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Economia în limbajul piticilor...

O altfel de poveste sau... cum câţiva săculeţi cu aur
au schimbat viaţa oamenilor
Îmi place să mă plimb în zilele ploioase pe cărările parcului. Atunci dispare agitația și zgomotul
zilelor însorite și lucruri minunate se pot întâmpla absolut neașteptat. Uităndu-mă la cerul care se
reflecta într-un ochi de apă și la modul în care picăturile provocau unde pe norii oglindiți, am observat
că imaginea a început să se deformeze și un chip cunoscut a apărut ca din nimic.
Era chipul Oglinzii fermecate din povestea Albei ca Zăpada. Am rămas mut de uimire, dar oglinda
s-a uitat la mine, a zâmbit subțire, spunându-mi:
- Haide, îndrăznește și întreabă-mă ceva, dar să știi că pot să fac mult mai mult decât să stabilesc
cine este Miss Regat.
Oglinda fermecată zâmbi, de această dată
misterios și, cu vocea sa pătrunzătoare, spuse: “Cheia
misterului se află la Vânător.” Apoi, ca și cum totul
devenise clar, începu să dispară. Nu m-am putut
abține și am strigat:
- Stai! Nu pricep nimic. Vânătorul abia dacă
apare în poveste! Explică-mi!
Se auzi un râs poznaș și chipul reapăru
făcându-mi cu ochiul:
- Eram sigură că așa vei reacționa! Povestea
fraților Grimm nu spune prea multe despre Vânător,
dar eu, după cum știi, pot vedea ceea ce altora le
scapă.
Pentru că nu-i place să vorbească prea mult,
aceasta imi prezentă în apele ei adânci povestea
Vânătorului. Iar povestea lui începea cu mult înainte
de cea a Albei ca Zăpada. Căci el era cel care, într-o
bună zi îi întâlni pe pitici prin pădure. I-a urmărit și a aflat de obiceiul acestora de a scormoni munții în
căutare de comori. A încercat să le fure bogățiile, dar piticii, deși mici, nu sunt ușor de păcălit și nici ușor
de învins. Se hotărî în cele din urmă să negocieze cu ei. La început nu se înțeleseseră, căci Vânătorul
le oferi la schimb doar vânat și blănuri pentru metalele și pietrele prețioase pe care le cărau cu ei, dar
piticii doreau instrumente făcute la fel ca hangerul Vânătorului și hrană mai variată. Atunci, Vânătorul
le promise că le va aduce unelte mai bune și alimente care nu pot fi găsite în pădure.
Zis și făcut! Vânătorul plecă în grabă spre cel mai apropiat oraș. Acolo schimbă blănurile și vânatul
pe târnăcoape și câțiva saci cu făină, niște gulii, lăptuci și alte câteva legume și fructe și, așa încărcat,
plecă înapoi spre pitici. Aceștia, așa greu de mulțumit cum erau, când văzură toate acele minunății, mai
ales târnăcoapele și lăptucile, îi oferiră fără ezitare aurul și celelalte metale scoase de ei din adâncul
pământului. Vânătorul se văzu dintr-o dată bogat. Mai colinda pădurile doar de dorul foșnetului răcoros
al arborilor celor mari pe sub care susurau pâraiele și pentru a vedea ce mai fac șiretele vulpi, lupii cei
aprigi sau urșii cei înțelepți.
Am înghițit în sec, dar m-am gândit să mă
lămurească asupra unui aspect din poveste
care încă din copilărie constituia un mister,
și anume cum își câștigau piticii
traiul de zi cu zi. Gândiți-vă un
pic: în căsuța din pădure erau tot
felul de lucruri necesare traiului:
mobilier, hăinuțe, veselă, unelte,
săpun, lumănărele, pături și…
cel mai important…exista mâncare.
De unde aveau piticii toate aceste lucruri
în mijlocul pădurii?

Dar, piticii nu erau la fel de fericiți. Au încercat să folosească lucrurile primite, dar în timp ce
târnăcoapele erau exact ce-și doriseră, alimentele nu puteau fi mâncate crude, iar ei nu prea știau
să gătească. Cum-necum, au pus de-o fiertură, au mâncat-o și chiar le-a plăcut. Curând au terminat
proviziile aduse de Vânător. După câteva zile, i-au luat urma prin pădure și i-au propus încă un schimb.
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Economia în limbajul piticilor...
Vânătorul a acceptat (trebuie să vă spun că piticii începuseră să-l placă) și treptat, treptat aceste
schimburi au devenit o obișnuință. Curând, Vânătorul nu mai avea unde stoca aurul și celelalte bogății,
așa că se hotărî să le ducă meșteșugarilor din Regat, la schimb cu unelte mai bune, cărți de bucate,
veselă și mobilier. În acest fel, piticii pasionați de scormonitul munților, nu trebuiau să-și piardă timpul
pentru a căuta metode noi de a găti alimentele, modalități de a le mânca și multe alte probleme, iar
meșteșugarii din Regat aveau o sursă de încredere pentru materialele de care aveau nevoie.
Din acest punct, povestea Vânătorului se împletește cu cea a Albei ca Zăpada, căci, după cum știm
de la frații Grimm, regina îl alese exact pe Vânător să-i curme viața prea tinerei prințese. Dar perioada
petrecută în pădure fără a mai ucide animale îi înmuiase inima acestuia și îi deschisese ochii către
frumusețe, așa că Vânătorul, nu doar că i-a dat drumul Albei ca Zăpada, dar chiar a dus-o la căsuța
piticilor și a învățat-o ce să facă și să spună. Singurul care a avut de suferit în urma acestui aranjament
a fost puiul de mistreț a cărui inimă și ficat au fost date reginei ca dovadă a uciderii prințesei.
Odată cu venirea Albei ca Zăpada în căsuța piticilor, lucrurile au evoluat spre bine și pentru pitici
și pentru Vânător, ca să nu mai vorbim de prințesă. Piticii aveau acum mai mult timp să exploreze
munții fără să-și mai piardă timpul cu gătitul, curățenia, spălatul vaselor și alte asemenea treburi care-i
plictiseau de moarte. Este adevărat că odată cu venirea prințesei, ei au făcut și sacrificii: să se spele pe
mâini, pe față și pe dinți, să-și pieptene bărbile și să se descalțe la intrarea în căsuță.
La rândul său, Vânătorul nu putea fi decât mulțumit de mersul lucrurilor, căci acum el primea o
cantitate mai mare de pietre prețioase și metale. Inutil să mai spunem că era mult mai ușor de discutat
cu piticii care miroseau a săpun de petunie, față de mirosul de mucegai, ciuperci și mâncare arsă pe care
îl emanau înainte.
Cum ajunseseră oamenii din Regat atât de bogați?
Dar până la urmă cantitatea
Regina își întrebă Oglinda fermecată, așa cum făcea de obicei
de aur și metale în exces a
când avea vreo problemă mai importantă, și aceasta îi spuse
dus la o mai mare abundență
că bunăstarea din Regat se datora piticilor. Împărăteasa
de produse prelucrate de
nu a observat din prima legătura dintre creșterea bogăției
supușilor din Regat și pitici, despre care nu știa nimic.
meșteșugari și toată lumea începu să
Oglinda îi explică mai departe: “Piticii sunt de fapt cei
se îmbrace în aur, ceea ce o făcu pe
care scormonesc măruntaiele munților și scot acele metale
Regină, căreia de regulă nu-i scăpa
prețioase care fac ca împărăția să înflorească. Vânătorul
nimic, să devină curioasă.
este mijlocitorul, cel care în schimbul celor necesare traiului,
Ce se întâmpla de fapt?
cumpără de la pitici aceste metale și le vinde meșteșugarilor,
iar Albă ca Zăpada e cea care-i îngrijește pe pitici”.
Împărăteasa rămase cu gura căscată de uimire. Mintea îi zbură la Vânător. De când își aducea ea
aminte, persoana aceasta căreia nimeni nu-i știa numele adevărat, îi asculta cerințele și după o vreme
îi îndeplinea ordinele. Împărăteasa, în trufia ei, nici nu-și aducea aminte cum arată, pentru ea nu era
decât cel care îi rezolvase treburile mișelești sau așa crezuse ea. Dar iată că se dovedea că Vânătorul cel
aparent umil o trădase și părea să fie cheia succesului din Regat.
Acum, ce să spunem, regina se bucura și nu prea de efectul surplusului de metale prețioase. Fiind
o fire trufașă, lacomă și egoistă se gândi cum să rupă legăturile create în timp între pitici, Vânător și
meștesugari, dar și să redevină și cea mai frumoasă și cea mai bogată din Regat.
Și atunci găsi soluția optimă pentru ea: dacă Albă ca Zăpada nu i-ar mai ajuta pe pitici la treburile
gospodărești, atunci piticii nu ar mai avea atâta timp la dispoziție pentru a căuta comori. Dispariția prințesei
ar fi soluționat două nemulțumiri în același timp: pe de-o parte, ar fi ajuns în sfârșit cea mai frumoasă din
Regat, iar pe de altă parte, prețul aurului ar fi revenit la normal prin dispariția aurului în exces.
În timpul cât Oglinda Fermecată îmi arătase toate acestea, soarele reapăruse pe cer și ochiul de apă
din care îmi vorbea Oglinda se micșorase transformându-se în aburi. Oglinda, calmă ca întotdeauna, mă
anunță că trebuie să se retragă, dar nu înainte de a-mi spune că va mai ploua și-n alte dăți.
Simona şi Victor Poladian
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Snap Shot

Activităţi derulate în anul 2014 în cadrul proiectului de implementare
a educaţiei financiare în învăţământul primar
În vederea monitorizării modului
în care s-a implementat disciplina
opțională Educație Financiară
la clasele primare, la invitația
inspectoratelor școlare județene,
coodonatorul proiectului a făcut în
anul 2014 deplasări în mai multe județe
ale țării, respectiv în: Braşov, Alba,
Mureş, Argeş, Sibiu, Bistriţa-Năsăud,
Cluj, Dâmboviţa, Prahova, Bacău,
Vaslui, Călăraşi şi Constanţa.

Cu aceste ocazii, au avut loc întâlniri cu dascălii
care predau acest opțional, dar și cu responsabili ai
comisiilor metodice din unitățile școlare județene,
inspectori școlari, reprezentanți ai băncilor locale, dar
şi ai altor bănci comerciale, și întâlniri cu copiii care
studiază opționalul, prin participarea la lecții deschise,
cercuri pedagogice și concursuri.
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), precum şi modul
interactiv de predare al dascălilor.

Ca urmare a acţiunilor întreprinse, în anul şcolar 2014-2015 s-au înscris în proiect peste 42.000
de elevi şi 2000 de dascăli din municipiul București și cele 41 de județe ale țării.

Școala Gimnazială
„Ion Creangă”
BACĂU

Școala Gimnazială
„Alexandru Ioan Cuza”
BACĂU

Școala Gimnazială
„Mihai Eminescu”
VASLUI

Școala Gimnazială
„Ion Borcea” Agigea
CONSTANŢA

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.
,,În acest opțional am experimentat lucruri noi și interesante despre
bani, despre economii și despre instrumentele necesare. Am aflat cât de
importanți sunt banii, deoarece se câștigă greu, dar se consumă rapid.
Trebuie să economisim cu cap și răbdare!’’
Cristian - Școala Gimnazială „Ion Creangă” BACĂU
,,Îmi place la Educație Financiară că putem să facem acest opțional
împreună cu româna, matematica și civica. În același timp, îmbinăm distracția cu munca! Părinții au mai multă
încredere în mine când trebuie să umblu cu bani sau cu documente.’’
Miruna - Școala Gimnazială „Ion Creangă” BACĂU

Coordonator proiect: Ligia Georgescu - Goloşoiu
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Istorie bancară

Palatul Băncii Chrissoveloni
Peste drum de intrarea Palatului vechi al Băncii Naţionale a României există de aproape o sută
de ani Palatul Băncii Chrissoveloni.
Palatul băncii a fost construit de unul dintre numeroşii membri ai unei familii de bancheri,
unice din acest punct de vedere în sistemul bancar românesc. Familia era originară din Bizanţ şi
insula Chios. Au început afaceri în Ţările Române după 1848, conducând instituţii financiare proprii
sau filiale europene. Banca Chrissoveloni, Societate Anonimă Română Bucureşti a fost înfiinţată de
Jean N. Chrissoveloni în 1920, cu un capital de o sută de milioane de lei.
În 1926 a început declinul instituţiei, în ciuda asocierii cu bănci de prestigiu din Occident. Criza
economică declanşată în 1929 a agravat şi mai mult situaţia. Banca a ajuns în pragul falimentului doi
ani mai târziu.
Nicolae J. Chrissoveloni, fiul lui Jean N. Chrissoveloni a plătit cu averea personală, a vândut
majoritatea imobilelor, inclusiv sediul principal aflat pe strada Lipscani, cumpărat de Banca
Naţională a României. Cu acest efort instituţia a rămas viabila până în 1948, când a fost lichidată de
regimul comunist.

Palatul Băncii Chrissoveloni
- vedere în lungul străzii Carada -

Sediul din strada Lipscani nr. 16 a fost
construit, după concepţia lui Jean N. Chrissoveloni,
de arhitecţii George Matei Cantacuzino şi August
Schmiedigen. Istoria monumentului este strâns
legată de biografia principalului său autor, arhitectul
şi marele om de cultură G.M. Cantacuzino.

A fost realizat între anii 1923 şi 1929.
Este o clădire din piatră făţuită,
cu elemente în interior din marmură
care interpretează în mod strălucit forme
ale arhitecturii Renaşterii italiene.
Este stilul palladin, în vogă în toată
Europa pentru clădirile oficiale,
la sfârşitul secolului al XIX-lea şi
începutul secolului XX, dar perfect
adaptat funcţiunii bancare.
Clădirea a fost concepută unitar,
de la structură la detaliile de decoraţie
şi mobilare interioară.
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Istorie bancară

În 1929 a fost editat la Paris albumul ,,Palais de la
Banque Chrissoveloni”, lucrare prefaţată de profesorul
Georges Gromort, în care era elogiat imobilul.
Calităţile excepţionale ale acestui edificiu, atât
funcţionale, cât şi plastice, au făcut ca încă de la construcţia
sa să se vorbească de ”Palatul Chrissoveloni”, prin aceasta
nefăcându-se referire la programul său arhitectural, ci la
gradul de perfecţiune şi eleganţă pe care l-au atins creatorii
lui. Palatul Chrissoveloni are deschidere pe două străzi
– Lipscani şi Stavropoleos, prezentând faţade la fel de
somptuoase, atent tratate şi decorate.

Palatul a fost restaurat între anii 1996 şi 1998 de o echipă complexă,
sub coordonarea arhitecţilor Gabriel Tureanu şi Constantin Rulea.
Palatul Băncii Chrissoveloni
- Sala ghişeelor -

Imobilul este monument istoric,
restaurarea a fost făcută
respectând finisajele originale,
dotările şi instalaţiile ce o
făceau să fie una din cele mai
moderne bănci din Europa
începtului de secol XX.

Restaurarea Palatului Chrissoveloni a primit premiul Uniunii
Arhitecţilor din România.

Palatul Băncii
Chrissoveloni
- Sala de consiliu -

După 1990 Sucursala Regională Bucureşti a BNR
funcţionează în Palatul Chrissoveloni, precum şi alte direcţii
ale BNR.
Cristina Ţurlea
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De la căutătorii de aur, la primele bănci clujene
La marginea nordică a vechii cetăți a Clujului, oraș înfloritor, înconjurat de ziduri prevăzute
pe alocuri de porți și bastioane de apărare, se afla o veche mănăstire franciscană, modernizată și apoi
transformată în clădire laică. În apropierea acesteia, umbrită în soarele aflat la crepuscul de turnul
vechii biserici, se afla la mijlocul veacului al XVI-lea clădirea monetăriei orașului, ca o chezășie a
cinstei celor ce lucrau monedele. Astăzi, pe locul vechii monetării, pe actuala stradă Emile Zola, există
o inscripție ce amintește de acest lucru: ,,DOMUS CEMENTARIA ET AURICUSORIA 1608”. În
perioada în care a apărut această monetărie, în Cluj se dezvoltase deja un meșteșug foarte apreciat și
anume, cel al aurarilor și al argintarilor. O parte dintre aceștia se ocupau cu tehnica baterii monedelor
după prescripția principilor sau regilor care emiteau acest privilegiu. Bastionul din extremitatea nord
vestică a orașului era apărat și întreținut de această breaslă, fapt ce arată rolul important pe care
aceştia îl jucau în viața orașului. Motivul dezvoltării meșteșugului prelucrării metalelor prețioase este
unul care se înconjoară de un mare mister, de legende și mituri care au străbătut orașul în istoria sa.
Ţara de dincolo de păduri sau „TERRA
ULTRA SILVAM”, a fost binecuvântată în urmă
cu milioane de ani, de ploile siderale, cu stropi de
nestemate, stropi de luciri divine care au fascinat
omenirea încă din primii ani ai istoriei sale. Aceste
grăunțe de hrană a zeilor se arătau sub forma unor
sclipiri din albia râurilor Transilvane și care erau
culese cu răbdare încă de pe vremea dacilor, care mai
apoi le prelucrau în forme diverse inclusiv monede.

- Imagine a Clujului medieval Sursa: www.skyscrapercity.com

Bogăția viitorului oraș comoară este
legată, spun legendele, de averea
fabuloasă a neamului Dacilor, avuție
niciodată cunoscută cu precizie.
Se spune că romanii, după capturarea
capitalei dacice de la Sarmisegetuza,
au dus nu mai puțin de 165 de tone de aur
și de două ori mai mult argint
în cetatea eternă.

În anul 1543, un grup de ţărani ar fi descoperit la rădăcinile unui copac de pe albia râului Strei,
în preajma localităţii hunedorene Sântămăria de Piatră, o încăpere secretă în care se afla un tezaur
monetar fabulos. Ţăranii cu frica de Dumnezeu şi teama că vreun blestem s-ar putea abate asupra
lor au predat comoara guvernatorului de atunci al Transilvaniei, George Martinuzzi. Tezaurul,
care după toate aparențele ar fi aparținut regelui Decebal, număra nu mai puţin de 40.000 monede
de aur printre care şi misterioasele monede tip koson, dar zvonurile care circulau în acele timpuri
sugerau că tezaurul ar fi fost mult mai mare. Averea cardinalului a crescut în următorii ani în mod
miraculos atrăgând invidia mai marilor vremii. Astfel, în luna decembrie a anului 1551 la castelul său
din Vinţu de Jos, a sosit într-o vizită condotierul italian Giovanni Battista Castaldo, om de încredere
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al împăratului Ferdinand de Habsburg, care în noaptea de 17 decembrie, împreună cu un grup de
soldaţi l-au asasinat pe cardinal. Comoara a fost căutată de ucigași în întregul castel, dar s-au mai găsit
numai 2.000 de monede de aur din tezaurul descoperit în apele Streiului. Cronicile mai spun că averea
cardinalului era mult mai mare şi s-ar fi aflat ascunsă în cetatea Gherlei sau pe undeva prin apropiere.
La începutul secolului XVI, Clujul avea dreptul să organizeze două iarmaroace anuale în data
de 5 iulie sau 5 noiembrie și de două ori pe săptămână târguri, respectiv lunea și joia. Ulterior, obține
dreptul de depozit, ceea ce oferea orășenilor dreptul de a cumpăra ei mărfurile înainte de a lua calea
altor orașe. Astfel, în piețele Clujului, în prăvălii și dughene, șatre sau ateliere așezate fie în piața
centrală, fie pe anumite ulițe, se puteau găsi cele mai felurite mărfuri, pornind de la cele alimentare,
cum ar fi: cereale, diferite feluri de carne sau produse din carne, brânzeturi, animale mai mari sau
mai mici, sare sau vin de pe teritoriul orașului, produse de țărani pe sesiile lor, dar și produse din
import, cum ar fi mătăsuri, bumbac sau postavuri fine. În Cluj se găseau și produse manufacturate,
cum ar fi blănuri, cojoace, produse de uz casnic sau gospodăresc, vase din lemn, lut sau metal dar
și fine obiecte de podoabă din metale prețioase. Aceste produse, dar și comerțul făcut de negustori
cu diferitele târguri ale Europei se cumpărau cu bani, iar banii trebuiau produși sau schimbați în
funcție de originea mărfurilor sau preferințele negustorilor.
Breasla aurarilor era condusă din a doua jumătate a secolului al XVI-lea de familia Filstich,
familie care a deţinut în decursul anilor următori şi autorizaţia de a bate monedă. Această familie,
a avut o putere și o influență însemnată, aspect care o încadrează în tipologia primilor bancheri
europeni, și care pe bună dreptate, ar putea fi considerată deschizătoarea de drum în afacerile de tip
bancar în oraşul de pe Someşul Mic. În zona monetăriei, Clujul avea și o cămară princiară în care se
efectua schimbul bănesc.
Pe Petru Filstich îl regăsim la finele secolului XVI, mai precis în anul 1599,
făcând comerţ pe piaţa din Cracovia, piaţă unde bijuteriile meşterilor aurari
clujeni erau prea bine cunoscute, poate şi pentru calitatea deosebită a aurului
transilvan. Filstich aducea din Cracovia postav de Breslau, de Lemberg, granat,
pânză de Biecz, lămâi, untdelemn, piper, zahăr, pălării sau mănuşi. Aurarii, după
cum se ştie, jucau şi un rol important în schimbul monetar, schimb care le oferea
şi posibilitatea acordării unor avansuri, primele forme de credit comercial.
În anul 1607 a obţinut de la generalul Georgio Basta dreptul de a
preschimba monedă. După instalarea în Transilvania a stăpânirii imperiale,
Casa de Habsburg a acordat celor din familia Filstich titlul de baroni ai
Imperiului, numelui familiei i-a fost adăugată particula aristocratică “von
- Turnul aurarilor, atestat documentar în 1561, a fost demolat Klausenburg”
(de Cluj).
odată cu o parte a zidurilor de apărare în anul 1858 Sursa: www.kolozsvar.com

Deşi bogaţi şi influenţi, aceşti vechi meşteşugari pripăşiţi au cunoscut invidia, motiv pentru care,
pe sub blazonul familiei este înscrisă o inscripţie latină care spune ,,VIRTVTIS COMES INVIDIA 1597”
(Însoţitorul virtuţii este invidia). Invidia, dar și dorința multora de a descoperi comoara regelui dac, nu
a contenit în orașul scăldat de apele molcome ale Someșului. Mai mult, studii ştiinţifice de mineralogie
medievale spuneau că strugurii din Jucu, o localitate din apropierea Clujului, conţin în sâmburii lor
aur nativ, existând chiar „dovezi” de vrejuri din aur. Căutătorii de comori nu au întârziat să apară,
astfel că în anii 1790, la Cluj lua fiinţă o asociaţie a căutătorilor de comori. Câţiva ani mai târziu
administraţia Habsburgică a organizat oficial o căutare de comori, fără prea mari sorţi de izbândă.
Iar toată această goană a pornit din momentul în care un meşteşugar cizmar foarte bogat, pe numele
său Pavel Varga, a precizat în anul 1716 în testamentul său că a găsit o comoară extraordinară pe
care numai el ştie unde este ascunsă.
Septimiu Moga
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Muzeul aurului - Brad

O colecţie unică
Ascuns precum marile bogăţii în adâncul munţilor, Muzeul Aurului din Brad, este o adevărată
revelaţie pentru turiştii care îşi abat paşii prin Brad, orăşelul fost minier din Munţii Apuseni.
,,Este mult aur în Munţii Apuseni, dar mai mult în inima
oamenilor, în inima celor ce sunt urmaşii neînfricatului Horea.
Am trecut pe aici, într-o dimineaţă de vară şi m-am bucurat de
marea bogăţie a ţării noastre - în aur şi în oameni de aur.”
Geo Bogza

Muzeul Aurului din Brad este un
muzeu unic în Europa, cu exponate
magnifice, din aur nativ, valorând
milioane şi care îţi dau aerul unei
veritabile expoziţii de artă modernă,
prin bogata sa colecţie mineralogică.

Deschis oficial în 4 iulie 1912 prin transformarea unei colecţii de eşantioane cu aur nativ început a fi
adunate din 1896, muzeul este singurul de acest gen din Europa și unul dintre cele trei existente în toată
lumea, expunând cele mai valoroase 4.5 kilograme de aur nativ din lume. În vitrine poți admira peste 1.700
de eşantioane de aur nativ şi aproape 1.300 de eşantioane minerale, valoarea pieselor fiind inestimabilă.
De exemplu, unul dintre exponate, a cărui formă amintește de o șopârlă, a fost asigurat pentru suma de
2.000.000 de lire sterline în anul 1937, când a fost expus în pavilionul României la Expoziţia Universală de
la Paris. Toate eşantioanele sunt unice şi nu au suferit nici o transformare, ele au fost scoase din adâncurile
pământului exact în formele pe care astăzi le poți admira la muzeu. Majoritatea eşantioanelor cu aur nativ
provin din zăcământul de la mina Barza, zona Musariu, ce a fost exploatat vreme de mii de ani.
Eşantioane de minerale sunt create de geniul naturii, mai presus de frumuseţea celor mai scumpe
bijuterii, ele sunt cele care ridică Muzeul Aurului din Brad la nivelul marilor colecţii internaţionale.
Munca şi pasiunea celor ce au trudit la descoperirea acestor exponate nu au rămas nerăsplătite: re
deschis în 4 decembrie 2012, chiar de ziua Sfintei Varvara, ocrotitoarea minerilor, după cinci ani şi după
o amenajare modernă, Muzeul Aurului din Brad se poate mândri prin excepţionalitatea lui europeană. În
întreaga lume nu mai găseşti, de altfel, decât încă două - trei muzee dedicate celui mai căutat dintre meta
lele preţioase! Dar, mai importantă decât unicitatea europeană a conceptului de Muzeu al Aurului, pe
care o datorăm flerului şi strădaniilor de acum mai bine de 100 de ani, ale unui geolog german, pe nume
Schumacher, colecţia de la Brad impresionează prin splendoarea exponatelor sale.
Aur nativ, surprins şi expus în cele mai variate forme, de la pulberea fină, ca praful de stele, culeasă cu
migală în şaitroacele băieşilor din Pianu de lângă Sebeş, de pe Valea Oltului, a Arieşului şi până la cel din
zona Ţebea şi Caraciu, la felurite lamele, dendrite, granule şi rare combinaţii chimice naturale ale aurului
cu telurul, până la bucăţi de aur brut, strălucitoare ca nişte lingouri, întocmai cum au fost ele găsite în
galeriile minelor, în urmă cu zeci de ani.
“Didacticismul” primei săli expoziţionale, în care “piesele” sunt categorisite după tipologii ştiinţifice şi
după provenienţa lor din diferitele bazine aurifere ale Munţilor Metaliferi, nu e decât antecamera unui
veritabil muzeu de artă modernă, pe care nu te-ai fi gândit niciodată că o să îl găseşti în Brad. În aceeaşi
primă sală sunt expuse eşantioane din zona de nord a faimosului Patrulater Aurifer (Baia de Arieş,
Zlatna, Săcărâmb, Brad) de la Baia de Arieş, unde s-a folosit cianura în prelucrare, începând cu anii ’40,
de la Roşia Montană cu un superb eşantion cu cristale de aur, la Zlatna, Vulcoi şi ajungând la Stanija, la
trecerea în judeţul Hunedoara - locul de unde provine şi unde îşi duce traiul ultimul producător autorizat
de aur din România, faimosul moş Ioan Cătălina şi care, asemenea geniului creator al poporului român
şi-a gândit şi creat singur utilaje şi instalaţii, la venerabila vârstă de 82 de ani.
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Muzeul aurului - Brad
Se trece în sala unde este aurul nativ cel mai pur, provenit din zona Săcărâmb, de unde, în perioada
imperiului Habsburgic a fost scos aur nativ de 24K. Locul era vestit pentru că aici a funcţionat primul
institut superior de minerit şi a fost descoperită prima pepită ce avea aproximativ 20.000 grame. Tot în a
doua sală sunt expuse eşantioane din Băiţa, Câinel, Harţagani şi Troiţa.
Urmează două săli care pun în valoare bogăţia zăcământului aurifer de la Barza Brad şi, în special, cel
de la Musariu, mina care în anul 1938 producea 1% din aurul mondial. Aici se poate vedea tot ce poate
fi mai scump, băieşii au scos la iveală lucruri gândite şi modelate de natură şi care te lasă fără glas. Este
fantastic cum natura ne trimite un mesaj şi ne spune ce trebuie să folosim pentru a fi om: creierul.
De la o vitrină la alta, minunile creaţiei lui Dumnezeu iau forma celei mai delicate dantelării în aur şi
culoare. Jocul metalului cu roca, migăloasa lucrare a timpului, a dat naştere unor forme care îi concu
rează pe cei mai mari dintre sculptorii şi pictorii umanităţii. Găseşti în muzeu şi abstractizări fruste, ca
în operele lui Brâncuşi, şi teribilismul curbelor mozaicate ale lui Gaudi, şi rafinamentul marilor bijutieri
francezi, şi minerale în culori limpezi, desprinse parcă din tablourile lui Dali...

În muzeul de la Brad se află cele mai valoroase 4,5 kilograme de aur din întreaga lume. Sunt exponate
care au o valoare de excepţie. Cunoaştem aurul mai mult în lingouri şi bijuterii, dar puţini cunosc aurul
aşa cum l-a făurit Bunul Dumnezeu. Bijuteriile din adâncuri au fost scoase cu osteneala a zeci de mii de
mineri, care au lucrat în zăcământul de la Barza, vreme de mii de ani, sub oblăduirea Sfintei Varvara,
ocrotitoarea minerilor. Niciunul dintre exponatele de la Brad nu are, separat, mai mult de câteva grame.
Potrivit specialiştilor, valoarea lor nu constă în cantitatea de aur, ci tocmai în forma fantastică în care
au fost descoperite. “Dansatoarea de flamenco”, “Harta României”, “Aripile”, “Peniţa lui Eminescu”,
“Copacul vieţii”, “Leul”, “Dinozaurul” sau “Crustaceul” sunt câteva dintre cele mai admirate piese ale
expoziţiei. Dar cele mai cunoscute şi mai valoroase piese din Muzeul de la Brad sunt cele două “Şopârle”
din aur, care au fost vedetele unor mari expoziţii, începând cu cea de la Paris, în 1937, până la cea de la
München, în 2003. Datorită valorii lor foarte mari, cele mai importante dintre exponatele de la Brad au
fost păstrate în seifurile Trezoreriei statului, pe durata celor 5 ani în care muzeul a fost închis.

Fiecare din cele 2.970 de exponate din muzeu întrupează un mic miracol: e mai mult decât dibăcia fără
seamăn a naturii; e şi jocul uluitor al hazardului - foiţe atât de fragile de aur, care au supravieţuit explo
ziilor şi condiţiilor dure de exploatare din mine, e şi - mult de tot! - frumuseţea din ochii şi din sufletele
minerilor, care au descoperit în aceste aparent insignifiante fragmente de rocă şi metal, graţia discretă a
harului divin.
Aurul, asociat dintotdeauna cu soarele, a fost considerat întruchiparea divinităţii, a norocului, a
bogăţiei şi a fericirii. Metalul galben poate aduce fericirea, dar uneori, aurul poate aduce nenorociri
(blestemul aurului,). Să încercăm să fim stăpânii aurului, nu sclavi obsedaţi de puterea sa.
Îți recomand să vizitezi Muzeul Aurului din Brad. Vei avea parte de o călătorie fascinantă în lumea
aurului şi a istoriei poporului nostru, o călătorie din care, cu siguranță te vei întoarce mai bogat. Şi dacă
sunt voci care susţin pe internet că toponimia cuvântului România vine de la Aurum Mina (Mina de Aur),
cum se zice că strigau invadatorii romani, sper ca această vizită să îţi aducă aminte că noi suntem d’aci
de peste 2000 de ani.
Pentru relaţii email muzeulauruluibrad@gmail.com şi 0254612300.
Andreea Florea şi Farca Ionuţ
Muzeul Aurului Brad
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Ion Luca Caragiale

1 februarie 1852 - 9 iunie 1912
Cele mai îndepărtate
rădăcini cunoscute ale scriitorului vin din orientul
european, spaţiu pe care el
însuşi l-a evocat în scris în
situaţii de viaţă puse în subiect, în tipuri de personaje, în numele lor, particularităţi de vorbire, atmosferă
(vezi Abu-Hassan).
Este o vână puternică,
definitorie a talentului său,
mai ales în proză.
Dar scriitorul s-a născut,
a copilărit, a trăit întreaga
viaţă în spaţiul românesc:
în satul natal, Haimanale,
de sub dealurile Munteniei,
în Ploieşti, oraşul copilăriei
şi al primilor ani de şcoală,
în sfârşit, în Bucureşti,
unde şi-a construit opera şi a cunoscut consacrarea.
Caragiale face parte din strălucita generaţie a clasicilor Junimii, alături de
Eminescu, Creangă şi Slavici. Termenul ,,clasic” nu defineşte aici apartenenţa la curentul clasicismului, ci are
semnificaţia de scriitor exemplar, creatorul unui model de perfecţiune într-un anumit domeniu literar.
Între cei patru, Eminescu - Poetul, Creagă - Povestitorul liric, Slavici - Prozatorul realist, Caragiale este
Dramaturgul, consacrare cuvenită, deşi dramaturgia constituie doar o parte şi o etapă a creaţiei sale.
Caragiale a debutat cu proză scurtă, satirică, în reviste umoristice (Ghimpele lui Orășanu, de pildă).
Urmează afirmarea strălucită în teatru, cu cele patru comedii (O noapte furtunoasă, O scrisoare pierdută,
D’ ale carnavalului, Conul Leonida faţă cu reacţiunea, mai târziu, cu drama Năpasta.
Revine la proza scurtă la maturitate, deplina maturitate, biologică și artistică.
Comediile lui satirice lezează multe veleităţi ale contemporanilor.
Schiţele sale reunite în volum poartă titlul Momente, clipe de viaţă, instantanee, cu o uimitoare putere de
sugestie a realităţii (nu Momente, ci Monumente - spune George Ranetti).
Mitică e nemuritor! Personajele schiţelor sale, evoluând uneori în spaţiul unei singure pagini rămân de
neuitat. Ele pot fi identificate şi azi, după atâţia ani şi atâtea contexte social-politice care s-au succedat.
Eroii lui din lumea citadină (a târgului, în fond, Bucureştiul fiind doar un târg mai mare) sunt funcţionarii,
,,amploaiaţi” la diferite instituţii sau bănci. Statutul lor e modest, leafa e mică, dar, oricum, ,,dacă nu curge, pică”.
Triumful talentului... Când pleacă de la ,,canţilerie” - şi asta e uşor - mai ales pentru un ,,om cu noroc” al cărui şef îi
este cumnat, ,,ca’ va-s’ zică” - merg la cafenea şi la berărie, unde fac politică şi pun la cale soarta ţării şi a Europei.
Nuvelele lărgesc spaţiul explorat prin epoci şi medii diferite, uneori cu accente orientale, dar cu pecetea
inconfundabilă a spaţiului şi spiritului românesc.
Nuvela În război surprinde destine şi mentalităţi răvăşite de înfruntarea armelor. Este una dintre cele mai
bune scrieri româneşti despre război.
Kir Ianulea este interpretarea caragialiană a unui motiv literar renascentist: Diavolul trimis pe pământ să
cunoască adevărata faţă a oamenilor, a femeilor, mai cu seamă, căci toţi cei ajunşi în Iad se plângeau de femei...
şi eroina, Acriviţa, cea cu privirea încrucişată, confirmă bănuielile.
Într-o altă nuvelă - Două loturi - o întreagă serie de coincidenţe dă unui funcţionar modest iluzia a două
lozuri câştigătoare la două mari trageri la loterie. Când regăseşte biletele rătăcite, eroul se grăbeşte să-şi scrie
demisia şi să-şi încaseze câştigurile. Dar biletele sunt câştigătoare... viceversa... .
Ce se întâmplă cu personajul nostru? Caragiale ne oferă un posibil epilog, în stilul prozei lacrimogene: cel
dezamăgit atât de crunt îşi pierde minţile. Apoi, ne spune că de fapt nu ştie ce s-a mai întâmplat cu eroul său.
Dar noi ,,ştim”: desigur, s-a întors la serviciul său banal, la şeful detestat, la condiţia unei existenţe meschine,
dar asigurate oricum la limita supravieţuirii modeste. Fireşte - fără şira spinării...
Opera lui Caragiale, în ansamblul ei, este o pagină strălucită a literaturii noastre, în perioada ei cea mai fastă.
El însuşi este cu adevărat unul dintre marii clasici, ctitorii, fondatorii valorilor perene. Să-i mai numim încă
odată: Eminescu, Creangă, Slavici, Caragiale!

Bancnota de 100 de lei poartă
chipul lui Caragiale aşa cum apare
în portretul fotografic din perioada
deplinei sale maturităţi: figură senină,
trăsături armonioase, cu un dialog
subtil între privire şi zâmbet, între
melancolie, ironie şi umor.
Aşa a fost Caragiale însuşi.
Portretul sporeşte valoare bancnotei,
nu valoarea ei financiară, fireşte,
ci pe cea afectivă:
îţi place s-o ţii în mână!

G. T.
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Bancnota cu valoarea nominală de 100 lei Ion Luca Caragiale,
emisiunea 1 iulie 2005
Dimensiuni 147 x 82 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 mască de teatru.
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 100 lei,
elementul de suprapunere este o floare stilizată 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: Panglică, în fereastra transparentă
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 100 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 UNASUTA
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 100 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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Paşi în istorie

Anghel Saligny - un ilustru părinte al ingineriei româneşti
Anghel Saligny s-a născut
acum 160 de ani, la 2 mai 1854, în
comuna Șerbănești, lângă Tecuci.
Tatăl său era de origine franceză, iar
mama era poloneză. Primele clase
de școală le-a urmat la Focșani, apoi
a frecventat în Germania cursurile
liceale și pe cele ale Școlii Tehnice
Superioare din Charlottenburg,
obținând titlul de inginer în 1874.
După revenirea în țară, s-a angajat la
Căile Ferate Române. Cea mai veche
cale ferată de pe teritoriul României
a fost inaugurată în Banat în 1854,
dar această regiune nu se afla atunci în granițele
României. A doua cale ferată a fost construită în
Dobrogea. Aceasta a fost terminată în anul 1860 și
făcea legătura între Constanța și Cernavodă. Dar nici Dobrogea nu aparținea încă României, căci se
afla sub stăpânire otomană. Abia cel de-al treilea drum de fier, terminat în 1869, care lega Bucureștiul
de Giurgiu, a fost construit în România de atunci.
În București, stația finală a Magistralei trei
de metrou se numește „Anghel Saligny”.
În Constanța, portul maritim este străjuit
de statuia lui Anghel Saligny, ridicată de
sculptorul Oscar Han în anul 1957.
În foarte multe orașe ale României,
există azi un liceu sau un colegiu tehnic
sau tehnologic, care poartă
același nume - „Anghel Saligny”.
Cine a fost Anghel Saligny și de ce este
atât de prezent numele său
în memoria colectivă?

După obținerea Independenței în anul 1877, dezvoltarea economică și, în general, modernizarea
României au cunoscut ritmuri mult mai intense, iar Anghel Saligny, cu geniul său tehnic, cu aplecarea
sa către lucrul bine făcut și cu talentul său organizatoric, a fost din plin implicat.
Unul dintre biografii săi recenți (C. Fudulu) îl descrie
astfel pe Anghel Saligny: „ochi de un albastru senin,
scânteietori, sprâncene stufoase, frunte lată, păr castaniu,
pieptănat neglijent într-o parte, nas mic și drept, de sub
care pornesc niște mustăți galice, ce se pierd într-o barbă
mică și puțin ascuțită”. Era o persoană timidă, care refuza
să acorde interviuri și să țină discursuri publice, dar a
construit mult și spectaculos, realizările sale tehnice fiind
astăzi monumente care vorbesc despre spiritul „epocii
industriale” în spațiul românesc. Primele linii de cale ferată
la care a lucrat, în calitate de director de șantier sau de
proiectant, au fost: Adjud – Târgu Ocna, Bârlad – Vaslui – Iași, Crasna – Huși, Filiași – Târgu
Jiu, Bacău – Piatra Neamț. Din martie 1883, a condus acțiunea Ministerului Lucrărilor Publice de
înlocuire a podurilor din lemn, care erau traversate de linii de cale ferată și care începuseră să se
prăbușească, cu poduri din fier. Printre podurile reconstruite au fost: podul de la Cosmești și cel de la
Barboși peste Siret, podurile de la Onești, Urechești și Adjud peste Trotuș, de la Bacău peste Bistrița,
cele ale liniilor Buzău – Mărășești și Filaret – Giurgiu. Experiența deja dobândită l-au recomandat
pentru a deveni profesor la Catedra de poduri a Școlii de Poduri și Șosele, unde a fost unul dintre
cei mai dedicați dascăli timp de trei decenii, între 1884 și 1914. În același an a început coordonarea
construirii docurilor și a antrepozitelor din porturile Galați și Brăila, unde, potrivit lui Nicolae Noica,
a folosit pentru prima dată în România betonul armat. De asemenea, a utilizat plăcile prefabricate,
care au fost legate de stâlpii turnați pe loc, precum și armăturile sudate.
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Paşi în istorie
După unirea Dobrogei cu România (1878), una dintre problemele care aveau nevoie de o
rezolvare urgentă era aceea a realizării unei căi de comunicație lesnicioase a țării cu Marea Neagră,
mai ales că, din 1879, începuse construcția liniei București – Ciulnița – Fetești. Soluția propusă de
Anghel Saligny a fost aceea a construirii liniei ferate Fetești – Cernavodă. Aceasta permitea realizarea
celui mai scurt traseu București – Constanța, dar presupunea și traversarea celor două brațe ale
Dunării. Coordonând eforturile mai multor tineri ingineri români, Anghel Saligny s-a dedicat cu totul
acestui proiect în perioada 1887 – 1895. Lucrările au început la 26 noiembrie 1890 și s-au terminat
la 26 septembrie 1895. Pe măsură ce se apropia, însă, inaugurarea podului, emoția generală a fost
în creștere, mulți îndoindu-se că podul va rezista testului de rezistență. Sigur de opera sa, inginerul
Saligny a stat, alături de șefii echipelor de muncitori care lucraseră la ridicarea podului, într-o barcă
sub pod, în timp ce acesta era traversat de un convoi de 15 locomotive, care circulau cu 80 km/oră.
Numit mai întâi, podul „Carol I”, apoi „Anghel Saligny”,
podul de la Cernavodă a rezistat nu numai la testul din 1895,
ci a fost utilizat aproape un secol, până în anul 1987, când
s-a terminat construirea unui nou pod. Realizare tehnică de
excepție, în care s-a folosit pentru prima dată la noi „oțelul
moale”, complexul de poduri construit sub coordonarea lui
Anghel Saligny a fost al treilea din lume ca lungime.
Ulterior, lui Anghel Saligny i s-au încredințat și alte
construcții foarte importante pentru dezvoltarea economică a
României, precum silozurile și bazinul special pentru exportul
petrolului de la Constanța (1899 – 1909) și portul de la Giurgiu,
destinat exportului de petrol și importului de cărbune. Se
spune că, la ceremonia de inaugurare a construcțiilor portuare de la Constanța, Anghel Saligny a
suferit chiar un preinfarct, din cauza emoțiilor provocate de faptul că a trebuit să țină un discurs.
Contemporanii i-au recunoscut meritele,
inginerul Anghel Saligny fiind numit, succesiv,
director și director general al mai multor direcții
din Ministerul Lucrărilor Publice, din Ministerul
Agriculturii și din cel al Războiului. Anghel Saligny
a fost membru și președinte al Academiei Române,
ministru al Lucrărilor Publice, director general
la Ministerul de Război. Mai puțin cunoscut este
faptul că el a fost și cenzor la Banca Națională a
României în perioada 1913 – 1925, calitate în care
se deplasa conștiincios la diferitele sucursale și
agenții ale băncii pentru a inspecta bunul mers
al operațiunilor. Dar cea mai dificilă misiune primită de Anghel Saligny a fost aceea de a însoți
transportul tezaurului Băncii Naționale a României la Moscova în decembrie 1916. Cu acest prilej,
o mare parte din arhiva personală a lui Anghel Saligny a fost depusă tot la Moscova, pentru a fi
salvată de război. Nici tezaurul Băncii Naționale, nici documentele lui Saligny nu s-au mai întors
acasă. În absența documentelor, potrivit lui Ion Bulei, remarcabilele construcții realizate de Saligny
vorbesc despre profesionalismul inginerului constructor și despre mândria noastră națională. Nu
întâmplător, el este considerat unul dintre părinții ingineriei românești.
Nadia Manea
Bibliografia imaginilor: Nicolae Şt. Noica, Școala Națională de Poduri şi Șosele - 125 de ani,
Ed.Vremea, București, 2010.
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Opinia specialistului

Copiii - factorii principali în implementarea proiectului de
Educaţie Financiară
Papușa aceea îmi trebuie și mașina cea verde și jocul cu
avioane. A, și aș mai avea nevoie de rochița cea portocalie și alte
câteva lucruri foarte necesare....
Puțini sunt părinții care pot spune că nu au auzit astfel de formulări de la
copiii lor, cam de pe la vârsta la care aceștia au început să verbalizeze.
În mintea copiilor, părinții dispun de niște obiecte magice care pot face
minuni - banii. Pentru copiii de vârstă mică, banii reprezintă doar noțiuni
abstracte, însă pe măsură ce cresc, înțeleg că aceștia au asociate anumite valori.
Odată cu dezvoltarea conceptului de număr, aceștia încep să înțeleagă că banii
se pot acumula (economisi) și pot deveni instrumente de schimb și, prin urmare,
devin din ce în ce mai preocupați să îi dețină.
În mod paradoxal, dacă pentru copiii de vârste mici, banii sunt un concept
abstract cărora, ulterior, le atașează o anumită valoare tangibilă, concretă, pentru
copiii de vârste mai mari, conceptul abstract nu mai este reprezentat de ban în sine, ci de noțiuni
ca economisire, gestionare, cheltuire responsabilă a banilor, întrucât acestea presupun o proiectare
în viitor. Copilul începe să devină mai receptiv când vine vorba de recompensa întârziată, care
presupune o planificare și o amânare conștientă pentru a obține un anumit obiect și, mai puțin
impulsiv, în satisfacerea unor nevoi/dorințe imediate.
Pentru Educaţia Financiară clasele a
III-a / a IV-a, introdusă ca disciplină opțională
Pentru o asimilare cât mai corectă a
în școlile care au intuit utilitatea unui astfel
informațiilor de natură financiară a fost
de manual, la sfârșitul primului an de la
elaborat un manual adaptat particularităților
implementare feedback-ul primit atât din
de vârstă ale școlarului mic - “Educaţie
partea părinților, cât și a copiilor, în urma
Financiară - Banii pe înțelesul copiilor“,
aplicării unui chestionar, este extrem de pozitiv.
Acest lucru nu face decât să întărească ideea că
autor Dr. Ligia Georgescu Goloșoiu.
un demers coerent și articulat care să furnizeze
Prin actualitatea și oportunitatea subiectului,
informații adecvate celor mici este binevenit.
prin inovare și variație – referindu-ne aici la
Chiar dacă cei mai mulți dintre copii
originalitatea abordării, acest manual devine
posedă anumite cunoștințe primare în
un instrument de lucru necesar
domeniu, beneficiile studierii acestui manual
pentru formarea unor atitudini corecte
constau în facilitarea accesului la informații
în privința banilor.
prin prezentarea acestora sub forma unor
activități ludice fapt ce conduce, pe de o parte
la o asimilare mai facilă și de durată și, pe de
altă parte, la o dinamizare a acțiunii didactice.
În ultima decadă, asistăm la o expunere tot mai mare a copiilor noștri la discuții legate de
procurarea și gestionarea banilor, ca urmare a implicării acestora în viața de familie, astfel că nu
este de mirare că micuții devin tot mai interesați de ceea ce pot face cu banii pe care mulți dintre ei
îi dețin. Manualul răspunde acestor întrebări prin explicarea unor noțiuni specifice - economisire,
dobândă, investiție, schimbul valutar, profit, troc, servicii bancare electronice etc.
De altfel, disciplina opţională îmbină cunoştinţe dobândite în cadrul altor cursuri, cum ar fi:
matematică, limba română, istorie, desen, muzică, comunicare.
Din această perspectivă, receptivitatea cu care copiii au tratat acest material este justificată.
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Opinia specialistului
În urma centralizării datelor rezultate din aplicarea chestionarului, s-a observat că cei mai
mulți copii au apreciat partea practică a acestei discipline opționale – caietul elevului. Acesta
cuprinde o serie de exerciții și activități practice și totodată atractive, cu ajutorul cărora copiii își
însușesc informațiile de care sunt interesați, informații de care se vor folosi pentru a-și dezvolta
comportamente proprii în relație cu ceea ce înseamnă banii.
Astfel, organizarea, la nivelul clasei, a unor târguri în care cei mici au confecționat și
comercializat diverse obiecte artizanale, precum și a unor concursuri cu tematici financiare au oferit
copiilor posibilitatea de a-și manifesta spontaneitatea, inventivitatea, inițiativa și a constituit prin
aceasta un alt element de interes din structura cursului.
În subsidiar, manualul de studiu oferă pe lângă noțiuni specifice domeniului financiar și
informații importante pentru cultura generală a copiilor – istoria banilor, personalitățile reprezentate
pe bancnote, banii altor state. Toate aceste subiecte se doresc a fi dezvoltate și aprofundate întrucât
aria de interes a copiilor nu a fost acoperită în totalitate.
De cealaltă parte, părinții sunt încântați de faptul că micuții lor acumulează noțiuni despre
abc-ul financiar în moduri atractive ce depășesc convențiile învățământului tradițional. Copiii sunt
actorii principali ai acestui demers, iar rolurile ce le sunt atribuite rezultă din scenarii adaptate
mediului social și economic actual. Educația financiară începută în familie este astfel consolidată și
substanțial îmbunătățită, iar cei mici învață că banii se obțin prin muncă, au valoare, pot fi economisiți
și trebuie cheltuiți responsabil. În fond, așa cum ne învățăm copiii să fie responsabili pentru jucăriile
și hainele lor, tot așa este bine să îi învățăm să fie responsabili și cu banii.
Gradul ridicat de aplicabilitate a jocurilor didactice cuprinse în caietul elevului, a fost apreciat
de părinți ca un punct forte al acestei discipline, întrucât oferă copiilor posibilitatea să experimenteze
situații practice de viață prin participare activă, prin aplicarea unor strategii euristice, aspecte ce
pun în valoare și antrenează capacitățile creatoare ale acestora. Se facilitează astfel, o dezvoltare
cognitivă complexă.
Prin conținutul și tematicile abordate, acest manual contribuie la formarea unor atitudini
sănătoase în privința banilor, precum și la conturarea unei imagini corecte despre ce înseamnă banii
și ce poți face cu aceștia.
Toate informațiile prezentate în cadrul acestui articol subliniază necesitatea continuării și
popularizării la o scară largă a acestui proiect ce se dovedește a fi nu numai de actualitate, dar și
necesar pentru educația financiară a altor generații de copii. Pentru unii dintre aceștia, se conturează
și o deschidere spre abordarea unor filiere educaționale specifice domeniului financiar-bancar, aspect
subliniat și de interesul pentru o plajă variată de subiecte aparținând acestui registru.
P.S. Rămâne de văzut dacă banii câștigați din colindele
de la Crăciun, din ștergerea prafului de pe mobilă, hrănirea
pisicilor, sau mai știu eu ce, vor deschide apetitul copiilor către
investiție. Sau mai bine către consum. Sau economisire. Sau......

Și, dragi părinți, acum că cei mici dețin cunoștințe în domeniu,
mare grijă când mai împrumutați bani de la aceștia!
S-ar putea să spună ceva de dobândă și penalități în caz
de nerestituire la timp a sumei împrumutate!!!
Și credeți-mă pe cuvânt, pot deveni niște “fiare”
când vine vorba de banii lor.
Cristiana Munteanu - Gurgu
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De la copii primite...

Moneduţa
Banii
Cine-i harnic şi muncitor,
La mulţi bani el are spor.
De mici, noi trebuie să ştim
Cât de mult o să muncim,
Să obţinem bani cinstiţi
Bancnote mari, monede mici.
Dar banii dobândiţi,
Cu grijă-i cheltuiţi
Ca să economisiţi
Şi voi să fiţi mulţumiţi.
Dumitrache Ştefania şi Gugescu Denisa, clasa a III-a
Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Pucioasa
Prof. înv. primar Pincovici Alina - Ivona

Am o moneduţă
Şi este micuţă,
Dar e şi drăguţă
O deosebesc, fiindcă o iubesc.
Toată lumea o doreşte,
Pentru că străluceşte.
Pe făţuca ei,
E stema României.
Ioniţă Elena-Iulia, clasa a III-a
Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Pucioasa
Prof. înv. primar Pincovici Alina - Ivona

Banii
Merg la bancă cu monede
Le schimb în bancnote, pentru a nu le pierde.
Monede mari şi mici,
Să dăm la pitici.
Aceşti lei,
Rămân doar ai mei.
Fel şi fel eu găsesc
Să economisesc.
Cel gălbior este mititel,
Cea mai mică valoare o are el.
Cinci ca el au ca valoare,
Chiar moneda următoare,
O monedă arămie
Să îţi aparţină ţie.
10 bani e următorul
Şi o ştie tot poporul.
10 e nota norocoasă
Cu ea aş vrea să plec acasă.
50 moneda cea mai mare
Are un pic de valoare.
Cel mai mult eu îmi doresc,
Să o economisesc.

Activitate didactică distractivă - clasa a III-a
Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Vaslui

Dan Lorena, clasa a III-a
Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Pucioasa
Prof. înv. primar Pincovici Alina - Ivona
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