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Editorial

Despre emoţia zilei de 4 mai 2018
De câţiva ani buni, în luna mai,
în calendarul activităţilor
importante pentru viitorul nostru,
regăsesc cu plăcere o competiţie
care aduce beneficii importante
dezvoltării economice şi
culturale a României,
„Olimpiada Micilor Bancheri”.
Am participat cu viu interes, pentru a doua oară, în calitate de partener oficial al proiectului,
la decernarea premiilor către copiii care au performat la această competiţie. Idea::Bank s-a alăturat
acestui proiect, convisă fiind de nevoia de îmbunătăţire a culturii financiare în rândul copiilor şi,
implicit a viitorilor adulţi. Ne-am alăturat acestui proiect care a crescut organic şi temeinic, de la an la
an, anul acesta peste 40.000 de copii de vârsta şcolară având acces la proiect şi dobândind cunoştiinţe
financiare care îi fac să opereze cu uşurinţă cu noţiunile de economisire, monedă, investiţii, creditare,
carduri, dobândă sau conturi. Astfel de competiţii şi proiecte educaţionale au o misiune fundamentală,
aceea de a creşte competitivitatea resursei umane pe termen lung. Educaţia financiară fiind din ce în ce
mai necesară în era digitală, eră în care majoritatea tranzacţiilor se fac cu uşurinţă la distanţă.
Contactul cu cei 123 de elevi din România şi Republica Moldova, care au ajuns la faza
naţională în cadrul Olimpiadei Micilor Bancheri 2018, m-a surprins pozitiv, atât ca energie de grup,
preseverenţă şi dedicare, cât şi prin informaţiile pe care le deţin aceşti copii, ceea ce confirmă iar şi
iar că investiţia în educaţie este investiţia cu cel mai sănătos randament: schimbă individul, schimbă
destine şi întreaga societate în ansamblul ei.
Pe lângă elevii participanţi, dar şi organizatorii dedicaţi complet noţiunii de educaţie financiară,
am văzut clar rolul major pe care îl joacă dascălii, care prin căldura, răbdarea şi dedicarea lor fac
ca aceşti copii să îşi însuşească prin joc sau transfer direct de informaţie gândirea logico-creativă
necesară oricărei activităţi umane. Totodată, am remarcat şi mândria din ochii părinţilor care şi-au
îndrumat copiii către studiul educaţiei financiare timpurii.
Fără a pune educaţia în
De la Olimpiada Micilor
centrul formării oricărui vlăstar
Bancheri am plecat cu bucuria
nu putem vorbi de sustenabilitate,
cunoaşterii, pe care am văzut-o
iar educaţia financiară nu
la participanţi, cu tenacitatea
este apanajul unei bresle sau
dascălilor, cu planificarea
industrii, este responsabilitatea
minuţioasă a organizatorilor
noastră a tuturor celor preocupaţi
şi
curiozitatea copiilor privind
de dezvoltarea societăţii. Vorbele
desfăşurarea celei de a VI-a
lui Burrhus Frederic Skinner vin
ediţii, care va avea loc în 2019.
să definească succint noţiunea de
educaţie ,,educaţia este ceea ce
Felicitări tuturor celor care
supravieţuieşte după ce tot ce a
au participat şi s-au implicat!
fost învăţat a fost uitat.”

Mioara Popescu
Preşedinte Idea::Bank
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Răufăcătorii din povestea finanţelor
„A fost odată ca niciodată” nu este nici pe departe un început potrivit pentru o poveste despre
răufăcători. Dintotdeauna oamenii au plasat distincția dintre bine și rău la baza deciziilor lor morale,
dând naștere unei lupte neîncetate între tot ceea ce reprezintă frumos, virtute, onoare și moralitate,
pe de-o parte, și urâtul, vulgarul, ticăloșia, pe de altă parte. Să mergem foarte puțin înapoi în timp
(pentru unii dintre noi mai puțin, pentru alții ceva mai mult) și să ne amintim poveștile copilăriei.
Înainte de a vă familiariza cu această noțiune,
aș vrea sa fac o ultimă (poate) comparație cu lumea
poveștilor, și anume cu una dintre celebrele povești
ale lui Hans Christian Andersen, «Hainele cele noi ale
împăratului”. Pentru aceia dintre noi care își amintesc cu
greu morala acestei povești, este vorba despre pasiunea
nestăvilită pentru veșminte noi a unui împărat avut
și despre cum acesta este păcălit de către niște străini
care pretindeau că îi vor oferi cel mai de preț țesut din
lume. În schimbul banilor primiți, țesătorii escroci i-au
convins pe împărat și pe curtenii de încredere ai acestuia că nu pot vedea minunatele țesături din
cauză că ei nu au calitățile necesare, nu pentru că, de fapt, acestea n-ar exista deloc.
Daca vă întrebați ce treabă au
poveștile copilăriei cu finanțele,
aflați că și în acest mediu există
fel și fel de mame vitrege
care își asupresc copiii,
zmei temuți și lupi înfometați.
Azi le vom spune
tuturor acestora frauduloși.

M-am folosit de această poveste ca să ofer un context potrivit pentru a defini noțiunea de fraudă.
Aceasta presupune folosirea în mod intenționat a decepției (a înșelătoriei) pentru a obține un beneficiu,
de regulă de natură materială, adică exprimat în bani. Imaginați-vă cazul cel mai simplist în care, să
presupunem, fratele mai mare promite fratelui mai mic să îi cumpere cel mai nou joc lego apărut la
magazin cu cei 100 de lei strânși de către acesta din urmă cu mult efort în pușculiță. Zis și făcut... până
când, mergând împreună cu părinții la magazin, Prâslea cel Mic dar Perspicace observă că, de fapt,
jocul mult dorit costa numai 70 de lei. În acest caz, fratele mai mare a obținut un avantaj în valoare
de 30 de lei prin ascunderea adevărului cu privire la prețul jocului, iar efortul fratelui mai mic de a
economisi a fost irosit.
Istoria, de asemenea, ne demonstrează că frauda nu este un fenomen nou, ci a existat dintotdeauna
sub diverse forme. În Grecia Antică, rolul de depozitare a economiilor oamenilor, care astăzi revine
băncilor, era îndeplinit de către temple. Acestea inspirau încredere și erau considerate locuri sigure ca
urmare a principiilor religioase care îi împiedicau într-o oarecare măsură pe răufăcători să le atace.
Însă pericolul din interior nu era de neglijat. Nu puține au fost cazurile în care banii depozitați în
temple au ajuns să fie folosiți în scop personal de către cei cărora le fuseseră încredințați.
Un exemplu recent de fraudă pe care îl veți percepe în primă instanță ca fiind cu mult diferit
de cel al templelor grecești este cel legat de scandalul testelor de emisii de oxizi de azot în care a fost
implicat producătorul de mașini Volkswagen. În paragraful de mai jos, voi prezenta pe scurt acest caz,
urmând să vă explic și motivele pentru care acesta seamănă cu cel al templelor grecești.
Știm cu toții că mediul înconjurător se degradează în ritm alert, poluarea cauzată de traficul
intensiv fiind unul dintre motivele principale. Pentru a preveni efectele emisiilor de oxizi de azot (sau
noxe) asupra calității aerului, Agenția pentru Protecția Mediului a Statelor Unite a impus o serie de
restricții cu privire la cantitatea maximă de astfel de noxe pe care autovehiculele noi le pot produce.
Respectarea acestor restricții impuse a generat la nivelul producătorilor de mașini costuri foarte
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ridicate cu cercetarea și dezvoltarea de noi tehnologii. Pentru a evita aceste costuri, producătorul
Volkswagen a manipulat sistemele de măsurare a emisiilor de noxe astfel încât acestea să fie mai mici
în condiții de test și să își poată vinde în continuare mașinile cu un minim de efort. Astfel pe stradă, în
condiții reale, mașinile nu erau cu nimic mai prietenoase cu mediul. Unde intervine frauda? Mai mult
de zece milioane de clienți Volkswagen au scos din buzunar bani mai mulți în schimbul unor mașini
mai puțin poluante, dar au fost înșelați. Beneficiul așteptat de către companie a fost să economisească
din evitarea costurilor de dezvoltare de noi tehnologii și să nu piardă din vânzări ca urmare a terenului
câștigat de mașinile alternative, totul în defavoarea clienților, a investitorilor, a angajaților.
Schemele Ponzi sunt, de asemenea, printre metodele preferate ale frauduloșilor. În acest caz, ei
promit persoanelor interesate să își investească economiile pentru promisiuni de câștig fabuloase care
depășesc cu mult valoarea investiției, de regulă minimă.
De exemplu, cel al cărui nume este asociat acestei forme de fraudă, Charles Ponzi, le promitea
investitorilor săi câștiguri de până la 50%, în condițiile în care dobânda maximă care putea fi obținută
în anii `20 din bani depozitați în conturi bancare era de 5%. Schemele sunt funcționale până în
momentul când nu mai sunt investitori dispuși să ofere bani și promisiunile nu pot fi onorate pentru
că nu există o investiție reală din care să rezulte câștiguri, sunt pur și simplu bani circulați de la un
om credul la altul. Să ne imaginăm că un coleg de școală vă roagă să îl împrumutați cu 10 lei, cu
promisiunea ca mâine să vă returneze nu numai suma împrumutată, cât și o sumă adițională de 5
lei. Pentru că mâine colegul va avea aceeași situație financiară instabilă și o datorie de 15 lei, el va
convinge un alt coleg să îi împrumute acești 15 lei în schimbul unei sume adiționale.
Și aflând toate acestea, poate vă întrebați cum de ajung oamenii să comită fraudă. O noțiune
populară în această arie este triunghiul fraudei. Acesta explică circumstanțele care conduc către fraudă.
Cele trei laturi ale triunghiului sunt motivația, oportunitatea și capacitatea de a justifica frauda comisă.
Să luăm exemplul unui angajat care fură bani din conturile companiei în care lucrează. Motivația din
spatele acestei fapte este, de cele mai multe ori, legată de probleme financiare. Poate fi vorba de un
angajat îndatorat către bănci sau alți creditori, un angajat cu probleme familiale care derivă dintr-o
situație materială proastă, rude cu probleme medicale care necesită tratamente scumpe și alte astfel
de situații. În ceea ce privește oportunitatea, acesta este un factor care nu depinde în mod direct de
angajat, ci mai degrabă de mediul extern, în acest caz compania. De exemplu, într-o companie mică
în care șefii nu supraveghează în nici un fel activitatea angajaților, modul în care aceștia gestionează
banii sau bunurile companiei, șansele sunt mult mai mari ca o fraudă să aibă loc. Într-o altă poveste
urmează să discutăm și despre cum frauda comisă de către șefi diferă de cea comisă de către angajați.
Un ultim element în triunghiul fraudei îl reprezintă justificarea faptei, raționalizarea sau găsirea unei
scuze potrivite. De exemplu, un angajat care nu a primit mărirea de salariu așteptată poate considera
justificată o astfel de faptă. Alții văd frauda ca pe singura cale de ieșire dintr-o situație limită sau își
promit lor că este doar un împrumut, o faptă ce nu se va mai repeta. Singura problemă în acest ultim
caz fiind că o fraudă nedescoperită nu face decât să stimuleze angajatul aflat în această situație să
repete gestul.
Ce am învățat din povestea de azi?
Ei bine, am învățat că «și au trăit fericiți
până la adânci bătrâneți» este un final
potrivit pentru oamenii cu adevărat
curajoși, cei care aleg să nu înșele,
ci să inspire încredere atât în viața
profesională, cât și în viața personală.

Diana Pop, Consultant KPMG
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Investiţiile străine directe în România
Indicatorii privind investiţiile
străine directe (ISD) sunt printre
cei mai importanţi indicatori
macroeconomici, alături de cei
privind produsul intern brut,
indicele preţurilor de consum,
contul curent, deficitul bugetar
sau datoria publică.

ISD reprezintă o sursă importantă de investiţii
în economia unei ţări. Pe de o parte, acestea sunt
complementare investiţiilor publice și celor realizate de
rezidenţi din surse private. Pe de altă parte, stimulează
dezvoltarea atât a societăţilor în care se realizează
investiția, cât şi a celor din economia rezidentă cu care
acestea întreţin relaţii comerciale.
Principala caracteristică a ISD este durabilitatea.
Aceste fluxuri străine de capital, tehnologie şi management,
spre deosebire de alte fluxuri externe, sunt realizate pe
perioade lungi de timp, fără a fi influenţate semnificativ de
ciclurile sau turbulenţele economice.
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare
Economică (OCDE) a identificat cinci canale prin care
economia unei țări beneficiază de efectele pozitive ale ISD:

- sunt o sursă importantă de tehnologii inovatoare şi de cunoştinţe de organizare a fluxurilor de
lucru (know how);
- contribuie la dezvoltarea societăților, precum și la restructurarea acestora;
- dezvoltă comerțul internațional și integrarea în economia mondială;
- contribuie la creșterea competiției;
- creează locuri de muncă și contribuie la dezvoltarea capitalului uman.

Ce sunt însă investițiile străine directe?
ISD reprezintă investițiile realizate de un investitor rezident într-o economie, care îi permit
acestuia să preia controlul sau să influențeze într-un mod semnificativ conducerea unei întreprinderi
rezidentă într-o altă economie. Controlul se exercită când investitorul deține mai mult de 50% din
drepturile de vot în întreprinderea în care a investit, iar influența semnificativă se manifestă când
investitorul deține între 10% și 50% din aceste drepturi de vot.
ISD are două componente majore: capitalurile proprii ale societății rezidente deținute de
investitorul străin direct și creditele nete acordate societății rezidente de investitorul străin sau de
societățile nerezidente din grupul din care acesta face parte.
Capitalurile proprii sunt formate din capitalul social subscris şi vărsat, atât în numerar cât şi
prin contribuţii în natură, deţinut de investitorul nerezident în societatea rezidentă, precum şi din
cota aferentă din rezerve ce revine acestuia. De asemenea, capitalurile proprii includ și cota aferentă
din profiturile sau pierderile realizate de societatea rezidentă în exercițiul finanicar curent.
Creditul net reprezintă diferența dintre creditele primite de către societatea rezidentă de la
investitorul străin direct sau de la societățile din grupul acestuia și creditele acordate de către societatea
rezidentă investitorului străin sau societăților din grupul acestuia. Creditele dintre intermediari
financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri, fonduri de investiții) nu sunt considerate investiţii străine directe.
Cei mai urmăriți indicatori privind ISD sunt fluxurile de investiții realizate într-o perioadă de
timp, de obicei un an, și stocurile de investiții la un moment dat, cu precădere la finalul unui an.
Metodologia utilizată pentru compilarea acestor indicatori este o metodologie internațională,
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dezvoltată de Fondul Monetar Internațional și prezentată în Manualul Balanța de Plăți și Poziția
Investițională Internațională, ediția a VI-a, precum și de OCDE, în Manualul Benchmark Definition
of Foreign Direct Investment, ediția a IV-a.
În România, instituția care se ocupă cu determinarea ISD este Banca Națională a României,
care, pe lângă atribuțiile cunoscute din domeniul politicii monetare, reglementării și supravegherii
instituțiilor de credit și ale instituțiilor financiare nebancare, administrarea rezervelor internaționale
sau emisiunea monetară, este și producător de statistici oficiale. Indicatorii referitori la ISD sunt
determinați printr-o cercetare statistică directă realizată prin interogarea unui eșantion reprezentativ
de societăți care au ISD. Rezultatele acestei cercetări statistice sunt publicate anual pe site-ul BNR, în
secțiunea Publicații, la adresa: http://www.bnr.ro/PublicationDocuments.aspx?icid=9403.
Pentru anul 2016 (cel mai recent an la nivelul căruia s-a realizat până în prezent, cercetarea
statistică), fluxurile de investiții străine directe în România au fost în valoare de 4,517 miliarde de
euro. Soldul (stocul) ISD la finalul anului 2016 a fost în valoare de 70,11 miliarde euro.

Cum calculăm indicatorii privind ISD?
Pentru a înțelege cum se calculează investițiile străine directe, să luăm exemplul simplu al unei
societăți, ABC S.A., în care un grup multinațional deține 90% din capitalul social vărsat, respectiv
din drepturile de vot în conducerea acesteia.
Societatea respectivă are la începutul anului un capital social vărsat de 1.000 lei și rezerve de 5.000
lei. În cursul anului, grupul multinațional achiziționează și restul de 10% din capitalul social, pentru
suma de 600 de lei, astfel că la sfârșitul anului deține 100% din societatea ABC S.A. Profitul realizat în
cursul anului a fost de 500 lei, din care a distribuit 300 de lei sub formă de dividende către acționari.
Tot în cursul anului, una dintre societățile nerezidente a grupului multinațional a acordat societății
ABC S.A. un credit pentru investiții în valoare de 1.000 lei, din care, la rândul său, societatea a rambursat
100 lei. De asemenea, ABC S.A. a vândut o parte din produsele realizate către societatea mamă, printr-un
credit furnizor în valoare de 500 lei, care nu a fost încă rambursat până la finalul anului.

Calculăm indicatorii privind ISD:
Soldul ISD la începutul anului:
Nr.
crt.

Indicator

Valoare
(lei)

Partea ce revine investitorului
străin direct (lei)

1

Capital social vărsat

1.000

1.000 * 90 / 100 = 900

2

Rezerve

5.000

5.000 * 90 / 100 = 4.500

3

Total capitaluri proprii (rd.1 + 2)

6.000

5.400

4

Sold credite primite

0

0

5

Sold credite acordate

0

0

6

Sold credite nete primite (rd. 4 ‐ 5)

0

0

7

Total ISD

‐

5.400

Soldul investițiilor străine directe în societatea ABC S.A. la începutul anului a fost de 5.400 lei.

Soldul investițiilor străine directe în societatea ABC S.A. la începutul anului a fost de 5.400 lei.
Fluxul ISD în cursul anului:

6

4

Sold credite primite

0

0

5

Sold credite acordate

0

0

Sold credite
nete primitePE
(rd.ÎNŢELESUL
4 ‐ 5)
0
EDUCAŢIA
FINANCIARĂ
TUTUROR
6
7

Total ISD

0

‐

5.400
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Soldul investițiilor străine directe în societatea ABC S.A. la începutul anului a fost de 5.400 lei.
Fluxul ISDISD
în cursul
anului: anului:
Fluxul
în cursul
Nr.
crt.

Indicator

Valoare
(lei)

Partea ce revine investitorului
străin direct (lei)

1

Tranzacții cu acțiuni

600

600

2

Profit realizat

500

500 * 100 / 100 = 500

3

Dividende repartizate

300

300 * 100 / 100 = 300

4

Total flux capitaluri proprii (rd.1 + 2 ‐ 3)

800

800

5

Credite primite

1.000

1.000

6

Rambursări de credite

100

100

7

Total credite primite (rd.5 – 6)

900

900

8

Credite acordate

500

500

9

Credite nete primite (rd. 7 ‐ 8)

400

400

10

Total flux ISD (rd.4 + 9)

1.200

1.200

Așadar, fluxul investițiilor străine directe în societatea ABC S.A. în cursul anului a fost de 1.200 lei.

Așadar, fluxul investițiilor străine directe în societatea ABC S.A. în cursul anului a fost de 1.200 lei.

Relația dintre soldul final ISD și soldul inițial este descrisă de următoarea ecuație:

Relația dintre soldul final ISD și soldul inițial este descrisă de următoarea ecuație:

Sold final ISD = Sold inițial + Flux + Reevaluări + Alte mișcări, unde:

Sold final ISD = Sold inițial + Flux + Reevaluări + Alte mișcări, unde:

Poziția Reevaluări reprezintă reevaluările de curs de schimb ale activelor înregistrate în alte
Poziția(cum
Reevaluări
reevaluările
de curs
de schimb
ale activelor
înregistrate
în alte
monede
(cum din
monede
ar fi reprezintă
reevaluarea
la sfârșitul
anului
a creditelor
primite
în euro
de la
societățile
grupul
multinațional
din care
face
parte ABC
S.A.),
precum
și reevaluările
demultinațional
preț ale activelor
ar fi reevaluarea
la sfârșitul
anului
a creditelor
primite
în euro
de la societățile
din grupul
din
denominate
în
lei
(cum
ar
fi
activele
imobilizate
ale
societăților
ISD
a
căror
valoare
s-a
modificat
care face parte ABC S.A.), precum și reevaluările de preț ale activelor denominate în lei (cum ar fi activele în
cursul
anului).aleDiferența
dintre
activelor
reevaluate
și valoarea
inițială adintre
acestor
active se
imobilizate
societăților
ISD a valoarea
căror valoare
s‐a modificat
în cursul
anului). Diferența
valoarea
înregistrează
la
această
poziție.
activelor reevaluate și valoarea inițială a acestor active se înregistrează la această poziție.
Poziția Alte mișcări este o poziție reziduală și cuprinde reclasificări ale unor poziții, retratări
contabile, corecții ale unor valori raportate în anul anterior, etc.
3

Având în vedere că în exemplul nostru, societatea ABC S.A. nu a înregistrat reevaluări sau alte
mișcări, rezultă că:

Soldul final ISD = Sold inițial + Flux = 5.400 + 1.200 = 6.600 lei.
Concluzie
Indicatorii macroeconomici privind investițiile străine directe se calculează de Banca Națională
a României și au la bază datele raportate de peste 7.500 de societăți în cadrul unei cercetări statistice
directe. Datele colectate permit determinarea indicatorilor ISD, detaliați pe diferite criterii, cum
ar fi țara investitorului nemijlocit, sectorul economic de activitate al societăților în care s-a investit,
regiunea de dezvoltare în care s-a investit etc. Acești indicatori sunt deosebit de importanți pentru
decidenții de politici economice, pentru fundamentarea acestor politici, dar și pentru cercetători,
mediul academic sau publicul larg.

Dumitru Pîrvu
Banca Națională a României
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Ziua Porţilor Deschise

Vizită la Palatul CEC
Nu se întâmplă des ca holurile Palatului CEC să fie pline de voci
de copii însă, pe 31 mai 2018, de Ziua Porţilor Deschise la Palatul
CEC, sute de micuţi, de toate vârstele, ne-au trecut pragul alături de
învăţătorii lor, de părinţi şi bunici. Am sărbătorit ceva mai devreme
Ziua Copilului, alături de ei.
Dis de dimineaţă, i-am primit cu braţele deschise în curtea
Palatului CEC, unde le-am povestit despre începuturile băncii noastre,
despre elementele speciale de pe faţada Palatului şi despre cât de
importantă este această clădire pentru Bucureşti, pentru România şi
pentru noi.

Încă de la intrare, micuţii au fost fascinaţi de leii şi de şerpii de pe faţada Palatului, de mărimea
uşilor sau de faptul că Palatul a fost construit în doar trei ani. Unii au numărat cu voce tare ceasurile
din Palat, sperând că nu le va scăpa niciunul, alţii s-au întrebat dacă mozaicul de pe hol, aşezat
manual, piesă cu piesă, se face mai uşor decât jocurile lor de puzzle.
După o zi de plimbare pe culoarele prestigiosului
Palat, putem spune clar care au fost cele trei puncte
de interes pentru toate grupele de copii, mai mici sau
mai mari: maşinile de scris de pe rotondă, Sala de
Consiliu şi ... uşile tezaurului de la subsol.
În plus, întrebările colegilor noştri despre bani,
economii şi despre ceea ce înseamnă banca pentru
ei, i-au ajutat pe micuţi să pună întrebări, să ne
dezvăluie interesele şi curiozităţile lor.

Sperăm să îi ajute în acest sens şi
manualul de Educaţie Financiară
– Banii pe înţelesul copiilor
(autor Ligia Georgescu-Goloșoiu),
prin intermediul căruia aceştia
se pot familiariza cu noţiuni
de bază şi multe alte informaţii
ce ţin de sfera financiar-bancară.

Le mulţumim tuturor oaspeţilor pentru energia pozitivă,
entuziasmul şi dorinţa de implicare pe care le-am simţit şi
sperăm că, peste ani, îşi vor aminti cu plăcere de vizita la Palatul
CEC şi despre cele învăţate aici.

Echipa CEC Bank
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Aplicaţii on-line

,,KIDS – o afacere de succes”
te ajută să ajungi un bun antreprenor
Timpul trece şi ne întrebăm care sunt comorile de
care ar fi trebuit să ne bucurăm sau de care ar trebui
să ţinem seama atunci când păşim prin viaţă.
Cu prea multe întrebări şi prea puţine
răspunsuri ştim totuşi că există ceva mai de preţ
decât comorile: ,,drumurile către comori’’.
Aţi putea spune fie că nu există comori, fie că
este un drum anevoios, cu multe provocări şi şanse
mici de a le descoperi. Să nu uităm totuşi că deţinem
una dintre cele mai importante comori pe care nimeni nu
ne-o poate lua: educaţia, iar în cadrul acesteia educaţia financiară
este cea care ne va ghida deciziile pe tot parcursul vieţii, indiferent de drumurile pe care le vom parcurge.

Eu sunt mic dar nu-i nimic… de mă joc învăţ un pic!
Jocul este cea mai frumoasă
modalitate prin care copil fiind poţi
experimenta, descoperi şi asimila
o serie de noţiuni utile, fără a
avea teama că nu înţelegi teoria,
având ocazia să vezi practic cum se
întâmplă acele lucruri ce la început
par a fi doar nişte poveşti frumoase.

Aşadar, chiar de acum,
să ai afaceri este mai uşor întrucât
“KIDS – o afacere de succes” îţi vine-n ajutor!

Preşcolarii sau copiii din ciclul primar au posibilitatea de a-şi fundamenta cunoştinţele de
educaţie financiară, simulând prin intermediul aplicaţiei „Kids - o afacere de succes”, lansată de
Alpha Bank, în parteneriat cu Asociaţia pentru Promovarea Performanţei ȋn Educaţie (APPE) şi
dezvoltatorul Tara Interactive, cele mai importante aspecte din viaţa reală a unui antreprenor (să
ia un credit pentru a-şi deschide o afacere, să gestioneze responsabil bugetul pentru a cumpăra
materiale, a plăti chiria spaţiului, salariile sau datoriile la bancă).

Ligia Georgescu-Goloşoiu, preşedinte APPE, afirma:
„Educaţia prin joc este cea mai bună modalitate de a exersa capacitatea copiilor
de a lua decizii, o parte importantă în viaţa fiecăruia. Jucându-se, copiii pot să-şi
dezvolte abilităţi esenţiale, creativitatea şi gândirea logico-matematică, prin îmbinarea
formalului cu non-formalul şi prin interdisciplinaritatea materiei de studiu. Învăţând
să ia decizii într-un mod distractiv, copiii devin mai responsabili cu banii pentru care ei
muncesc să îi obţină în cadrul jocului Kids - o afacere de succes”.

EDUCAŢIA FINANCIARĂ PE ÎNŢELESUL TUTUROR
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Aplicaţii on-line
Să vorbim şi despre joc
Dacă v-am povesti despre un oarecare copil care se joacă şi învaţă probabil că nu aţi fi
încântaţi pentru că tuturor ne place să vorbim despre eroi. Aşa că, ne vom adresa ţie, pentru că
tu vei fi eroul acestui joc. Hai să ne împrietenim!
Cum cele mai frumoase poveşti încep din joacă, cu…"a fost odată", aşa începe şi povestea
lor… aşa poate începe şi povestea ta.
Joaca este începutul cunoaşterii. Cunoaşterea este o provocare, iar Alexandra şi Ionuţ, eroii
jocului ,,Kids - o afacere de succes’’, vă vor stârni curiozitatea să ştiţi ce vreţi, să fiţi meseriaşi
iscusiţi, să munciţi cu spor pentru a obţine ceea ce vă doriţi şi astfel să deveniţi antreprenori de
succes, multumiţi de deciziile inteligente pe care le luaţi în viaţă.
Nu există ingrediente magice pentru a reuşi să te remarci în acest joc. Este nevoie doar
de un strop de curaj, entuziasm, perseverenţă şi, bineînţeles, dorinţa de a fi mai bine pregătit.
Vei avea parte de o călătorie minunată în care vei găsi poveşti cu bani, cu bănci şi carduri
şi alte multe informaţii de educaţie financiară.

Să fim tâmplari sau croitori… Să învăţăm să devenim antreprenori!
Chiar dacă nu eşti încă hotărât, află că Alexandra şi Ionuţ au nevoie de tine în echipa lor
pentru a deveni meseriaşi iscusiţi. Şi… dacă multitudinea provocărilor nu te sperie, cu siguranţă
vei găsi soluţii.
Nu este greu să îţi foloseşti cunoştinţele pentru
a câştiga bani, să lucrezi mai mult, mai bine şi să ai
şi o afacere profitabilă. Dacă chiar nu te descurci,
va trebui să iei decizii mai importante, cum ar fi să
mergi la bancă pentru a obţine un împrumut. E mai
simplu decât te aşteptai?
Dacă ştii să îţi gestionezi eficient resursele pe
care le deţii şi… dacă din munca ta obţii profit, poţi
să plăteşti rata la credit lunar, la termenele scadente,
fără penalităţi de întârziere!
Când ai bani, poţi să cumperi materiale, să plăteşti
chiria, salariile şi începi să lucrezi cu drag în atelier, ca un
croitor sau tâmplar iscusit. Gata, ai obţinut produsele mult dorite. Nu a fost uşor, dar eşti mândru de
munca ta!
Acum, pentru că ai acumulat deja experienţă (ai învăţat cum şi cât cheltuieşti, cum să
vinzi şi cum să economiseşti sau să investeşti) afacerea ta se poate îndrepta către succes. Să obţii
profit, este o adevărată artă. Tu ce crezi?
Pe parcursul jocului provocările sunt din ce în ce mai mari, iar tu eşti invitat să le faci faţă
pentru a deveni mai experimentat.
Ai o afacere de succes când ai rambursat creditul, îţi creşte producţia, dar şi vânzările din
atelierul tău, obţii mulţi bani pe care poţi să îi investeşti aşa cum îţi doreşti sau cu care poţi să
îţi deschizi şi alte afaceri. Crezi că eşti pregătit pentru această provocare?
Dacă ai reuşit să parcurgi întregul joc ai dobândit importante cunoştinţe de educaţie
financiară, ştii să iei cele mai bune decizii, poţi deveni un bun antreprenor, te poţi gândi să îţi
dezvolţi mai multe afaceri, la fel ca persoanele de succes pe care tu le cunoşti.

Aplicaţia poate fi descărcată de pe http://appe.ro/hai-la-joc-cu-alexandra-si-ionut/
Denisa Dascălu
Analist Financiar FinZoom.ro
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Performanţe în educaţie

Elevii din Chişinău... în premieră la Olimpiada Micilor Bancheri
Școala contemporană trebuie să facă
față provocărilor legate de globalizare
și de incertitudinile caracteristice
economiei de piață, determinând mai
multe schimbări în educație.
Astfel - dezvoltarea integrală
a personalității elevului,
formarea la elevi a unei culturi
financiare, a competențelor
antreprenoriale – reprezintă o
provocare pe care trebuie să și-o
asume persoanele responsabile
de educarea tinerei generații.

Oferta Asociației pentru Promovarea
Performanței în Educație a reprezentat pentru
Liceul Teoretic „Elimul Nou” din Chişinău o
oportunitate de a pregăti subiecții educaționali
pentru a adopta decizii cu caracter financiar.
Elevii au fost nespus de încântați să studieze
manualele și caietele primite și au decis că
participarea la „Olimpiada Micilor Bancheri”
reprezintă o onoare.
Astfel, pe parcursul anului de studiu
2017 – 2018 elevii clasei a IV-a au realizat
diverse activități captivante, interactive care
i-au făcut să abordeze realist viața cotidiană,
achiziționând cunoștințe, dezvoltând capacități
și atitudini care i-ar califica pentru participarea
la Olimpiadă. Lecțiile „altfel” cu impact major
în formarea personalității elevilor au fost
variate incluzând: vizite la bancă, organizări
de iarmaroc al talentelor, colecții de monede și
bancnote, elaborări de proiecte antreprenoriale,
alcătuiri de buget, invenții de monede proprii,
realizări de târguri de idei, de personalități și
licitații de carte, participări la acte de donație,
completări ale unui lapbook financiar, implicări
în cadrul Global Money Week.
Însăși călătoria la București a reprezentat o
experiență inedită atât pentru elevii participanți în
cadrul Olimpiadei Micilor Bancheri, cât și pentru

mine, fiind învățătoarea acestor copii.
Comunicarea cu elevii şi cadrele didactice
implicate, ospitalitatea gazdelor, impecabila
organizare a olimpiadei, vizita la Mastercard,
activitățile
evenimentului,
experiența
participării, premiile, momentele artistice
dedicate Centenarului Marii Uniri ne-au marcat
în profunzime pe noi participanții din Republica
Moldova.
Jurnalul acestei călătorii trezește în inima
noastră sentimente de recunoștință, admirație,
simțindu-ne onorați să continuăm implicarea în
noi angajamente și colaborari cu Asociația celor
mai buni promotori ai Performanței.

înv. Svetlana Corotchi,
Liceul Teoretic „Elimul Nou”, Chişinău,
Republica Moldova
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Olimpiada Micilor Bancheri - Ediţia a V-a

Câştigătorii Olimpiadei Micilor Bancheri, Ediţia a V-a
Introducerea opţionalului de Educaţie financiară în şcoli a facilitat accesul elevilor la noţiunile
de bază cu privire la educaţia financiară, dovadă fiind cei peste 4000 de elevi de clasa a treia şi a patra
înscrişi la Competiţia Olimpiada Micilor Bancheri.
„A fost o concurenţă foarte mare, cel puţin la
primele 2 probe. La clasa a patra, am avut
un singur copil cu media 10, iar la clasa
a treia, un copil cu media 9,50.
Subiectele au îmbinat gândirea logică,
cu calculul matematic, cu noţiuni teoretice
şi
de perspicacitate, deci interdisciplinaritate,
Pentru cei 123 de elevi intraţi în concurs pentru
formal şi nonformal”
a câştiga trofeul “Micul bancher al anului 2018”, cu
a declarat Ligia Georgescu - Goloşoiu,
siguranţă ziua de vineri, 4 mai, a fost de neuitat.
doctor în economie, Preşedinte al
Dorinţa de a câştiga a fost mare, copiii bine
pregătiţi şi competiţia interesantă.
Asociaţiei pentru Promovarea Performanţei
în Educaţie.
Podiumul finaliştilor la cea de a V-a ediţie:

Clasa a III-a
Premiul I - Sandu Matei, Liceul Teoretic "Iulia Zamfirescu", Mioveni
Premiul II - Tudose Teodora, Şcoala Gimnazială nr. 11, Buzău
Premiul III - Costache Denisa, Şcoala Gimnazială nr. 2, Videle
Menţiune - Ionescu Tomina, Şcoala Gimnazială nr. 195, Bucureşti

Clasa a IV-a
Premiul I - Enache Lorena, Liceul Pedagogic "Spiru Haret", Buzău
Premiul II - Edu Andrei Petru, Şcoala Generală "Emil Palade", Buzău
Premiul III - Serindac Andrei, Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu", Vaslui
Menţiune - Petroiu David, Şcoala Generală «Emil Palade», Buzău
Premiul Special "Smart in banking" acordat de Alpha Bank - Iutuc Ştefan,
Ursu Rareş Ionuţ, Sasu Tudor Alexandru, Şcoala Gimnazială "Ghiţă
Mocanu", Oneşti

Premiul Special pentru "Inovaţie în educaţie financiară" acordat de
Mastercard - Oprea Paul, Pol Darius Ioan, Pralea Bianca, Liceul Tehnologic
"Petru Maior", Reghin

Premiul Special "Pionierat în educaţie" acordat de APPE - Chircu Darius,
Iastrebov Marcus, Zineak Maxim, Liceul Teoretic "Elimul Nou", Chişinău

Denisa Dascălu
Analist Financiar
FinZoom.ro
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Afacere de succes

Aventura noastră la Bucureşti
AFACERE DE SUCCES este proiectul nostru de educaţie
Anul acesta am realizat un
financiară pe baza căruia am fost selectaţi să participăm la
proiect pe parcursul a patru luni,
Olimpiada Micilor Bancheri, Bucureşti, 4 mai 2018.
AFACERE DE SUCCES şi am
Povestea noastră a început în anul şcolar 2016-2017, elevi
reuşit ce ne-am propus: primii
simpli, de la ţară, elevii Şcolii Gimnaziale Onceşti, Maramureş.
calificaţi din judeţul nostru la etapa
Timizi, am început să cunoaştem noţiuni de educaţie financiară,
alături de doamna prof. înv. primar Godja Adina Veronica.
naţională a Olimpiadei Micilor
După susţinerea probei scrise, care a durat două ore, elevii
Bancheri, Bucureşti, 4 mai 2018.
au fost repartizaţi pe 6 echipe. Programul cuprindea vizitarea
unor bănci, a Ministerului Agriculturii. Maramureşul a fost repartizat să viziteze ALPHA BANK. Impresionant,
o vizită de vis! Am aflat informaţii despre istoria acestei bănci, despre acţionari, dividende… dar cel mai
important a fost cum ne-au tratat funcţionarii de la ALPHA BANK… SUNTEM VIITORII BANCHERI!
Interviul Mihaelei pentru PRO TV - Tema “Ce ai face dacă ai avea 10000 de euro?”
Raspunsul Mihaelei: ,,Aş dota clasa noastră cu tablă interactivă, o parte din bani i-aş economisi, iar altă
parte – destinaţi spre copii buni la învăţătură, dar cu o situaţie materială precară”.
A avut loc un schimb minunat de informaţii, un dialog constructiv... am primit despre această
meserie, explicaţii la întrebările noastre. Judeţul nostru, Maramureş a pus întrebări pertinente,
întrebări pline de curaj ale unor elevi de 11 ani. Micii bancheri au fost premiati de ALPHA
BANK. Am primit cadouri generoase pentru eforturile depuse de a ajunge la această olimpiadă.
Beneficiarii opţionalului de educaţie financiară, pe lângă elevi, sunt profesorii.
Indiferent de vârstă, condiţie socială, meserie, toţi avem nevoie de educaţie financiară.
Ultimele studii au scos în evidenţă că România e pe ultimul loc în Europa în ceea ce priveşte
educaţia financiară. Nu trebuie irosit timpul, nici informaţiile. Ele trebuie transmise micilor şcolari,
cei care vor deveni micii bancheri, micii antreprenori.
Suntem fericiţi că am reuşit această performanţă şi dornici de a continua această călătorie în
lumea educaţiei financiare şi în clasa a V-a. Vom continua! Maramureşul va continua!

Prof. înv. primar Godja Adina Veronica, Şcoala Gimnazială Onceşti, Maramureş
Echipa de proiect - elevii clasei a IV-a, Neagotă Ioana Mihaela, Paşcu Alexandru, Opriş Alina

De două ori olimpici!
Încă din clasa a II-a, elevii clasei doamnei prof. Walter Cristina, de la Colegiul de Arte - Baia Mare,
au reciclat deşeuri, au făcut expoziţii cu vânzare, spectacole, dar şi proiecte extrabugetare, pentru a
demonstra că BANUL este produsul MUNCII NOASTRE, că el aduce dobânda, că se economiseşte,
se investeşte şi… îţi aduce tot ce îţi doreşti, dacă eşti chibzuit!
Doi ani la rând, în anul 2017 şi 2018, ”bancherii” clasei: Dzeabeniuc Vladimir, Chira Maria şi
Pop Maria, au reprezentat cu cinste judeţul Maramureş, la etapa naţională de la Bucureşti, obţinând
diploma de merit, multă experienţă şi responsabilitate!
Investiția în cunoaștere generează cea mai bună dobândă!!! Investim în noi, făcând fapte mari!

Educaţia financiară pe înţelesul meu
Pentru mine, educaţia financiară mi se pare o materie pe care orice copil ar trebui să o studieze. Este importantă pentru
a şti cum trebuie economisiţi banii, pentru a fi chibzuit în cheltuirea lor şi pentru a şti ce sunt ei şi cum trebuie apreciaţi.
Tot la educaţie financiară am aflat câte ceva despre inflaţie. Inflaţia se întâmplă atunci când preţurile lucrurilor de
care avem nevoie cresc semnificativ. De exemplu, acum ceva timp rata inflaţiei era negativă (adică veniturile au crescut,
iar preţurile nu), iar acum inflaţia a ajuns la 4%! (adică preţurile bunurilor şi serviciilor sunt cu 4% mai mari decât
veniturile). Pentru a preveni inflaţia, creşterea economică a ţării nu trebuie să se bazeze pe consum, ci pe investiţii.
În final, aş vrea să le mulţumesc doamnei mele învăţătoare care m-a învăţat tot ce ştiu despre educaţie financiară şi
doamnei Ligia Georgescu-Goloşoiu care a iniţiat acest program de educaţie financiară pentru clasele III-IV, iar dacă
s-ar scrie un manual pentru clasele V-VIII, nu m-aş supăra!

Dzeabeniuc Vladimir Anton, clasa a IV-a A, Colegiul de Arte, Baia Mare, jud. Maramureş
prof. coordonator Walter Cristina
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Impresii despre Olimpiada Micilor Bancheri…
Cu emoție și bucurie am urcat în trenul care mă ducea până la București, din celălalt colț de țară, tocmai de
la Oradea. Ajunsă în gară, împreună cu tatăl meu, ne-am îndreptat spre Școala Krețulescu, unde urma să aibă loc
concursul. Acolo, m-au impresionat doamnele profesoare, care ne-au organizat foarte bine. M-am simțit bine în
marele grup de copii, comportându-ne frumos unii cu alții!
Vizita la Ministerul Agriculturii a fost unică și interesantă prin numeroasele lucruri descoperite despre
importanța agriculturii în țara noastră.
La premiere am fost emoționată și nerăbdătoare să aud numele tuturor participanților, printre care, cu
mândrie, mă număram și eu.
A fost o experiență plăcută și încurajatoare, iar la întoarcere, întreaga clasă m-a felicitat și mi-a pregătit un
poster cu mesaje ale tuturor colegilor și doamnelor învățătoare.
Aș repeta oricând această experiență, din care, sunt convinsă, am avut cu toții de învățat!

Mal Elena – Maria, clasa a III-a,
Liceul Teologic ,,Iuliu Maniu”, alternativa step-by-step, Oradea, jud. Bihor

,,Olimpiada Micilor Bancheri” prin ochi de copil
Vestea calificării la faza națională a ,,Olimpiadei Micilor Bancheri” a fost o reală bucurie pentru
mine. Mă emoționa gândul că voi vedea Bucureștiul, că voi cunoaște copii din întreaga țară!
Împreună cu doamna învățătoare Coșereanu Mihaela, am ajuns la București cu trenul, iar până
să ne cazăm la C.T. ,,Dumitru Moțoc”, am vizitat minunatul muzeu ,,Grigore Antipa”. Înainte de a ne
caza, am făcut cunoștință cu organizatorul concursului, doamna Ligia Georgescu – Goloșoiu, care
ne-a urat bun venit și succes la concurs.
Ziua olimpiadei a sosit! București, vineri, 4 mai 2018. Am pornit în grup spre Școala Superioară
Comercială ,,Nicolae Kretzulescu” și am admirat frumusețea clădirilor. Timp de două ore am încercat să rezolvăm
cât mai bine problemele primite la concurs.
Până la festivitatea de premiere ne-am bucurat de vizita la Ministerul Agriculturii și la Teatrul Național.
Chiar dacă eu nu am obținut niciun premiu, m-am bucurat fiindcă toți participanții au primit câte o diplomă și
cadouri, printre care și o carte cu autograf din partea scriitoarei Mihaela Coșescu: ,,Bicicleta fermecată”.
Au fost pentru mine zile de neuitat, senine, călduroase și pline de emoții. Am legat prietenii, în special cu Alexandra,
colega mea din Comănești, Bacău. Am cunoscut-o și pe Miruna, prezentatoarea emisiunii ,,Jurnal pentru copii”!
Important e că educația financiară a unit atâția copii și adulți, care au încercat să pună în valoare munca,
respectul pentru muncă și cât de important e să ne gestionăm bine banii!

Laza Alexia – Nicola, clasa a IV-a A,
Școala Gimnazială ,,Ioan Slavici”, Oradea
prof. Coșereanu Mihaela
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O zi minunată
La invitaţia doamnei Ligia Georgescu-Goloşoiu am participat la Concursul Național de Educație financiară
„Olimpiada Micilor Bancheri” - faza naţională, în calitate de evaluator. Subiectele mi s-au părut cuprinzătoare, potrivite
pentru nivelul de înţelegere al elevilor, au solicitat gândirea şi atenţia lor şi le-au dat posibilitatea să-şi exprime propriile
idei. Problemele propuse pentru rezolvare au fost desprinse din viaţa cotidiană. Cred că v-am stârnit curiozitatea.
În timpul evaluării am constatat că toţi elevii participanţi la acest concurs au muncit, s-au pregătit şi au
aplicat ce au învăţat. Unele lucrări erau îngrijite, scrise caligrafic cu măiestrie şi încercam să-mi imaginez
„autorii lor”. La finalul activităţii mele, catedra s-a umplut de o mulţime de diplome binemeritate de aceşti mici
finanţişti. Am trecut din nou în sala festivă. Pluteau emoţiile. Toată lumea aştepta. M-am gândit că acolo toţi
copiii sunt câştigători: au realizat un schimb de experienţă unii cu alţii, au discutat despre bune practici, au
tremurat unul lângă altul indiferent de zona geografică din care au venit, au comunicat idei, opinii, gânduri,
sentimente şi s-au distrat împreună.
Am admirat şi proiectele realizate de elevi, care au fost expuse în cadrul evenimentului.
Felicitări elevilor, dascălilor, părinţilor şi organizatorilor pentru această zi minunată pe care am trăit-o alături de
ei la Bucureşti! M-am simţit onorată să constat ce elevi valoroşi au venit la concurs şi cum cadrele didactice muncesc
cu pasiune pentru a imprima respectul faţă de muncă, cultivă creativitatea, inovaţia şi gândirea logică a elevilor.

prof. înv. primar Gabriela Popovici
Şcoala Gimnazială nr. 11 „Ştefan Octavian Iosif” Braşov
,,A fost prima participare la
Olimpiada Micilor Bancheri şi
sunt foarte bucuroasă pentru
că am câştigat locul II.
A fost o experienţă minunată şi
vă mulţumesc pentru cadouri.”

Tudose Teodora,
clasa a III-a A SBS
Şcoala Gimnazială nr. 11, Buzău
înv. Ionescu Raluca Diana

,,O să continuăm studierea
opţionalului Educaţie Financiară
şi în anul şcolar următor deoarece
educaţia financiară ne ajută
să menţinem un echilibru financiar,
ne învaţă cum să gestionam
veniturile noastre şi
să cheltuim mai puţin.”

înv. Ionescu Raluca Diana
Şcoala Gimnazială nr. 11, Buzău

Impresii ale copiilor clasei a IV-a B după primul an de studiu
al opţionalului Educaţie Financiară
R.C.: „ Am aflat care e cea mai veche bancă din România, dar aş vrea să ştiu care este cea mai veche bancă din lume.”
B.M.: „Obiectul m-a ajutat să pricep tot: de la robor, la dobândă, la inflaţie şi deodată m-am trezit direct la
Bucureşti, la Etapa Naţională. Vizita la BCR a fost cea mai frumoasă: informaţii noi, socializare, mâncare şi
povestiri. Apoi, câştigul coechipierei au făcut din acest eveniment prima aventură în lumea financiară.”
I.A: „Această materie m-a ajutat să chibzuiesc banii şi să-i economisesc la bancă, în contul meu.”
A.R.: „M-a ajutat să înţeleg o mare parte din lumea adulţilor.”
A.M.: „Educaţia financiară m-a bucurat şi m-a ajutat în multe situaţii, să-l lămuresc pe fratele meu mai mic
despre vârsta de care ai nevoie pentru a-ţi deschide un cont la bancă.”
T.M.: „Educaţia Financiară m-a ajutat să înţeleg mai bine ce sunt banii, vreau să continui studiul, ca să mă
descurc singur. Am trăit momente frumoase când am confecţionat şi am vândut agendele noastre.”
B.M.: „M-a ajutat mult să strâng o sumă mai mare de bani în puşculiţă, învăţând şi cum să economisesc.”
P.E.M.: „O experienţă frumoasă a fost când am îmbinat Geografia cu Educaţia Financiară şi când le-am
susţinut pe fetele de la olimpiadă.”
P.M.: „Disciplina m-a ajutat foarte mult cu economisirea banilor. Înainte, primeam 20 lei pentru parc (în caz
de nevoie) şi îi cheltuiam pe toţi, aproape. Acum cheltuiesc cel mult 10 lei. Consider că am învăţat să folosesc
banii în scopuri care-mi aduc avantaje. Sunt lucruri mai dificile, nu le înţeleg, aş dori să mi se explice o dată, e
nevoie să mai studiez şi în gimnaziu.”
S.I.: „Cel mai mult mi-a plăcut ora în care am învăţat personalităţile de pe bancnote.

Clasa a IV-a B, Liceul Pedagogic „Spiru Haret”, Buzău
Prof. înv. primar Jarcă Maria
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Emoţii
Era o dimineață frumoasă de primăvară, dimineața zilei de 4 mai 2018. Soarele se oglindea discret în bobițele
de rouă, prefăcute parcă în mărgăritare. Un vânticel șovăielnic purta pe aripile sale puful de păpădie, ca într-un
vals. Parfumul seducător al naturii îmi insufla o stare de fericire.
Pe fundalul unei zile ce părea să fie unică, cuprins de o emoție pe care nu o pot descrie în cuvinte, pășesc,
alături de doamna învățătoare și de mama, în curtea celebrului Liceu Economic ”Nicolae Kretzulescu” din
București, pentru a participa la prima olimpiadă din viața de elev, Olimpiada Micilor Bancheri.
Eram asemenea unui puișor neștiutor, care încerca să nu se despartă de mama sa. Am prins însă curaj în
momentul în care am văzut mulțimea de copii și părinți. Ochii lor erau invadați de aceeași lumină aparte, ce trăda
agitația, emoția, curiozitatea sau poate nerăbdarea, stări care mă dominau și pe mine.
Până în acest moment, cea mai mare provocare pentru mine a fost participarea la Olimpiada Micilor Bancheri.
Prin multă muncă, mânat de ambiție, pregătit cu dragoste și profesionalism de doamna învățătoare, susținut
și încurajat tot timpul de familia mea și, nu în ultimul rând, vegheat de Dumnezeu, am reușit să devin ”Micul
bancher al anului 2018”.
În momentul în care am fost nominalizat pentru locul I, o serie de trăiri mi-au invadat sufletul. Deși am plecat
de acasă cu gândul că este important că am ajuns până în acest punct final, Dumnezeu mi-a arătat că munca nu
rămâne nerăsplătită. Obținerea acestui premiu m-a încurajat să am mai multă încredere în propriile forțe și să
lupt pentru ceea ce îmi doresc.
Ziua de 4 mai 2018 va rămâne o zi de care îmi voi aminti probabil toată viața.

Micul bancher al anului 2018 - Sandu Matei Ștefan
îndrumat de prof. înv. primar Daniela Filofteia Stoica
Liceul Teoretic ,,Iulia Zamfirescu’’ Mioveni, județul Argeș
Experiența plăcută și utilă a implementării disciplinei opționale „Educație financiară” în anul școlar
2016 – 2017 ne-a determinat ca în anul școlar 2017 – 2018 să aprofundăm cunoștințele despre lumea
financiară prin diverse proiecte interdisciplinare pe care le-am implementat la clasă.
Olimpiada Micilor Bancheri organizată exemplar în fiecare an de către Asociația pentru Promovarea
Performanței în Educație este evenimentul care reușește să creeze cadrul competitiv de manifestare atât a spiritului
de echipă și a colaborării în grup, cât și a dorinței individuale de a fi cel mai bun.
Lumea financiară – o lume accesibilă până de curând numai adulților, o lume atât de importantă în societatea
actuală și o lume atât de puțin explicată copiilor – reușește să își facă loc printre disciplinele monopol ce pot fi
studiate în învățământul primar și gimnazial, oferind prin disciplina opțională „Educație financiară” instrumente
utile copiilor în viața cotidiană.
Pentru mine și pentru copiii din clasa mea, evenimentul național în care s-au întâlnit reprezentanți ai celor care
au studiat această disciplină este unul de referință în peisajul competițiilor școlare. Învățare prin acțiune, muncă
în echipă, studiu individual, aplicabilitatea informațiilor în viața reală, vizite în instituții bancare, motivație pentru
învățare, emoție, satisfacție, toate s-au regăsit în ceea ce organizatorii au numit Olimpiada Micilor Bancheri.

prof. Mîndru Cătălin – Emil,
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Vaslui
„Olimpiada Micilor Bancheri nu a fost pentru mine doar o competiție, ci o lecție de viață din care am învățat
mai multe decât aș putea învăța într-un an de școală. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-am
învățat a fost că, nu contează cât de inteligent ești, câte note de FB primești la școală sau la câte concursuri ai
fost, ci că, atunci când trebuie să dai tot ce poți din tine, să o faci. Nu te gândi că este prea ușor sau că este la fel
ca celelalte concursuri, căci nu este. Este momentul care te va marca toată viața.

Dughie Victor, clasa a IV-a A
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Vaslui
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Proiecte ale Olimpiadei
,,Educaţia Financiară = Pregătire pentru viaţă!”
,,Vă scriu aceste rânduri pentru a vă felicita pentru iniţiativa pe care aţi avut-o de a crea acest opţional de
educaţie financiară, o premieră în aria învăţământului primar. Când Vlad a venit acasă şi mi-a spus: ,,Mami, de
săptămâna viitoare avem un nou opţional, un opţional despre bani, troc, economie... bănci”, nu am ştiut ce să
spun. Lucrez în domeniul bancar şi aveam convingerea că el deja ştia multe lucruri din acest domeniu.
Aşteptările mele însă au fost mult depăşite atunci când am văzut efectele directe ale însuşirii noţiunilor învăţate
la clasă, a activităţilor desfaşurate de doamna învăţătoare.
Dorinţa lui Vlad de a participa la Olimpiada Micilor Bancheri, la toate fazele acestui concurs, l-a determinat să
citească suplimentar multe materiale, să-şi exerseze abilităţile logico-matematice, prin rezolvarea problemelor specifice,
să-şi dezvolte creativitatea prin construirea unui maxi-rebus, dar şi a unei machete LEGO pentru “Banca Viitorului”.
Surprizele au continuat să apară, astfel că participarea la faza naţională a olimpiadei i-au adus mari bucurii
cum ar fi vizita la sediul MasterCard unde a aflat o mulţime de lucruri interesante despre comerţul electronic,
plăţile on-line, securitatea cardurilor şi participarea la un interviu la Radio3Net în care a povestit despre proiectul
lui în care oamenii sunt înlocuiţi de roboţi cu inteligenţă artificială, iar următoarea monedă va fi... Timpul!
Într-un cuvânt, îmbinarea dintre formal şi non-formal prin tehnici experienţiale face ca acest opţional de
educaţie financiară să fie o soluţie excelentă pentru copii de a învăţa şi exersa noţiuni şi concepte care le vor
fi foarte utile în viaţă, de a creşte persoane responsabile în gestionarea propriilor bugete, de a dezvolta spiritul
antreprenorial al acestora!’’

mama lui Vlad Chiriţescu

Despre macheta LEGO a Băncii Viitorului
Vlad Chiriţescu – 9 ani şi jumătate
“R: - Cum ţi-a venit ideea de a face o macheta LEGO?
V: – Păi, simplu: mă joc LEGO de foarte mult timp şi am strâns
foarte multe piese, aşa că m-am gândit că pot să construiesc o bancă
cu de toate: casierie, birouri, tezaur cu seif, ATM, scaner la intrare
(cum am văzut eu la BNR), căsuţe de valori unde oamenii îşi ţin
lucrurile cele mai de preţ şi altele. Eu am mai participat la un concurs
naţional “Expoziţia Imaginaţiei LEGO” unde am câştigat premiul de
inovaţie şi m-am gândit că sunt priceput la aceste construcţii. De ce să
nu încerc să fac şi o bancă? Aş fi vrut să pot să fac uşa tezaurului să se
deschidă automatizat cu ajutorul unui motoraş, dar timpul a fost scurt
deoarece trebuia să mă pregătesc şi pentru olimpiadă.
R: - Cum ai făcut acest proiect?
V: - Mi-am stabilit mai întâi obiectivul proiectului: o Bancă a Viitorului, apoi m-am gândit ce conţine acum
o bancă şi cum ar mai arăta ea peste 50 - 100 ani şi aşa am ajuns la Banca Viitorului, cum se vede în fotografie.
Apoi, am încercat să fac lucrurile respective cât mai reale ca dimensiune şi funcţionalitate; am strâns piesele,
le-am sortat după formă şi culoare, apoi am început să construiesc piesă cu piesă, pentru ca la final să le îmbin.
Mi-am dat seama că peste 50 - 100 de ani lucrurile vor fi foarte tehnologizate şi aşa mi-a venit ideea roboţilor cu
inteligenţă artificială care vor înlocui bancherii de acum: roboţii vor scana clienţii cu ajutorul scanerului de la
intrare (poarta StarGate) şi vor putea citi profilul lor astfel că vor putea oferi exact serviciile de care au aceştia
nevoie, adică te vor cunoaşte foarte bine fără ca tu să fii nevoit să vorbeşti; tot roboţii vor număra, verifica,
împacheta banii aduşi de maşinile blindate care vor avea pilot automat tot cu inteligenţă artificială, acestea fiind
super securizate, astfel că nu vor putea fi atacate de nimeni; tezaurul nu se va mai deschide cu chei şi coduri, ci
va avea cititoare de retină şi amprentă, plus identificare amprentă vocală, ca şi căsuţele de valori. Clienţii vor avea
la dispoziţie câteva fotolii tehnologizate, care vor permite acestora să facă operaţiuni bancare doar cu ajutorul
minţii, pentru a nu aştepta la rând şi pentru a asigura confidenţialitatea informaţiilor (doar ei şi roboţii vor şti
ce operaţiuni au făcut). Şi m-am mai gândit la ceva: cum de-a lungul timpului au tot apărut şi dispărut monede
şi bancnote, cred că va apărea o nouă monedă: moneda TIMPULUI. Asta ar rezolva problema pe care o aud tot
timpul la mami: că nu are suficient timp să facă una sau alta! Cred că oamenii ar fi dornici să cumpere TIMP, iar
cei care nu lucrează şi nu au bani ar fi dornici să vândă ceva timp şi să câştige astfel bani cinstiţi! Da, eu aşa cred:
că Banca Viitorului va da posibilitatea unora să vândă şi altora să cumpere timp, eventual să facă schimb între ei,
ca un troc şi toată lumea ar fi mulţumită! Dar eu sunt sigur că va apărea şi această monedă! Poate nu acum, dar
peste 100 de ani, cu siguranţă!”

Proiecte ale Olimpiadei
Maxi-REBUS
1. instrument de plată de debit... care poate fi şi de călătorie;
2. monedă folosită în Grecia Antică;
3. instituție unde se negociază hârtii de valoare (acţiuni, obligaţiuni);
4. termen limită la care persoana care s-a împrumutat trebuie să
efectueze plăţile conform contractului de credit;
5. sumă de bani care trebuie plătită sau primită pentru utilizarea
banilor, în cadrul unei datorii, în legătură cu un depozit;
6. aparat de unde se pot retrage bani;
7. fenomen specific perioadelor de criză economică, constând în
deprecierea banilor, fapt care duce la scăderea puterii de cumpărare
a banilor;
8. moneda României sau... regele animalelor;
9. infracţiune;
10. activitate desfăşurată de bănci sau societăţi financiare prin care
sunt ajutaţi clienţii să obţină servicii sau produse;
11. ceva ce se ţine doar la bancă...;
12. unde se ţin comorile;
13. instituție care are ca obiect principal de activitate atragerea de
depozite și acordarea de credite;
14. împrumut sau...;
15. material din care e făcut... leul românesc;
16. un altfel de ban decât moneda;
17. un altfel de portofel... unul electronic;
18. serviciu specializat în cadrul unei bănci care se ocupă cu
verificarea, sortarea, numărarea, împachetarea banilor;
19. simbol matematic pentru egalitate;
20. locul unde se tipăresc bancnotele;
21. cineva care garantează pentru tine când vrei să iei un credit...;
22. un bănuţ sau o ...;
23. fotografie creată cu laser, care reprezintă o imagine tridimensională,
folosită ca o măsură de prevenire a falsurilor la carduri şi bancnote;
24. document care arată operaţiunile efectuate într-un cont, într-o
perioadă de timp determinată, precum şi soldul contului la începutul
şi sfârşitul perioadei respective;
25. cu ce rămânem după ce scădem cheltuielile din venituri;
26. codul numeric personal de identificare, cu caracter strict confidenţial,
ce este necesar atunci când plătim cu cardul sau... un conifer;
27. a da banii împrumutaţi înapoi băncii;
28. locul unde se fabrică monedele;
29. mod de economisire ce constă într-o sumă de bani depusă în cont
pentru o anumită perioadă şi pentru care se primeşte dobândă la scadenţă;
30. proces prin care datele de identificare tipărite pe un card sunt
scrise cu caractere în relief;
31. taxa plătită bancii atunci când se efectuează o operaţiune bancară;
32. maşină specială cu care se transportă sacii cu bani şi alte valori;
33. sumă de bani care se plăteşte lunar în vederea achitării unui
împrumut;
34. totalitatea veniturilor şi cheltuielilor unei familii, întreprinderi,
stat, etc. prevăzute pentru o perioadă de timp determinată;
35. monedă, alta decât moneda națională;
36. a pune de o parte, a strânge bani, a ......;
37. operaţiune prin care se stinge o obligaţie prin achitarea sumei în
numerar sau prin virament bancar în favoarea beneficiarului;
38. un altfel de schimb de mărfuri sau servicii... în care nu se folosesc
banii;
39. operaţiune prin care are loc tăierea unui anumit număr de zerouri
din moneda naţională, realizat cu scopul întăririi monedei naţionale.

1. CEC; 2. DRAHMA; 3. BURSA; 4. SCADENTA; 5.DOBANDA;
6. BANCOMAT; 7. INFLATIE; 8. LEU; 9. FRAUDA; 10. IMPRUMUTA;
11. CONT; 12. TEZAUR; 13. BANCA; 14. CREDIT; 15. POLIMER;
16. BANCNOTA; 17. CARD; 18. CASIERIE; 19. =; 20. IMPRIMERIE;
21. GARANT; 22. MONEDA; 23. HOLOGRAMA; 24. EXTRAS;
25. PROFIT; 26. PIN; 27. RAMBURSA; 28. MONETARIE; 29. DEPOZIT;
30. EMBOSARE; 31. COMISION; 32. BLINDATA; 33. RATA; 34. BUGET;
35. VALUTA; 36. ECONOMISI; 37. PLATA; 38. TROC; 39. DENOMINARE.

Despre maxi-rebus
“DE CE un rebus?
Pentru că rezolvarea unui rebus este o provocare, iar micilor bancheri le plac MULT provocările!
Termenii din domeniul financiar nu sunt chiar aşa de dificili… îţi pun mintea la contribuţie şi ai o mare
satisfacţie când reuşeşti să rezolvi… enigma!”
Vlad Chiriţescu

Machetă realizată de elevii clasei a IV-a A, Şcoala Gimnazială Onceşti, jud. Maramureş
pentru Faza Naţională a OLIMPIADEI MICILOR BANCHERI, Bucureşti - 2018
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