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Editorial

Educaţia financiară şi autonomia individuală

Societatea românească este conectată,
în momentul de față, cu lumea
occidentală, iar sincronizarea cu
tendințele și curentele culturale,
politice și economice este evidentă.
Este suficient să observăm care sunt
aspirațiile, valorile și comportamentele
cotidiene ale concetățenilor noștri pentru a
înțelege similaritățile cu acea lume
în care tradițiile și valorile democratice sunt
elemente ale unui tip aparte de

modus vivendi.

Cu toții trăim într-o lume globalizată în
care tehnologiile de vârf, mijloacele de transport
rapide, migrația internațională facilitează
extinderea unei culturi consumeriste, însă acest
proces începe, argumentează marele gânditor
social Daniel Bell, în anul 1920 în Statele Unite
ale Americii unde se produce o schimbare a
paradigmei capitaliste.1
Odată cu industrializarea și urbanizarea
apare și consumul de masă, iar maxima eticii
puritane a ”amânării satisfacțiilor” este înlocuită
cu hedonismul materialist și utilitarist prin care
fiecare individ are libertatea de a-și urmări
plăcerile individuale în condițiile în care nu
afectează libertățile celuilalt.

Prin urmare, remarcile anterioare pun în
evidență una dintre contradicțiile capitalismului.
Aceasta se manifestă în sensul că, pentru a
produce bunuri și servicii, agenții economici
sunt îndemnați spre raționalitate, chiar spre
un anumit tip de comportament auster, dar
capitalismul pentru a-și potența resursele
interne trebuie să creeze bunăstare pentru
cât mai mulți oameni, să stimuleze cererea, să
creeze noi trebuințe. În acest fel, susține Daniel
Bell, noul capitalism psihologic mai curând
stimulează ”risipa” decât ”chibzuința”, iar prin crearea unei oferte abundente sunt generate noi
trebuințe, care devin astfel motorul schimbării și al creșterii economice.
Elevii noștri s-au născut și cresc într-o asemenea lume în care se pune accentul
pe libertatea individuală și consumul de bunuri economice, însă de multe ori această
activitate poate deveni un scop în sine. Rețelele de socializare, grupurile media cultivă
o cultură a succesului și a consumului care poate lua forme paroxistice. Astfel, mediul
social creează o adevărată presiune asupra tinerilor, apar noi obiceiuri de consum
și modalități de comportament economic, care uneori pot deveni dăunătoare prin
dependența psihică de cultul succesului și al consumului de bunuri și servicii.
1

,,Noul capitalism, sintagma era utilizată începând cu anul 1920 necesita un tip de etică protestantă în domeniul producției,
care era un tărâm al muncii, dar presupunea și o creștere a cererii pentru plăcere și a juisanței în sfera consumului.”, Daniel Bell,
Contradicțiile culturale ale capitalismului.
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Editorial

În aceste condiții,
în mod legitim am putea
să ne întrebăm,
dacă copiii și tinerii aspiranți
la viața de adult,
vor putea să devină
cu adevărat personalități autonome?

Răspunsul la această întrebare trebuie să fie asumat
de sistemul educațional, scopul educației nu trebuie
să se limiteze doar la integrarea socio-profesională a
beneficiarilor direcți ai educației.
Formarea unei personalități autonome,
echilibrate, capabilă să-și asume noi roluri și
responsabilități, atât la nivel individual, cât și
comunitar trebuie să devină piatra unghiulară a
sistemului educațional în ansamblu.

Răspunsul la aceste provocări o constituie educația în general, iar în sens restrâns educația
financiară poate deveni un instrument util prin intermediul căruia copiii și tinerii dobândesc
cunoștințe utile pentru o mai bună cunoaștere a unei realități sociale complexe. În primul rând,
această disciplină de studiu dispune de mijloacele prin care poate să formeze și să dezvolte elevilor
competențele în planificarea propriei vieți. În al doilea rând, prin specificul ei poate crea un cadru în
care elevii au șansa de a-și exersa abilitățile în luarea unor decizii, care să fie subordonate principiului
eficienței. În al treilea rând, valoarea formativă a unei astfel de discipline rezultă din posibilitățile de
abordare inter și transdisciplinare a demersurilor didactice. Elevii pot să-și valorifice cunoștințele
și competențele dobândite la alte discipline, precum istorie, matematică, cultură civică, geografie și
ecologie, etc și să le aplice în viața reală.
Ca o recomandare, personal cred că familiarizarea cu principalele instrumente financiare,
dezvoltarea unor competențe de planificare a propriului buget de venituri și cheltuieli, încadrarea în
anumite limite de cheltuieli, crearea unor abilități în stabilirea unor priorități în consum și nu numai,
toate aceste trebuie să devină componente acțional-psihice care să se înrădăcineze în personalitatea
elevilor. Numai pe o asemenea bază cognitivă și acțională copiii și tinerii, adică viitorii adulți, se
vor putea bucura de avantajele unei societăți libere și deschise punând în plan secund eventualele
”dezavantaje”, care de fapt sunt consecințe ale propriilor opțiuni.

Bibliografie:
1. Andrei Cosmovici, Psihologie generală, Editura Polirom, Iași, 1996;
2. Daniel Bell, The Cultural Contradicțion of Capitalism, University of Illlinois Press, 1972;
3. Luc Ferry, Homo aestheticus, Editura: Meridiane, București, 1997;

prof. Luca Adrian
Director Casa Corpului Didactic Vâlcea
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Abecedar financiar

Servicii bancare digitale (Digital banking)
În ultimii ani, termenul

“digital banking”

este folosit foarte mult,
acesta fiind chiar viitorul
băncilor din întreaga lume,
inclusiv în România.

În fapt, digital banking-ul este mai mult o necesitate
într-o era în care totul se întâmplă pe internet, într-o era în care
timpul este extrem de preţios şi rapiditatea cu care se mişcă
totul în jurul nostru fiind într-o continuă creştere. În acest
context, băncile nu fac excepţie, trebuind să se adapteze. Aşa a
apărut banking-ul digital.
Servicii bancare digitale se referă la digitalizarea sau,
mai simplu spus, la trecerea în mediul internetului a tuturor

activităţilor bancare tradiţionale, care, în mod obişnuit, erau accesibile clienţilor într-o sucursală sau
agenţie bancară (aşadar, într-un loc fizic). Printre aceste activităţi bancare, enumerăm: deschiderea
unui cont bancar, solicitarea unui card bancar, depunere de bani într-un cont, retragere de bani şi
altele.
De asemenea, serviciile bancare digitale includ şi toate tipurile de tranzacţii online, pe internet,
realizate cu diferite scopuri: de la rezervarea unui film online, a unei excursii, cumpărături online etc.,
acestea putând fi făcute doar prin digital banking, care cuprinde tranzacţii/plăţi online, cu un card
bancar. Acest lucru, mutarea multor activităţi din viaţa de zi cu zi pe internet, a dus la o necesitate şi
mai mare ca băncile să se digitalizeze, pentru adaptarea la trendurile actuale.
Digitalizarea nu se referă doar la trecerea în mediu online a serviciilor şi produselor pe care
clientul le vede, ci şi la automatizarea proceselor care stau în spatele acestor servicii şi produse.
Scopul final este acela de a uşura experienţa clienţilor şi de a eficientiza timpul acestora.

Servicii bancare tradiţionale versus servicii bancare digitale
Pentru o înţelegere mai clară, facem o comparaţie uşoară: comparăm serviciile bancare
tradiţionale, cu lecturatul tradiţional şi serviciile bancare digitale cu lecturatul digital.
În trecut, atunci când doreai să citeşti o carte, te duceai într-o librărie de unde o cumpărai,
te sfătuiai cu librarul despre tema cărţii, despre recomadările sau premiile primite, despre preţ
şi altele; după aceea, mergeai acasă şi o răsfoiai, subliniai pasajele cele mai importante, îndoiai
paginile pe care voiai să le reţii mai bine şi aşa mai departe. Acum, când vrei să citeşti o carte,
intri pe internet, cauţi cartea, o descarci şi începi să dai scroll pentru a o citi. Acest lucru înseamnă
digitalizarea lecturii: trecerea de la lectura tradiţională, la cea digitală.
Acelaşi lucru se întâmplă şi în seviciile bancare,: în cazul serviciilor
bancare tradiţionale, te duceai într-o agenţie bancară, te sfătuiai cu un
consilier bancar despre operaţiunile şi serviciile pe care le poţi face,
solicitai realizarea respectivelor operaţiuni, semnai în mod fizic anumite
documente şi aşa mai departe. În cazul serviciilor bancare digitale, intri
pe internet, cauţi operaţiunea de care ai nevoie, o soliciţi şi o realizezi
şi semnezi tot online, printr-un click. Acest lucru înseamnă digitalizarea
banking-ului: trecerea de la banking-ul tradiţional, la cel digital.
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Abecedar financiar
Cea mai importantă diferenţă dintre banking-ul tradiţional şi banking-ul digital se referă la
relaţia clientului cu banca: în banking-ul digital, relația este strict online, fără a fi nevoit să viziteze
o agenţie bancară; în banking-ul tradiţional, relaţia se bazează pe acţiuni manuale şi contact vizual.

Beneficiile INTERNET şi MOBILE BANKING
Termenii de internet sau online
banking sunt parte
din serviciile bancare digitale,
un tip de serviciu pe care
digital banking-ul îl oferă.

Internet banking-ul se referă la efectuarea de

tranzacţii bancare prin intermediul internetului, care se
numesc tranzacţii electronice. Uneori, aceste tranzacţii
se fac prin utilizarea unui browser de web obişnuit cu o
conexiune la Internet, alteori, sunt aplicaţii mobile dedicate
şi adaptate diferitelor tipuri de dispozitive.
Acest serviciu oferă atât persoanelor, cât şi
companiilor, pe lângă posibilitatea de a realiza tranzacţii non stop, fără a depinde de programul
unei agenţii bancare şi posibilitatea de a controla mai bine tranzacţiile, de a le verifica oricând, de a
preveni eventuale fraude la orice oră doreşte. Fiecare bancă numeşte puţin diferit acest serviciu, cu
scopul de a-i descrie cât mai bine flexibilitatea: home banking (banking-ul de acasă); long-distance
banking (banking-ul de la distanţă) etc.
Primii paşi făcuţi în direcţia implementării banking-ului online au fost făcuţi în anul 1990.
Atunci majoritatea oamenilor ezitau foarte mult în a face tranzacţii cu banii pe internet. Cu toate
acestea, apariţia comerţului online, electronic, prin intermediul unor companii precum Amazon,
eBay care promovau plăţile pe internet în momentul cumpărării produselor, a ajutat la dezvoltarea
plăţilor pe internet, clienții obişnuindu-se rapid.
În prezent, există chiar bănci virtuale care au prezenţă doar pe internet, neavând sucursale
sau agenţii bancare, consilieri sau oameni de vânzări dedicaţi. Aceste bănci au costuri mult mai
mici decât băncile tradiţionale. Cu toate acestea, numărul lor este încă mic, cea mai mare pondere
ocupându-o băncile care se îndreaptă către ambele forme de banking: tradiţional cu agenţii bancare,
dar şi digital cu servicii şi operaţiuni online.
Pentru a accesa serviciul de
internet banking al unei bănci,
un client cu acces la internet va
trebui mai întâi să se înregistreze
la acea bancă şi să îşi seteze un
nume de utilizator şi o parolă cu
care se va loga mereu.
Prin intermediul serviciului de
internet sau de mobile banking clienții
pot face nu doar plăţi, ci mult mai multe
operaţiuni bancare, pe care le puteam
face doar în agenţii.

În general, datele de logare pentru serviciul de
interent banking nu sunt aceleaşi cu cele pentru mobile
banking, deşi contul este acelaşi. Telefonul prezintă adesea
un risc mai mare, din cauza mobilităţii pe care îl are şi a
riscului omniprezent de a intra în posesia altcuiva prin
pierdere sau furt.

EDUCAŢIA FINANCIARĂ PE ÎNŢELESUL TUTUROR
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Abecedar financiar
Pentru o exemplificare mai simplă, puteţi să consideraţi serviciul de internet banking ca pe un
magazine online, în care te autentifici şi în care faci mai multe cumpărături. Este ca un site web sau
ca o aplicaţie de unde poţi să comanzi un card bancar, un credit bancar, poţi să îţi actualizezi datele
cu care eşti înregistrat în cont, poţi să îţi vizualizezi plăţile sau încasările pe care le-ai avut şi aşa mai
departe. Desigur, ca şi într-un magazin, fiecare bancă decide, în funcţie de regulile de securitate, ce
sevicii şi produse oferă prin intermediul internet banking-ului.

Avantaje în utilizarea serviciului de Internet Banking
Se discută mult despre avantaje în utilizarea serviciului de internet banking atât pentru clienţi,
cât şi pentru bănci, pentru că sunt numeroase şi foarte evidente. Dintre acestea, enumerăm:

* acces permanent către serviciile bancare;
* acces de oriunde la serviciile bancare prin utilizara telefonului sau a calculatorului;
* mai puţin timp consumat, fără a fi necesar drum la bancă;
* modalitate foarte sigură de gestionare a banilor, transfer al banilor imediat şi corect;
* modalitate uşoară de gestionare a banilor şi de a accesa servicii bancare.
Securitatea Internet Banking-ului
În mod clar, securitatea banilor
şi a tranzacţiilor clienţilor este
pe primul loc, fără acest lucru
banking-ul online neexistând.
Acest subiect a fost studiat şi
încă este studiat îndelung.

Atunci când vorbim despre securitate, includem în
mod cert securitatea site-urilor, unde serviciul internet
banking este accesibil; aducem în discuţie parole şi nume
de autentificare foarte sigure şi greu de ghicit de către
răufăcători.

În oricare dintre cazuri băncile, prin serviciile pe care le oferă, trebuie mereu să se asigure că al
său client este cel care solicită acel serviciu sau acea plată şi că nu există nicio şansă de fraudă.

Cu toate acestea, cu toate măsurile pe care băncile le iau pentru a evita eventuale fraude pe
internet, fiecare client trebuie să fie atent şi la ceea ce face, în afara cadrului bancar, pe calculator,
tabletă sau mobil.
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FGDB- Este bine să ştiţi că existăm!
Preocuprea pentru siguranța bunurilor de
valoare pare a fi mai veche decât homo sapiens.
Descoperirile arheologice au scos la lumină metode
ingenioase de ascundere și protejare a tezaurelor.
Tuneluri misterioase, presărate cu capcane ingenioase
in imprevizibilitatea lor, ascundeau aur, bijuterii,
monede și tot ce avea valoare de schimb.
În zilele noastre „peștera comorilor” a fost
înlocuită de BANCĂ, instituția unde deponenții știu
ca banii și orice alte valori materiale sunt în siguranță.

Fondul de garantare a depozitelor
bancare (FGDB) este o rotiță
importantă în mecanismul
siguranței oferite
de Bancă deponenților.
Această instituție a fost înființată
în anul 1996 și este singura
care garantează depozitele
constituite la băncile din România.

FGDB intervine în situația în care o bancă, din diverse motive, nu mai poate returna deponenților
banii încredințați și nici dobânda aferentă (indisponibilizarea depozitelor). În astfel de cazuri,
FGDB plătește compensații.

Compensația = suma depozitelor garantate + dobânda cuvenită – ratele, comisioane,
alte datorii către bancă, exigibile la data indisponibilizării depozitelor

=
Compensația plătită de FGDB fiecărui deponent este de maximum 100.000 EURO per

deponent per bancă. Valoarea acestui plafon este aceeași în toate țările membre ale Uniunii Europene.
Compensațiile se plătesc în Lei,
indiferent de moneda în care au fost
constituite depozitele, la cursul anunțat
de Banca Națională a României (BNR) în
ziua în care depozitele
au devenit indisponibile (nu mai pot fi
rambursate deponenților).

EDUCAŢIA FINANCIARĂ PE ÎNŢELESUL TUTUROR

7

Educaţie financiară
Există situații în care se aplică un plafon suplimentar de garantare, de încă 100.000 de Euro.
Nivelul suplimentar de garantare se aplică pentru depozitelor constituite cu sume provenite din:
• Tranzacții imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinație locativă (vânzări de
locuințe);
• Prime de pensionare, salarii compensatorii în cazul concedierii, situații de invaliditate
sau deces al deponentului;
• Încasarea unor indemnizații de asigurare sau a unor compensații pentru daune rezultate
din infracțiuni sau pentru condamnări pe nedrept.

Plafonul suplimentar se acordă numai dacă depozitele respective au fost constituite cu maximum
12 luni înainte de data la care banca nu mai poate returna banii deponenților.
FGDB plătește compensațiile prin intermediul unei
Banci mandatate, pe care o alege în fiecare an.
Banii pentru plata compensațiilor ajung de la
FGDB la banca mandatată în maximum șapte
zile lucrătoare de la data la care depozitele au
devenit indisponibile.
Deponenții garantați pot încasa
compensațiile timp de cinci ani de la
data la care FGDB pune banii la dispoziția
băncii mandatate.

Orice relatie deponent-bancă
are la bază un contract.
În acest contract, sunt precizate
și condițiile de garantare ale produsului
bancar care face obiectul contractului.
Este esențial ca deponenții să citească
atent contractul pentru a acționa
în cunoștință de cauză.
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Craiul aurului din Apuseni
Astăzi, în Cluj se poate lesne observa efervescența tinerească, studenții care vorbesc
numeroase limbi străine, reprezentând diferite culturi și care au venit în acest oraș să
studieze. Ei aleargă mereu de la un amfiteatru la altul, de la un curs la altul, de la un
seminar la altul, de la diversele universități care ființează în orașul de pe Someșul Mic.
Un larg mozaic de științe și arte sunt revelate azi miilor de studenți care întineresc
în fiecare toamnă Clujul. În mintea tuturor, cunoștințele sunt amplificate și filtrate
prin experiența ulterioară a fiecărui fost învățăcel. Cei ce au învățat aici duc cu ei
în toate colțurile lumii o parte din fluidul acesta vital al cunoașterii ce izvorăște din
vechea urbe transilvană, din această frumoasă comoară românească.
Cunoașterea duce la progres, la libertate, la propășire, la mai multă viață, la
mai multă fericire, la mai multă emoție. Cunoașterea și recunoașterea este un drept al
tuturor, un drept ce se cucerește prin inițiere, prin renunțare, prin căutarea ascetică
uneori a adevărului, ce adesea stă ascuns sub pagini colbuite, în tomuri groase din
biblioteci, în calcule grele matematice sau în nopți pierdute la masa de studiu.
Tinerețea, ca și acest oraș, se confundă adesea cu bucuria vieții, cu anii primelor
iubiri, cu primele prietenii durabile, cu vise și năzuințe, cu curaj și dorința de a
schimba lumea.
Aici, în Cluj, pe străzi cu clădiri vechi care respiră istorie, se mai aud în nopțile tăcute pașii unui
student de demult, înalt și subțire, cu părul blond și ochi albaștrii sfredelitori.
Studiase la Liceul Piarist iar apoi la Facultatea de Drept, era fiul unui țăran înstărit din Vidra
de Sus, venit la Cluj să învețe tainele școlii înalte de drepturi prin care să le câștige semenilor săi din
Munții Apuseni cei plini de aur libertățile naționale ce le erau refuzate de orânduire.
Pașii săi mergeau spre casa lui provizorie de
Pașii săi s-au îndreptat apoi
student, un loc apropiat de facultate, în preajma locului
spre
Târgu Mureș, iar de acolo
unde soseau poștalioanele. Acolo, în nopțile de studiu,
la Alba Iulia, la Blaj, Abrud
visa o lume mai bună, în care neamul său să aibă
sau Câmpeni să ceară cu cartea
drept de proprietate pe pământul pe care îl lucra de
în mână dreptate.
secole, asupra pădurilor și pășunilor. Să poată învăța
Zilele bune ale lui Avram Iancu
în limba străbunilor, să practice în liniște comerțul și
meșteșugurile sau să-și întemeieze industrii, ca să poată
erau spre sfârșite,
avea o viață mai bună. Fuseseră anii frumoși ai viselor,
a urmat lupta și Golgota sa.
ai tinereții viguroase și naive.
Pașii l-au purtat spre locuri și spre oameni și spre fapte pe care nu le-ar fi bănuit pe când era
un tânăr student clujean. Luptând prin forța argumentului și a legii împotriva nedreptăților unei
societăți ce se încăpățâna să rămână ancorată într-un ev mediu, i-a întâlnit și pe ceilalți capi ai
revoluției transilvane și care într-un glas cereau recunoașterea națiunii române acasă la ea. Alături
de tânărul avocat erau: Alexandru Papiu Ilarian, Ioan Axente Sever, Simion Bărnuțiu, Timotei
Cipariu, August Treboniu Laurian, Eftimie Murgu, Andrei Șaguna, Simion Balint, Ioan Buteanu,
Petru Dobra, Ioan Dragoș, Ioan Sterca-Șuluțiu, David Urs de Margina. Fără acele drepturi, orice
posibilitate de prosperitate economică și fericire era exclusă.
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Pământul era capitalul de cel mai mare preț pe care îl aveau țăranii. Acesta lesne se putea
transforma în bani. În acest fel, stâncile purtate în spinare de țăranii din Țara Moților le vor oferi și
lor acel crâmpei de strălucire imperială a aurului.
Iancu și-a asumat misiunea dată de sutele de mii de moți ce-l vedeau
ca pe un crai, și-a dus destinul cu o demnitate ce l-a trimis mult prea
curând în lumea eternă, a băut toată cupa otrăvită a deznădejdii, a dorit
să spună lumii că a fi român este o mândrie.
A avea ceea ce ți-au lăsat străbunii este un drept ce trebuie
respectat de toți nu numai de cei puternici și privilegiați. Un
destin atât mare hărăzit unui tânăr ce înainte de toate a fost om.
Deasupra Câmpiei Libertății din Blaj unde românii și-au strigat
obida nu se află vreun obelisc aurit a cetății ce a fost izvorul de
aur al Romei Eterne, ci o cruce ce arată patima.
Avram Iancu a cerut ceva ce toți
ne imaginăm că există dintotdeauna
dreptul de a fi om și de a avea
o proprietate fără de care nu se poate
construi nicio economie.
Pentru aceasta s-a dus mult prea
devreme lângă străbunul său Horea
să doamnă la Țebea.

În Clujul prosper de azi, unde se vorbește molcom
limba română, se aud pașii lui Iancu,
ce trec pe lângă facultatea de drept și spune:
Unicul dor al vieții mele e, să-mi văd Națiunea
mea fericită, pentru care după puteri am și lucrat până
acuma, durere fără mult succes, ba tocma acuma cu întristare văd, că
speranțele mele și jertfa adusă, se prefac în nimica. Nu știu câte zile mai pot
avea; un fel de presimțire pare că mi-ar spune, că viitorul este nesigur. Voesc
dară și hotărât dispun ca, după moartea mea, toată averea mea mișcătoare
și nemișcătoare să treacă în folosul Națiunii, pentru ajutor la înființarea
unei academii de drepturi, tare crezând, că luptătorii cu arma legii vor putea
scoate drepturile Națiunii mele.
Septimiu Moga
Sucursala Regională Cluj a BNR
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CEC Bank şi FLAME au organizat primul
Curs de Educaţie Financiară pentru copiii români din Spania
În perioada 22-26 octombrie 2018, CEC Bank şi Fundaţia Lufkin
pentru Antreprenoriat şi Migraţie (,,FLAME”) au derulat primul
Proiect de Educaţie Financiară pentru copiii migranţilor români
din mai multe şcoli din Spania, sub egida Anului Centenar 2018.
Acest demers este o continuare firească a proiectului de
educaţie financiară început de CEC Bank în Bucureşti şi în ţară, în
mediul rural, la care au participat peste 5.200 de elevi şi profesori.
Proiectul de educaţie financiară
va continua şi în acest an şcolar,
extinzându-se şi în mediul urban,
pe lângă cel rural, precum şi în
afara graniţelor ţării
pentru comunităţile de români.

Elevii români incluşi în acest proiect se află în
Comunităţile Madrid şi Castilla la Mancha, zone
concentrate cu cele mai mari comunităţi de români din
Spania. Scopul proiectului este acela ca elevii să poată
învăţa, în limba română, noţiuni financiare elementare
pentru dobândirea unor tipare de consum financiar
sănătoase, ce vor fi baza deciziilor economice ulterioare.

Şcolile alese au fost cele în care românii reprezintă cel
mai numeros grup de străini prezent în comunităţile locale
(17,6% din totalul elevilor străini). Proiectul pilot a reunit un
număr de peste 250 elevi şi profesori din clasele primare.
La unul din cursuri, a participat şi Ambasada României
la Madrid, prin reprezentantul său Mihai Sirbu – Secretar
I, Purtător de cuvânt, relaţia cu comunitatea română, care a
asigurat Fundaţia Lufkin pentru Antreprenoriat şi Migraţie
(FLAME) de tot sprijinul pentru următoarele acţiuni care
privesc antreprenoriaritul şi educaţia financiară.
La câteva unităţi de învăţământ, au fost prezenţi şi
directorii şcolilor, care consideră proiectul ca fiind foarte
important pentru copiii participanți.
Din impresiile doamnelor Daniela Motocescu şi
Gabriela Tașcă, traineri în cadrul CEC Bank ce au susţinut
cursurile în Spania:
,,Copiii au fost foarte activi, dacă ridicau mâna nu o lăsau jos până nu primeau răspuns direct,
chiar dacă răspunsul a fost oferit. Foarte puţini copii au zis că vor să cheltuie bani pe dulciuri sau
jocuri pe telefon. Mulţi se gândesc să îi strângă, alţii să împartă cu fraţii lor.”
I-am întrebat la final ce au reţinut din discuţia noastră, ce vor spune părinţilor acasă - ,,Este
important să ai economii”, ,,Să nu cheltuim bani degeaba” sunt o parte din răspunsurile oferite. Cu
siguranţă vor răsfoi cu interes manualele de educaţie financiară primite.

EDUCAŢIA FINANCIARĂ PE ÎNŢELESUL TUTUROR
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Educaţia financiară – oportunitate sau provocare?
„Nimic nu poate face ceea ce face o carte. Te ridică din viaţa ta... către
o lume cu totul nouă, o nouă perspectivă. O carte este ca un vis pe
care îl împrumuţi de la un prieten”, spunea Dave Kellett.
Educaţia financiară este un ghid util pentru folosirea resurselor
financiare, ghid care folosit corect ne face mai buni, mai înţelepţi, mai
pregătiţi pentru viaţă.
Studiul disciplinei opţionale de educaţie financiară are efecte care se
vor vedea pe termen lung: tinerii vor avea o cultură financiară vastă şi vor
şti să aleagă în cunoştinţă de cauză produse şi servicii financiare, să facă
diferenţa între dorinţe şi nevoi, să economisească şi... nu numai. Ei vor
deveni mai responsabili.
Lansarea manualului de Educaţie financiară pentru gimnaziu în
data de 12 decembrie 2018, la Liceul Teoretic Marin Preda din
Bucureşti, a marcat încă un pas făcut în direcţia educării elevilor.
Cu siguranţă aceştia vor fi mândri să împărtăşească tot ce învaţă
şi cu alţi copii de vârsta lor, cu fraţii, părinţii sau bunicii.

Invitat special la lansare:

Părăluţă,

mascota Finzoom.ro.

,,Mi-am dorit foarte mult ca Educaţia Financiară să fie o materie opţională sau predată
interdisciplinar/utilizând metoda integrată. Aceasta are rolul să îi înveţe pe copii cum să se dezvolte
în viaţa de zi cu zi şi să formeze nişte tineri care pot fi independenţi financiar, care ştiu ce înseamnă
bugetul personal, cum să cheltuiască responsabil puţinii bani de care dispun, cum să economisească,
să investească sau să devină generoşi. În opinia mea, manualele de educaţie financiară reprezintă
o bază, o temelie a educaţiei financiare din România şi, în acest fel, elevii vor putea acumula noi
cunoştinţe în domeniu şi vor fi în măsură să ia decizii responsabile cu privire la bugetul personal. Vor
deveni mai chibzuiţi/responsabili şi respectuoşi faţă de munca părinţilor, faţă de bani, de persoane şi
chiar de instituţii”, declara Ligia Georgescu - Goloşoiu, Preşedintele APPE.
Manualul are un conţinut prietenos,
iar pentru cei care au studiat deja
disciplina în clasele mai mici va fi o
adevărată provocare întrucât îşi pot
aprofunda cunoştinţele dobândite, dar în
acelaşi timp pot afla lucruri noi şi utile.
Pentru ceilalţi copii, care nu au avut
această posibilitate, studierea disciplinei
opţionale este o oportunitate şi în acelaşi
timp o provocare în descoperirea tainelor
educaţiei financiare.

Denisa Dascălu
Analist Financiar FinZoom.ro

12

EDUCAŢIA FINANCIARĂ PE ÎNŢELESUL TUTUROR

Educaţie financiară

Simpozion judeţean
Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a
organizat pe data de 1 octombrie 2018,
în cadrul Bibliotecii Județene
,,Antim Ivireanul” Râmnicu Vâlcea,
prima ediţie a Simpozionului Judeţean

“Metode și tehnici inovatoare în
predarea educației financiare”.
Invitata noastră a fost doamna Ligia Georgescu-Goloșoiu, președinte al APPE, doctor în
economie și inițiatoarea proiectului de predare a disciplinei educație financiară în învățământul
preuniversitar din România. Au participat alături de noi, doamna profesor Vetuța Ciocan,
inspector școlar general adjunct al ISJ Vâlcea și domnul Adrian Luca, director al Casei Corpului
Didactic Vâlcea.

Ediţia I a acestei manifestări a urmărit participarea tuturor cadrele didactice și a publicului
larg la un dialog privind importanța studierii educației financiare în școlile din județul Vâlcea
și s-a bucurat de un real succes.

Obiectivele noastre au fost:
- promovarea disciplinei „Educație financiară” în rândul cadrelor didactice;
- perfecţionarea cadrelor didactice prin promovarea bunelor practici în educaţie şi valorizarea
muncii în echipă;
- realizarea unui schimb de experienţă util şi necesar pentru cadrele didactice la nivel județean;
- încurajarea originalităţii în procesul instructiv-educativ;
- promovarea tehnicilor şi metodelor moderne de lucru cu copiii.
Au prezentat exemple de bună practică doamna Muller Alina, profesor învățământ
primar la Școala Gimnazială ,,Take Ionescu” Rm. Vâlcea și directorul adjunct de la Școala
Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Drăgășani, profesor Poroșanu Mariana. Prin acest
simpozion, am dorit să stimulăm creativitatea cadrelor didactice care deţin resurse didactice
ce ar trebui mai des puse în valoare în vederea realizării unui schimb de experienţă real şi
aplicat, care să îmbunătăţească activitatea metodico-ştiinţifică a acestora, astfel încât elevii
noştri să fie cei mai buni.

Prof. Săraru Elena Calonfira
Inspector școlar ISJ Vâlcea
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OCDE - Simpozion global, 4-5 octombrie 2018,
Moscova, Federaţia Rusă
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică sau pe scurt OCDE este, potrivit
descrierii Ministerului Afacerilor Externe din România, un for interguvernamental care are ca
obiect de activitate identificarea, diseminarea şi evaluarea aplicării politicilor publice optime pentru
asigurarea creşterii economice, prosperității şi dezvoltării sustenabile în rândul statelor membre,
precum şi la nivel global”. OCDE promovează cu precădere reforme structurale, printr-o agendă
socială axată pe combaterea inegalităţilor şi dezvoltarea durabilă.

Promovarea globală a instruirii financiare: implementare şi inovare
Organizat de OCDE în colaborare cu Ministerul Finanțelor al Federației Ruse, cu participarea
unor pretigioase nume din cadrul instituțiilor federale rusești și ale OCDE, pe parcursul a două
zile au fost prezentate materiale referitoare la aceste subiecte de reprezentanți ai instutuțiilor
guvernamentale, universități, bănci din Armenia, Australia, Hong Kong, Japonia, Noua Zeelandă,
Republicii Africa de Sud, Olanda, Marea Britanie, și, evident, din Federația Rusă și OCDE.

Simpozionul a avut un număr de şase sesiuni ce au dezvoltat următoarele teme:
- Progresul global referitor la educația financiară. Aceasta sesiune a simpozionului a efectuat o
trecere în revistă a progreselor făcute de la Întâlnirea G8 din 2006 în domeniul dezvoltării unor politici
puternice și eficiente în domeniu, ținând cont de numărul tot mai mare de țări cu o strategie națională
pentru educație financiară.
- Nivelul cunoştințelor financiare la nivel regional și global. OCDE a dezvoltat instrumente și metode
pentru măsurarea nivelului de instruire în domeniul financiar al adulților și tinerilor. Concluziile ultimului
exercițiu de măsurare desfășurat în Eurasia, finanțat de Ministerul Finanțelor al Federației Ruse.
- Digitalizarea serviciilor financiare și implicațiile acesteia. Digitalizarea finanțelor schimbă modul
în care oamenii accesează produsele și modul în care interacționează cu furnizorii acestora. Privire
asupra modului în care este încorporată în politica de educație financiară și dacă există provocări
specifice pentru copii și tineri.
- Educația financiară pentru public țintă. Acest modul a evaluat nevoia de instruire a diferitelor
grupuri cheie, inclusiv cele mai vulnerabile.
- Abordări inovative în remiterea educației financiare. Modul în care sunt livrate servicii de educație
financiară de către furnizori.
- Educația financiară și protecția consumatorilor în îmbunatățirea deciziei de creditare și a
rezultatelor acesteia. Ţinând cont de responsabilitățile creatorilor de politici monetare, ale sectorului
privat, inclusiv micro-finanțatori, organizații non-profit, secțiunea a examinat modul în care creditul
este comercializat, distribuit și administrat.
Pe parcursul
simpozionului
s-a remarcat de mai
multe ori faptul că
educația financiară
funcționează
(financial education works).

În funcție de țară, au fost identificate grupurile vulnerabile și au
fost dedicate programe cu deosebire acestor grupuri, fie ei copii, femei,
oameni în vârstă, migranți, grupuri cu posibilități financiare reduse,
grupuri cu educație precară. De asemenea s-a evidențiat necesitatea
protejării acestor grupuri ținând cont de evoluția rapidă a tehnologiei
și handicapului grupurilor defavorizate în accesul, cunoașterea,
acceptarea și utilizarea tehnologiei și aplicațiilor.

Nicoleta Olălău
Agenţia Brașov a BNR

14

EDUCAŢIA FINANCIARĂ PE ÎNŢELESUL TUTUROR

Educaţie timpurie

De la joc... la educaţie financiară
Obiceiurile legate de bani se formează
încă din fragedă copilărie și ne influențează
toată viața. Dacă ne gândim la jocurile
copilăriei nu putem să nu ne amintim jocurile
,,De-a magazinul”, ,,De-a vânzătoarea” și
altele de felul acesta, nu putem să nu ne
amintim plăcerea de a cumpăra sau vinde
și, mai ales, de a gestiona banii. Deși pare o
joacă, toată această activitate ne-a introdus
în lumea finanțelor.
Dorința de a economisi,
de a cumpăra, de a vinde,
de a aranja marfa cât mai
atrăgător, de a vorbi cât mai
politicos și de a ne comporta
asemenea personajelor
interpretate ne-a format
atitudinea viitoare de
antreprenori.

Situația economică de astăzi
impune tot mai mult introducerea
educației financiare încă de la grădiniță.
Trăim într-o societate a consumului,
o lume pe care mulţi o incriminează
ca fiind materialistă. Banul ocupă un
loc important în viaţa de zi cu zi, ceea
ce este normal, dacă nu se depăşeşte o
anumită măsură.
Rolul nostru, al adulţilor, este
să îi învăţăm pe copii, chiar de la
grădiniţă, că banul este un instrument
util pe care ei trebuie să îl câştige prin
muncă cinstită şi pe care trebuie să-l
folosească cu discernământ, astfel încât
să nu ajungă, atunci când vor fi mari,
sclavii lui.
Prin joc, activitate specifică
vârstei, vom încerca să facem primii

paşi în formarea unei noi generaţii mai chibzuite,
educate în domeniul financiar.
Activitățile desfășurate în grădinița noastră în
cadrul proiectului ,,De la joc... la educație financiară”
au ca scop familiarizarea copiilor cu banii și cu
rolul acestora în viața de zi cu zi, dezvoltarea unui
comportament responsabil față de bani și a interesului
pentru domeniul financiar, conștientizarea valorii
banilor în raport cu munca. În urma activităților
desfășurate, copiii au început să se implice activ în
jocurile de educație financiară, și-au dezvoltat obiceiul
de a face schimb (troc) de jucării, materiale necesare
îndeplinirii sarcinilor date, au descoperit situații în
care se pot obține bani și au gestionat banii în diverse
situații practice.
Ca urmare a implementării proiectului național
,,De la joc... la educație financiară” am organizat
concursul local ,,Ne jucăm, să economisim învățăm!”,
în cadrul căruia copiii au prezentat un moment artistic
pe teme financiare (poezie, scenetă, cântec, joc de rol)
și au confecționat pușculițe din materiale reciclabile.
De asemenea, toți participanții au răspuns la întrebări
legate
de
bani,
economisire,
metode
de plată. În urma
concursului s-a dovedit
că toți copiii au avut
cunoștințe bine puse
la punct referitoare
la lumea financiară,
iar prin realizarea
momentelor artistice au dat dovadă de creativitate,
ingeniozitate și spirit practic.

Prof. înv. preșc. Muntean Cristina
Prof.înv.preșc. Morar Cipriana
Prof.înv.preșc. Godiciu-Runcan Ileana
Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 Sebeș
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Opinii

Educaţia financiară
Manualul de Educaţie Financiară, primit de elevii clasei a VII-a B de la Şcoala Gimnazială Miron Costin
Galaţi, a reprezentat prima dată o curiozitate, căci prima reacţie a fost: ah! despre bani, ştim şi noi. Ulterior,
răsfoind şi discutând punctual temele propuse, ancorându-ne în realitatea imediată, elevii şi-au descoperit
interesul pentru acest domeniu. Unii l-au văzut ca pe un domeniu în care ar avea un viitor, gândindu-se la
meseriile conexe, alţii şi-au reorganizat finanţele mai bine, alţii au constatat cât de greu le este uneori părinţilor.…
Aşteptările lor au fost cu adevarăt satisfăcute, întrucât odată la două săptămâni, când rămâneam
împreună, după ora de dirigenţie, abia aşteptau să vadă cum abordăm bugetul, economiile personale,
investiţiile şi alte noţiuni. Am ţinut neaparăt - deoarece vârsta este una potrivita (12-14 ani) să îi ţin legaţi
de realitatea în care trăiesc, de faptul că mulţi au un părinte plecat la muncă în strainătate, mulţi mai au
un frate, unii sunt crescuţi de bunici, de aceea trebuie să auto-descopere faptul că, banul pe care îl au în
buzunar are o valoare mai mult morală, decât financiară. Fiecare activitate a deschis porţi noi către lumea
înconjurătoare, unii elevi înţelegând după întrebările şi sugestiile din carte, faptul că viitorul este foarte
aproape şi nu le este foarte favorabil, faptul că părinţii sponsorizează până la un punct, faptul că sunt cam
risipitori şi egoişti, faptul că apreciază lucrurile materiale foarte mult.
Elevii mei au văzut în BANCĂ mai multe şi au explicat fiecare lucru din imaginea de mai sus, motivate, iar,
spre surprinderea mea, nu le era străin faptul că mama plăteşte rate, care cresc, că se duce tata şi scoate bani
de la bancomat - uneori din salariu, alteori că i-a trimis cineva de afară, că nu prea e bine să depinzi de bancă.
Cel mai frumos exerciţiu mi s-a părut cel de mai sus, când am constatat,
şi eu, dar şi elevii, că sunt foarte bogaţi. În fiecare zi, în fiecare săptămână,
apoi în fiecare lună, au descoperit că au mulţi bani pe mână, pe care îi
irosesc, fără să ţină cont de cum sunt câştigaţi de părinţi, prin ce sacrificii.
Acest moment i-a determinat pe mai mulţi elevi să stea şi să contabilizeze,
concluzionând că… ce-aş fi putut face eu dacă strângeam aceşti bani.
Orele de educaţie financiară sunt de folos elevilor la această vârstă,
deoarece intră în contact cu lumea reală, cu cerinţele, nevoile şi obligaţiile pe care le vor avea ca adulţi.

Prof. Ciubotaru Adriana, Şcoala Gimnazială Miron Costin, Galaţi
De la Şcoala Pamfil Georgian, clasa a III-a, înv. Nechifor Cecilia, vă trimitem câteva fotografii şi gânduri.
Vă mulţumim pentru materialele oferite, vă dorim spor în tot ce faceţi! Copiii au fost foarte încântaţi de
manuale, au fost atraşi de modul în care au fost gândite, culorile folosite, aşezare, temele propuse.
,,De acum, voi şti cu siguranţă să am grijă de banii mamei, dar nu cred că îmi va da voie!”
,,Educaţia financiară este ceva nou, sunt sigur că îmi va plăcea, arată foarte bine!”
,,Nu sunt foarte bun la matematică, dar banii îmi plac!”
,,Am studiat cartea cu tati şi mi-a plăcut mult, mi-a spus că va fi interesant”,
acestea sunt câteva din impresiile de început, părinţii fiind de asemenea încântaţi de acest opţional.
,,Este o provocare atât pentru copii, cât şi pentru noi, părinţii. Vor şti să cheltuiscă banii mai cumpătat şi le vor
înţelege valoarea. Sunt sigură că multe dintre informaţii îmi vor folosi şi mie!”
sunt cuvintele unuia dintre părinţi.

Prof. înv. primar Nechifor Cecilia
Şcoala Gimnazială ,,Pamfil Georgian”
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De la copii primite...

Proiectul nostru jucăuş - „LIBRĂRIA TERRA’’
După cum bine știm,
cele mai plăcute activități
pentru copii sunt jocurile
și distracția în colectiv.
Totodată, acestea constituie
și cea mai eficientă metodă
de asimilare a cunoștințelor
și informațiilor noi.

Din cele mai vechi timpuri, au existat schimburi de
genul: ceva pentru ceva. În trecutul îndepartat, acest lucru se
numea troc, unde avea loc un schimb de produse în funcție de
necesitățile fiecăruia.
În zilele noastre pentru realizarea acestui schimb se
utilizeaza banii. Copiii noștri vin în contact de la cele mai
fragede vârste cu banii, însă în cele mai multe cazuri ei nu pot
aprecia valoarea lor sau conceptul de buget limitat oricât s-ar
strădui părinții să explice acest lucru.

“De unde vin banii?” “Nu mai am bani! “ “Ce e de făcut?”
Marea majoritate a copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani te vor
trimite la bancomat!
Acesta este momentul în care noi începem șirul acela lung de explicații
cum că pentru a avea bani, noi, adulții, trebuie să oferim în schimb timpul,
talentul și munca noastră și oricât de mult ne-am strădui nu vom avea
niciodată un buget infinit, deci trebuie să învățăm să ne limităm cheltuielile,
să fim chibzuiți, ba e bine să mai facem și economii.
Pentru a-i face pe copii să înțeleagă aceste lucruri și nu doar să
înțeleagă ci să le și trateze cu seriozitate, un suport important ne oferă
cărțile doamnei Ligia Georgescu-Goloșoiu – „Educație financiară prin
joc” ori „Educație financiară – Banii pe înțelesul copiilor”.
După ce am studiat câteva ore cu elevii noștri cum au apărut banii,
am hotărât să realizăm un proiect-joc în care să punem în aplicare tot ce
am reușit să învățăm până în momentul de față.

Obiectivele jocului au fost:
- să recunoască monedele și bancnotele utilizate în țara noastră;
- să facă distincție între monede și bancnote;
- să calculeze diverse sume de bani;
- să compare diverse sume de bani/prețuri;
- să pregătească diverse sume de bani conform prețului indicat;
- să participe la dialoguri scurte în situații de comunicare uzuală;
- să știe din ce materiale se confecționează acestea și unde;
- să cunoască rolul băncilor.
Pentru început, am recapitulat faptul că din cele mai vechi timpuri, banii sunt recunoscuți ca o
marfă folosită drept mijloc de schimb sau de plată pentru tot felul de bunuri și servicii.
Apoi, am subliniat rolului băncilor, anume: băncile sunt acele instituții în care oamenii pot
depozita bani în siguranță. Unele persoane care nu au bani suficienți pentru a cumpăra o casă, o
mașină sau orice altceva se pot împrumuta de la bancă.

De la copii primite...

Etapele jocului propriu-zis:

Copiii au amenajat un colț al sălii de clasă sub forma unei librării, pe care au denumit-o
„Librăria Terra”. Au aranjat și etichetat cu prețuri o mulțime de jucării. Au xeroxat și au decupat
apoi bancnote de 200, 100, 50, 10, 5 și 1 leu. Au stabilit rolurile vânzător – cumpărător.
Au început jocul, vânzând și cumpărând obiectele expuse. Cine a rămas fără bani, s-a dus la
bancă și s-a împrumutat.
Evaluarea pozitivă a activității elevilor s-a datorat performării sarcinilor și creativității de care
au dat dovadă.
Am învățat că nu trebuie
să cheltuim tot ce avem,
este bine să facem economii
și este foarte bine ca atunci
când avem mai mulți bani
să ne gândim și la
cei mai puțin norocoși
dintre semenii noștri.

Prof. Laura Bejenar
Prof. Alina Deak
Școala Gimnazială Dumbrava, Timiș

România e țara mea! sau Cum se numește țara noastră?

Bancnote și monede sau Ce fel de bani cunoașteți?

Colorăm monedele și bancnotele
din caietul de educație financiară.
Moneda națională este leul sau
Care este moneda națională?

Copiii de la Grădinița P.P. nr. 1 Vișeu de Sus,
Maramureș
au fost în vizită la o bancă
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