transparentă: este zona clară, neimprimată, din stânga aversului bancnotei, sub formă de
cap de acvilă.
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 ca atunci când sunt privite prin transparenţă şi luminate din partea opusă
privitorului, desenul respectiv să fie văzut în întregime. La bancnota de 50 lei, elementul de suprapunere
este roza vânturilor (busola) 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.
6. Imprimarea aurie: Cap de acvilă de munte, în dreapta aversului
7. Imaginea latentă
Latent: care există, dar nu se manifestă.
Element de siguranţă obţinut cu ajutorul imprimării în relief, imaginea latentă nu este percepută la
examinarea directă, dar devine vizibilă când bancnota este privită razant: bancnota se înclină spre exterior
de-a lungul axei longitudinale până când suprafaţa acesteia ajunge aproape paralelă cu axa privirii.
Pe bancnota de 50
lei, imaginea latentă este
constituită
din
iniţialele
«BNR».
8. Cerneala care îşi schimbă
culoarea: aceasta își schimbă
culoarea în funcție de unghiul
din care este privită.
Elementul imprimat cu
cerneală care îşi schimbă
culoarea din auriu în verde:
LEI CINCIZECI
9.
Microperforațiile:
perforații
(găuri)
de
dimensiuni foarte mici (sub 1
mm în diametru) în bancnotă
obținute prin intermediul
laserului.
Acestea
sunt
aplicate pe bancnotele de
valori mari. Bancnota de 50
lei are, în zona elementului
floral pe fața cu portretul,
înscrisă valoarea nominală prin perforaţii foarte fine. Acestea devin vizibile numai când bancnota este
luminată din partea opusă privitorului.
Răzvan Dumitriu
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Operaţiuni bancare

Economisirea
Orice bancă din România sau din Uniunea
Europeană
îndeplinește
două
operațiuni
importante:
atragerea
de
fonduri
bănești
rambursabile, sub formă de depozite de la pesoane
fizice (populație) sau companii - operațiune care se
numește economisire;
- plasarea/acordarea fondurilor atrase sub
formă de credite unor persoane fizice (populație)
sau companii; operațiune numită creditare.

Economisirea

Depozitul reprezintă o sumă de bani pe care o

înseamnă utilizarea banilor
cu chibzuinţă, cu eficiență
sau înseamnă operațiunea de
acumulare/strângere și păstrare a
acestora sub formă de depozite
la bancă pentru o anumită
perioadă de timp numită
perioadă de valabilitate.

bancă o primește în păstrare, pentru un anumit termen,
de la un deponent (o persoană fizică sau o persoană
juridică/companie). Banca poate utiliza aceste sume,
cu condiția de a le face disponibile la data convenită de
aceasta cu deponentul și de a plăti acestuia o sumă de
bani suplimentară numită dobândă. Aceste sume de bani
atrase de bancă pot fi utilizate de către aceasta pentru a le acorda sub formă de credite.

Tipuri de depozite

După natura și termenul lor, depozitele pot fi: depozite la vedere și depozite la termen.
Depozitele la vedere sunt acele depozite de care deponenții pot dispune în orice moment pentru
a efectua plăți sau retrageri din cont, adică deponentul poate solicita băncii lichidarea depozitului în
orice moment. Banca poate utiliza aceste depozite la vedere cu riscuri mari, motiv pentru care acestor
depozite li se plătește o dobândă foarte mică sau deloc. Depozitele la vedere există, în principal, sub
forma depunerilor în conturile curente și în conturile de depozit.
Depunerile în conturile curente sunt produse bancare prin care persoanele fizice și juridice își
deschid un cont prin care își derulează încasările și plățile curente.
Conturile de depozit sunt produse bancare destinate fructificării unor economii pe termene mai
bine precizate și, ca atare, ceva mai bine remunerate.
Depozitele la termen sunt acele depozite constituite pe un termen precizat, convenit între bancă și
deponent prin convenție/contract și care beneficiază de o remunerare mai bună datorită certitudinii mai
ridicate pe care o are banca în utilizarea fondurilor respective pentru creditare. În acest caz, depozitele
se pot constitui pe periode fixe, de regulă: 1 lună, 2, 3, 6 luni și 1 an.
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Operaţiuni bancare
Retragerea sumei înaintea scadenței este sancționată de bancă prin pierderea de către deponent a
dobânzii; în acest caz, deponentului i se acordă dobânda depozitului la vedere.
În mod curent, aceste depozite se întâlnesc sub forma conturilor de depozit pentru investiții și a
conturilor pentru economii.
În practica bancară, se mai întâlnesc și conturile de economii, fiind conturi de depozit cu termen
nedeterminat în care se pot constitui depozite mici pentru care se plătesc dobânzi calculate zilnic asupra
soldului contului.
Depozitele constituite la bănci de către deponenți au un dublu caracter:
a) pe de o parte, reprezintă datorii sau obligații de plată ale băncii față de deponenți și reprezintă
pentru bancă una din formele cele mai importante și ieftine de constituire a resurselor sale de creditare;
b) pe de altă parte, pentru deponenți, reprezintă creanțe asupra băncii, respectiv acestea pot fi
utilizabile oricând, fie prin efectuarea unei plăți sau a unui transfer în alt cont bancar, fie prin retragerea
de numerar la ghișeele băncii sau la bancomat.
În baza contractului de depozit încheiat, banca efectuează/prestează anumite servicii pentru
deponent, cum ar fi: efectuează încasări și plăți în numele și contul clientului, eliberează la cerere extrasul
de cont etc, servicii pentru care băncile percep plata unor comisioane.
Deschiderea contului presupune completarea de către client a unei cereri (un formular tipizat),
care cuprinde toate detaliile necesare cu privire la client (persoană fizică sau juridică), care are deschis
un cont la o bancă. Banca solicită, de asemenea, unele documente de identificare a persoanei fizice/
juridice (actul de identitate, documentele de înregistrare ale companiei).

Închiderea contului poate avea loc:

- la inițiativa clientului băncii, prin
retragerea disponibilităților din cont;
- la inițiativa băncii, ca urmare a
constatării încălcării unor acte normative.
Pentru depozitele constituite, banca
plătește clienților săi o dobândă care se
numește dobândă bonificată. Această
dobândă trebuie să fie întotdeauna mai
mică decât dobânda percepută de la
creditele acordate. Diferența dintre cele
două dobânzi reprezintă câștigul băncii,
respectiv:
Diferenţa D. > D. credite – D. depozite
Diferența dintre cele două dobânzi
trebuie să fie suficient de mare pentru a
acoperi:
- cheltuielile băncii cu salariile
personalului, sistemul informatic, clădiri,
consumabile etc.;
- dobânda plătită la depozite;
- asigurarea unui profit băncii.
Ligia Georgescu - Goloşoiu
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Operaţiuni bancare

Dobânda DA, camăta BA
În înțelegerea colocvială, dobânda este un produs al banilor, la fel cum creditarea este percepută ca fiind un
proces de închiriere a banilor1. Într-o astfel de optică, cel care are nevoie de o anumită sumă de bani o poate închiria
de la cel care este dispus să i-o ofere, în schimbul unei sume. Ceea ce ar însemna că banii creează bani. În realitate
însă, lucrurile nu stau deloc așa și, strict în acest sens privind lucrurile, ar părea că dreptatea era de partea clericilor
scolastici ai Evului Mediu, atunci când blamau dobânda, considerând că ”banii nu fac pui”. Ei aveau însă dreptate
numai în privința sterilității banilor, aceștia nefiind productivi în maniera în care munca, susținută de ceilalți factori
de producție, este. Pe de altă parte, însă, clericii se aflau într-o gravă eroare condamnând, din acest motiv, operațiunile
de creditare și dobânda. Și iată de ce:
- pentru un întreprinzător, lipsa banilor presupune o perioadă mai lungă de așteptare pentru obținerea bunurilor de
care are nevoie în derularea afacerilor sale;
- în momentul în care banii de care are nevoie vor fi la dispoziția sa, el va putea achiziționa factorii de producție,
materiile prime și materialele pe care le va folosi pentru a-și extinde producția. Așadar, o sumă mai mare de bani la
dispoziție înseamnă posibilități mai mari de extindere a afacerilor, în timp ce lipsa curentă a banilor face ca planurile
întreprinzătorului să fie amânate pentru un moment viitor;
- pe baza acestei realități, putem afirma că, prin intermediul unui credit, antreprenorul nu ”închiriază” de fapt bani,
ci ”închiriază” timp;
- astfel, atunci când o bancă împrumută, să zicem, 100.000 de lei unui întreprinzător, primind în schimb înapoi
106.000 de lei la un interval de un an, cei doi parteneri nu schimbă aceleaşi lucruri. Banca creditoare oferă 100.000
de lei ca un „bun prezent”, bani pe care întreprinzătorul debitor îi poate utiliza în orice clipă, începând din prezent.
Însă debitorul îi dă în schimb creditorului nu bani, ci o poliţă, adică perspectiva de a primi bani de acum într-un an.
Pe scurt, creditorul îi oferă debitorului un „bun prezent”, pe când debitorul îi dă creditorului numai un „bun viitor”,
bani pentru care creditorul va trebui să aştepte un an, înainte ca să-i poată utiliza. Şi cum bunurile prezente sunt mai
valoroase decât bunurile viitoare, banca va trebui să perceapă, iar întreprinzătorul să fie dispus să plătească, o primă
pentru renunţarea la bunul prezent în favoarea bunului viitor. Acea primă este rata dobânzii;
- rata dobânzii nu este altceva decât prețul pe care întreprinzătorul va trebui să-l plătească pentru beneficiul de a
folosi astăzi un bun pe care nu l-ar fi avut, în alte condiții, decât în viitor. Ceea ce echivalează cu a spune că dobânda
este un preț al timpului și, pe cale de consecință, un element legitim – deci nu condamnabil - și indispensabil al
activității economice din toate timpurile și locurile.
Iar dacă este ceva de blamat în zona aceasta, atunci nu despre dobândă poate fi vorba, ci despre camătă.
Și iată de ce:
- pe de o parte, trăsătura distinctivă a cametei este aceea că ea reprezintă o dobândă excesivă (în formulări
alternative: nerezonabil de mare sau superioară dobânzii stabilite prin cutumă sau lege);
- pe de altă parte, cămătăria este o activitate interzisă (inclusiv în legislaţia noastră), întrucât ea presupune operaţiuni
de acordare de împrumuturi de bani ce au loc în afara cadrului reglementat şi legal (în general) şi al sistemului bancar (în
particular). Legislaţia standard (la ora actuală) permite ca astfel de operaţiuni să fie efectuate numai de operatori autorizaţi
în urma unei proceduri specifice (cum sunt băncile, cooperativele de credit ş.a.), entităţile neautorizate neavând dreptul
să efectueze imprumuturi de bani - ca obiect de activitate, ca afacere (iar în această categorie intră, în primul rând,
cămătarii). Deci, o a doua trăsătură definitorie a cametei trebuie asociată cu ilegalitatea, întrucât ea reprezintă dobânda
percepută pentru împrumuturile de bani acordate de către entităţi neautorizate pentru astfel de tranzacţii;
- acum, fiind vorba de tranzacţii efectuate în afara cadrului legal, înseamnă că împrumuturile acordate de cămătari
îi expun pe aceştia unor riscuri considerabil mai mari decât împrumuturile acordate în cadrul sistemului bancar (de
exemplu), precum: (i) riscul de a suporta rigorile legii în cazul în care tranzacţia ilegală este descoperită; (ii) riscul ce
decurge din faptul că creditorul (cămătarul) nu se poate apăra prin sistemul judiciar pentru cazurile în care debitorii lor
nu-şi onorează datoriile. Ca atare, riscul mai mai la care se expun îi determină
pe cămătari să includă în rata dobânzii la care acordă împrumuturile o primă
de risc considerabil mai mare decât cea practicată îndeobşte în sistemul
Ca atare, putem aprecia
bancar, ceea ce determină nivelul excesiv de mare al dobânzii prin comparaţie
că tocmai acest aspect
cu nivelul dobânzilor de referinţă de pe piaţa bancară „oficială/legală”. Să
observăm însă că, în felul acesta, caracteristica de mărime excesivă a cametei
imoral al manierei
nu este cea primordială, ci cea secundară, derivată din cea primordială,
în care cămătarul rezolvă
reprezentată de caracterul ilegal al imprumutului;
„împrumuturile proaste”
- în fine, dovezile empirice ne arată că, specific comportamentului
este cel care,
cămătarului, este nu numai ilegalitatea tranzacției și mărimea excesiv de
în ultimă instanță,
mare a dobânzii pe care o percepe, dar şi faptul că el caută să reducă riscul de
justifică condamnarea
insolvabilitate a debitorilor săi prin punerea în lucru a unui sistem (la rândul
cametei.
său ilegal) de recuperare prin violenţă a sumelor datorate de debitorii rău
platnici (reţeaua de recuperatori). Iar operarea acestei reţele este o problemă
ce ţine nu numai de ilegalitate, ci şi de imoralitate...
1
Acest prim paragraf urmează liniile de analiză dezvoltate în Mihaela Ifrim (2013): Ciclul economic. Dualismul monetaro-real, Iași, Editura Universitații
”Alexandru Ioan Cuza”, pag.113.

prof. univ. dr. Costea Munteanu - ASE Bucureşti

România, premiată la New York
pentru programul de
educaţie financiară derulat de către
Banca Naţională a României şi
Ministerul Educaţiei Naţionale,
în cadrul proiectului internaţional
„Global Money Week”
România a fost desemnată câştigătoare a „Global Money Week
Award” pentru Europa, joi, 22 mai, la New York. Delegaţia României,
formată din reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale
(MEN) şi ai Băncii Naţionale a României (BNR), a primit trofeul în
cadrul ceremoniei anuale a Child and Youth Finance International
2014 (CYFI), desfăşurată la sediul ONU din New York, în prezenţa
ambasadorului României la ONU, Simona Miculescu. Trofeul
reprezintă recunoaşterea, la nivel mondial, a eforturilor depuse de
către BNR şi MEN în domeniul educaţiei financiare a copiilor şi
tinerilor din România, ca urmare a parteneriatului dintre cele două
instituţii. „Global Money Week Award” se acordă unei singure
ţări din fiecare continent, fiind cea mai importantă dintre cele trei
secţiuni premiate de către CYFI. Statele nominalizate la această
categorie din Europa, în 2014, au fost România, Olanda şi Albania.
„Global Money Week» este un proiect iniţiat de organizaţia
neguvernamentală CYFI, în anul 2012, care se desfăşoară anual,
pe parcursul unei săptămâni. În 2014, în acest program au fost
implicaţi peste 3 milioane de copii şi tineri din 118 ţări ale lumii.
În România, la activităţile desfăşurate între 10 şi 17 martie 2014,
de către BNR în parteneriat cu MEN, în toate sucursalele şi agenţiile
băncii centrale din ţară au participat peste 6.100 de elevi din şcoli şi licee,
din 19 judeţe şi municipiul Bucureşti. Seria de evenimente derulate
pe parcursul celor şapte zile s-a încheiat cu Conferinţa internaţională
„Educaţia Financiară: investiţie în viitorul societăţii!».
Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, şi
ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, consideră că acest
trofeu a fost obţinut de către toţi copiii şi tinerii din România participanţi
la „Global Money Week» şi felicită echipele de implementare formate
la nivelul celor două instituţii, al inspectoratelor judeţene, agenţiilor şi
Bianca Isaincu – Child and Youth
sucursalelor BNR, dorind ca acest proiect, alături de alte activităţi în
Finance International: "Financial
domeniul educaţiei financiare, să fie dezvoltat şi consolidat în anul 2015.
education in primary school in
Romania, project reaches United
Nations, Golosoiu Ligia this is
thanks to your efforts!"

www.bnr.ro

OLIMPIADA MICILOR BANCHERI
Faza locală, 10-17 martie 2014
Faza interjudeţeană, Ploieşti 10 aprilie 2014
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Opinii
Aceștia suntem noi, micii învățăcei din clasa a III-a, viitori finanțiști și gospodari chibzuiți.
În căutare de curriculum altfel, practic și de actualitate, am descoperit email-ul cu o propunere
inovatoare: aceea de a educa și în spirit financiar. Toți am fost încântați de programa opționalului:
părinți, bunici, elevi și dascăli.
Ce sunt banii? Cum se fac? Cum să-i ținem la ... ciorap?
Ce-i moneda? Dar bancnota? Cu ce pot schimba valuta?
Așa sunt școlarii mei: dornici să cunoască!
Iar eu vin cu noi idei despre finanțele din țara noastră!

Cărțile și caietele primite sunt cel mai frumos dar. Pentru cei ce
vor să se dezvolte în mediul rural, o astfel de investiție nu prea ar fi
fost posibilă. Abia juniorii de astăzi vor chibzui poate mai bine mâine.
Și îndrumătorul îmi e de mare ajutor în întocmirea planificării, iar
CD-ul îl folosesc în fiecare lecție, pentru a sublinia cele oferite de
manual și pentru a realiza feed-back-ul asupra celor însușite.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLĂCEANA, SUCEAVA

Iată mărturisiri ale părinților și ale elevilor după un semestru de educație financiară:
„Pentru mine opționalul Banii pe înțelesul copiilor înseamnă să înveți de mic ce sunt, la ce folosesc, cât de
importanți sunt, cât de greu se obțin și cu câtă grijă trebuie să se cheltuiască BANII. Dacă părinții îmi dau bani
de buzunar, eu cheltui cât mai puțini pentru ca restul să-i pun în pușculiță. Cu banii adunați, îmi cumpăr lucruri
necesare pentru școală.” (Ștefan)
„Banii pe înțelesul copiilor este o alegere foarte bună și necesară, deoarece este bine ca ai noștri copii să cunoască
totul despre bani, încă de mici. Chiar și noi, părinții ne mai documentăm din acest material.” (părinții lui Cristi)
„Îmi place acest opțional pentru că este distractiv și pentru că învățăm valorile banilor.” (Denisa)
,,Opționalul Banii pe înțelesul copiilor cred că e o alegere bună deoarece îmi ajută fata să știe să facă
economii, să prețuiască banii mai mult și să vadă cât de greu se câștigă, să rețină cât mai multe date despre
bani și bănci.” (mama Denisei)

Acestea sunt câteva dintre părerile elevilor clasei a III-a și ale părinților acestora cu privire la
importanța acestui nou opţional. Jocul de rol e combinat cu dezbateri pe teme financiare și realizăm
activități interdisciplinare, ce formează și dezvoltă gândirea logică a școlarilor din ciclul primar.
Iată un cvintet ce ilustrează importanța banilor:
Banii
Economisiți, câștigați,
Ajută, fericesc, îmbogățesc!
Însă nu aduc întotdeauna iubirea!
Indispensabili!
prof. Dorina Dulceac
,,Activitatea didactică demonstrativă desfăşurată la Şcoala
Gimnazială „Mihai Eminescu” a pus în valoare atât cunoştinţele
elevilor la disciplina opţională Educaţia financiară, cât şi creativitatea
didactică a învăţătorilor implicaţi. Sarcinile variate de învăţare,
mijloacele didactice diverse, eficiente, produsele activităţii elevilor
expuse la „colţul Educaţiei financiare”, plăcerea cu care elevii au
participat la activitate relevă oportunitatea şi actualitatea acestui
opţional.
Materialele prezentate de doamna Ligia Goloşoiu, precum şi
părerile personale, rezultat al propriei experienţe didactice, opiniile
exprimate de învăţătorii care predau opţionalul, au fost puternice
argumente pentru toate cadrele didactice participante. Colegii noştri ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,M. EMINESCU’’ VASLUI
au înţeles că informaţiile pe care elevii au ocazia să şi le însuşească,
graţie conţinuturilor vizate de acest opţional, sunt extrem de utile, în contextul actual în care trăim şi au, drept
consecinţă, schimbări pozitive la nivelul atitudinii, responsabilităţii şi conduitei acestora, cu privire la bani.’’

prof. Petronela Năstase - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui
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De la copii primite...

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,LUCIAN GRIGORESCU”,
MEDGIDIA, CONSTANŢA
clasa a III-a A - prof. Liliana Manolachi

COLEGIUL NAŢIONAL „ROMAN-VODĂ”, ROMAN, NEAMȚ
Activitatea ,,Micii întreprinzători” - clasa a IV-a - prof. Sumanaru Carmen
Concursul de creaţie - rebusuri - clasa a III-a - prof. Manea Camelia
Bănuţul,
Atractiv, jucăuş,
Venea zâmbind, povestind,
Cum ne răsplăteşte munca,
Acum!!!
Fiind un om receptiv la schimbare, de când s-a introdus CDS în programa şcolară, am ales să abordez discipline
diverse, pe care le-am supus discuţiilor părinţilor. În funcţie de nevoile colectivului de elevi, s-au făcut alegerile.
Anul şcolar trecut, am aflat despre oferta făcută de reprezentanţii BNR privind Educţia financiară în învăţământul
primar, cât şi logistica pusă la dispoziţia elevilor şi cadrelor didactice. Am primit aceptul părinţilor pentru acest opţional.
Aceşti bănuţi, în jurul cărora se învârt toate, trebuie să facă parte din viaţa copiilor noştri.
Dacă propriii mei copii au reuşit în viaţă, caut să-i tratez pe cei de la clasă ca pe propriii copii, abordând cât mai
multe subiecte cu aplicaţie practică, pregătindu-i pentru viaţă.
Din clasa I au înţeles ce este aceea o COLECŢIE. După cele 100 de zile de şcoală au prezentat propriile colecţii şi,
vă mărturisesc că au depăşit cu mult aşteptările mele.
Acum au descoperit tainele Educaţiei financiare. Vorbim despre bani, modalităţi de economisire etc, au colecţii
deosebite. O parte dintre ele au fost prezentate doamnei Ligia Georgescu - Goloşoiu, când a venit într-o scurtă vizită
în clasa noastră. Aceasta i-a cunoscut pe micii colecţionari, i-a încurajat să
pătrundă în tainele educaţiei financiare teoretice, iar apoi, prin extindere, să
se ajungă la educaţie practică, având parteneri băncile.
Au primit cu bucurie provocarea de a participa la ,,OLIMPIADA
MICILOR BANCHERI”. S-au pregătit. Au urmat emoţii şi bucurie pentru
primii clasaţi: Ghinea Rucsandra Ştefania, Păunescu Cleopatra Elena,
Crăciun Mihai Alexandru, dar şi mobilizare pentru cei care s-au înscris la
faza interjudeţeană cu proiectul: ,,Ilustrăm proverbe’’.
Munca noastră a fost răsplătită cu un bine-meritat premiu!
înv. Gabriela Mareş
Şcoala Gimnazială ,,Tudor Vladimirescu’’, Târgovişte
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De la copii primite...

În puşculiţă
Puşculiţa mea e cam goală. Astăzi am mai pus în ea
restul de bani de la covrigi. M-am aşezat pe pat. În
liniştea camerei se auzeau nişte şoapte:
- Suntem prea puţini!
- Dacă am fi mai mulţi!...
A sosit tata:
- Tudor, uite, bani pentru covrigi!
Dar eu m-am grăbit să dau drumul banilor în burta purceluşului.
Mi s-a părut că aud ceva:
- Ce frumos ne jucăm când suntem mai mulţi!
În săptămâna următoare am pus în fiecare zi câţiva bănuţi în
puşculiţă şi abia aştept să strâng banii pentru o minge de fotbal.
Tudor Axinte, clasa a II-a C
Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” Suceava
Prof. Cristina Rotaru

Oana Cristiana, clasa a III-a A
Liceul Tehnologic “Grigore Moisil”
Târgu Lăpuş, Maramureş
Înv. Valerie Tuns

Banii
E o vorbă astăzi, zău
Dacă nu ai bani, e rău.
Nu-ți poți cumpăra o pâine
Și trăiești de azi pe mâine.
Andreea-Luciana Dache, clasa a III-a B
Liceul de Arte ,,George Georgescu”
Tulcea
Înv. Emilia Alexe

Macheta „Bancomatul vesel”
Banii
Cu mult înaintea mea,
Banul nu prea exista.
El era înlocuit de produse şi, cinstit,
Trocul se efectua,
Toată lumea câştiga.

Dora Cupsa, clasa a III-a A
Liceul Tehnologic
“Grigore Moisil”
Târgu Lăpuş, Maramureş
Înv. Valerie Tuns

Mai târziu, s-a inventat
O monedă ce, la Stat,
În Monetărie a stat.
Şi-apoi au mai venit
Bancnote noi ce s-au tipărit,
Aşa cum am învăţat la şcoală,
La Imprimeria Naţională.
Apoi am mai învăţat
De euro şi de dolari
Ce sunt la străini tot bani,
Cu care poţi cumpăra
Tot ce-ţi doreşte inima.
Alexia Plăcintă
Şcoala Gimnazială
“Ion Creangă” Suceava
Prof. Cristina Rotaru

Banii-s necesari mereu,
De nu-i ai, îți este greu.
Trebuie să plătești factura
Și hrana și benzina.
Lucruri noi ai vrea din toate,
Dar cu ce le iei ,măi frate?
De n-ai bani în buzunar,
Te uiți ca mâța-n calendar.
Ar mai fi o variantă:
Să poți apela la bancă.
Dacă ai economii,
Păstrate pentru copii,
Scoate, așadar, dobânda,
Ca să poți să-ți umpli punga.
Astăzi banii înseamnă totul,
Fără ei nu ai confortul.
Nu poți duce o viață bună,
De nu ai un ban în mână.
Diana Pereanu, clasa a IV-a B
Şcoala “George Valsan” Amara,
Ialomiţa
Prof. Valentina Turtoi
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