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Editorial

Bucuria împlinirii
Am constatat o lipsă a culturii generale în
România, dar mai ales a celei financiare, precum şi lipsa
literaturii financiare pentru cei mici, în condiţiile în care
produsele şi serviciile financiare sunt tot mai sofisticate,
iar incluziunea financiară lipseşte cu desăvârşire. Este
mare nevoie de a impune respectul noilor generaţii faţă
de muncă, bani, instituţii, persoane. Trebuie creată o
anumită independenţă financiară, ţinând cont de noile
tendinţe de pe piaţa muncii.

De aceea, am considerat extrem
de necesară implementarea
la nivel naţional a disciplinei
opţionale Educaţie financiară,
în acest scop înfiinţând în anul
2014 Asociaţia pentru Promovarea
Performanţei în Educaţie (APPE).

Înainte de a trece la demararea proiectelor educaţionale, am făcut o cercetare de piaţă, atât în
ţară, cât şi în străinătate. În ţările dezvoltate ale Europei, dar şi în ţările din jurul României, se studia
educaţia financiară, fie obligatoriu la şcoală, fie opţional sau prin dezvoltarea unor activităţi tematice
cu ocazia anumitor evenimente (de exemplu, Global Money Week). În ţara noastră, am identificat
necesitatea schimbării mentalităţii noii generaţii, respectiv punerea bazelor unui stil de viaţă nou,
chibzuit, responsabil, care nu încurajează consumul, nici creditarea, ci economisirea.
Consider că, pentru realizarea educaţiei financiare la noi în ţară, trebuie ca această disciplină
să fie studiată în şcoală, în mod organizat, pe baza unei programe şcolare, prin realizarea unui
cadru juridic necesar (încheierea unor parteneriate) şi prin accesul liber, egal şi gratuit al elevilor la
manualele şcolare.
Am început în anul şcolar 2013-2014, prin introducerea educaţiei financiare (în CDŞ) la nivelul
învăţământului primar. În prezent, derulăm
trei proiecte, pe parcurs adăugând şi educaţia
financiară la preşcolari şi un proiect la nivelul
gimnaziului.
Iniţial, proiectul a fost demarat de BNR în
parteneriat cu MEN. Începând cu martie 2018,
a fost continuat de către APPE, în parteneriat
cu MEN, dorindu-se continuarea introducerii la
nivel naţional a disciplinei Educaţie financiară
în învăţământul preuniversitar, respectiv în cele
trei cicluri de învăţământ: preşcolar, primar şi
gimnazial.
Educaţia Financiară este predată ca obiect de sine stătător, interdisciplinar sau folosind metoda
integrată, în cadrul uneia sau mai multor arii curriculare. Această disciplină a fost introdusă gradual în
şcoli, au fost îmbunătăţite manualele şi au fost elaborate materiale de promovare. Manualele pentru clasa
a III-a şi/sau a IV-a sunt certtificate internaţional, respectiv de Child and Youth Finance International.
S-au înscris la acest curs opţional în cei șase ani de proiect: 409.100 elevi și profesori din întreaga
țară, din care 80.000 elevi în acest an şcolar.
Începând cu anul şcolar 2017-2018, Educaţia financiară se predă şi la gimnaziu prin dezvoltarea
unui proiect pilot în judeţele Argeş, Bacău, Bihor, Maramureş, Mehedinţi, Prahova,Timiş,Vaslui.
Sunt incluşi, la cerere, şi elevi din Republica Moldova, iar din februarie 2019 se va dezvolta un
proiect pilot pentru liceu.
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Proiectele se bucură de succes
atât la nivel naţional
(disciplina se predă în toate judeţele),
cât şi la nivel internaţional.
Promovări ale acestora s-au efectuat la
Banca Centrală Europeană şi la reuniunile
internaţionale ale Child and Youth Finance
International (unde România a obţinut
două premii în anul 2014 şi în 2017)
şi la OECD (APPE fiind membru afiliat
la această instituţie din anul 2017).

Derularea proiectelor, a presupus şi realizarea unor activităţi specifice care să contribuie la
îmbinarea educaţiei formale (şcoala) cu cea non-formală, la realizarea interdisciplinarităţii prin
acţiuni ca:

• Organizarea în Săptămâna Altfel a unor vizite la Muzeul BNR şi la bănci partenere;
• Derularea unor activităţi de educaţie financiară în Global Money Week;
• Organizarea Olimpiadei Micilor Bancheri pentru învăţământul primar, un concurs naţional

de educaţie financiară ajuns la cea de a V-a ediţie, înscris în CAEN MEN 2016-2018, concurs premiat
de Bursa de Valori Bucureşti cu ocazia deschiderii anului bursier 2018;

•

Realizarea de proiecte şi afişe prin îmbinarea elementelor de matematică, istorie,
antreprenoriat, muzică, desen, tehnica negocierii etc.
Educaţia financiară reprezintă inovaţie în educaţie. În acest sens, am organizat şi pentru dascăli
conferinţe naţionale şi internaţionale, dar şi simpozioane naţionale precum cele două ediţii
din 2015-2016 ale Simpozionului naţional “Formarea şi evaluarea competenţelor în predarea
educaţiei financiare la nivelul învăţământului primar: metode şi tehnici moderne de predare”.
În plus, în vederea desfăşurării orelor de educaţie financiară, APPE, în parteneriat cu CCD
şi ISJ Maramureş a depus documentaţia pentru acreditarea unui curs de formare continuă pentru
profesorii din învăţământul preuniversitar care doresc să predea educaţie financiară. Cursul
de formare continuă pentru educaţie financiară a fost aprobat prin Ordinul nr. 3019/ 08.01.2018 al
Ministrului Educaţiei și are 62 de ore și 15 credite transferabile.
APPE, în colaborare cu AlphaBank România SA şi dezvoltatorul Tara Interactive a lansat
,,KIDS - o afacere de succes”, prima aplicație on line de educaţie financiară din România, ca un mod
distractiv prin care preşcolarii şi elevii din clasele primare vor învăţa şi vor putea exersa concepte
financiare care să îi ajute să gestioneze banii de-a lungul vieţii.
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Editorial
Kids – o afacere de succes, disponibil acum pentru descărcare pe dispozitive iOS și Android

și online pe site-ul appe.ro, este o combinaţie de joc educaţional (cu noţiuni teoretice), cu rezolvări
de probleme (problem-solving) şi puzzle. Prin predarea educaţiei financiare în şcolile din România,
urmărim aplicarea celor mai bune practici din Uniunea Europeană (recomandate atât de OECD,
cât şi de BCE) cum ar fi: utilizarea aplicaţiilor informatice pe teme economice (gamification) sau
digitalizarea manualelor în vederea formării unei generaţii mai responsabile cu finanţele.

Provocări şi aspiraţii

* Continuarea studierii disciplinei Educaţie Financiară la nivelul învăţământului preuniversitar.
* Implementarea în şcoli a celor mai bune proiecte propuse de participanţii la Olimpiada

micilor bancheri (exemplificăm realizarea unei bănci-live).

* Organizarea în şcoli de activităţi consacrate sărbătoririi Zilei Internaţionale a Economisirii,
31 octombrie, Global Money Week.
* Digitalizarea treptată a manualelor.

Autor: Ligia Goloşoiu, Doctor în Economie, Preşedinte APPE,
articol publicat în nr. 6 al Newsletter-ul AAFBR
Ligia GEORGESCU-GOLOȘOIU,
doctor în economie din anul 1996, a absolvit ASE
București - Facultatea Comerț, specializarea Relații Economice
Internaționale. A lucrat peste 31 ani în cadrul BNR unde a deţinut funcții
ca economist, economist principal, inspector, şef serviciu, consilier direcţie atât
la nivel de filială, cât şi în Centrală. Are o experienţă de peste 20 ani în calitate
de conferențiar asociat la ASE și IBR. În anul 2007, a scris prima carte de educaţie
financiară adresată celor mici, ,,Banii pe înțelesul copiilor”. Ulterior, începând cu
anul școlar 2013-2014, a ințiat și implementat împreună cu BNR, proiectul național de
introducere a noțiunilor de educație financiară la nivelul învățământului primar, a coordonat grupul de
lucru care a elaborat programa școlară de educație financiară pentru învăţământul primar, a fost membru în
grupul de lucru, la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale, care a elaborat programa şcolară pentru educaţie
economico-financiară clasa a VIII-a (un mix de educaţie financiară şi antreprenoriat) pentru învăţământul
obligatoriu, fiind autorul primelor manuale de educaţie financiară. În prezent, este Preşedinte al Asociaţiei
pentru Promovarea Performanţei în Educaţie (APPE) prin intermediul cărei dezvoltă proiecte la nivel
naţional pentru introducerea educaţiei financiare ca disciplină opţională în învăţămantul preuniversitar.
Organizează conferinţe interne şi internaţionale şi concursul naţional pentru învăţământul primar
numit ,,Olimpiada Micilor Bancheri”.
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Educaţie timpurie

Cum am făcut cunoştinţă cu Educaţia Financiară?
Ne-am înscris cu mult entuziasm în programul Educație
Financiară și așteptam ziua în care vom face cunoștință oficial
cu ceea ce înseamnă acest program. Am avut câteva discuții
introductive pentru a stârni curiozitatea și interesul copiilor. Nu a
trecut foarte mult și ziua mult așteptată a sosit. Am fost anunțați
că au sosit pachetele cu manualele Educație financiară prin joc.
Copiii erau tare nerăbdători.
Manualele au fost distribuite gratuit copiilor din clasele
înscrise în programul care urma să ne dezvăluie informații
necunoscute.
Elevii așteptau cuminți în bănci. Au primit cărțile și au început
să le răsfoiască fără să mai aștepte încuviințarea cadrului didactic.
Desenele frumoase, titlurile atrăgătoare i-au făcut pe cei
mici să-și dorească să afle conținutul textelor. Așa a început prima
oră de Educație financiară la clasele a II-a B și a II-a O ale Școlii
Gimnaziale nr.195 din București, sectorul 3.
Minutele au trecut repede, prea repede și ora s-a terminat fără să ne dăm seama. Eram curioși
să aflăm cât mai multe lucruri interesante despre monede și bancnote, despre cum arată ele, valoarea
lor și ce putem cumpăra cu ele.
În ora următoare de educație financiară, ne-am familiarizat cu noțiunea de troc, am aflat
ce înseamnă și, ca să înțelegem mai bine, am făcut schimb de mici obiecte între noi, care aveau,
aproximativ, aceeași valoare. Ne-am transformat în adevărați actori pentru a intra în rolul unor
personaje.
Și celelalte ore s-au scurs la fel de frumos și interesant. De fiecare dată, aflam ceva nou și
interesant.

Am învățat să fim
chibzuiți,
să apreciem munca
celor din jur și a
noastră,
să devenim economi,
să facem diferența
dintre necesitate și
dorință.
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Educaţie timpurie
O experiență foarte plăcută în cadrul acestui program, a fost și vizita
unui manager B.C.R. Doamna s-a prezentat și ne-a explicat, pe înțelesul nostru,
importanța lucrurilor în viață, valoarea lor și felul în care trebuie să le prețuim.
Am vizionat împreună un filmuleț care întărea toate cunoștințele pe care
le-am dobândit în orele de Educație financiară.
La finalul orei, ne-a felicitat și am primit carnețele dreptunghiulare cu
bancnote tipărite pe file. Toți eram fericiți. La plecare, ne-a fost dăruită și o
pușculiță pentru clasă. Ne-au copleșit darurile primite. Am mulțumit frumos și
am reînnoit invitația doamnei manager în școala noastră.
Zilele au trecut, cu ore și concursuri și, iată că, în luna martie urma să
desfășurăm alte activități care să ne dezvolte!
Într-una din zile, am primit mail-ul care ne anunța Olimpiada micilor
bancheri și Global Money Week (12-18 martie 2018). Pentru că suntem în clasa
a II-a, nu ne-am putut înscrie la olimpiadă, însă colegii noștri din clasele a
III-a și a IV-a au participat la acest concurs minunat. Noi ne-am propus să
organizăm și să desfășurăm un târg, acțiune care ne permitea să valorificăm cunoștințele dobândite
pe parcursul orelor de Educație financiară. La târg, și-au anunțat participarea toate clasele înscrise
în program. Urma să fie o experiență de neuitat.
Am discutat cu elevii mai multe aspecte: să analizeze ce fel de produs ar putea sa fie mai bine
vândut, rentabilitatea, cum să stabilească prețul corect, ce ar putea face pentru obținerea unui profit
bun, despre strategia de marketing, despre cum trebuie să îi abordeze ei în calitate de vânzători
pe cumpărători, cum să li se adreseze, cum să își modifice prețurile în funcție de cerere. La final,
vor calcula costul de producție și profitul. Le-am precizat că banii strânșii vor fi donați unor cauze
umanitare cu ocazia sărbătorilor de Paște.
Următorul pas a fost acela de a realiza un afiș care avea rolul de a promova activitatea noastră.
Astfel, joi 15 martie 2018, între orele 10-12, urma să se desfășoare în curtea școlii un târg cu vânzare,
"Târgul primăverii". Ne-am pregătit cu obiecte diferite, unele confecționate de noi, altele pe care
doream să le vindem sau să le schimbăm.
Curtea școlii s-a aglomerat rapid cu foarte mulți elevi. Eram și vânzători și cumpărători. De la ferestrele
de sus, se putea observa mai bine forfota copiilor. Își așezau mese pliante, scaune sau bănci luate din clase.
Fiecare își dorea să prindă un loc bun pentru a-și expune marfa. Curtea școlii era un adevărat târg.
Eram mândri că știam să ne lăudăm marfa, să-i scoatem în evidență calitățile, să negociem și
să obținem prețuri apropiate de cele propuse. Eram dornici să socotim INVESTIȚIA făcută și să
calculăm PROFITUL din vânzare.
Pe fețele copiilor se citea încântarea și am decis să repetăm această activitate și cu altă ocazie.
Luna martie a fost cu adevărat o lună dedicată Educației financiare. La finalul lunii, în cadrul
programului Școala altfel, am avut grijă să includem o activitate care să ne permită îmbogățirea
cunoștințelor în acest domeniu. Luni, 26 martie 2018, am vizitat la prima ora B.N.R. Ne-au impresionat
arhitectura clădirii, istoria ei, tot ce ne-a fost arătat și explicat. Am vizitat Sala de Consiliu. Ni s-a
părut extraordinară. Am admirat pictura lui Grigorescu, am văzut o parte din tezaurul țării, aur,
monede și bancnote. Totul a fost minunat!
Suntem mândri că am intrat în acest
program și așteptăm cu nerăbdare
orele din anul școlar următor.
Experiența a fost plăcută
și dorim să o continuăm!

Prof. dr. Canepescu Mariana,
Prof. Șmuleac Gabriela
Școala Gimnazială nr. 195, București
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Abecedar financiar

Plata online – mai rapid, mai simplu şi mai sigur
Cine este PayU?
PayU este un furnizor global
de servicii de plată pentru companii ce
operează în 18 țări pe patru continente.
În România, PayU este lider pe piața
de plăți online și procesează aproximativ
50.000 de tranzacții pe zi.
Dacă vei cumpăra de la comercianți
precum: BlueAir, UPC, Altex, Vivre,
NN Asigurari, Allianz Direct, Eventim.ro,
Decathlon, Fashion Days și alții,
atunci vei plăti online prin PayU.

Plățile online sunt parte din comerțul
online, un domeniu care se dezvoltă de la
an la an. Odată cu dezvoltarea acestuia și
plățile online au parte de aceeași dinamică.
Este foarte important ca orice persoană care
vizitează un magazin online și cumpără de aici
să cunoască care sunt metodele de plată oferite
de platforma respectivă, cum funcționează și
care sunt beneficiile.

Ce este o plată online?
Plata online este procesul prin care plata unei
achiziții se face prin intermediul internetului, de pe
calculator, tabletă, laptop sau un dispozitiv smartphone.
PayU oferă mai multe modalități de plată online
precum:

• Plata online prin card bancar
• Plata online cu cardul în rate
• Plata online prin credit
• Plata online din interfața de internet banking
• Plăți automate: Pay by Click și Pay on Time

Cum poți face plata online?
Să plătești online
este foarte simplu.

Gândește-te că ești într-unul dintre magazinele online preferate și
ai adăugat în coșul de cumpărături produsele mult dorite. Următorul
pas este să mergi spre pagina de plată unde ți se vor oferi mai multe
modalități de plată online.
Dacă selectezi una dintre ele, cel mai probabil vei fi direcționat pe pagina
procesatorului de plăți online prin care se face această plată. Atenție însă:
există și situații în care magazinul online îți poate oferi propria platformă în
care să îți introduci datele de card. În oricare dintre cele două posibilități,
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pasul următor este să introduci în deplină siguranță datele
tale de card, în funcție de modalitatea de plată aleasă. Apeși
apoi butonul ,,Plătește”, iar tranzacția ta poate urma apoi un
terminal 3D Secure sau un termina non 3D Secure. Ce înseamnă
acest lucru: dacă este un terminat 3D Secure, atunci tu vei
introduce parola primită prin SMS pentru a finaliza plata. Dacă
este un terminal non 3DSecure, atunci plata ta va fi procesată
automat, fără a introduce o nouă parolă. Suma de plată este apoi blocată din contul tău, iar PayU
verifică tranzacția aplicând peste 100 de filtre antifraudă. Dacă totul este in regulă, magazinul online
este informat că plata s-a autorizat cu succes, suma este retrasă din contul tău și vei primi un e-mail
care îți confirmă plata. Tot acest proces se întâmplă, în mod normal, în mai puțin de 5 secunde. Acum
mai ai de așteptat doar curierul să îți aducă comanda!

De ce e bine să plătești online?

• Este mai rapid și mai comod.
• Este mai simplu.
• Este mai sigur.
• Economisești timp.
• Banii tăi sunt în siguranță.
• Ești mereu în control și îți poți recupera banii rapid.
De reținut!

Online poți cumpăra tot ce îți dorești, din toate colțurile lumii și poți
plăti ușor, rapid și în siguranță. Verifică însă de fiecare dată că magazinul
online de unde comanzi este sigur:

• Are toate datele de contact și
îl poți identifica ușor la Registrul
Comerțului.
• Pe site găsești o serie de sigle
în care poți avea încredere, precum
Mastercard, parteneri de plată,
asociații, sigle ISO, sigle de încredere,
sigle ale certificatelor de securitate
(McAfee Secure, Thawte).
• Lucrează cu un procesator de
plată cunoscut și de încredere, așa
cum este PayU. Un procesator de
plată licențiat are obligația legală
de a verifica toți comercianții cu
care lucrează pentru a vedea dacă
aceștia respectă legislația în vigoare.
• În pagina de plată, în fața URL-ului
vezi fie un lacăt, fie „https”.
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Abecedar monetar

ROBOR: între realitate şi mit!
De mai bine de jumătate de an ROBOR a devenit mărul discordiei în
societatea românească, neexistând zi să nu apară pomenit în media scrisă sau
la radio și televiziune. Toată lumea vorbește cu îngrijorare despre ROBOR,
făcând tot felul de scenarii mai mult sau mai puțin pesimiste cu privirea la
evoluția sa. O simpla cătare pe Google a cuvântului „ROBOR” ne arată că
există aproximativ 1.890.000 de rezultate. De ce și cum a ajuns acest fenomen să
inflameze spiritele sunt întrebări la care voi încerca să răspund în continuare.

Dar ce este ROBOR-ul și cum este el stabilit?
ROBOR-ul - Romanian Interbank Offer Rate, este rata de referință a pieței monetare
interbancare pentru depozitele plasate, denumită în acest fel începând cu noiembrie 2007. Anterior
acestei date, denumirea a fost de BUBOR (Bucharest Interbank Offer Rate). Depozitele plasate
reprezintă oferta de lichidități a băncilor pe piața monetară interbancară, locul unde băncile își
împrumută una alteia bani. Dacă despre ROBOR se vorbește tot mai mult, mai puțin este adus în
discuție ROBID (Romanian Interbank Bid Rate), celălalt indice al pieței monetare interbancare, care
este rata de referință a pieței monetare interbancare pentru depozitele atrase de către participanții
la tranzacții. ROBID și ROBOR sunt calculate de către Reuters ca medie aritmetică a ratelor
dobânzilor practicate de 10 instituții de credit relevante pentru piața românească din punct de vedere
al activității pe piața monetara interbancară. Aceste 10 bănci comerciale sunt selectate potrivit
criteriilor de performanță definite anterior, lista fiind actualizată la fiecare 6 luni. Regulile privind
stabilirea ratelor de referință ROBID și ROBOR sunt fixate de către Banca Națională a României.
Tot ea este cea care publică ratele de referință, transmise de Reuters, în fiecare zi lucrătoare la ora
11.00 AM. Aceste reguli definesc principiile, modul de stabilire și de publicare a ratelor de referință,
drepturile și obligațiile părților implicate pe durata stabilirii ratelor de referință ROBID și ROBOR.
Activitățile desfășurate pentru stabilirea ratelor de referință ROBID și ROBOR poartă
denumirea de „fixing”. În cadrul acestui proces, cele două rate de referință sunt cotate pentru scadențele
de o zi (O/N), T/N (1 zi începând din ziua lucrătoare următoare datei fixing-ului), o săptămână (1W),
o lună (1M), 3 luni (3M), 6 luni (6M), 9 luni (9M) și respectiv 12 luni (12M). Astfel, ratele de referință
sunt stabilite pe diferite perioade în funcție de orizontul de timp pentru care băncile se împrumută
reciproc. Conform regulamentului, rata ROBID/ROBOR pentru fiecare scadență este calculată de
Reuters ca medie aritmetică a ultimelor rate cotate de fiecare participant (bancă) la fixing pentru
depozitele atrase într-un interval de 15 minute înainte de fixing, după eliminarea extremelor. Rata
cotată de către un participant pentru fixing reprezintă rata la care sunt acceptate depozite în RON
de la alt participant timp de 15 minute de la publicarea ratelor ROBID și ROBOR de către Reuters.
ROBOR-ul este mai popular decât ROBID-ul deoarece intră în componența formulei de
calcul a dobânzilor variabile la creditele bancare, atât pentru persoane fizice, cât și juridice. Această
modalitate de stabilirea a dobânzilor variabile a intrat în vigoare în anul 2010, odată cu publicarea
în Monitorul Oficial a OUG 50/2010. Dintre ratele ROBOR stabilite pe piața monetară interbancară,
cele mai urmărite sunt cele stabilite pentru 3 luni și 6 luni, acestea fiind, de fapt, ratele care intră
în componența ratelor de dobândă variabile. ROBOR a devenit tot mai popular odată cu creșterea
ponderii creditelor acordate în lei.
ROBID-ul și ROBOR-ul nu sunt o invenție românească! Alături de acestea, întâlnim și alți
indici de referință internaționali și naționali. De interes pentru noi este EURIBOR și LIBOR, ambii
folosiți, de asemenea, în calculul ratelor de dobândă variabile la creditele în valută, conform OUG
50/2010. EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) este rata de referință pe piața monetară pentru
valuta Euro la care depozitele la termen interbancare sunt oferite în cadrul zonei euro de către o
bancă de prim rang unei alte bănci de prim rang. Rata este publicată zilnic la orele 11:00 AM (CET),
ora Bruxelles. LIBOR (London InterBank Offered Rate) este rata de referință care oferă o indicație
de rată medie la care băncile care contribuie la stabilirea indicelui pot obține finanțare negarantată
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pe piața interbancară din Londra, pentru o anumită perioadă de timp, într-o anumită valută. Rata
este calculată și publicată zilnic după orele 11:55 AM (GMT, ora Londrei) și este accesibilă prin
sistemele Thomson Reuters sau Bloomberg. Acest indice se calculează ca medie aritmetică a ratelor
de dobândă practicate de principalele bănci pentru 5 valute (lire sterline, euro, dolari SUA, franci
elvețieni, yeni japonezi), având 7 scadențe diferite (overnight, o lună, trei luni etc.).
O lungă perioadă de timp, atât EURIBOR și LIBOR erau centrul atenției pentru debitorii din
România cu credite în valută (care reprezentau marea majoritate a creditelor acordate). Spre deosebire
de ROBOR, evoluțiile acestor indicatori sunt independente de starea economiei românești, deoarece se
formează pe piețe externe. Deși, în prezent, aceste rate au un nivel mai redus decât ROBOR, rămâne în
discuție riscul valutar al acestor credite. Dacă pentru creditele în euro acest risc, depinde, de asemenea
de starea economiei naționale, pentru creditele în dolari și valute exotice, acest risc depinde de raportul
de schimb între euro și aceste monede de pe piețele internaționale (euro este moneda noastră de referință,
celelalte valute cotează încrucișat, funcție de raportul lor cu euro pe piețele internaționale).
De asemenea, fiecare piața monetară națională are propriile rate de referință. Acestea intră în
formulele de calcul ale ratelor de dobândă variabilă la creditele în moneda lor națională, ca în cazul
țării noastre. De exemplu, în Ungaria avem BUBOR (Budapest Interbank Offered Rate), în Polonia
WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate), în Republica Cehă PRIBOR (Prague Interbank Offered
Rate), în Danemarca CIBOR (Copenhagen Interbank Offered Rate), în Suedia STIBOR (Stockholm
Interbank Offered Rate), în Japonia TIBOR (Tokyo Interbank Offered Rate) etc.
Tabel 1.
Numărul de bănci participante în panelul de stabilire a ratelor de referință de pe piața
monetară interbancară

Sursa: ACI Polska, BNR, CNB, Danish Banker’s Association, EMMI, ICE, JBA, MNB, Swedish Bankers’ Association

Care sunt principalii factori care influențează ROBOR?
După cum putem observa, ROBOR se stabilește pe o piață – piața monetară interbancară, deci,
pe baza cererii și ofertei. Altfel spus, este prețul pe care îl plătesc băncile pentru a se împrumuta
între ele. El nu este stabilit administrativ, nu este impus de nimeni! Băncile vin cu oferte și cereri de
lichidități. Astfel, la același nivel de lichiditate din piață, ea este distribuită inegal între actorii pieței
(bănci). Astfel, prețul pieței (ROBOR) este determinat atât de nivelul general de lichiditate din piață la
un moment dat, dar și de nevoile de lichiditate individuale ale participanților. De asemenea, asupra pieței
monetare (ca de altfel asupra oricărei piețe) acționează și factori conjuncturali, dar și factori care țin de
tendința de ansamblu a pieței (fundamentali). În evoluțiile înregistrate de ROBOR în ultimele luni, au
acționat ambele tipuri de factori, ceea ce a făcut ca și viteza de creștere a acestuia să fie mai mare. În
aceeași ordine de idei, ținând cont că avem o economie deschisă, avem atât factori interni, dar și externi.
Unele bănci dispun de exces de lichiditate, dar altele au nevoie de lichidități pentru acordarea
de credite, pentru plățile efectuate de clienți pentru diferite tranzacții, pentru efectuare de diverse
tranzacții financiare sau pentru constituirea rezervelor minime obligatorii la banca centrală (în special
în jurul datei de 25 ale lunii). În funcție de cum cresc aceste nevoi în raport cu oferta de lichiditate, crește
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și prețul lichidității, adică ROBOR. Acești factori intră la categoria factori conjuncturali. Ei pot afecta și
starea de lichiditate generală în economie. Tot în categoria factori conjuncturali intra și nevoie statului de
a se împrumuta pentru acoperirea deficitului bugetar, lucru care se întâmplă la noi în ultima perioadă.
Băncile creditează statul cumpărând titluri de stat, iar pentru acest lucru au nevoie de lichidități.
Un alt factor conjunctural, care, dacă va deveni cronic, va amenința nu doar evoluția ROBOR,
ci și stabilitatea sistemului bancar, este impredictibilitatea legislativă în materie de banking. Ultimele
luni au fost bântuite de o stare de stres în piață dată de un pachet de inițiative legislative de protecție
a debitorilor: limitarea dobânzilor, eliminarea caracterului de titlu executoriu, limitarea valorii
recuperabile a creanțelor cesionate și extinderea dării în plată și pentru creditele Prima Casă. Acestea
ar avea consecințe negative asupra intermedierii financiare în caz că vor fi adoptate (cel puțin în forma
actuală). Acest fapt va afecta nu doar evoluția ROBOR, dar și marjele din componența dobânzilor
variabile, ca urmare a creșterii riscurilor.
Dintre factorii fundamentali interni, cei mai importanți sunt inflația și starea economiei de
ansamblu. Aceștia acționează, în special, asupra ROBOR cu maturități mai lungi (minim 3 luni).
Dacă inflația este în creștere, dobânzile urmează această tendință. Odată cu creșterea anticipațiilor
inflaționiste din economie (toată lumea se așteaptă în viitor ca prețurile să crească) se consolidează și
un trend ascendent al ratelor de dobândă. După cum putem vedea, inflația a urcat la 5,4% în prezent,
de la valori negative în urmă cu 2 ani. Dacă ne comparăm cu Republica Cehă, Ungaria sau Polonia,
putem observa că inflația din țara noastră s-a desprins de pluton începând cu noiembrie 2017 (grafic
nr. 1 linia galbenă). Tot în categoria factori fundamentali interni poate deveni cronicizarea adâncirii
deficitului bugetar și nevoile crescânde ale statului de a se împrumuta. De asemenea, o înrăutățire a
perspectivei mediului de afaceri ar putea crea tensiuni pe piață.
Alături de factori interni, avem și o serie de factori
externi. Dintre aceștia, tendințele generale de creștere
a ratelor de dobândă la nivel internațional (în special
regional), poate influența trendul pe piața monetară
pentru o economie deschisă. Dacă Banca Centrală
Europeană nu a dat încă startul scumpirii creditului, Fed
a făcut-o încă din decembrie 2015.

Care este rolul Băncii Naționale a României pe piața monetară interbancară?
Banca Națională a României are ca obiectiv asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. De
asemenea, din postura de autoritate de supraveghere își propune și asigurarea stabilității financiare. În
această direcție, ea poate să influențeze prin intermediul instrumentelor sale lichiditatea din sistem și,
implicit, ratele de dobândă. În schimb, Banca Națională a României nu controlează ratele dobânzilor
pieței monetare interbancare. Astfel, ea are la dispoziție operațiunile de open market, rezerva minimă
obligatorie și facilitățile permanente oferite instituțiilor de credit. Primul instrument presupune o serie
de operațiuni (repo, reverse repo, emisiune de certificate de depozit, atragere de depozite de la bănci,
vânzare de diverse active eligibile pentru tranzacționare etc.) prin care banca centrală injectează sau
absoarbe din lichiditatea de pe piață. De regulă aceste operațiuni sunt utilizate pentru „reglajul fin” de
lichiditate. Rezerva minimă obligatorie se constituie ca un procent din volumul resurselor atrase de bănci
(în special depozite). O rezervă minimă obligatorie mai mare sau mai mică reduce sau crește lichiditatea
din sistem. De regulă, băncile centrale apelează rar la acest instrument, deoarece are o amplitudine mare
în modificarea nivelului de lichiditate. Prin facilitățile permanente, banca centrale atrage (facilitățile de
depozit) sau oferă (facilitățile de creditare) lichiditate în/din piață. Dobânzile pentru cele două tipuri de
operațiuni constituie un culoar în jurul dobânzii de politică monetară în care, de regulă, se încadrează
ROBOR. Astfel, dacă o bancă nu reușește să atragă lichidități de pe piața monetară interbancară (din
varii motive), poate apela în ultimă instanță la banca centrală prin intermediul facilităților de creditare.
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Prin modificările de rată de dobândă a politicii monetare se dă trendul general al politicii monetare. În
prezent, pentru atragere depozite dobânda este de 1,5%, cea de politică monetară 2,5%, iar cea pentru
acordare de facilități de creditare de 3,5%. Astfel, ROBOR se menține încă în acest interval. Modificarea
ratei dobânzii de politică monetară se face în ton cu inflația și cu obiectivele propuse de către banca
centrală cu privire la ținta de inflație, dându-se trendul general al politicii monetare. Deși inflația a
crescut în prezent la 5,4%, se așteaptă o revenire a acesteia în jurul valorii de 3,5% pe final de an, lucru
confirmat nu doar de prognozele BNR, dar și a unor analiști economici.

Cum a evoluat ROBOR-ul după criză?
După turbulențele de la final de octombrie 2008, dobânzile
de pe piața monetară au avut un trend descendent vertiginos.
Începând cu luna iulie 2009, ROBOR la 3 luni, cât și cel la 6
luni au înregistrat pentru prima dată valori de o singură cifră,
cu o ușoară revenire, dar pentru puțin timp. Un alt prag a fost
depășit când cele două valori ale dobânzilor interbancare au
ajuns cu valori sub 2%, în decembrie 2014. Următorul prag
a fost depășit în ianuarie 2016, când ROBOR3M a devenit
subunitar, fiind urmat de ROBOR6M la final de august 2016.
Însă, pentru ROBOR6M, valorile subunitare au ținut până
la jumătatea lui noiembrie a aceluiași an. La jumătatea lui
septembrie 2017 trendul s-a inversat pentru ambele valori ale
ROBOR-ului. Astfel, acestea au depășit 1%, iar amplitudinea
creșterii a devenit destul de mare. Pragul de 2% a fost atins
de ROBOR6M pe 19 octombrie 2017. Practic, ne întorceam la
valorile de acum aproximativ trei ani în urmă. În 2018 ROBOR
și-a continuat ascensiunea într-un mod susținut, sub influența
factorilor mai sus menționați, în special ca urmare a accelerării
creșterii ratei inflației. La începutul lunii iunie ROBOR6M
atingea pragul de 3.00%, iar la finalul aceleiași luni, acest prag
era atins și de ROBOR3M. Astfel, dacă ar fi să socotim în termeni relativi, față de anul 2016, indicii de
referință de pe piața monetară interbancară s-au triplat.
Dacă ar fi să urmărim evoluțiile regionale în materie de dobânzi pe piețele monetare interbancare
(grafic 2 și 3), putem să vedem o tendință de creștere (mai puțin Polonia unde e un trend relativ stabil
în ultimii ani). Ce ne deosebește este amplitudinea creșterii. După cum am spus și mai devreme și
se poate observa din grafic nr. 1, acest fapt poate fi datorat și ritmului de creștere mai mare a ratei
inflației, a nevoii tot mai mari de acoperire a deficitului bugetar, dar și impredictibilitatea în materie
de legislație cu privire la activitatea bancară. Tot evoluțiile regionale (grafic 2 și 3) ne arată că în
România dobânzile au fost chiar mai mici decât în Polonia și Ungaria în anumite perioade.

Când se va opri trendul ascendent?
Trendul va fi ascendent în continuare! Acest fapt este susținut și de factorii fundamentali
externi. Tendința este de creștere la nivel internațional și regional. Dacă Fed a dat deja startul de
ceva vreme, Banca Central Europeană încă nu a făcut-o, fiind cu ochii pe evoluția inflației în zona
euro. În cazul în care aceasta va crește, clar vom avea creșteri de dobândă și în zona euro. Problema
se pune în materie de ritm de creștere. Se va reduce acest ritm în perioada următoare? Răspunsul
va putea fi dat funcție de evoluția principalilor factori nominalizați mai devreme: inflație, deficit
bugetar public și stare de risc în sistem!

Prof. univ. dr. Bogdan Căpraru

Acest articol a fost publicat în Hotnews.ro în data de 22.07.2018
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Creditul, un rău necesar?
Unul dintre avantajele creditului
este acela că pune economia
în mișcare, consumul populației
fiind un factor cu influență
semnificativă asupra
creșterii economice.
În mod simplist, să ne imaginăm că decidem să apelăm la
un credit de nevoi personale pentru a achiziționa un frigider și
să încercăm să schițăm circuitul banilor în sistemul economic.
Banii primiți de la bancă vor fi încasați de către comerciantul
de frigidere în schimbul bunului achiziționat. Comerciantul va
achita producătorului suma cuvenită, adică prețul de vânzare
mai puțin comisionul reținut pentru intermedierea vânzării.
Producătorul, la rândul său, își va achita datoriile față de
furnizorii de materii prime, își va plăti facturile de utilități,
va achiziționa echipamente mai performante și va remunera
angajații care au contribuit la producerea frigiderului.
Salariații vor rambursa creditele datorate băncilor sau altor
creditori și cu puțin noroc vor și economisi.
Nu trebuie ignorat însă, faptul că există și riscuri pe
care trebuie să le cunoaștem înainte de a lua decizia de la
apela la un credit bancar. Există o serie de factori care fac
ca aceste riscuri să fie percepute ca fiind mai grave sau mai
puțin grave de către fiecare dintre noi.
Unul dintre acestea poate fi nivelul de educație financiară.
O persoană care își poate analiza sursele de venit în comparație
cu nevoile de finanțare nu se va întinde mai mult decât îi este
plapuma, așa cum ne place nouă românilor să spunem. În
același timp, o astfel de persoană va fi capabilă să distingă între
nevoile și dorințele sale și să le trateze în mod rațional.
Un alt factor este reprezentat de impactul experiențelor
anterioare ale oamenilor în relație cu creditul. Un exemplu în
acest sens poate fi criza financiară care a izbucnit în 2008 și care
“a răvășit” pe lângă sistemul bancar și numeroase familii care
au ajuns în imposibilitatea de a-și achita ratele și și-au pierdut
casele ipotecate în favoarea băncilor. Este de așteptat ca astfel
de experiențe să îi determine pe oameni să aibă îndoieli atunci
când creditele se vând ca oalele de gătit la teleshopping, să își
pună mai multe întrebări când citesc condițiile de creditare
(care în general nu sunt scrise cu litere de-o șchioapă) și să
încerce să le înțeleagă. Dar nu se cuvine să aruncăm vina numai
asupra clientului în nevoie, băncile deopotrivă, au multe de
învățat din astfel de situații, cum ar fi că există oameni care
le incredințează economiile în baza unei relații de încredere

reciprocă, nu în mod exclusiv în baza
preconcepției că băncile sunt prea mari
ca să cadă, expresie devenită celebră în
timpul crizei.
Mentalitatea și cutumele sociale
influențează, de asemenea, atitudinea
noastră față de credit. Să discutăm,
de exemplu, despre noi, românii.
În general, suntem mai atașați de
proprietăți. Ne place să trăim în case
care sunt ale noastre sau care vor
deveni ale noastre cândva, dacă se
poate cât mai curând. Ne place să
conducem mașini care nu riscă să fie
ridicate de companii de leasing sau
preferăm să ne împrumutăm de la rude
sau prieteni. Prin comparație, media
datoriilor aferente cardurilor de credit
poate ajunge la 10,000$ într-o familie
americană sau chiar la sume duble
în cazul locuitorilor marilor orașe
americane. Români sau americani,
provocarea constă în a ne da seama
de pericolul care există atunci când
creditarea devine o opțiune mult prea
confortabilă și astfel ne întoarcem la
importanța educației financiare.
În cele ce urmează, am pregătit o
listă de aspecte pe care fiecare dintre
noi ar trebui sa le aibă în vedere
înainte de a se finanța printr-un credit.
• Există câteva întrebări de bază la
care fiecare dintre noi trebuie să răspundă
atunci când vine vorba de un credit. Este
el necesar? Există alternative? Care sunt
sursele mele de venit? Sursele de venit
identificate pot acoperi plățile lunare?
Mai există viață după credit? Adică o să
pot eu să mai și ies cu prietenii în oraș

EDUCAŢIA FINANCIARĂ PE ÎNŢELESUL TUTUROR

13

Educaţie financiară
după ce achit rata sau mai degrabă nu? Dacă la majoritatea
acestor intrebări răspunsul este nu, atunci poate că nici creditul
nu este un răspuns potrivit la nevoia de finanțare.
• Rata de dobândă este prețul creditului și reflectă gradul
de încredere pe care banca ți-l acordă în funcție de natura
creditului sau circumstanțe legate de istoricul personal
în relație cu băncile. De exemplu, în cazul creditelor de
nevoi personale nu se solicită garanții, în vreme ce creditele
imobiliare sunt garantate cu bunurile care fac obiectul
acestora. Acest lucru va face un credit de nevoie personale mai
scump decât un credit imobiliar ca urmare a riscului mai mare
de neîncasare a acestuia de către bancă. Ceea ce înseamnă că
banca încorporează în nivelul dobânzii potențialele pierderi ca
urmare a imposibilității rambursării creditului, de exemplu ca
urmare a pierderii locului de muncă de către client. Pe de altă
parte, un client care are un istoric îndelungat în ale creditelor,
dar a fost bun platnic are șanse semnificativ mai mari să
obțină dobânzi mai avantajoase din partea băncilor decât un
„începător” în ale creditelor sau un rău platnic.
• Nici comisioanele nu sunt de ignorat. Nu trebuie să
ezitați să solicitați detalii referitoare la tipurile de comisioane
aplicabile care nu sunt neapărat puține. Există câte unul
pentru orice, de analiză sau procesare a dosarului de credit,
de administrare a creditului, de rambursare anticipată sau
înainte de termenii agreați, asigurare sau alte servicii pe
care banca le poate pune la dispoziție. Este important să
știți de la bun început care este nivelul acestora pentru ca
în mod normal există legi care le interzic băncilor să aplice
noi tipuri de comisioane pentru credite existente.
• Creditele cu rate de dobândă variabilă reprezintă, de
asemenea, un risc ridicat pentru cei care decid să opteze
pentru ele. În cazul acestora dobânda nu reprezintă un
procent pre-determinat, ci este influențată de evoluția
anumitor condiții de piață. Ceea ce înseamnă că există
un grad ridicat de incertitudine pentru că nu stă numai
în puterea clientului să gestioneze această situație. Și cu
siguranță, factorii care duc la creșterea ratei dobânzii nu vor
afecta pozitiv sursele de venit ale clienților, ceea ce face orice
plan financiar pentru viitor să devină încețoșat, nesigur.
• Diferențele de curs valutar sunt, de asemenea, demne
de luat în considerare. Dacă principala recomandare este ca
valuta creditului să fie una stabilă, aflați că nici asta nu mai
este piatra de temelie. În anul 2015, mai multe țări europene
au fost lovite de criza creditelor în franci elvețieni. Aceasta
a avut loc ca urmare a aprecierii semnificative a francului
care a dus la o creștere neașteptată a dobânzilor convertite
în moneda locală (ceea ce înseamnă că dacă în mod normal
s-ar fi achitat 3.5 RON pentru un franc elvețian, în 2015
același franc elvețian valora 4.5 lei), mulți dintre clienții

băncilor aflându-se în situația de a
nu-și mai putea achita ratele. O altă
posibilă recomandare este contractarea
creditelor în aceleași valute ca și
sursele de venit. De exemplu, dacă
salariile sunt încasate în euro, la fel
ca și creditul, creșterea dobânzilor ca
urmare a evoluției cursului valutar va
fi compensată prin creșterea similară a
veniturilor salariale.
• Un risc semnificativ este asociat
și instituțiilor de credit. Există
numeroase instituții de credit de
tip non-bancar care acordă credite
persoanelor fizice sau juridice care nu
îndeplinesc criteriile de eligibilitate
ale băncilor. Băncile impun, de
regulă, condiții care pot fi restrictive
pentru anumite categorii de clienți,
motiv pentru care în schimbul unor
dobânzi anuale efective (care includ
și valorile comisioanelor alocate pe
durata creditului) prea mari pentru a
fi pomenite, acești creditori alternativi
sunt gata să ajute.

Acestea fiind spuse, nu uitați să
explorați toate opțiunile disponibile
înainte de a apela la creditare,
acordați atenția necesară condițiilor
de creditare (durata, valoarea plăților
lunare, tipul dobânzii și modul de
calcul, comisioane etc.) și nu ezitați
să solicitați lămuriri, aveți în vedere
nevoile care au condus la solicitarea
unui credit și nu vă lăsați convinși
pentru mai mult, până la urmă creditul
este un produs din care băncile ca
orice alt comerciant vor încerca să
vândă cât mai mult și mai scump,
studiați piața pentru a beneficia de
cele mai avantajoase condiții, evitați
instituțiile de credit care vă ridică
suspiciuni, care oferă credite online
sau doar cu buletinul, care ajung să
aplice dobânzi și comisioane care
reprezintă procente de ordinul miilor
din valoare creditului. Şi nu ratați
orele de educație financiară!

Diana Pop,
Consultant KPMG
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Istorie bancară

Visarion Roman
Primii paşi în activitatea bancară românească
În drumul dinspre Sibiu spre Păltiniș este greu să nu remarci
localitatea Rășinari. De aici, călătorul obișnuit cu dealurile molatice
Mai puțin cunoscut
și câmpuri roditoare își începe urcușul pe drumurile șerpuitoare
este faptul că
peste munții ce despărțeau odată românii. De acolo, vechi fii ai
aici, în acest sat
satului au cântat în lume obida neamului sau au rostit povestea
a apărut prima
adevărului pe culmile disperării, între lacrimi și sfinți. Mai cunoscuți
bancă românească.
neamului nostru, dintre fiii Rășinariului sunt Octavian Goga
sau Emil Cioran, două spirite neliniște ale românilor în antiteză
Un fiu al mărginimii ajuns
cu imaginea acestui sat la granița dintre Câmpia Transilvană și
director al sucursalei clujene a
Munții Carpați.
Băncii Naționale a României,
Sabin Cioranu, spunea în 1944
despre locuitorii acestui sat că
“n-au cunoscut jugul iobăgiei
– pe lângă agricultură se mai
ocupau și cu un comerț viu
cu vite și oi, cu exploatarea
pădurilor, mai apoi cu oieritul
practicat întocmai ca și de
locuitorii din Săliște, Jina sau
Poiana, până hăt departe în
Crimea sau Caucaz, se bucurau
de bunăstare materială mai
avansată decât românii de pe
alte plaiuri ale Transilvaniei , cu
toate acestea vor fi avut nevoie de
credit, pe care l-au găsit numai
la bancherii streini ai Sibiului,
pe lângă dobânzi uzurare, de
care a fugit chiar Mitropolia
noastră, căutând sprijin la
fruntașii acestei comune.”
Aici se afla, pe la mijlocul veacului al XIX -lea, pentru a transmite lumina învățăturii tinerilor
din Rășinari, Visarion Roman, căsătorit cu fata unuia din capii satului. Îndrăgit de mitropolitul
Andrei Șaguna, Visarion Roman urmează calea răspândirii înțelepciunii către semenii săi, dar și pe
alte căi, decât predând de la catedra școlii scrisul, cititul și socotitul. În 1854, devine suplinitor al unei
catedre la Seminarul Pedagogic din Sibiu, la doar 24 de ani, în 1857, devine redactor al Telegrafului
Român, publicaţie a mitropoliei, apoi contabil și supraveghetor al Tipografiei Arhidiecezane din
Sibiu. Aici începe să fie tot mai preocupat de știința mânuirii banilor și organizarea institutelor de
credit, cu atât mai mult cu cât la Sibiu ființa cel mai mare institut de credit din Transilvania înființat
de sași, Hermannstädter Allgemeine Sparkasse institut care ajuta foarte mult comunitatea germană
din întreaga Transilvanie.
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În 1865, în cadrul ,,Asociației de Cetățeni și Meseriași” (Bürger und Gewerbeverein) sașii sibieni
organizează conferințe pentru popularizarea teoriilor juristului Schultze din localitatea Delitzsch
(Germania), părintele cooperației de credit germane, Visarion Roman participând la conferințe și
cumpărând broșurile care se ofereau la aceste adunări.
Astfel, după modelul deja recunoscut în preajma Sibiului ca Schulze-Delitzsch, Visarion Roman
pune bazele la Rășinari, o comună de 2.500 sau 3.000 de suflete, a primei bănci populare Societatea
de Păstrare și Împrumut, în data de 24 aprilie 1867 și care începe să aibă primele operațiuni în anul
următor.

Românii
au dat atunci o parte
din averea lor materială,
mai mult sau mai puțin,
după cum le-a fost voia, punga și curajul.
În anii care au urmat,
sămânța sădită de Visarion Roman
s-a răspândit în toată Țara Ardealului.

Cu fiecare bucată de
avuție depusă
în conturile institutelor
de credit românești,
țăranii au adus mai
aproape Marea Unire
ce avea să vină.

Septimiu Moga
Sucursala Regională Cluj a BNR

Visarion Roman

Spiritul său neliniștit nu s-a mulțumit doar cu o bancă a unor oameni harnici și avuți, el
dorea să atragă întreaga suflare românească în realizarea unei bănci a românilor. Pentru ca să afle
adevăratele taine ale băncii a lucrat la o companie financiară maghiară Erste ungarische allgemeine
Assekuranz – Gesellschaft din Budapesta, iar din toamna anului 1868, a lucrat ca inspector achizitor
a societății de asigurare româno-săsească Transilvania din Sibiu. În drumurile sale prin Țara
Transilvaniei, a întâlnit numeroși români din toate categoriile sociale, de la țărani, la intelectuali
ai satelor, juriști, preoți, dar și mari magnați, proveniți în special din Banat. Cu toții au fost de
acord că era nevoie și pentru comunitatea românească de o Hermannstädter Allgemeine Sparkasse.
Visarion Roman își procură de la cooperativele de credit săsești și de la marile bănci din Budapesta
și Viena statutele lor, extrăgând ceea ce era cel mai potrivit și mai bun pentru comunitatea sa. Cu
ajutorul lui Iacob Bologa, dar și cu alți intelectuali ardeleni reușește să redacteze statutele Băncii
Albina. Aceste statute traduse în limba maghiară sunt încredințate magnatului de origine română
Alexandru Mocioni, care le prezintă în data de 3 Noiembrie 1870 ministrului comerțului de la
Budapesta din acea vreme Slávy, ca o primă fază a aprobării înființării băncii
prin
rescript imperial. Acela a fost începutul lunilor de nesomn, îndoieli și jertfe,
învățătorul ardelean punându-și toată agoniseala și averea în joc pentru
succesul băncii neamului său. În ziua de 15 aprilie 1871, Visarion
Roman se afla la Budapesta unde alături de frații Mocioni, printre cei
mai mari acționari în întreprinderea financiară românească, stăruind
pe lângă ministru. Acesta cerea pe lângă altele un capital de 300.00 de
coroane, în condițiile în care Hermannstädter Allgemeine Sparkasse
depusese un capital de 30 de ori mai mic. Până în luna martie a anului
următor, 1872, se subscriseră 3.242 acțiuni, cu 242 mai multe decât
cereau oficialitățile imperiale. Meritul a fost al acționarilor, al familiei
Mocioni, dar mai ales al învățătorului Visarion Roman, care a creat cea
mai importantă bancă românească din Transilvania.
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Despre educaţia modernă
Oportunitatea acestui opțional este indiscutabilă în contextul educației moderne, care are ca premiză
formarea unor personalități pragmatice, capabile să înțeleagă valoarea muncii, dar și a banului.
Este o disciplină de care generațiile anterioare nu au beneficiat, existând, prin urmare, o lacună în
comportamentul adultului actual în înțelegerea proceselor economice și în administrarea financiară.
Pentru a demonstra cât de importantă este studierea capitalului, istoria și cursul acestuia în lumea
contemporană, de la o vârstă fragedă, am putea avea în vedere următorul caz. În 2005, în România ,,se renunță”
la 4 zerouri, milionarul de atunci devenind posesorul unor sute de lei. Totuși, după 13 ani, atât cei care au folosit
vechiul sistem monetar, cât și cei născuți după 2005, mai utilizează, referindu-se la valoarea banilor, termenul
de milion. Iată că, pe termen lung, memoria colectivă reține date care se modifică greu.
Așadar, achizițiile informaționale de la vârsta copilăriei, din domeniul atât de incitant al banului, vor fi utile, în
timp, oricărui adult care a beneficiat de o îndrumare corectă, specializată și bine intenționată în ,,lumea banului”.

Ana-Gabriela Matei – mămica unui copil din clasa a III-a A,
Liceul Teoretic ,,Ion Creangă”, Tulcea

,,Ne place Educația financiară pentru că ne
jucăm cu banii”! Mulțumim!

Prof. înv. primar Alexandra Iordăchiță
Liceul Teoretic ,,Ion Creangă”,Tulcea

,,De acum, voi şti cu siguranţă să am grijă de banii mamei, dar nu cred că îmi va da voie!”
,,Acest opţional este o oportunitate pentru generaţia de azi şi de ce nu şi pentru cea viitoare de a înţelege
valoarea banilor, utilitate lor şi necesitatea acestora. Faptul că de mici sunt familiarizaţi cu noţiuni de limbaj
specific domeniului financiar - bancar îi ajută să capete încredere în forţele proprii şi să înţeleagă problemele
cu care se confruntă societate de azi.
Felicitări tuturor care au întreprins acest demers de implementare a acestui opţional!”
,,Setul auxiliarelor curriculare reprezintă o
pârghie pentru copii în înţelegerea noţiunilor
economico - financiare. Faptul că se pune la
dispoziţia elevilor, în mod gratuit, aceste materiale
reprezintă un lucru benefic pentru generaţia viitoare.”
Elev: Anisia Pandelescu, clasa a IV-a
Părinte: Raluca Pandelescu
,,În urma prezentării materialelor de către
doamna învăţătoare Cristescu Alina, am înţeles
necesitatea studierii opţionalului Educaţie
financiară - ,,Banii pe înţelesul copiilor”, întrucât
pe copii trebuie să-i învăţăm valoarea banilor, cum
să-i economisească de mici şi cum să-i cheltuiască
cu înţelepciune.”
Elevă: Sara Goje, clasa a VI-a
Părinte: Anda Tutelea

Prof. înv. primar Alina - Mihaela Cristescu
Liceul Teoretic ,,Mihail Săulescu” - Predeal
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Un nou an şcolar, noi proiecte de educaţie financiară!
Luna septembrie a însemnat pentru toţi copiii începutul unui nou an şcolar, iar pentru
CEC Bank reluarea întâlnirilor cu elevii de aproape toate vârstele, în cadrul mai multor proiecte
desfăşurate în şcoli şi licee.
Alăturându-se proiectului de Educaţie Financiară iniţiat de doamna Ligia Georgescu-Goloşoiu,
reprezentanţii CEC Bank au vizitat mai multe şcoli din cele trei judeţe selectate şi au înmânat
materiale educaţionale. Seturile au fost formate din manualul de Educaţie Financiară – Banii pe
înţelesul copiilor, caietul elevului şi ghidul de predare al învăţătorului de care au beneficiat elevii
din clasele a III-a şi a IV-a, înscrişi la acest opţional. Copiii au pus întrebări despre activitatea
bancară, au primit informaţii legate de economisire şi au fost încântaţi de materialele primite.
Acest demers este o continuare firească a proiectului de educaţie financiară început
de CEC Bank în Bucureşti şi în ţară, în mediul rural. În anul şcolar 2017-2018, elevi din
clasele a VII-a, a VIII-a, a XI-a şi a XII-a au învăţat cum să îşi administreze mai bine bugetul
personal, ce pot face cu banii, de ce şi cum trebuie să colaboreze cu o bancă şi multe alte
informaţii utile pentru viitorul lor. Orele au fost interactive, cu întrebări de ambele părţi, cu
jocuri şi exemple concrete şi cu premii acordate celor mai activi elevi. Proiectul va continua
şi în acest an şcolar, extinzându-se şi în mediul urban, pe lângă cel rural.
Le urăm succes tuturor elevilor, iar dacă doresc să ne invite în şcolile lor să înveţe mai
multe lucruri despre educaţia financiară, îi rugăm să ne scrie pe formularul de contact de pe
www.cec.ro.

Din impresiile colegilor noştri
care au înmânat seturile de
educaţie financiară în şcoli
„M-am prezentat copiilor, am discutat despre
istoria de peste 150 de ani a CEC Bank, despre economii,
colaborarea cu o bancă etc. şi am împărţit materialele.
Copiii au fost foarte încântaţi de
caiete şi au început să pună întrebări, lucru care m-a bucurat şi mi-a adus
aminte de anii de şcoală.”
„În unităţile de învăţământ în care am predat seturile auxiliare
curriculare Educaţie finaciară – Banii pe înţelesul copiilor (format din
manual şi caietul elevului), doamnele învăţătoare ce s-au înscris în acest
program au fost foarte încântate de primirea materialelor. După ce vor
parcurge materia împreună cu elevii, sunt decise să participe la
Olimpiada micilor bancheri.”

Educație financiară la Școala Gimnazială nr. 1 Mizil, Prahova

ISSN: 2343 - 9920
ISSN-L: 2343 - 9920

