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Pe scurt... despre proiect

Conferinţa „Educaţia financiară - o investiţie pentru viitor”
În data de 22 octombrie 2014, Banca Națională a României în colaborare cu Ministerul Educației
Naționale a organizat, la sediul său central, conferința cu tema „Educația financiară - o investiție pentru
viitor”. Moderatorul evenimentului a fost domnul Lucian Croitoru, consilier al guvernatorului BNR.
Conferinţa a fost deschisă de domnul Valentin Lazea, economistul şef al BNR, care a
accentuat faptul că, educația financiară este foarte important a fi făcută încă de la vârste
cât mai mici, astfel încât copiii să poată lua în viitor decizii cât mai sănătoase, precizând
totodată că, pe lângă copii, trebuie educați și adulții. În acest context, dumnealui remarca:
,,La un test dat copiilor de grădiniţă şi învăţământ primar, aceştia au spus ca banii sunt
fabricaţi de zâne şi personaje din desene animate. Problema este că şi mulţi dintre părinţii
lor, adulţi, când s-au dus să ceară credite probabil, îşi închipuiau la fel. Şi, pentru că au avut
experienţa că banii nu sunt fabricaţi de zâne şi mai trebuie daţi şi înapoi, au înţeles cât de
importantă este educaţia financiară şi au fost de acord să-şi dea copiii la acest curs opţional”.
La eveniment au participat
din partea Ministerului Educației Naţionale:
domnul profesor Stelian Fedorca,
consilier al ministrului educației și
domnul profesor Eugen Stoica,
director al Direcţiei Învăţământ
Preuniversitar, ambii subliniind
necesitatea și oportunitatea
educației financiare, ca disciplină
opțională şi rolul acesteia în educarea
copiilor din învățământul primar.

Au fost invitați să vorbească: doamna
Simona Poladian - director al
Institutului de Economie
Mondială,
doamna
prof. univ. dr. Mariana
Nicolae - ASE, membru
al Asociaţiei pentru
Promovarea Performanţei
în Educaţie, doamna prof.
învăţământ primar Viorica Boarcaș, inspector
învăţământ primar ISJ Buzău, eleva Andreea Pătârlăgeanu din clasa a V-a la
Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” București şi Ligia Georgescu
Goloşoiu, făcându-se o amplă prezentare a proiectului de implementare a educației financiare ca disciplină
opțională: realizări și perspective. Au participat peste 120 de dascăli, directori de școală, inspectori de
învățământ primar din București, Prahova, Buzău, Dâmbovița, Ilfov și Giurgiu, părinți și colegi din
BNR și bănci, Academia Română, Academia de Studii Economice, institute de cercetare, studenți etc.
A fost evidențiată necesitatea introducerii educației financiare ca disciplină în toate
școlile, nu numai a unui procent de 11% din totalul copiilor înscrişi la clasele a III-a și
a IV-a, precum și necesitatea organizării unui concurs național de educație financiară.
La sfârșitul evenimentului, a fost lansată cartea Educația financiară prin joc, care
se adresează preșcolarilor - grupa mare și școlarilor din clasa pregătitoare/clasa întâi.
Au fost expuse lucrări ale copiilor participanţi la Olimpiada micilor bancheri, opiniile părinților, copiilor,
bancherilor, dar au fost proiectate şi fotografii de la diverse acțiuni derulate în cele 21 județe vizitate.
Ligia Georgescu - Goloșoiu
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Ecouri...

Educaţia financiară, o provocare şi o reuşită confirmată
Este vremea unor intervenții clare, precise atât la nivelul intențional al politicilor școlare,
cât și la cel practic de susținere a acestora pentru realizarea unei învățări autentice care să ducă la
implinirea nevoilor reale ale copilului, învățare care depășește cadrul delimitat de zidurile școlii.
Este nevoie de asumarea responsabilității pentru modul în care sunt echipați tinerii de azi pentru a
face față provocărilor zilei de mâine, responsabilitate care revine în totalitate adulților implicați în
educația acestora.
Din acest punct de vedere,
opționalul Educație Financiară
este o reușită confirmată de
interesul elevilor și părinților
manifestat pe parcursul
implementării acestuia, venind în
întâmpinarea unei nevoi existente și
vizibile la nivelul societății:
lipsa educației financiare.

M-am numărat printre cei care au solicitat și susținut demersul doamnei Ligia Georgescu
Goloșoiu de a extinde acest optional la grupa mare și clasa pregătitoare. Copilul mânuiește banii de
mic, asistă la discuții în familie, iar media este plină de știri referitoare la bani. În această mare de
informații, venite de-a valma, cine îl orientează, cine îi oferă repere în acest sens? De altfel, modul
de abordare a acestei probleme este un alt aspect care recomandă opționalul Educație financiară.
Copilul, pe lângă faptul că vine în contact cu o serie de informații referitoare la bani, este pus în
situația de a reflecta asupra banului ca valoare a muncii. Este foarte important acest lucru într-o
societate în care cultul muncii se pierde.
Modul în care a fost conceput opționalul este unul profesionist: s-a realizat o pilotare a acestuia,
elaborându-se programa, manualul, caietul de lucru și ghidul învățătorului; editarea este una de
ținută, lucru care îți impune respect încă de la primul contact cu aceasta. Programa este flexibilă și
propune un mod de abordare al actului învățării prin crearea de scenarii autentice de învățare la nivel
cognitiv, emoțional și acțional. Pentru a folosi la maximum ocaziile pe care lumea de astăzi le poate
oferi atunci când vor deveni adulţi, elevii trebuie să înveţe cum să o facă. Din discuțiile avute cu echipa
care a elaborat acest opţional, am înțeles că, pe viitor, se dorește dezvoltarea acestuia cu o parte atât de
apreciată de elevi, cea de suport electronic. Ar fi extraordinară realizarea de jocuri prin care elevii să
fie puși în situația de a rezolva diferite probleme cu date financiare, în anumite condiții date.
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Ecouri...
Vreau să remarc faptul că, tot în anul școlar
precedent, a fost pilotat un concurs de educație financiară,
gen olimpiadă, cu mare ecou în rândul elevilor și
învățătorilor. S-a obținut și s-a dat feed-back, astfel încât
acesta să se poată extinde cu succes la nivel naţional. Nu
mă îndoiesc de faptul că Ministerul Educaţiei Naţionale
va susține această inițiativă, dat fiind faptul că la nivelul
ciclului primar există doar olimpiada pentru educație
civică și că acest opţional este implementat în rândul
atâtor mii de elevi.
Un lucru deosebit care dă plusvaloare
acestui opţional este acela că oferă
oportunitatea
utilizării
comunității
colaborative să sporească nivelul de
cunoaştere, atât în rândul elevilor, cât și al
profesorilor. Acest concept a fost definit de
Pierre Fayard ca “mediu fertil în crearea
de cunoaștere, constituit intenționat pe
baza unui proiect, a unui efort comun și a
unor împărtășiri, formate din circulări și
transformări”.

Cred cu tărie că a venit vremea
în care este nevoie de formarea
unor echipe multiprofesionale
pentru realizarea
unei educații de calitate.
Opționalul Educație financiară
demonstrează că se poate.

Ideea opţionalului nu a venit din interiorul sistemului de învățământ, ci iată, dinafară. Realizarea
lui s-a făcut printr-un efort comun al unor instituții și nu pot fi aici decât lăudate deschiderea
manifestată de BNR și de MEN, prin realizarea unei echipe multiprofesionale din domenii diferite de
activitate. A trecut vremea în care educația se face doar în spațiul cuprins între zidurile școlii. Un rol
deosebit l-au avut întâlnirile de tip față în față ale autorului acestui manual și al echipei domniei sale cu
învățătorii din diferite județe, întâlniri facilitate de inspectori școlari, directori și la care au participat
pe lângă cadrele didactice, reprezentanți ai BNR. Este un exemplu de bună practică referitor la modul
în care se poate construi un opţional, exemplu care trebuie multiplicat. Echipele multiprofesionale
aduc un posibil răspuns provocării unei realități complexe, aceea de a învăța să trăim împreună, dar
și a unei perspective de evoluție a acestui important segment al dezvoltării învățământului, spunând
NU dezvoltării profesorului și omului unidimensional, care nu mai este decât un atribut al zilei de
ieri și nicidecum o opțiune a zilei de mâine. Proactivitatea este una dintre aceste dimensiuni care
trebuie cultivată. Proactivitatea ne îmbie la coautorat şi nu la o contemplare pasivă. Nu putem să
fim într-o așteptare continuă, iar atunci când apar oameni care au asemenea inițiative, cum este și
construcția acestui oțional, aceștia trebuie susținuți. Este responsabilitatea noastră cum amenajăm
spaţiul destinat devenirii copilului, cum ne înţelegem rolul actual în educație.
Echipa care a realizat acest opțional într-un mod profesionist, la parametrii calitativi ceruți,
merită tot respectul și aprecierea noastră, susținând speranța că eforturile care se fac în educație vor
avea orientarea potrivită, altfel „am putea face ca trenurile să circule conform programului, la timp,
să funcţioneze perfect; dar dacă ele nu merg în direcţia în care vrem noi, la ce bun să ne mai obosim?”
(Niel Postman, The End of Education).
Opționalul Educație financiară ne dovedește că ,,asumarea responsabilităţii presupune în
primul rând acţiune, adică a face ceea ce trebuie”, nu-i așa?
învățător metodist Ana Curetean,
Şcoala Gimnazială ,,Iosif Moldovan” Arad
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Educaţie europeană

Capabilităţi economice ale copiilor şi tinerilor
Alinierea cercetării, politicii şi practicii
Marţi, 18 noiembrie 2014,
Aflatoun Child Savings International
a găzduit un simpozion de cercetare
la Institutul Internațional
de Studii Sociale (ISS) din Haga,
simpozion care s-a focalizat
pe capabilităţile economice
ale tinerilor.

La eveniment au participat peste 120 de invitați
din 20 de țări. Printre vorbitori s-au numărat oficiali
guvernamentali, cercetători și practicieni din 10 țări,
iar din partea României a participat doamna Ligia
Georgescu - Goloşoiu din Banca Națională a României.
Simpozionul a început cu vorbitori care
au subliniat importanța formării capabilităţilor
economice ale tinerilor. O astfel de competență
îndeplinește nu numai dreptul lor de a dobândi
abilități necesare pentru a se dezvolta și
prospera în viață, dar și pentru a contribui la
dezvoltarea societății în ansamblu.
Pe tot parcursul zilei a fost evidențiată
importanța educației financiare, precum
și necesitatea dezvoltării competențelor
economice ale copiilor și tinerilor. Domnul
Simonse de la Ministerul Finanțelor din Olanda
a reamintit publicului implicaţiile sociale şi
economice ale insuficientei pregătiri financiare
a populaţiei, citând un studiu făcut recent
în urma căruia s-a constatat că îndatorarea
excesivă a cetățenilor olandezi costă economia
peste 11 miliarde de euro pe an. El a remarcat,
de asemenea, seriozitatea cu care Ministerul
Educației a identificat nevoia de a forma şi
dezvolta competenţe economice tinerilor,
inclusiv actuala revizuire a curriculum-ului,
care este planificat să includă elemente de

antreprenoriat și de gestionare a banilor, ca
teme integrate în curriculum-ul formal.
Dr. Hassan de la Comisia Națională de
Alfabetizare în Masă din Nigeria, a continuat
pe această temă, afirmând că programele
educaționale joacă un rol esențial în spargerea
cercului vicios al sărăciei și a accentuat
importanţa propriilor activități desfășurate
pentru a integra educația socială și financiară
în sistemul educației non-formale din Nigeria.
Acesta şi-a propus ca în proiectele ce se vor
realiza în anul 2015, să beneficieze de educaţie
financiară mai mult de un milion de cursanți.
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Prima parte a reuniunii a oferit, de asemenea, o imagine de ansamblu privind rolul şi importanţa
cercetării, lucru ce a rezultat din cele cinci prezentări făcute. În acest context, au fost evidenţiate trei
opinii cu impact pozitiv asupra pieţei muncii destinată tinerilor. Cercetarea a arătat că putem învăța
din experiențele altor programe și politici la nivel global. Rezultatul a fost prezentat prin indicarea
efectelor pozitive ale intervențiilor de natură educaţională pe piața forței de muncă, programe de
consolidare a competențelor, precum și educația financiară pentru copii și tineret.
Ca o concluzie a prezentărilor, Simon Bailey de la Aflatoun a remarcat o
serie de teme inter şi transdisciplinare care să-i stimuleze pe tineri din punct
de vedere economic, subliniind că:
- programele care intervin mai devreme și vizează participanții mai tineri
sunt mai eficiente;
- programele de educație care sunt legate de instituții ce pot oferi alte
tipuri de sprijin practic, cum ar fi plasarea de forță de muncă, conturi bancare
sau acordarea de fonduri pentru a începe o afacere sunt mai promițătoare;
- programele care oferă experiențe practice pentru a învăța au mai multe
șanse de reușită.
A doua parte a întâlnirii a adus recomandări
de la 50 de cercetători, politicieni și practicieni
care lucrează direct în domeniul formării şi
dezvoltării cunoştinţelor economice la copii și tineri.
Recomandările fiecăruia dintre cele trei grupe
de interes au fost elaborate cu scopul de a spori
alinierea dintre cercetare, politică și practică.

Mai multe informații
cu privire la eveniment,
inclusiv recomandările
cercetătorilor,
pot fi găsite la link-ul:
www.cyee.eu/presentations.

CYEE Lista vorbitorilor de la simpozionul de cercetare:
Kristen Cheney, Senior Lecturer, ISS
Anjali Sakhuja, Deputy Executive Director, Aflatoun
Gilles Gervais, Erasmus Programme Coordinator, EACEA
Olaf Simonse, Head of Money Wise Platform, Ministry of Finance, Netherlands
Musa Gusau Hassan, Director of Literacy and Development, NCML, Nigeria
Jonathan Stöterau, Economist, RWI, Germany
David Ansong, Assistant Professor, UNC - Chapel Hill, USA
Daniel Fernandes, Catholic University of Portugal, Portugal
Daniel Shephard, Research & Curriculum Manager, Aflatoun
Maarten de Jongh, Programme Manager, ING Bank
Peter Davies, Professor, University of Birmingham, UK
Connie Kateeba, Director, National Curriculum Development Centre, Uganda
Adele Atkinson, Policy Analyst, OECD
Ligia Goloşoiu, Advisor, National Bank of Romania
Jared Penner, Head of the Education Division, CYFI
Daniel Shephard
Manager - Direcţia Cercetare şi Curriculum
Aflatoun Child Social & Financial Education
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Children and Youth Economic Empowerment
Aligning Research, Policy & Practice
On the 18 November
Aflatoun Child Savings
International hosted a Research
Symposium at the International
Institute of Social Studies
in The Hague focusing on
the economic empowerment
of young people.

The event: “Children and Youth Economic
Empowerment: Aligning Research, Policy and Practice”
welcomed over 120 participants from 20 countries.
Speakers included government officials, researchers,
and practitioners from 10 countries, including Ligia
Golosoiu from the National Bank of Romania.
The morning began with opening and
keynote speakers highlighting the importance
of building young people’s economic
capabilities. Such economic empowerment
of young people not only fulfils their right
to be equipped with the life-skills necessary
to develop and thrive, but contributes to the
development of society as a whole.
Throughout the day the importance of
financial education and skill development
was further developed. Mr Simonse of the
Netherlands Ministry of Finance, reminded the
audience that low financial capabilities have
both social and economic costs, citing a recent
study that found that the over-indebtedness of
Dutch citizens is costing the economy over 11
billion Euros per year. However, he also noted
that seriousness with which the Ministry of
Education is taking the need to build young
people’s economic capabilities including
the current revision of the curriculum that

is planned to include entrepreneurship and
money management as topics integrated into
the formal curriculum. Dr Hassan of Nigeria’s
National Commission for Mass Literacy
expanded on this theme stating that such
educational programmes are key to breaking
the vicious cycle of poverty and highlighted
his own commissions work to integrate social
and financial education into the non-formal
education system of Nigeria with plans to reach
more than one million learners in 2015.
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The morning also provided an overview of research on economic empowerment interventions
from five presentations, including three global systematic reviews providing an overview of all
evidence on youth labour market interventions and financial education. The research showed that
there is much we can learn from the experiences of other programmes and policies globally. Evidence
was presented showing the positive effects of comprehensive youth labour market interventions, skills
building programmes, and financial education for children and youth.
In summarizing the morning presentations, Simon Bailey of Aflatoun
noted several cross-cutting themes regarding what works to economically
empower young people:
- programmes that intervene early and target younger participants are
more effective;
- education programmes that link with institutions that can provide other
practical support such as job placement, bank accounts, or business seed
funding show more promise;
- programmes that provide practical experiences to apply learning are more
likely to succeed.
The afternoon of was used
More information about the event, including the afternoon
to develop recommendations with recommendations and morning presentations can be found
50 researchers, policymakers, and
online at: www.cyee.eu/presentations.
practitioners working directly in the
Aflatoun Child Savings International is an International
field of economic empowerment for
NGO working with over 150 partner institutions in over
children and youth. Recommendations
100 countries to ensure children and youth have access to
for each of the three stakeholder
high quality Social & Financial Education.
More information can be found at www.aflatoun.org
groups were drafted in order to
increase the alignment between
research, policy, and practice.

CYEE Research Symposium Speakers List:
Kristen Cheney, Senior Lecturer, ISS
Anjali Sakhuja, Deputy Executive Director, Aflatoun
Gilles Gervais, Erasmus Programme Coordinator, EACEA
Olaf Simonse, Head of Money Wise Platform, Ministry of Finance, Netherlands
Musa Gusau Hassan, Director of Literacy and Development, NCML, Nigeria
Jonathan Stöterau, Economist, RWI, Germany
David Ansong, Assistant Professor, UNC - Chapel Hill, USA
Daniel Fernandes, Catholic University of Portugal, Portugal
Daniel Shephard, Research & Curriculum Manager, Aflatoun
Maarten de Jongh, Programme Manager, ING Bank
Peter Davies, Professor, University of Birmingham, UK
Connie Kateeba, Director, National Curriculum Development Centre, Uganda
Adele Atkinson, Policy Analyst, OECD
Ligia Goloşoiu, Advisor, National Bank of Romania
Jared Penner, Head of the Education Division, CYFI
Daniel Shephard
Research and Curriculum Manager
Aflatoun Child Social & Financial Education
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Strategia Naţională privind educaţia financiară
– cazul Portugaliei După ce Banca Portugaliei (banca centrală) a efectuat, în anul 2010, primul studiu național
asupra populației portugheze privind educația financiară, rezultatele au arătat că, deși incluziunea
financiară era relativ ridicată, populația avea o înțelegere limitată asupra produselor financiare, dar
și un comportament financiar neadecvat.
Acesta a reprezentat punctul de plecare pentru inițierea unui plan național care viza creșterea
cunoștințelor financiare ale populației portugheze și promovarea necesității adoptării unui
comportament financiar adecvat, focalizat, în special, asupra copiilor și tinerilor, dar și asupra
muncitorilor și a grupurilor vulnerabile.
În anul 2011, supraveghetorii pieței financiare portugheze – Banca Portugaliei, Comisia Pieței
Valorilor Mobiliare și Autoritatea pentru Supraveghrea Asigurărilor și a Fondurilor de Pensii –
au lansat Strategia Națională pentru Educație Financiară sub coordonarea Consiliului Național al
Supraveghetorilor Financiari. Strategia Națională a fost aprobată în mod oficial de către ministrul
de finanțe.
Strategia Națională
pentru Educație Financiară
a fost recunoscută și pe plan internațional.
În anul 2014, Portugalia a câștigat
premiul pentru Europa al Child and Youth
Finance International,
încă o recunoaștere a muncii depuse
de către supraveghetorii financiari
și Ministerul Educației și Științei în
introducerea educației financiare în școli.

Un efort comun al mai multor autorități interesate
Supraveghetorii financiari au considerat că succesul
Strategiei Naționale pentru Educație Financiară a depins de
implicarea diferitelor entități publice și private. Prin urmare,
Strategia a funcționat ca un nucleu format dintr-un grup de
autorități interesate în realizarea acesteia (ministere, asociații
din sectorul financiar, asociații de protecție a consumatorilor,
sindicate, asociații de afaceri și universități).
Cu toate acestea, pentru a fi incluse în Strategia Națională,
inițiativele de educație financiară trebuiau să respecte un set de
Principii pentru Inițiative de Educație Financiară (publicat în aprilie 2012), care stabileau standarde
de calitate, cum ar fi: acuratețe, actualitate și imparțialitate. Ministerul Educației și Științei a
recunoscut, în mod oficial, aceste principii. Acestea sunt deosebit de relevante pentru a preveni
conflictele de interese apărute, și anume, de a avea instituții financiare care să dezvolte proiecte de
educație financiară în școli.
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Educația financiară în programa școlară
Ancorarea educației financiare
în programa școlară a reprezentat
primul pilon principal
al Stategiei Naționale.
În acest scop, autoritățile de
supraveghere financiară, împreună
cu Ministerul Educației și Științei,
au încheiat cu succes mai multe
etape importante în ultimii ani.

Primul pas important făcut a fost publicarea competențelor de bază pentru realizarea educației
financiare în grădiniță, școala primară și gimnazială, precum și învățarea și formarea adulților. Aceste
competențe au fost aprobate de către secretarul de stat pentru învățământul primar și gimnazial în
luna mai 2013. Aceste competențe stabileau obiectivele de învățare a educației financiare pentru fiecare
nivel de școală, precum și obiective de predare în rândul adulților, dar și formarea lor profesională.
Următorul pas a constat în lansarea unui program național de formare pentru profesori,
pregătit de către Ministerul Educației și Științei și autoritățile de supraveghere financiară, program
prin care se va acoperi întreaga țară până la sfârșitul anului 2015.
În prezent, Ministerul Educației și Științei și autoritățile de supraveghere financiară, în
parteneriat cu principalele asociații din sectorul financiar, pregătesc, de asemenea, manuale școlare
și alte materiale didactice pentru a sprijini predarea educației financiare în școli. Supraveghetorii
financiari sunt in curs de a dezvolta, de asemenea, o platformă electronică de învățare a noii discipline
în vederea sprijinirii formării formatorilor (inclusiv profesori) și predarea electronică a educației
financiare pe o scară la nivel național. Această platformă este programată a fi gata la jumătatea
anului 2015.

Stimularea proiectelor de educație financiară în școli
Strategia Națională a constat, de asemenea, în
încurajarea școlilor de a-și dezvolta propriile proiecte
de educație financiară. Începând cu anul 2012, a fost
lansat, la începutul fiecărui an școlar, un concurs național
(competiția Todos Contam) în vederea recompensării celor
mai bune proiecte de educație financiară de la grădiniță,
până la școala gimnazială. În cele trei ediții de până acum
ale concursului, au participat mai mult de 180 de școli din
toată țara și au fost implicați aproximativ 50.000 de elevi.
Supraveghetorii financiari și-au unit forțele împreună cu
celelalte părți interesate ale Strategiei Naționale pentru a
sărbători Ziua educației financiare în fiecare an în data de 31 octombrie (Ziua Mondială a Economisirii),
un eveniment național care vizează creșterea gradului de conștientizare a importanței educației
financiare. Site-ul Strategiei Naționale, lansat în iulie 2012, a jucat, de asemenea, un rol important în
furnizarea gratuită de informații și instrumente utile pentru gestionarea finanțelor personale.
Lúcia Leitão,
Președinte al Comitetului de Coordonare al Strategiei Naționale pentru Educație Financiară

10

EDUCAŢIA FINANCIARĂ PE ÎNŢELESUL TUTUROR

European Education

The Portuguese National Plan for Financial Education
When the first national survey on the financial literacy of the Portuguese population was
conducted by the Banco de Portugal (the central bank) in 2010, results showed that financial inclusion
was relatively high but people had limited understanding of financial products and inadequate
financial behaviour.
This was the starting point for initiating a national plan aimed at increasing the financial
knowledge of the Portuguese population and promoting the adoption of appropriate financial
behaviour, with a special focus on children and youth, workers and vulnerable groups.
In 2011, the Portuguese financial supervisors – Banco de Portugal, the Portuguese Securities
Market Commission (CMVM) and the Portuguese Insurance and Pension Funds Supervisory
Authority (ISP) – launched the National Plan for Financial Education, under the National Council
of Financial Supervisors. The National Plan was formally endorsed by the Minister of State and
Finance.
The work of the Portuguese
National Plan for Financial Education
has been recognized internationally.
In 2014, Portugal won the Child and
Youth Finance International Country
Award for Europe, in recognition of
the work developed by the financial
supervisors and the Ministry of Education
and Science in bringing financial
education to schools.

A joint-effort of many stakeholders
The financial supervisors believe that the success of
the National Plan hinges on the involvement of the various
public and private entities. Therefore, the Plan works as
a hub of a group of stakeholders, including ministries,
financial sector associations, consumer protection
associations, trade unions, business associations and
universities.
However, to be included under the National Plan, the
financial education initiatives have to comply with a set of
Principles for Financial Education Initiatives (published
in April 2012) which establish quality standards, such as
accuracy, timeliness and impartiality. The Ministry of Education and Science formally acknowledged
these Principles. They are particularly relevant to prevent conflicts of interest arising, namely, from
having financial institutions developing financial education projects in schools.

EDUCAŢIA FINANCIARĂ PE ÎNŢELESUL TUTUROR
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Financial Education in the school curriculum
Anchoring financial education to the
school curricular was the first main
pillar of the National Plan.
To this end, the financial
supervisors, together with the
Ministry of Education and Science,
have successfully completed several
important steps in the last few years.

The first step was the publication of the Core competencies for financial education in
kindergarten, basic and secondary education and adult learning and training, which was approved
by the Secretary of State for Basic and Secondary Education in May 2013. These core competences
establish financial education learning goals for each school level and also teaching goals for adult
learning and vocational training.
The next step was the launch of a national training programme for teachers, jointly prepared
by the Ministry of Education and Science and the financial supervisors, which will have covered the
entire country by the end of 2015.
Presently, the Ministry of Education and Science and the financial supervisors, in partnership
with the main financial sector associations, are also preparing school books and other teaching
materials to support financial education in schools. The financial supervisors are also developing
an e-learning platform to support the training of trainers (including teachers) and the e-teaching of
financial education contents on a nationwide scale. This platform is to go live in mid-2015.

Stimulating financial education projects in schools
The National Plan has also been encouraging schools
to develop their own financial education projects. A national
competition (the Todos Contam competition) is launched
at the start of each school year, since 2012, to reward the
best financial education projects from kindergarten to
secondary schools. In the three editions so far, more than
180 schools from all over the country have participated
and around 50,000 students have been involved.
The financial supervisors have also joined forces with
the other stakeholders of the National Plan to celebrate the
Financial Education Day each year on October 31st (World
Savings Day), a national event aimed at raising the awareness of the importance of financial education.
The website of the National Plan (www.todoscontam.pt), which launched in July 2012, also
plays an important role in providing information and useful tools for managing personal finances.
Three different libraries in this website offer free financial education materials of the National Plan’s
stakeholders, which include educational materials specially targeted at children, teachers and trainers.
Lúcia Leitão,

Chair of the Coordinating Committee of the Portuguese National Plan for Financial Education
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Istorie bancară

Primele sedii ale sucursalelor Băncii Naţionale a României
Primele sedii de sucursale în ţară au început a se
construi simultan cu Palatul vechi din Bucureşti. Consiliul
de administrație a urmărit îndeaproape toate etapele
necesare construirii, adică achiziționarea terenurilor,
proiectarea și desfășurarea licitațiilor pentru construirea
sediilor, ”cu intenția declarată de a avea în țară sedii pe
măsura prestigiului unei bănci centrale”.

CRAIOVA

BRĂILA

În octombrie 1883,
la propunerea lui Eugeniu Carada,
Consiliul de Administraţie îl numea
pe arhitectul Nicolae Cerchez
„arhitect primar al construcțiunii”
cu atribuții de director general al
lucrărilor. Nicolae Cerchez era deja
un arhitect cunoscut şi foarte apreciat
pentru lucrările sale. Acesta asimilase
experiența arhitecților francezi privind
modul de organizare şi imaginea
proprie clădirilor bancare.

Tot în acel an, s-a hotărât înființarea unui serviciu tehnic
de arhitectură pentru organizarea și urmărirea lucrărilor de
construcţie a Palatului Băncii din Bucureşti. Acest serviciu a
asigurat însă și dezvoltarea sucursalelor băncii în teritoriu.
Primele sedii au fost la Brăila, Galați, Craiova și Iași, care au
fost stabilite încă de la început, adică în Legea de înființare
a Băncii. Nicolae Cerchez a fost șeful primului serviciu de
arhitectură al BNR care avea ca responsabilitate proiectarea
şi urmărirea construirii acestor sedii.
La 13 februarie 1885, Nicolae Cerchez prezenta
Consiliului General al Băncii proiectele și devizele aferente
imobilelor primelor patru sucursale - Iași, Galați, Brăila
și Craiova.
Clădirile trebuiau să fie asemănătoare nu doar
pentru a crea o imagine reprezentativă instituţiei, ci şi
pentru că în ele se desfăşura acelaşi tip de activităţi.
Ele au fost construite cu două niveluri – demisol și
parter înalt. În plan, organizarea spațiilor urma regulile
simetriei cu un mare spațiu central cel mai adesea luminat
printr-un plafon vitrat acoperit cu o cupola. Acest spaţiu
era destinat ghișeelor pentru lucrul cu publicul.

EDUCAŢIA FINANCIARĂ PE ÎNŢELESUL TUTUROR
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IAŞI

Holul central era înconjurat cu holuri
laterale ce asigurau legătura funcțională cu
birourile, tezaurele și spațiile locuinței directorului
sucursalei. Demisolul boltit era destinat păstrării
valorilor. Şi el era organizat simetric, cu un spațiu
central destinat tezaurelor, totul fiind protejat de
circulații perimetrale și de zone cu umplutură
de pământ, astfel încât accesul din exterior să fie
imposibil. O adevărată fortăreaţă!
Clădirile au un volum echilibrat, cu marcarea
accesului principal care era evidențiat prin
amplasarea avansată faţă de frontul clădirii și
supraînălţarea traveii centrale, dedicate exclusiv
intrării. Intrarea principală este, de asemenea, pusă
în valoare printr-o supraînălţare de la nivelul străzii
și racordarea cu un pachet important de trepte.
Regăsim în toate cazurile și o tratare ornamentală
specială, cel mai adesea cu fronton și arcadă.
Parterul înalt şi retragerea de la frontul străzii
dau prestanţă clădirii și asigură o bună vizibilitate.
Clădirile erau împrejmuite cu garduri cu grilaje de
fier forjat și prevăzute cu o căsuţă pentru postul de
pază, pavaje şi trotuare, spații verzi amenajate.
În 16 iulie 1887, Eugeniu Carada informa
Consiliul General că lucrările la construcţia
localurilor pentru sucursalele BNR din Galaţi,
Brăila şi Iaşi se aflau în stadiul final, iar în luna
octombrie 1887, au fost date în folosinţă. În 1888, a
fost construit și sediul din Craiova.
Raportul Consiliului de Administraţie către
Adunarea Generală a Acţionarilor din februarie 1890
menționa «Construcția tuturor imobileler sucursalelor
Bancii este/… /terminată, cu excepţia lucrărilor
de decorațiune interioară a unor părți ale clădirii.
Imprimeria este deja/…/instalată în noul edificiu»
Clădirile construite atunci sunt
şi astăzi sedii ale sucursalelor/
agenţiilor BNR. Chiar dacă cele
din Iaşi şi Galaţi au fost refăcute
după distrugerile suferite
în timpul Primului Război
Mondial, toate patru sunt astăzi
monumente istorice.

GALAŢI

Arh. Cristina Ţurlea
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Sisteme monetare

Sistemul monetar roman
Comerţul a reprezentat de-a lungul
istoriei o formidabilă forţă.
Popoarele care au reuşit să-şi creeze
o flotă comercială, să acapareze
principalele rute de comunicaţii, inclusiv
cele terestre, au fost cele ce au stăpânit
lumea şi încă o fac. O balanţă comercială
activă este de dorit pentru economia
oricărei ţări, întrucât acel surplus obţinut
înseamnă un plus şi nu un minus,
înseamnă bani, putere şi prosperitate.

Grecii, etruscii sau cartaginezii şi-au împărţit supremaţia la
un moment dat, au fost popoare ale mării, au fost negustori, au
stăpânit lumea cunoscută. Totuşi, istoria este plină de paradoxuri.
Unul dintre acestea a fost chiar Roma, capitala unei lumi agrare
prin excelenţă, condusă de ai săi senatori, mari proprietari de
pământuri (ce erau chiar îngrădiţi în a face comerţ), care a câştigat
lupta cu toate cele trei mari puteri economice ale vremii. O luptă
în care calculele teoretice nu ofereau romanilor nici o şansă. Fără
o flotă propriu-zisă, cu un comerţ aproape inexistent şi dominat
chiar de competitorii săi, cu Hanibal „ante portas” (în faţa porţilor),
totuşi, Roma a găsit oamenii, resursele şi virtuţile necesare pentru a
se opune şi a câştiga această luptă aparent dezechilibrată.
Pentru o lungă perioadă de timp, comerţul propriu-zis al
romanilor s-a bazat şi s-a limitat la schimbul produselor obţinute
pe proprietăţile lor, cu metalele atât de necesare pentru o naţie care
începea să aibă un cuvânt tot mai greu de spus în confruntările
militare. În acest scop, se ţineau târgurile – mercatus, diferite de
acele nundinae (pieţe săptămânale), la care participau şi ceilalţi
italici. Aceste schimburi au o vechime suficient de mare ca să
devanseze apariţia negustorilor greci sau cartaginezi, iar rolul
lor era acela de a regla necesarul de cereale în cazul unor recolte
insuficiente, se obţineau vite, oi sau metalele atât de necesare.
Cel mai vechi etalon de schimb l-au reprezentat animalele,
vitele sau oile, în raport de o vacă la 10 oi. Evoluţia cunoscută în
timp şi creşterea nevoilor de metal, pentru unelte şi armament, au
dus la apariţia unei noi monede de schimb, cuprul – aes, de aici şi
termenul folosit pentru evaluare – aestimatio. Lingouri de aramă
brută – aes rudae erau cântărite în momentul tranzacţiei cu o
balanţă, motiv pentru care se şi folosea expresia per aes et libram
(cu aramă şi balanţa). Apoi, a avut loc o implicare a statului, în
sensul garantării greutăţii şi purităţii lingourilor, pe ele fiind
redate în relief animale ori capete de bou sau de oaie, întrucât
acestea reprezentaseră la un moment dat etalonul pe piaţă.

As,
avers

As,
revers

Sestert,
avers

Antoninian,
avers
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Dar acesta era un sistem greoi. Un nou
pas s-a făcut odată cu modificările cunoscute
de sistemul de măsurare. Şi acesta, la început,
se baza tot pe asocierile cele mai la îndemână,
piciorul – pes pentru lungimi, povara pe care
o putea cântări un bărbat cu braţul întins –
librae pentru greutăţi (unitatea de măsură
era libra de 327 g). Dar cel mai bun exemplu
era mâna sau mâinile, cu cele cinci sau zece
degete, pe care se bazează sistemul decimal
roman incipient. Acest sistem se regăseşte în
toate aspectele vieţii, erau necesari 10 martori,
echivalarea unei vite cu 10 oi, împărţirea pe
zece curii sau chiar numele Decimus este un
exemplu în acest sens. Semnele numerice I, V,
şi X sunt reprezentări ale degetului întins, a
mâinii deschise sau a mâinilor încrucişate.
Apoi, are loc trecerea la sistemul
duodecimal, cu împărţirea întregului – as, în 12
unităţi – unciae. Această regulă se regăseşte în
împărţirea piciorului, pes sau a livrei, libra, în
organizarea celor mai vechi colegii sacerdotale,
cele ale saliilor şi arvalilor, în unitatea de
măsurare a pământului – actus care avea 120 de
picioare pătrate. Probabil că ciclul solar de 12
luni este cel care a avut un cuvânt greu de spus în
trecerea de la sistemul decimal la cel duodecimal.
Toate aceste transformări au impus
ca, pe la mijlocul sec. IV î. Chr., să apară şi o
monedă. În timpul Republicii, în anul 290 î. Chr.,
apare prima oficină de fabricare a monedelor,
pe Capitoliul din Roma, în Templul Iunonei
Moneta – Iunona Moneta, de unde derivă, de
altfel, cuvântul monedă. Responsabili pentru
confecționarea monedelor erau trei magistrați
numiți tresviri monetales, de obicei foarte tineri,
practic o astfel de funcţie le garanta o importantă
carieră politică în viitor. Obţinerea monedelor se
putea face prin batere sau turnare în matriţe.
Prima monedă a fost cea de bronz,
as grave, cu multipli şi submultipli, iar din
secolele III - II î. Chr. apare şi moneda de
argint – denarius, cu raportul de 1 denar la
10 aşi. Mai târziu, când moneda s-a impus
definitiv şi efectiv pe piaţa schimburilor, au
circulat quadrans (moneda mică de bronz),
as-ul şi dupondius, precum şi sestertius
(moneda mare de bronz), denarius, care, de
la împăratul Marcus Aurelius Antoninus
(Caracalla), pe fondul crizei economice tot
mai accentuate, a fost dublat şi de antoninian
(moneda de inflaţie, o pastilă de aramă suflată
doar cu argint) şi aureus (moneda de aur),
care valora în timpul Imperiului 25 de denari.

O monedă are
două părţi, aversul, pe care este
redat chipul emitentului şi reversul, pe care sunt
redate diverse evenimente, divinităţi,
monumente etc. Alături de alte artefacte, precum
fibulele (accesorii de îmbrăcăminte) sau terra sigillata (vase ceramice de calitate superioară, care le
imitau pe cele metalice), se numără cele mai importante elemente de datare. Uneori, monedele ne
oferă o datare extrem de exactă dacă pot fi coroborate cu anumite date sau evenimente prezente şi în
alte izvoare scrise, alteori ne dau doar un anumit
terminus, mai precis faptul că nu au putut fi bătute
înainte sau după un anumit an. La fel ca şi astăzi,
moneda romană nu şi-a putut menţine o valoare
constantă, ci aceasta a fluctuat în funcţie de anumite evenimente, dezastre suferite de romani sau
de politica de cuceriri. În mod cert, aurul dacic a
contribuit la o revitalizare a economiei romane, întrucât din timpul lui Traian apăruseră deja semne
ale inflaţiei. S-au realizat construcţii impunătoare,
Dacia beneficiind de primul său oraş şi de armata
care, odată aşezată pe graniţă, (prin acea Pax Romana), a asigurat una dintre cele mai îndelungate
perioade de pace şi prosperitate pe care le-a cunoscut omenirea.
Denar,
avers

Denar,
revers

Imperiului Roman a avut o viziune
globală şi globalizantă a lumii
cunoscute la acea vreme,
orice istorie a Uniunii Europene
începe cu romanitatea,
care a şi reuşit un lucru pe care
europenii încă nu sunt în stare să-l
întreprindă, moneda unică.

Chiar dacă de-a lungul timpului, unele
comunităţi, mai ales cele greceşti, s-au bucurat de
o largă autonomie, inclusiv cu dreptul de a-şi bate
monedă proprie, încetul cu încetul romanii şi-au impus
propriul sistem. Provincia Dacia nu a făcut excepţie de
la această politică, iar din punctul de vedere al circulaţiei
monetare, se înscrie în totalitate în standardizarea
impusă de la Roma. De altfel, chiar regatul dac încă
înainte de cucerirea romană folosea moneda romană
ca unitate de schimb. De aceea, denarul roman poate
fi comparat cu dolarul de astăzi, el fiind regăsit până în
China sau la populaţii încă necucerite.
Gică Băeştean
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva
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Lucian Blaga

9 mai 1895 - 6 mai 1961
Dintotdeauna şi pretutindeni în lume, oamenii au imprimat - pe
lucruri şi locuri - semne şi simboluri. Pe steme şi peceţi, pe scuturi şi
coroane, pe monede de aur şi argint, pe porţi de cetate sau palat, au
apărut acvila, leul sau zimbrul, ca simboluri ale forţei naturii, spada,
sceptrul, ancora, tridentul ca semne ale îndeletnicirilor eroice, frunza
de arţar sau crinul ca mesaje de frumuseţe şi puritate.
Bancnotele, ,,banii de hârtie”, cum li se mai spune, au apărut mai
târziu în viaţa oamenilor. Ele nu au valoare în sine, ci doar ca purtătoare
ale preţului înscris.
Dar oamenii au simţit nevoia să le imprime şi un semn
de frumuseţe: chipuri stilizate ale unor personalităţi ale
vieţii politice, sociale, ştiinţifice sau artistice.
Bancnotele noastre au chipuri de scriitori.
Bancnota de 200 de lei poartă chipul lui Lucian Blaga.

Blaga a fost o personalitate
strălucită a culturii româneşti,
în filosofie, poezie şi dramaturgie,
eseistică şi emorialistică, în publicistică.
Destinul i-a fost marcat de lumini
şi umbre, străbătând o epocă
zbuciumată şi deseori tragică
a istoriei româneşti
în secolul al XX-lea.

,,Unde şi când m-am ivit în lumină nu ştiu, / din
umbră mă ispitesc singur să cred / că lumea e o
cântare” - scria Blaga în poezia numită ,,Biografie”.
Poetul a debutat cu volumul ,,Poemele luminii”
(1919) şi în prima poezie cu semnificaţie de crez
poetic (,,Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”)
şi-a asumat rolul de purtător al luminii şi iubirii:
,,[...] dar eu / eu cu lumina mea sporesc a lumii
taină / - [...] / căci eu iubesc / şi flori şi ochi şi buze
şi morminte”.
Dragostea stă şi ea sub semnul luminii şi al
credinţei: ,,Lumina ce-o simt / năvălindu-mi în
piept când te văd / oare nu e un strop din lumina
/ creată în ziua dintâi / din lumina aceea-nsetată
adânc de vieaţă?” (,,Lumina”).

Dar răzbat şi ecouri ale deznădejdii, şi semne ale prăbuşirii, ale sfârşitului. În stil de litanie, cu
accente patriarhale, Blaga scrie: ,,Cu mişcări oprite ades / văd bolţi prăbuşite în apă. /Din frunzele
satului ies / ca dintr-o biblică şatră. / Aleluia, astăzi ca niciodată / sunt fratele obosit / al cerului de jos /
şi-al fumului căzut din vatră.” (,,Fum căzut”).
Cine ţine în mână o bancnotă de 200 de lei, poate să-şi îndrepte o clipă
un gând curat spre cel al cărui chip îl priveşte: Lucian Blaga.
G.T.
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Bancnota cu valoarea nominală de 200 lei Lucian Blaga,
emisiunea 1 decembrie 2006
Dimensiuni 150 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
filă de carte, conținând imaginea
unui toc de scris cu peniță.
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 200 lei, elementul de suprapunere
este o călimară 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: Carte, 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 200 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 DOUA SUTE.
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 200 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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Opinii

Educaţia financiară a copiilor - o prioritate a zilelor noastre
Educaţia financiară în sine nu este neapărat un
deziderat, ci trebuie corelată cu perceperea banului
în sensul de trezire a spiritului antreprenorial,
anihilat în perioada comunistă.
În acea perioadă în care majoritatea părinţilor
care au în prezent copii de şcoală din această ţară
s-au format, s-a încurajat lucrul în comun, sub o
coordonare unitară. Deşi a avut şi rezultate meritorii
(ex. metroul bucureştean), educaţia din perioada
comunistă a diminuat substanţial capacitatea de a
recunoaşte oportunităţile ivite pentru afaceri. Mai
mult, comunismul a subminat capacitatea de a exploata
oportunităţile, chiar dacă acestea erau identificate.
Odată cu destrămarea ordinii existente în perioada comunistă, acei puţini în care spiritul
de aventurier nu a fost complet anihilat, au încercat să exploateze orice oportunitate ivită. Dar
nu întotdeauna aceşti oameni aveau şi criterii morale
neafectate. Aceasta ar putea fi o explicaţie a modului
în care s-au făcut averi în toate statele ex-comuniste şi
ar putea explica în bună parte fenomenul corupţiei. Nu
doar că oportunităţile de afaceri nu puteau fi văzute,
dar chiar dacă ar fi existat, nu se cunoştea exploatarea
acestora. Treptat, au apărut false oportunităţi bazate pe
încălcarea legilor convieţuirii sociale, iar câştigul facil
obţinut preponderent prin încălcarea legilor şi sfidarea
societăţii a creat premisa apariţiei unui tip social care se
întâlneşte şi azi, care cel mai adesea este luat în derâdere,
dar care prosperă în detrimentul intereselor ţării.
Educaţia financiară a copiilor trebuie să aibă ca obiectiv
repunerea muncii şi respectului pentru muncă în patrimoniul
valorilor morale, fiind un act de reparaţie absolut necesar.
Scopul Educaţiei Financiare
ca disciplină este exact acela de
a învăţa noile generaţii,
nu cu supremaţia banului,
ci cu valoarea lui
în raport cu celelalte valori
ale vieţii sociale şi personale.
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Poveştile sunt un mijloc bun de a arăta copiilor valorile pe care disciplina le promovează,
rămânând într-un spaţiu ludic.
Să luăm exemplul poveştii Albă ca Zăpada, publicată în 1812 de către Fraţii Grimm.
Regina, personajul negativ, reprezintă exact tentativa de a materializa exact aşa-zisele oportunităţi
prin comiterea de acte reprobabile. Albă ca Zăpada în schimb este salvată prin ajutorul piticilor,
şapte la număr (n.r. vezi articolul din nr. 6 al revistei).
Ceea ce nu se ştie foarte bine este că în spaţiul nordic, piticii sunt păzitorii comorilor şi, în acelaşi
timp, meşteşugari (Piticul Alberich din Inelul Nibelungilor).
Numărul 7 pe lângă valenţa magică (cele 7 virtuţi
– prudenţă, dreptate, autocontrol, curaj, credinţă,
speranţă şi puterea de a iubi) este şi numărul metalelor
care au însoţit omenirea din perioada antichităţii şi
până în secolul al XV-lea. Acestea sunt:
Aurul în anul 6000 î. Hr.
Cupru în anul 4200 î. Hr.
Argint în anul 4000 î. Hr.
Plumb în anul 3500 î. Hr.
Staniu în anul 1750 î. Hr.
Fier în anul 1500 î. Hr.
Mercur în anul 750 î. Hr.

Aceste coincidenţe,
sau nu, dovedesc
încă o dată nevoia

rearmonizării
valorilor materiale
cu cele spirituale.

dr. Simona Poladian
Institutul de Economie Mondială

Aceasta este în opinia mea menirea disciplinei Educaţie financiară
din şcolile româneşti: rearmonizare, respect şi pragmatism.

Activitatea opționalului
“Educație financiară”
de la Grădinița nr. 14
Arad, grupa mare B,
sub conducerea
prof. Doina Ţifrea
și Alina Suciu.
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Gânduri de iarnă

Gânduri de Crăciun
Acum ceva vreme, când copiii mei au mai crescut, au aflat că nu există Moș Crăciun ,,în carne
și oase” și că noi, oamenii mari suntem cei care jucăm acest rol. După ce ani la rândul imaginasem
pentru ei povești magice despre Moș, m-am aflat în postura în care nu vroiam să îi mint, dar nici
nu vroiam să distrug misterul nopții de Crăciun. Și, pe măsură ce mă gândeam la cea mai bună
explicație, mi-am dat deodată seama că Moș Crăciun există, chiar dacă nu îl vedem. În fond, nici nu
trebuie, pentru că lucrurile cele mai frumoase și mai importante sunt adesea invizibile.
Poate că lucidul și realul prezentului
pe care atât de automat îl trăim
ne-a îndepărtat de poveștile în care credeam
odată, poate că vălul de magie și mister țesut
cu migală de generații întregi în jurul lui
Moș Crăciun se destrămă pe măsură ce
devenim mai pervertiți și mai atrași de
comercialul momentului și poate că mintea
noastră rațională nu mai acceptă sania trasă
de reni alunecând grațioasă printre perdele
de fulgi imaculați de zăpadă,
dar mintea noastră este prea mică
pentru a putea cuprinde tot adevărul.

Surprindem doar crâmpeie dintr-o
realitate din ce în ce mai lipsită de farmec
și ne construim o lume anostă din care
excludem cu îndârjire imposibilul și
fantasticul, fără să ne dăm seama cum ne
ciuntim sufletele.

Dar când auzim de nu știu ce premieră medicală, asta nu însemna până mai ieri imposibilul?
Sau de vreo sondă spațială care a fost fixată pe o cometă în mișcare, asta nu însemna oare fantasticul?

Așa că le-am spus copiilor mei că Moș Crăciun există ca să aducă un licăr de frumusețe în viața noastră.
Nu vroiam să pierd sclipirea din ochii plini de uimire ai fiicei mele când se trezea în dimineața
Crăciunului și vedea cum Moșul se ospătase din fursecurile lăsate de cu seară lângă un pahar de
lapte. Și nici interogările interminabile ale fiului meu curios de fiecare dată să știe cum ajunge Moșul
la toți copiii într-o singură seară și cum săracii reni cară sute și sute de jucării.
Era cea mai mare ocazie pentru noi, oamenii mari, să imaginăm tot felul de răspunsuri
năstrușnice și ghidușe care să fie deopotrivă veridice dar și magice și să se ridice la înălțimea
întrebărilor iscusit formulate ca să ne pună în încurcătură (în plus era bine să afli că încă mai poți
surprinde, cu răspunsurile tale, mintea atât de analitică a micuților noștri!).
Și în colinde murmurate blând, la lumina caldă a bradului de Crăciun împodobit cu amintiri
mai călătorim încă o dată, părinți și copii deopotrivă, spre tărâmurile fermecate ale unei lumi de
poveste. Aerul rece din ținuturile cu gheață veșnică ne înfioară și vântul șuierând printre crengile
brazilor aplecate sub greutatea zăpezii poartă cu el tot freamătul și agitația din atelierul de jucării
unde spiriduși cu tichii strălucitoare se grăbesc să împacheteze cadouri minunate. Mirosul de
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scorțișoară și de portocale din bucătăria Moșului ne gâdilă îmbietor nările. La lumina stelelor ce
se leagănă grațios în marele candelabru al Universului harnicii spiriduși încarcă cu daruri sania
magică pregătită de sărbătoare. Renii năzdrăvani aruncă în aerul înghețat al nopții vălătuci de aburi
și răscolesc zăpada afânată în timp ce bat nerăbdători din copite.
Acum, că ei au mai crescut am modificat puțin povestea și le-am spus că Moșul și-ar dori să
îi aibă ucenici. Dacă atunci când erau mici, Moșul era cel care le așeza sub brad jucării, acum el
înseamnă mai mult de atât, el este o stare de spirit, care sălăjluiește în sufletul oamenilor frumoși
de pretutindeni, care ne insuflă gânduri bune și ne îndeamnă să fim mai buni și mai generoși.
Am încercat să le explic că miracolul zilelor de Crăciun înseamnă mai mult decât a primi cadouri,
înseamnă tihna sufletească și bucuria de a fi înconjurati de cei dragi nouă, bucuria
de a aduce zâmbete, alinare și un strop de speranță în viețile celor mai puțin norocoși.
Toți suntem, atunci când dăruim cu dragoste celor din jurul nostru, ajutoare de nădejde în
echipa moșului. Și când zic dăruim, nu mă refer numai la ceva palpabil, material ci și la daruri de
suflet. Un gând frumos, o mână de ajutor întinsă cuiva, un zâmbet, o vorbă bună sunt tot atâtea căi
de a bucura pe cineva ca și un cadou. Să uităm chiar și pentru o clipă de noi și să ne aplecăm inimile
către ceilalți nu înseamnă oare să împrumutăm, chiar și pentru o zi, ceva din magia Moșului?
Crăciunul păstrează un strop din inocența noastră și ne transpune înapoi în lumea copilăriei
când ocrotiți de părinți ne bucuram sufletele libere de minunata sărbătoare. Din acest motiv sunt
convinsă că, ascunse bine printre cotloanele sufletului nostru, mai păstrăm încă frânturi din magia
care ne lumina anii copilăriei când în zilele ninse de dinaintea Crăciunului făceam ghirlande din
hârtie glasată ca să le agățăm în brad sau țineam de covata mamei că să plămădească cozonaci pufoși
ce cuprindeau cu aroma lor minunată toată casa împodobită de sărbătoare. Vă mai aduceți aminte?
Dar de serile albe și adormite sub plăpumi de omăt scânteietor când mergeam la colindat, cete de
copii gălăgioși bucuroși de fiecare turtă dulce pe care o primeam?
Astăzi cozonacul se comandă online, sarmalele stau înfofolite și fierb domol în oalele unor firme
de profil, bradul este tematic și nu mai ascunde printre crengi podoabe meșteșugite stângaci de mâinile
micuților noștri, colindatul a devenit o afacere. Și uite așa, am mai pierdut ceva din magia Crăciunului!
Așadar dragilor, făceți-vă timp pentru a-l redescoperi împreună cu cei mici și nu încetați să le
spuneți că Moș Crăciun există așa cum este orânduit după datină.
El există așa cum există iubirea, speranța, altruismul, credința și va continua să existe atâta
vreme cât în lume vor fi copii cu zâmbete ștrengărești și râsete cristaline, inimi iubitoare și povești.
Fără el viața noastră ar fi mai săracă și mai tristă.
Magia lui care înconjoară lumea în preajma Crăciunului, îndeamnă la povești ticluite la gura
sobei, stârnește întrebări, aduce lumină în sufletele noastre și ne încântă zilele de iarnă.
Fiecare dintre noi poate deveni artizanul unui Crăciun de poveste atâta vreme cât există
bunăvoința de a încerca, de dragul copiilor noștri, de dragul nostru în cele din urmă.
Provocarea constă în puterea de a ne desprinde privirile de la poleiala unui Crăciun ambalat
ispititor pentru a ne strecura tiptil înapoi în lumea fantastică în care totul este posibil și din care numai
raționalul nostru ne-a izgonit.
Și nu uitați ca de Crăciun să împachetați în
Dacă ne oprim un pic din acest iureș
hârtia foșnitoare și gânduri bune pentru cei
ce a transformat Crăciunul în ceva
dragi vouă.
derizoriu, poate vom găsi în noi
răgazul de a zăbovi, măcar pentru o
clipă, asupra simbolisticii mult mai
profunde a zilei de Crăciun.
Dragii mei, să aveţi un Crăciun de poveste!
Cristiana Munteanu Gurgu
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Tu îl faci și tu îl dai
Ca să iei în schimb
ce n-ai,
El te ține, te hrănește
Și tot el se cheltuiește.

Riana Jurcă, clasa a IV-a B
Liceul Teoretic Sebis - Arad

(banul)

Sonia Ştirb, clasa a III-a B
Şcoala Gimnazială
“Constantin Brâncuşi”
Cluj-Napoca

Există o vorbă
înțeleaptă:
,,Adună bani albi
pentru zile negre!”

Am plecat la magazin
Având portofelul plin.
Cinci bancnote de zece lei
Şi monede, câte vrei.
Am dat doi lei la îngheţată
Şi cinci lei pe ciocolată.
La casă eu am plătit
Şi restul l-am socotit.

Andreea Sabău,
clasa a III-a B
Şcoala Gimnazială
“Constantin Brâncuşi”,
Cluj-Napoca

Eu așa am înțeles:
Banii să nu-i risipesc,
În bancă se înmulțesc,
Astfel,
eu economisesc.

Nu e fioros, nu
muşcă,
E un leu bine
venit.
Dacă ai mai mulţi –
nu strică,
Doar să îi câştigi
cinstit.

Rareş Brendea,
clasa a IV-a D
Şcoala Gimnazială
nr. 97 , Bucureşti

Ghicitoare

(banii)

clasa a IV-a A
prof. Livia Dobrescu,
Şcoala Gimnazială nr. 11
”St. O. Iosif” Braşov

Bănuţ, bănuţul meu
lucios,
Câteodată norocos,
Ai valoarea mică, mare
Depinde cine te are.
Dacă te are unul bogat,
Pentru el eşti un ratat,
Pentru cel sărac în schimb,
Eşti valoros, nu te mint.

Anastasia Ispas, clasa a IV-a D
Şcoala Gimnazială nr. 97
Bucureşti

clasa a IV-a A
prof. Livia Dobrescu,
Şcoala Gimnazială nr. 11
”St. O. Iosif” Braşov

Ghicitoare

Fifoiu Darius,
clasa a IV-a A
Şcoala Gimnazială nr. 97,
Bucureşti

Ştefania Denisa Druc,
clasa a IV-a B
Şcoala Gimnazială Moţca - Iaşi

O rochiţă de primeşti,
Trebuie s-o preţuieşti.
Banii care au fost daţi,
Sunt cu trudă câştigaţi.

Alice Yacoub, clasa a IV-a A
Şcoala Gimnazială nr. 97,
Bucureşti

De la copii primite...

Cine în viaţă
munceşte,
Zi de zi cu
străduinţă
Şi pentru el
cheltuieşte,
Poate avea orice
dorinţă.

Toată lumea vreau să ştie,
Că eu fac economie.
Într-o fermă să investesc,
Este tot ce îmi doresc.
Vreau căluţi cu zecile
Să fac echitaţie.
Mai vreau şi nişte iepuraşi,
Că sunt tare drăgălaşi.
Vreo zece câini şi trei pisici
Şi nişte ponei mai mici.
Şi multe alte animale,
Nimic nu o să îmi stea în cale.
Sunteţi toţi bineveniţi,
De vreţi să contribuiţi.
Vă dau invitaţie
pentru echitaţie.
Şi uite aşa facem un troc
Şi-mi daţi căluţii pe loc.
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De la copii primite...
BANI ȘI.... FLUTURI

Cezar Stoica, clasa a III-a A
Şcoala Gimnazială
“Sfântul Vasile”
Ploieşti

Vladimir Muşetescu,
clasa a III-a A
Şcoala Gimnazială “Sfântul Vasile”
Ploieşti

clasa a III-a, înv. Felicia Mătăşel
Şcoala Gimnazială Tătărani
Prahova

Mie îmi place
opţionalul Educaţie
financiară, deoarece
învăţăm despre bani,
economii şi acest lucru
ne ajută în viaţa de zi
cu zi. Când vom creşte
mari vom şti cum să ne
descurcăm în afaceri.

Mie îmi place
Educaţia financiară
pentru că învăţăm
foarte multe lucruri
interesante despre bani.
Ne învaţă în viaţă să
dăm restul corect.
Eu vreau să mă fac
bancher când o să fiu
mare. Trebuie să învăţ
bine şi o să reuşesc!

de educație civică, câteva lucruri despre mediul
înconjurător. Și mai presus decât atât, cunoștințe, priceperi și deprinderi
care să-i pregătească pentru viața de zi cu zi.
Și iată că acestor cerințe îi răspunde cu succes în conceperea și editarea
unui opțional nu un om de la catedră, ci Doamna Ligia Georgescu Goloșoiu,
Consilier direcție la Banca Națională a României.
O încercare pentru dibăcia, flerul, știința de care trebuie să dea dovadă
în a gândi, proiecta și aplica un opțional atractiv și instructiv, ușor de
abordat, dar cu destulă substanță în conținut în așa fel încât să-l înarmeze
pe copil pentru viața de fiecare zi.
Am avut privilegiul să văd ochii rotunzi de uimire ai elevilor când au
primit manualele! Zâmbetul plin de mulțumire și recunoștință când au
aflat că acestea sunt gratuite! Aprecierile colegilor când au răsfoit
îndrumătoarele. Surpriza părinților când au realizat că în mod practic, ora
aceasta de opțional îi învață pe copii lucruri cu o aplicativitate imediată!
Pentru toate acestea îmi doresc să mulțumesc în numele celor amintiți
mai sus, tuturor persoanelor implicate în derularea acestui grandios proiect.
Mi se pare însă, că nu pot găsi cuvintele pentru a face acest lucru. Ce poți
spune oamenilor care muncesc în una dintre instituțiile cele mai importante
din România, care şi-au făcut timp pentru a bucura copiii și dascălii din sute
de școli?
Pot să spun cu siguranță că în fiecare săptămână când își scot manualele
pe bănci, mii de copii își îndreaptă gândurile
spre cei care au făcut posibil acest lucru.
Fluturi de recunoștință, animați de bucuria
din sufletul copiilor zboară spre ei. Și poate,
într-o dimineață, sediul Băncii Naționale va fi
acoperit de... fluturi!
BANI ȘI FLUTURI.
clasa a III-a, înv. Claudia Savu
Şcoala Gimnazială Româneşti
Prahova

Victor Georgescu, clasa a III-a A
Şcoala Gimnazială “Sfântul Vasile”
Ploieşti

clasa a IV-a, înv. Roxana Tarcău
Şcoala Gimnazială Româneşti
Prahova

Când dascălii se gândesc la opțional vor să acopere
Ecaterina
Stancu, cât mai multe dintre ariile curriculare. Comunicare
inspector și citire, înțelegerea textului, puțină matematică
şcolar
prezentată sub o formă atractivă, câteva cunoștințe
ISJ Ilfov

Îmi place Educaţia
financiară. Îmi plac
cărţile. Sunt ordonate,
colorate şi foarte
interesante. Aflăm
viaţa banilor, cum se
fabrică, cum se obtin
etc. În fiecare zi
aştept cu nerăbdare
ora de financiară. De
aceea eu îi mulţumesc
doamnei Goloşoiu
pentru că a creat nişte
cărţi minunate pentru
opţionalul de Educaţie
financiară!
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Povestea a Zece Ani de Economisire - Creditare
Interviu cu doamna Aurelia Cionga, Preşedinte Raiffeisen Banca pentru Locuinţe
Raiffeisen Banca pentru Locuinţe (RBL) este prima bancă de economisire-creditare
din sistemul bancar românesc, înfiinţată în anul 2004.

Doamna Aurelia Cionga, Preşedintele Raiffeisen Banca pentru Locuinţe ne-a relatat evoluţia
sistemului de economisire - creditare în România în cei 10 ani de activitate, prin prisma RBL.
Produsul de economisire-creditare este potrivit
pentru cei care se decid din timp că vor să
facă schimbări în casă şi să-şi îmbunătăţească
condiţiile de locuit. Pentru acest lucru, pun bani
deoparte din timp şi economiesc pe termen mediu
sau lung, cinci ani sau chiar mai mult.
Pentru economiile anuale, statul oferă o subvenţie
denumită primă de stat, în valoare de 25% din
depunerile anuale, subvenţie ce nu depăşeşte
echivalentul în lei a 250 de euro pe an.
După perioada de economisire, clienţii
pot accesa credite în lei cu dobândă
fixă de doar 4,5%.
Sistemul de economisire-creditare
a fost introdus în România într-un
moment în care creditarea era în plin
boom, faţă de alte ţări. Atunci, pentru
cei mai mulţi dintre oameni, problema
sau întrebarea pe care şi-o puneau
când intrau într-o bancă era cât de
mare este creditul pe care îl pot lua
mâine.
Sistemul de economisire-creditare, care pune
accent pe sustenabilitate pe termen lung, părea în
acel context mai puţin interesant.
Din punctul meu de vedere, “acesta este elementul
care a marcat primii 4-5 ani de evoluţie a sistemului.
Dacă se spune că o criză poate fi o oportunitate,
eu sunt convinsă că această criză economică pe
care am resimţit-o cu toţii în România, în 2009,
a reprezentat o oportunitate pentru sistemul de
economisire-creditare, pentru că elementul de
sustenabilitate pe care el îl punea în evidenţă a
devenit important pentru cei mai mulţi dintre noi.”

Austria, acolo unde sistemul de economisirecreditare are un grad de penetrare de peste 50%,
este în situaţia în care fiecare cetăţean are un
contract în casă. Prin urmare, dacă te gândeşti
“cum o să-mi repar acoperişul”, “cum o să îmi
repar instalaţiile”, toate lucrurile acestea mărunte,
pe care trebuie să le faci, pentru că ştii că oricum
trebuie să le finanţezi, te gândeşti cum să o faci
cât mai eficient.
Eu aud uneori afirmaţia: “da, dar să
economiseşti înseamnă să renunţi
azi la ceva, înseamnă să te privezi
azi de ceva”, dar este o lege a
conservării dificultăţii. Dacă nu anul
acesta, nu anul viitor, în 5 ani casa
tot va trebui renovată, va trebui
zugrăvită. Dacă nu mergi pe ideea
de a avea resursele pregătite din
timp şi deci eficient, atunci vei lua un
credit. Cu siguranţă va fi un credit de
consum, care este întotdeauna mai
scump şi asta înseamnă că, după ce
ai finanţat proiectul, trebuie să plăteşti creditul.
Prin urmare, vei avea atunci nişte constrângeri pe
care va trebui să le rezolvi pentru că, odată luat,
creditul trebuie şi platit. De aceea eu spun foarte
des că sistemul de economisire-creditare, ca
şi sistem de finanţare a unui tip special şi bine
definit de proiecte, este o modalitate prin care
obţii finanţarea simplu, sigur şi eficient.
Aceasta este o privire asupra celor 10 ani.

Pentru mai multe detalii privind produsul oferit de
Raiffeisen Banca pentru Locuinţe puteţi accesa
site-ul: www.rbl.ro

