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Olimpiada Micilor Bancheri

Marele premiu al micului bancher
“Politicile monetare se propagă mult mai uşor dacă publicul este educat.”
Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României.
Banca Naţională a României, la aniversarea celor 135 de ani de la înfiinţare, şi-a deschis porţile
pentru a-i primi pe micii bancheri în devenire - participanţi la etapa naţională a Olimpiadei de Educaţie
Financiară. Astfel, la data de 30 aprilie 2015, performanţa a fost sărbătorită pe podium, într-o atmosferă
festivă, premiindu-i pe cei mai buni. S-a vorbit mult despre ceea ce înseamnă educaţie financiară în
zilele nostre, despre bani, dar mai ales despre valoare.
„BANUL înseamnă MUNCĂ”
și cu cât mai repede vom înțelege
că această idee ar trebui întipărită
în mintea copiilor de la vârste cât mai
fragede, cu atât mai repede vom putea
discuta despre o evoluție adevărată
privind responsabilizarea oamenilor
față de cunoaşterea şi aplicarea
corectă a valorii banilor
și instrumentelor de plată.

Copiii își dau seama de aceste lucruri intuitiv, înainte chiar de a învăța să socotească. Însă,
pentru a înțelege că părinții trebuie să muncească pentru banii lor, este nevoie de educație financiară
de la cele mai mici vârste. Educația financiară oferă atât elemente teoretice, dar mai ales activități
practice care arată efectele banilor și ale instrumentelor de plată asupra calității vieții.
Începând cu anul școlar 2013 – 2014, Banca Națională a României a demarat, în colaborare
cu Ministerul Educației Naționale, un proiect de introducere la nivelul învățământului primar a
disciplinei opționale “Educație financiară”. Proiectul a reușit să capteze atenția și interesul copiilor
care s-au simțit dintr-o dată ca “cei mari”, făcând lucruri importante pe care le-au văzut în jurul lor și
despre care vorbesc toți adulții – cum se obțin banii, cum sunt ei cheltuiţi, economisiţi, împrumutaţi,
investiţi sau donaţi în societatea de azi și, în același timp, au dobândit unele abilităţi de gestionare a
banilor prin simulări și proiecte creative.
În perioada 9 martie – 30 aprilie 2015, a avut loc ediția a II-a a concursului de educație
financiară „Olimpiada micilor bancheri”, organizată de Asociația pentru Promovarea Performanței
în Educație, Revista Cutezătorii și Universitatea din București - Facultatea de Istorie, în parteneriat
cu Banca Comercială Română (BCR), Alpha Bank România, MasterCard, Dedeman și cu sprijinul
Băncii Naționale a României. Prin această Olimpiadă, peste 2.000 de elevi din 15 județe și municipiul
București și-au încercat “în luptă dreaptă” cunoștințele de educație financiară și creativitatea.
În cadrul concursului, în diverse etape, participanții au încercat să demonstreze că micii
bancheri sunt economiști buni. Lucrarea scrisă a pus la încercare pe finalişti prin mai multe probe
care au vizat noțiuni de calcul financiar, materie primă, costuri de producție, produs finit și profit.
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Olimpiada Micilor Bancheri
Practic, cei mici au fost puși în situația unor producători de felicitări, care au avut de ales la ce
bancă să economisească pentru a-și îndeplini dorințe pe termen scurt, mediu sau lung și au promovat
prin sloganul lor, imaginea și produsele băncii preferate.
Printre proiectele care s-au evidențiat în concurs se numără: ,,Bancomatul vesel’’, ,,Banii nu
cresc în pom’’, ,,Pași spre viitor’’, ,,Astăzi economisim, mâine investim’’, ,,Bancher la 9 ani’’, ,,Spend
smart, live smart’’, ,,Ce faci cu banii tăi?’’, ,,Macheta BNR la 135 de ani’’ și multe altele.
Gazdă, pentru desfăşurarea probei scrise, le-a fost Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti.
În partea a doua a zilei de 30 aprilie 2015, în care a avut loc finala, micii bancheri au fost
protagoniștii și beneficiarii unui program educațional maraton. Sub deviza cutezătoare ,,Fii bancher
pentru o zi!’’, cei mici au vizitat sediile instituțiilor partenere - Banca Comercială Română, Alpha
Bank România și Master Card, precum și Muzeul BNR, un punct de atracție și pentru adulții care
i-au însoțit.

La finalul acțiunii, nerăbdători, copiii au așteptat cu entuziasm să afle care dintre ei vor fi pe
podium în cadrul Festivității de Premiere organizate la Banca Națională a României. Economistul șef al
BNR, domnul Valentin Lazea, le-a transmis participanților un mesaj din partea guvernatorului BNR,
domnul Mugur Isărescu, care i-a încurajat să devină bancheri responsabili. Valentin Lazea a spus:
«Important este că voi învățați care este valoarea reală a banului, a muncii și, astfel, învățați să prețuiți
lucrurile importante în viață», felicitând totodată pe câştigătorii Marelui Premiu oferit de BNR.
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Olimpiada Micilor Bancheri

Într-o atmosferă plină de entuziasm,
cu voioșie și chiar cu cântec - Imnul
Micilor Bancheri - compus special pentru
această olimpiadă de grupul braşovenilor,
participanții au urmărit cu multă emoție
anunțarea premiilor.
Chiar dacă doar 17 copii din cei 99 de
finaliști au reușit să ajungă pe podium, toți
au fost premiați pentru participare de către
sponsorul principal, Dedeman și parteneri.
La final, micii economiști au plecat
acasă cu premii, diplome și trofee, dar mai
ales, cu satisfacția că au avut posibilitatea să
ia contact cu mediul universitar, dar și cu cel
bancar.
Bucuria de a lega noi prietenii,
de a descoperi lucruri noi,
de a împărtăşi impresii,
de a simți că împreună pot schimba
comportamentul comunității și fiecare
își poate aduce contribuția prin muncă
și perseverență pentru a trăi
într-o societate mai bună, mai educată,
mai evoluată – acesta este de fapt
marele premiu pe care
fiecare mic bancher l-a dus acasă.

Prof. univ. dr. Mariana Nicolae
Director Departament Limbi Moderne
și Comunicare în Afaceri
Facultatea REI, ASE București
Membru fondator al Asociației pentru
Promovarea Performanței în Educație (APPE)
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Ecouri ale Olimpiadei

Podiumul finaliştilor, alături de sponsori
Ce face o olimpiadă?
Răsplătește performanța.
Olimpiada micilor bancheri, aflată la
a doua ediție, a răsplătit eforturile deosebite
făcute nu doar de concurenți, ci de mulți alți
factori care i-au sprijinit. Într-o atmosferă
extraordinară de entuziasm și dorință
de a câștiga, olimpiada a răsplătit toți
concurenții prin participarea la un
program unic în felul lui în România.

Marele premiu a fost acordat de Banca
Naţională a României și a fost câștigat de elevul
Bogdan Bertianu de la Școala Gimnazială nr. 79
din București. Pe locul I, s-a clasat Vlad Moise,
elev la Liceul Tehnologic Agromontan ,,Romeo
Constantinescu’’ din Vălenii de Munte, jud.
Prahova, pe locul II, Răzvan Tanasov, elev la
Colegiul ,,Alexandru Ioan Cuza’’ Bacău, iar locul
trei i-a revenit Alessiei Gioanca, de la Școala
Gimnazială Novaci, judeţul Gorj. În plus, s-au
acordat mențiuni şi premii speciale.

MasterCard a oferit premiul pentru Cel Mai Inovator Proiect clasei a III-a E de la Școala
,,Alexandru Ioan Cuza’’ din Bacău, pentru proiectul «Pași spre viitor», prin care s-a urmărit dezvoltarea
abilităților de a proiecta și desfășura în echipă activități de educație financiară în școală și în comunitate.
Echipa câștigătoare a fost recompensată cu o tabletă. De asemenea, au fost acordate premii speciale de
către Asociaţia pentru Promovarea Performanţei în Educaţie şi de Revista Cutezătorii.

Premiul III - acordat de
Premiul special pentru inovaţie
Cristian Dragoş, vice-preşedinte
în tehnologie - acordat de Cosmin
executiv Alpha Bank România Vladimirescu, director general MasterCard

O zi de neuitat

Premiul I - BCR susţine performanţa acordat de Mădălina Simona Adam,
expert comunicare BCR

,,Pornind de la ideea că proiectele unui copil se formează la vârstă şcolară în faza lor virtuală, iar în cursul vieţii
nu facem altceva decât să derulăm ceea ce am construit cu mare migală în tinereţe, d-na Ligia Goloşoiu Georgescu
a avut grijă să formeze ghemul proiectelor de viitor ale elevilor de clasele a III-a şi a IV-a, astfel încât la maturitate
să nu se încurce. Cei care au avut şansa să studieze disciplina Educaţie Financiară, au pornit în viaţă cu un avans
faţă de alţii, deoarece au învăţat lucruri importante, necesare adoptării unui comportament financiar adecvat.
Purtând mândria, dar şi răspunderea de a fi ,,mici bancheri“ cei 99 de elevi participanţi la olimpiadă au dat
dovadă de cunoştinţe, pricepere şi deprinderi din domeniul financiar. Au elaborat proiecte interesante, originale,
variate şi pline de creativitate, pentru care au fost răsplătiţi cu numeroase premii. Această olimpiadă a aprins în
elevi imaginaţia, entuziasmul şi le-a transferat nu numai pasiunea pentru acest domeniu, dar şi cheia desăvârşirii
individuale, convingerea că orice lucru se poate realiza prin muncă.Vizitele organizate la bănci, MasterCard,
Muzeul BNR, întâlnirile cu oameni importanţi din acest domeniu, i-au făcut pe copii să-şi dorească şi mai mult
să pătrundă în tainele acestui domeniu, să trezească în ei spiritul antreprenorial.”
prof. Ana Bunduc - Moțca, jud. Iași
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Ecouri ale Olimpiadei

,,Faza națională a Olimpiadei micilor bancheri a fost un succes!
Felicitări organizatorilor pentru programul deosebit oferit participanților:
vizita la sediile băncilor, Muzeul BNR, expoziția cu produsele elevilor,
cuvintele impresionante rostite de bancherii invitați. Deși au pășit cu
mare emoție în sala de concurs - amfiteatrul Facultăţii de Istorie - elevii
Școlii Gimnaziale nr. 79 din București au avut încredere și au confirmat
că disciplina opțională ”Educație financiară” a fost preferata lor. Efortul
lor a fost recompensat pe măsură: Bertianu Bogdan a obținut Trofeul
BNR cu un punctaj maxim, iar elevii Zidaru Matei și Stănuca Matei
mențiuni. Au fost creativi, au rezolvat cu atenție fiecare problemă și au
gândit etapele cu ingeniozitate. Studierea acestei discipline a reprezentat
un câștig pentru viitorul lor, o oportunitate de a învăța despre valoarea
banilor, de a respecta munca adulților și de a deveni chibzuiți pe viitor.
A fost o experiență de neuitat!’’

prof. Florentina Magdalena Palcău – Şcoala nr. 79 Bucureşti
,,Nu ne așteptam să fie o manifestare de asemenea anvergură și o
festivitate cu o așa mare încărcătură emoțională. Cu atât mai mult ne dăm
seama că în spatele unui astfel de eveniment este o dăruire și o muncă
demnă de toată aprecierea. Povestim și acum cu deosebită plăcere despre
acea zi. Dincolo de emoția probei de concurs, am legat noi prietenii, am
vizitat locuri inedite și ne-am emoționat în fața personalităților întâlnite.
Ne-am simțit răsfățați, privilegiați și ne-am întors cu provocări și motivații
proaspete pentru devenirea noastră și, desigur, pentru o viitoare participare.’’

prof. Felicia Ştefan - Şcoala Bircii, Scorniceşti, Olt

Mulţumim BCR, Alpha Bank România şi MasterCard!
Mulţumim Dedeman pentru cadourile oferite!
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Educaţie europeană

Experienţa educaţiei financiare în Portugalia
Lumea se confruntă cu multe probleme sociale și economice, cauzele lor fiind complexe. Orice
speranță de a aborda acest lucru va trebui să ia în considerare faptul că societatea a devenit mai
complexă din punct de vedere financiar și social, cu probleme care sunt interdependente. Pentru a
deveni cetățeni activi și responsabili este important să fim competenți din punct de vedere financiar,
dar și responsabili din punct de vedere social.
Contrar aşteptărilor, sondajele naționale arată că şi tinerii adulți au un nivel scăzut de cunoștințe
financiare. Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD) a recomandat, deja, ca
educația financiară să înceapă cât mai curând posibil și să fie predată în școli1.

Un studiu realizat la nivel global
privind educația competențelor
sociale și de viață
(Life Skills Education)
a scos la iveală faptul că
acest tip de educație
oferă rezultate pozitive,
dar este necesară
o îmbunătățire continuă
a unor astfel de programe.

Copiii și tinerii sunt atât actualii, cât și viitorii
actori economici și sociali, ale căror decizii vor influența
dezvoltarea societății. Recenta criză financiară a
evidențiat importanța promovării responsabilității
sociale și dezvoltarea abilităților de management
financiar pentru toate persoanele. Acest lucru este
valabil, mai ales, pentru copii și tineri, care reprezintă
categorii sociale deosebit de vulnerabile. Competențele
în gestionarea resurselor financiare căpătate la o vârstă
fragedă pot reduce vulnerabilitatea socială și financiară,
contribuind și la scăderea riscului de sărăcie cauzat de
datorii.

Acesta este scopul Programului educațional al Aflatoun şi Child and Youth Social and Financial
Education (CYSFE). Acesta își propune să-i "împuternicească pe copii și tineri din punct de vedere
social și economic pentru a deveni agenți ai schimbării în propria lor viață, dar și în comunitățile lor".
Acest lucru se realizează printr-un program educațional cu un curriculum care combină competențe
de viață, educație financiară și antreprenoriat. Curriculum-ul se bazează pe învățarea centrată pe
copil și profită de experiența practică de învățare. Aflatoun – un ONG cu sediul în Olanda, care
lucrează cu peste 110 țări – are ca scop să ajungă la 10 milioane de copii din întreaga lume, cu un
program de educație financiară și socială. În vederea atingerii acestui scop, Aflatoun are mai mulți
parteneri și autorități interesate care împărtășesc misiuni și viziuni similare.
În noiembrie 2014, Aflatoun a organizat o conferință internatională în Portugalia, în colaborare
cu Banca Centrală a Portugaliei și alți parteneri locali ai săi, precum și cu Asociația Instituțiilor
de Credit Specializate (ASFAC). La această conferință, au fost prezenți reprezentanți din peste 28
țări, inclusiv doamna Ligia Goloșoiu de la Banca Națională a României, care a împărtășit celor
prezenți experiența României în domeniu. Mai multe informații depre eveniment pot fi urmărite în
înregistrarea video care poate fi accesată la: https://youtu.be/r1Kli3acmF8

1

OECD and INFE. Financial Education in Schools. http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/FinEdSchool_web.pdf
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Educaţie europeană
În țara gazdă a reuniunii
internaționale, Portugalia,
Asociația Instituțiilor de
Credit Specializate (ASFAC)
a implementat
încă din anul 2012
programul Aflatoun
de educație
socială și financiară
în două regiuni ale țării.

Una din școlile care a implementat programul este Școala ,,Santa Eulália’’, care se află în
orașul Sanguedo din nordul Portugaliei.
Membrii clubului Aflatoun au participat la mai multe activități în școlile și comunitățile lor.
Una dintre activități a constat în înființarea unei companii și au învațat cum să-și vândă propriile
produse părinților și profesorilor lor. Au vândut astfel, borcane cu gem, prăjituri și alte produse
făcute din legumele cultivate în grădina şcolii.
Din profitul obținut, aceștia au fost capabili să ramburseze școlii împrumutul acordat pentru
demararea proiectului. În plus, ei au reușit să renoveze o sală de ședințe din școală pentru a putea
primi scriitorii invitați la sesiuni literare.
Mai multe informații despre acest proiect pot fi găsite accesând filmul: https://youtu.
be/1ohRw5m1xME sau prin intermediul paginii de Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Col%C3%A9gio-Santa-Eul%C3%A1lia/199884973363433?fref=ts
Într-o țară în care copiii și tinerii vor trebui să învețe cum ,,să navigheze’’ într-o societate cu
probleme socio-economice, sperăm că Programul Aflatoun va contribui în primul rând prin oferirea
unor exemple de bună practică, cât şi prin formarea abilităților necesare.
Aflatoun va continua să militeze pentru importanța educației financiare
și sociale în Portugalia și în întreaga lume, cooperând cu Banca Naţională
a României pentru realizarea schimbului de
experiență și pentru promovarea acestei cauze
nobile.

Ana Rodrigues
Programme Manager Europe and CPL Countries
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Cultură financiară

Simpozionul “Global Financial Literacy”
În data de 7 mai 2015, am participat la sediul central din Paris al
Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD), la o
conferință de inițiere în domeniul financiar, organizată împreună cu Global
Financial Literacy Excellence Centre (GFLEC).
La simpozion, au participat specialişti din domeniul educaţiei
financiare și sociale, respectiv profesori universitari, cercetători din mai
multe ţări, oficiali și experți din ministerele de finanțe și educație, din băncile
centrale, din autoritățile naționale de reglementare și supraveghere, oficiali
ai guvernelor şi ai unor organizații internaționale și ai unor ONG-uri cu rol
în educaţie.
De asemenea, la simpozion au participat și guvernatorii Băncilor
Franței, Italiei și Portugaliei.
Toți vorbitorii au menționat
un lucru esențial, conform căruia
cultura financiară reprezintă
un nucleu de bază al societății
moderne, iar copiii noștri cresc
într-o lume tot mai complexă,
în care vor trebui să învețe
să-și decidă propriul lor
viitor financiar.

Principalele idei care au rezultat în urma simpozionului
Tinerii vor trebui să învețe să trăiască independent, să-și stabilească bugetul și să ia decizii
înțelepte în viața de zi cu zi, cum ar fi, de exemplu, alegerea unui telefon mobil și utilizarea unui
contract în acest sens.
Ei vor trebui să învețe să gestioneze anumite riscuri: să economisească pentru zile mai puțin
bune, să evite să-și asume o datorie greu de gestionat și pentru a-și asigura o sănătate corespunzătoare
vârstei lor.
Produsele și serviciile bancare devin pe zi ce trece tot mai sofisticate, iar creditele pot fi accesate
mult prea ușor de către tinerii de azi. La complexitate, se mai adaugă dezvoltările tehnologice și
economice (conectări globale și schimbări în tranzacțiile financiare și în comunicare, precum și
interacțiuni sociale si schimbări în comportamentul consumatorului).
De aceea, luarea unor decizii financiare proaste, poate avea un impact de durată asupra
indivizilor, familiilor acestora și chiar asupra societății.
Cauzele crizei financiare recente au fost complexe, dar lipsa culturii financiare a fost cu siguranță unul
din factorii agravanți, care au dus la luarea unor decizii proaste referitoare la împrumuturile ipotecare.
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Cultură financiară
Nivelul scăzut al culturii financiare a fost asociat cu un nivel scăzut de viață, de bunăstare fizică
și psihologică.
Cultura financiară trebuie să-i înarmeze pe tineri, în primul rând cu bogate cunoștințe în
domeniu, abilități, încredere pentru a-și clădi propria viață în acord cu năzuinţele personale și a-și
construi un viitor mai sigur pentru ei și familiile lor.
Toți vorbitorii au menționat că sprijinirea culturii financiare poate fi privită ca o investiție pe
termen mediu și lung în capitalul uman.
Aceștia au mai menționat că, datorită recomandărilor anterioare făcute de OECD, un număr
tot mai mare de țări a recunoscut importanța culturii financiare și au introdus educația financiară ca
disciplină de studiu în curriculum-ul național.
Se întâlnesc, totuși, destule bariere, cum ar fi: lipsa voinței politice, lipsa resurselor și a
materialelor, fie o curriculă școlară prea încărcată, fie o experienţă insuficientă etc.
Țările care au înregistrat succes în acest domeniu au adoptat ghidul OECD, precum și Rețeaua
Internațională referitoare la educația financiară.
S-a insistat foarte mult asupra necesității ca educația financiară în școală să fie parte dintr-o
strategie coordonată la nivel național. Această strategie trebuie condusă de un organism care să
asigure sustenabilitatea procesului pe termen lung.
Trebuie, de asemenea, să existe un cadru de învățare, în care să se stabilească un conținut,
obiective, cerințe pedagogice, planificarea resurselor și evaluarea acestora. Conținutul trebuie să
cuprindă cunoștințe, aptitudini, atitudini și valori. Acest cadru poate fi național, regional sau local.
Pentru realizarea unui asemenea deziderat este nevoie de
identificarea unor surse de finanțare sustenabile, educația financiară
trebuie să înceapă de foarte devreme (de la grădiniță și să continue până
la terminarea școlii), este nevoie ca educația financiară să fie o disciplină
de sine stătătoare sau poate fi integrată cu alte discipline, de exemplu
matematică, economie, istorie, antreprenoriat, profesorii trebuie să
fie pregătiți și remunerați corespunzător, bucurându-se de sprijinul și
pregătirea continuă necesare pentru a preda educația financiară. De
asemenea, trebuie să beneficieze de resurse pedagogice disponibile în
școli, monitorizând activitatea pas cu pas, evaluând permanent progresul
înregistrat de elevi, verificând dacă au fost îndeplinite obiectivele stabilite.
Ligia Georgescu – Goloșoiu

Lista vorbitorilor de la simpozionul ,,Global Financial Literacy”
Rintaro Tamaki, OECD Deputy Secretary – General
Video Message by H.M. Queen Maxima of the Netherlands, UN Secretary General’s Special Advocate for inclusive
Finance for Development and Honorary Patron of the G20 Global Partnership on Financial Inclusion
Adrian Blundell – Wignall, Director, Directorate for Financial and Enterprise Affairs (DAF), OECD
Prof. Annamaria Lusardi, Academic Director, GFLEC, Chair of OECD/ International Network on Financial Education
Research Committee
Merril Stevenson, European Business Editor, The Economist
Rushia Brown, President and Founder, Women’s Professional Basketball Alumni Association, United States
Governor Christian Noyer, Central Bank, France
Governor Carlos da Silva Costa, Central Bank, Portugal
Governor Ignazio Visco, Central Bank, Italy
Flore-Anne Messy, Deputy Head of Financial Affairs Division and Executive Secretary of the International Network
on Financial Education (INFE), OECD
Naoyuki Yoshino, Dean, Asian Development Bank Institute (ADBI) and Chief Advisor, FSA Institute
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Istoria monedei româneşti

Romanaţii lui Cuza Vodă

Proiectul monedei de aur de 20 romani - 1860
Desene de Adrien de Longpérier

Idem, moneda de argint de 5 romani

Idem, moneda de aramă de 10 centime

Liberalizarea comerţului Principatelor Române după Tratatul de
la Adrianopole (1829), care a deschis calea produselor acestora către
pieţele europene, a readus în atenţie problema monetară. Dominaţia
turcească asupra Moldovei şi Ţării Româneşti pusese capăt activităţii
monetăriilor domneşti din aceste ţări cu peste 300 de ani în urmă,
piaţa lor fiind invadată de monede străine, diferite ca aliaje şi sisteme
ponderale, care au provocat un adevărat haos în circulaţia monetară
din principate. În prima jumătate a secolului al XIX-lea, pe teritoriul
ţărilor române circulau peste 80 de tipuri distincte de monede din
aur, argint şi aramă, provenind din majoritatea ţărilor Europei.
Regulamentele Organice (1830) au încercat să controleze situaţia,
prin instituirea unei monede de calcul (numită leu după talerii-lei
olandezi care au circulat vreme îndelungată în principate şi cu care
populaţia se obişnuise) şi prin adoptarea unor etaloane monetare
(ducatul olandez din aur evaluat la 31 lei şi 20 parale şi sfanţul
austriac din argint, cu valoarea de 2 lei şi 10 parale), cu ajutorul
cărora se stabilea cursul de schimb al celorlalte.
Cum era de aşteptat, moneda fictivă nu a putut înlocui
lipsa unei monede naţionale unice, iar intensificarea
schimburilor economice a întreţinut dezordinea.
Confuzia creată de numărul mare de tipuri de monedă
care circulau simultan favoriza specula.

Medalii emise în anul 2007 de Banca Națională a României după proiectele lui Adrien de Longpérier

Probă monetară din 1860

Dobânzile curente urcau şi până la 24%, iar zarafii schimbau,
de cele mai multe ori, monede străine depreciate pe altele cu
valoare reală, realizând câştiguri însemnate, în detrimentul populației. La devalorizarea provocată de numeroasele fluctuaţii de
curs, se adăugau speculaţiile stăpânirii turceşti, contribuind la
agravarea situaţiei. Era evident faptul că sistemul leului de calcul
nu corespundea unei economii în dezvoltare, cum era aceea a
principatelor, iar un sistem monetar unitar bazat pe o monedă
naţională unică, devenise mai mult decât necesar.

Încercări de introducere a unor monede divizionare, care să înlocuiască în circulaţie, cel puțin, monedele
străine din metal comun, par să fi existat încă din 1835 în Moldova, în vremea domniei lui Mihail Sturdza
(1834-1849), iar în Ţara Românească, în timpul stăpânirii lui Barbu Ştirbei (1849-1853; 1854-1856).
Înfiinţarea monedei naţionale avea însă o însemnată conotaţie politică, prin semnificaţia de independenţă
pe care o presupune dreptul regalian de emisiune, iar Imperiul Otoman, care privea deja cu îngrijorare
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Istoria monedei româneşti
la tendințele centrifuge ale principatelor de la nordul Dunării, era
decis să se aşeze în calea oricărei iniţiative de natură politică sau
economică ce ar fi putut favoriza desprinderea lor de sub tutelă.
În contextul reformelor iniţiate după Unirea Principatelor,
emiterea unei monede naționale s-a numărat printre prioritățile
domnitorului Alexandru Ioan Cuza (1859-1866). Din păcate, însă,
toate cele trei încercări ale sale, de înfiinţare a unui sistem monetar,
au fost sortite eşecului.

Probă de 5 sutimi din 1864

Primele tentative de a crea o monedă naţională datează chiar de la începutul domniei lui Cuza.
Principele spera să obțină sprijinul Parisului pentru materializarea acestui proiect și chiar demarase
negocieri pentru contractarea unui împrumut de 60 milioane de franci, pentru a acoperi cheltuielile
cu baterea noii monede. Nedorind să se implice într-un eventual conflict diplomatic cu turcii, guvernul
francez s-a eschivat însă, cerând să se ia în prealabil avizul Porții. Astfel, această primă încercare a rămas
la nivel de intenție, cu toate că, în august 1860 Comisia Centrală de la Focşani elaborase chiar și un proiect
de lege pentru concretizarea ei. Acum apare pentru prima dată denumirea monedei lui Cuza: romanatul,
care ar fi avut caracteristici similare francului francez, urmând să fie bătut din argint, cu greutatea de
cinci grame, și să aibă ca subdiviziuni 100 de centime (sutimi sau bănișori).
De fapt, primul nume propus fusese acela de român, şi chiar se făcuseră proiectele unor monede
cu acest nume, de către numismatul francez Adrien de Longpérier, custodele cabinetului de medalii de
la Muzeul Luvru, la invitaţia consulului francez Victor Place. (În 2007 Banca Naţională a României a
materializat aceste proiecte într-o serie de trei medalii ce poartă inscripţiile 20 ROMÂNI, 5 ROMÂNI
şi 10 CENTIME). Disputa lingvistică declanșată pe marginea numelui monedei s-a încheiat în favoarea
numelui de romanat, după ce Ion Heliade Rădulescu și Dionisie Pop Marțian au atras atenția asupra
echivocurilor hazlii între numele monedei și acela al poporului: “auzul românului nu sufere a se zice:
s-a dat o sută de români (ca o sută de franci) pe un
bou”, sau: “ar fi nostim la întrebări precum: «Cu cât
ai cumpărat măgarul acesta?» să se răspundă: «Cu
20 de români!»”.
Din anul 1860 datează şi o probă monetară de
aramă pentru o piesă de 5 parale, total diferită de
desenele lui Longpérier. Nu se ştie în ce condiţii a
fost aceasta bătută, iar autorul a rămas necunoscut
până astăzi.
Prioritatea recunoaşterii Unirii de către turci a
trecut pe planul doi problema monedei. Cuza a lăsat
impresia că abandonează ideea, dar, în 1861, un nou proiect legislativ pentru regularea cursului monetar
în Principatele Unite a readus chestiunea în actualitate. În general, formula era aceeaşi din 1860, dar se
amâna baterea romanaţilor de aur şi argint, urmând a se fabrica mai întâi moneda divizionară din aramă.
Nici acest proiect de lege nu a putut fi pus în practică. Se pare că, la sfatul împăratului francez, Napoleon
al III-lea, care a recomandat moderaţie pentru a nu irita pe otomani, Cuza a amânat din nou soluţionarea
problemei. Discuţiile au fost reluate şi în 1862, dar rezolvarea unor chestiuni economice şi politice mai
importante (secularizarea averilor mănăstireşti, demersurile în vederea asumării puterii de către domnitor,
aşa numita lovitură de stat din 1864) au întârziat din nou instituirea unei monede naţionale.
O a treia tentativă a avut loc în 1864. Un nou proiect de lege stipula fabricarea monedelor de 20 şi 10
romanaţi din aur, 5, 1 şi 1/2 romanaţi din argint, şi 10, 5 şi 1 sutimi/sutime din bronz. Din această perioadă
au rămas chiar şi unele probe ale monedei de 5 sutimi. Şi acest proiect va rămâne nefinalizat.
După 1864, având tot timpul alte priorităţi: legea electorală, reforma agrară etc... Cuza a trebuit să amâne
mereu chestiunea înfiinţării monedei naţionale, iar abdicarea forţată de la 11 februarie 1866 a pus capăt
încercărilor sale. Se remarcă totuşi marea asemănare a sistemului monetar al romanatului cu acela al leului,
care va fi adoptat în anul următor - 1867. Dar aceasta este un subiect despre care vom vorbi cu altă ocazie.
Cristian Ciornei
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Istorie bancară

Sucursala BNR din Craiova
Sucursala BNR din Craiova şi-a început efectiv activitatea la 2/14 martie 1881, atunci când

au fost efectuate primele operaţiuni de bancă, într-un local închiriat de la Maria Greceanu pe strada
,,Sf. Arhangheli’’.
Documentul de arhivă
care atestă această dată
este prima pagină
din Jurnalul contabil al sucursalei
pe anii 1881-1884,
preluată în fotocopie.

Clădirea Sucursalei BNR din Craiova,
carte poştală, 1902

Prima pagină din registrul Jurnal contabil,
1881-1884, al Sucursalei BNR din Craiova

După stabilirea prin lege a celor patru oraşe în care urmau să fie înfiinţate sucursale ale Băncii
(Iaşi, Galaţi, Brăila şi Craiova), Consiliul de administraţie al BNR l-a numit la 30 noiembrie/12
decembrie 1880 „…pe Dl Corneti (Cornetti, n.n.) Şef al sucursalei din Craiova şi pe Dl Christache
Ştefănescu, foncţionar principal la acea Sucursală”, cu precizarea că „remuneraţiunea acestor domni
va începe de la foncţionarea Sucursalei”. La începutul anului următor, în şedinţa Consiliului de
administraţie de la 22 ianuarie/3 februarie 1881, s-a procedat la numirea celorlalţi funcţionari:
„Asupra propunerilor Dlui Corneti, Directorul Sucursalei din Craiova, Consiliul admite şi numesce pe
Dl Nicolae Malian(u) ca comptabil, pe Dl Polisu Gioroceanu ca verificator şi pe Dl Petrache Oprescu
ca intendent, reservând postul de cassier Dlui Chr. Ştefănescu care este deja intrat în serviciul Băncei
printr´o decisiune anterioară a Consiliului de Administraţie. Aceşti impiegaţi vor foncţiona fără leafă
până la începerea operaţiunilor Sucursalelor, când apuntamentele se vor fixa prin Budget”. Clădirea
închiriată de la Maria Greceanu a fost dotată cu mobilier specific de bancă şi case de fier pentru păstrarea
în siguranţă a valorilor şi registrelor contabile, fiind folosită până în toamna anului 1888.
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Istorie bancară

Str. Lipscani, Craiova,
sfârşitul secolului al XIX-lea

Str. Unirii, Craiova,
sfârşitul secolului al XIX-lea

- bilet de bancă - 20 lei - emisiunea 1881 -

- bilet de bancă - 100 lei - emisiunea 1881 Actuala clădire a Sucursalei BNR din Craiova,
cu demisol, parter înalt şi pod, a fost construită în
anii 1887-1888 de antreprenorii craioveni Domenico
Costa şi Dimitrie Nedelcu, cu elemente de decoraţie
exterioară specifice stilului neoclasic al epocii Carol
I, pe terenul cumpărat în 1885 de la urmaşii boierului
Barbu Isvoranu cu suma de 54.000 lei. Documentele
din arhiva BNR reliefează că cei doi antreprenori au
construit şi localul Sucursalei BNR Galaţi (1885-1886),
ceea ce explică de ce sediul sucursalei de la Craiova
a fost edificat doi ani mai târziu. Clădirea se distinge
printr-o arhitectură exterioară personală, în ansamblul
divers de clădiri istorice monumentale ridicate de-a
lungul timpului în această zonă a oraşului Craiova,
mahalaua ,,Sf. Troiţă’’ de altă dată: Casa Vălimărescu,
Casa Stoilow-Bolintineanu, Biserica Catolică, Biserica
Evanghelică, Şcoala ,,Lazaro-Otetelişanu’’, Colegiul ,,Carol I’’, până la sfârşitul secolului al XIX-lea,
Palatul Dini Mihail, construit în primul deceniu al secolului al XX-lea, iar după Primul Război Mondial,
Palatul Băncii Olteniei, cu Hotel Palace, precum şi noul local al Colegiului ,,Elena Cuza’’.
Gheorghe Gherghinescu, Director Agenţia Dolj a BNR
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Proiecte premiate

,,Bancomatul vesel’’, prof. coord. Florentina Magdalena Palcău, Şcoala Gimnazială nr. 79, Bucureşti

,,Bancomatul - poarta spre lumea finanţelor’’,
înv. coord. Despina Solomon,
Şcoala Gimnazială Novaci, Gorj

,,Paşi spre viitor’’, prof. coord. Cornelia Istoc,
Şcoala Gimnazială ,,Al. I. Cuza’’, Bacău, Premiul acordat de MasterCard

,,Macheta BNR’’, prof. coord. Ana Bunduc,
Şcoala Gimnazială Moţca, jud. Iaşi, Premiul Special APPE
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Proiecte premiate

Liceul de Arte Plastice Braşov - ,,Spend smart, live smart’’,
prof. coord. Manulea Pirosca Premiul Special Cutezătorii

,,Robotul econom’’, prof. coord. Cristina Frigura, Şcoala Gimnazială Buhuşi

Imnul micilor bancheri braşoveni
1. Aici din Brașov noi am sosit 3x
În Bucureştiul cel mult iubit
Bine v-am găsit!
2. Proiect frumos noi am pregătit 3x
La el în echipă am muncit
Ne-a reușit!
3. Bancnote, valute am studiat 3x
Cu ele probleme am rezolvat
Și ne-am jucat!
4. La bancă noi banii am depus 3x
Și nouă dobândă ne-au adus
Chiar cum s-a spus!
5. America, Europa sau Asia 3x
Să le vizităm noi toți am vrea
De s-ar putea!

,,DAR din DAR’’, prof. coord. Carmina Vakulovski,
Liceul ,,Andrei Mureşanu’’ Braşov

6. Acum ne dorim să câștigăm 3x
Pe țară olimpiada să n-o ratăm
Nu ne jucăm!
7. La anul, mai mulți noi ne dorim 3x
Tot în București să ne-ntâlnim
Să reușim!
Să reușim!
Versuri: prof. Mariana Lazăr
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Proiecte premiate

,,O poveste valoroasă’’,
prof. coord. Cristina Marin,
Şcoala Gimnazială
,,Sfântul Vasile’’ Ploieşti

„Banii nu se obţin uşor. Pentru ei trebuie să munceşti. În schimbul lor, oamenii primesc un
salariu cu care plătesc mâncarea, hainele, îşi satisfac nevoile.” (Cumpătaţii)
„Banii munciţi de altul sunt pentru tine un nimic, dar cei munciţi de tine cu multă trudă
sunt foarte importanţi.” (Acţionarii)
„Banii nu cresc în pom. Toţi oamenii trebuie să muncească pentru a primi bani.” (Investitorii)
„Munciţi ca să câştigaţi bani şi veţi avea o viaţă mai frumoasă!” (Comercianţii)

BANCA VISURILOR MELE
Elevii clasei a IV-a D, de la Școala Gimnazială ”Mircea Eliade”, din Craiova,
județul Dolj, îndrumați de prof. Ghinea Mihaela, au avut ca
sarcină realizarea unei machete, care să întrupeze imaginea
personalizată a unei instituții bancare, așa cum o visează
fiecare: o bancă a viitorului.
Fiind o activitate practică, în care elevii au fost
invitați să-și pună în valoare imaginația neîntrecută, aceștia
nu au ezitat să realizeze niște lucrări superbe, care s-au
remarcat prin creativitate
și originalitate, arhitectură
colorată, animație, cu ștampile
personalizate, însoțite de
pliante care promovau imaginea propriei bănci, în care se
prezentau servicii complexe, dobânzi atractive, informații
care ar fi convins orice client că banca aleasă este cea mai
potrivită și profitabilă pentru
economiile familiei sale.
Fie că este 3 D sau desenată, așa arată o instituție
bancară în viziunea elevilor de clasa
a IV-a: colorată, cu
dobânzi atractive, cu servicii pentru diverse segmente de
clienți, cu siglă care să amintească de proprietarul ei.
prof. coord. Mihaela Ghinea, Școala Gimnazială ”Mircea Eliade”, Craiova, jud. Dolj

!

BĂĂĂ VOI SĂ NU VĂ ATINGEȚI
DE COMOARA MEA CĂ VĂ HALESC !
AȚI AUZIT ? CĂRAȚI-VĂ DE-AICI

IONU , ,
TOBBY
,

IMEDIAAAAT!!!

DOMNULE,
UN MOMENT
VĂ ROG !!!

I ...

BANII DACILOR

continuare...

IONUȚ ȘI TOBBY PETREC SFÂRȘITUL VACANȚEI ÎN LOCALITATEA
SARMIZEGETUSA , LA MĂTUȘA GETUȚA ȘI UNCHIUL DACIAN.
PLANTAREA UNUI BRĂDUȚ, ÎNTR-UN LOC INDICAT INSISTENT DE
TOBBY, SCOATE LA LUMINĂ UN VAS CU MONEDE GETO-DACICE CARE
CONFIRMĂ TEORIA LUI IONUȚ, EXISTENȚA GETTONULUI...
LUCRURILE SE COMPLICĂ ȘI MAI MULT CÂND LA FAȚA LOCULUI
SOSEȘTE UN PERSONAJ PE CARE NI-L PUTEM AMINTI, REVĂZÂND
EPISOADELE DIN NUMERELE. 6 ȘI 8 ALE REVISTEI...

DUPĂ MOMENTUL DE
SURPRIZĂ,,MUSAFIRUL”
DEVINE BRUSC, VIOLENT...

ALO , DORMIȚI ACOLO ?
SUNT COMISARUL PRUDENȚIU VIGILESCU...
SĂ TRĂIȚI DOMNULE COMISAR !
E VORBA DE TE-ZA-UR !!! TRIMITE-I
SUNTEM DEJA AICI, GATA
LA MINE URGENT, PE FRAȚII VÂRTOSU !
PENTRU MISIUNE !
...EVIDENT, ECHIPAȚI PENTRU MISIUNE !!!

ÎNTRE TIMP LA
POLITȚIE...

SPER CA IONUȚ SĂ NU PĂȚEASCĂ CEVA
ÎN CAZ CĂ APARE INFRACTORUL !
CONTEZ ȘI PE AJUTORUL LUI TOBBY,
AM ÎNȚELES CĂ E UN CÂINE EXCEPȚIOAL...

COMISARUL VIGILESCU ȘI FRAȚII VÂRTOSU
,,ZBOARĂ” SPRE LOCUL DESCRIS DE IONUȚ...

DA, ÎL ARESTĂM !...ESTE ,,EXCAVATOR” CLIENTUL NOSTRU !
BATE CÂMPII, SUSȚINE CĂ E POET, URMAȘ DIRECT AL DACILOR
ȘI MOȘTENITOR AL TEZAURULUI ! BĂIATUL ĂSTA, IONUȚ, A FOST
EXTRAORDINAR ! EL NE-A SUNAT IAR TOBBY L-A IMOBILIZAT
ÎN POZIȚIA DE ,,DREPȚI”! ...NU DRAGĂ, TOBBY ESTE CÂINE !
HAI, TRIMITEȚI REPEDE DUBA ! DORMIȚI CUMVA?

STRĂMOȘUL MEU, DECEBAL,
S-A SINUCIS...EU ÎNSĂ AM
CURAJUL SĂ ZIC:
OI TRĂI ȘI OI VEDEA
CE VA FI , CE VA URMA...
HAI CĂ SUNĂ BINE ,
SĂ O NOTEZ...
...PE PERETE.

...FACEM APEL LA TOȚI CEI CARE
POT OFERI INFORMAȚII UTILE
LEGATE DE JAFUL DE LA
ȘANTIERUL ARHEOLOGIC...

,
RAPORTEZ DOM COMISAR
CĂ MĂ TRAG DIN DECEBAL
ȘI AȘA CUM SE CUVINE,
BANII ĂȘTIA-MI APARȚINE...

CU GRAMATICA STAI BINE ?
LAS-O BALTĂ CĂ NU ȚINE !

....IONUȚ, TE FELICIT PENTRU CĂ AȚI
SALVAT UN TEZAUR INESTIMABIL, CARE VA
RESCRIE ISTORIA MONEDELOR DACICE ȘI
CARE CONFIRMĂ ATÂT IDEEA TA DESPRE GETTON,
CÂT ȘI HARTA MEA LA CARE AM LUCRAT MAI
BINE DE 10 ANI !
VĂ MULȚUMESC
DOMNULE ACADEMICIAN ,
EU AM FĂCUT CEEA CE
AM CONSIDERAT CĂ E BINE !

POETUL NOSTRU
ZIS ,,EXCAVATOR”
A AJUNS DIN NOU
LA LOCUL SĂU...
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI A LUAT
ÎN CUSTODIE TEZAURUL ȘI L-A PREZENTAT
PUBLICULUI. LA SFÂRȘIT, IONUȚ ESTE RUGAT
DE Acad. Prof.Dr.VESTIGIAN ISTOREANU , SĂ
MAI RĂMÂNĂ PUȚIN ÎN MUZEU...

ÎNTÂMPLAREA A AVUT UN ECOU LARG,
IONUȚ ȘI TOBBY AJUNGÂND ÎN CENTRUL
ATENȚIEI PUBLICE .
ÎN CIUDA CELEBRITĂȚII, IONUȚ A RĂMAS
ACELAȘI BĂIAT MODEST ȘI INIMOS.
CÂT DESPRE TOBBY, ACESTA ESTE
NEDESPĂRȚIT DE IONUȚ, GATA SĂ-L
APERE ȘI E MEREU BUCUROS
SĂ PRIMEASCĂ O ÎNGHEȚATĂ... DUBLĂ !
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