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Editorial

Cheltuieşte înţelept, trăieşte înţelept! 

Înțelepciunea ne spune însă, că nici un lucru în exces nu este bun. De la înțelepții antichității, de 
exemplu Cicero, care spunea că dușmanul cel mai primejdios este cel din interiorul nostru, acela care 
ne împinge spre risipă și lux, la înțelepții de azi, care spun toți, chiar dacă folosind alte cuvinte, același 
lucru – excesul nu este sănătos. Harvey Mackay, un cunoscut om de afaceri, scriitor și militant pentru 
diverse cauze civice din SUA, spunea că dacă îți poți permite să-ți cumperi o mașină de lux, vei avea 
mai mult impact asupra celor din jur, decât dacă vei conduce o mașină obișnuită! Cu alte cuvinte, 
trebuie să avem mai mult discernământ în modul în care ne cheltuim banii: cheltuim sau investim? 

Poate că majoritatea dintre noi știe intuitiv aceste lucruri. 
Dar, este minunat să vedem că o instituție emblematică a 
societății precum Banca Națională a României, consideră că 
aceste idei sunt atât de importante, încât trebuie să le încurajăm 
și să le dezvoltăm la cât mai mulți membri ai societății. În 
luna februarie 2016, Banca Națională a României a fost gazda 
Conferinței internaționale de educație financiară Spend Smart, 
Live Smart, care și-a propus să treacă în revistă unele experiențe 
europene în domeniul educației financiare. 

Care au fost principalele lucruri discutate la această prestigioasă întâlnire?
 
În primul rând, participanții internaționali au prezentat bunele lor practici în acest domeniu 

atât de important – educația financiară. Am aflat astfel că, în Portugalia există o strategie națională 
de educație financiară prin care acest tip de educație a fost introdus ca disciplină opțională la nivelul 

,,Spend smart, live smart’’ 
sau, cu alte cuvinte

,,Cheltuiește înțelept, trăiește înțelept!’’ 
– iată un îndemn de mare importanță astăzi 

pentru noi toți, de la mic la mare.
Trăim într-o perioadă destul de interesantă
și complexă, în care uneori este mai greu

să știi ce să nu faci, decât ce să faci.
Cu alte cuvinte, înțelepciunea din îndemnul 
de la început își găsește rostul într-o lume
în care suntem îndemnați din toate părțile

să cumpărăm, mai mult, mai divers,
mai exotic, mai oricum,

dar să cumpărăm, adică să cheltuim. 
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EcouriEditorial

învățământului preuniversitar (preșcolar – primar – gimnazial – liceal). Acest lucru a fost posibil 
prin încheierea a două parteneriate importante: unul între Banca Portugaliei și Ministerul Educației 
și al doilea între Banca Portugaliei și Autoritatea de Supraveghere Financiară. În baza acestor 
parteneriate, s-au dezvoltat programe prin care învățătorii din țară au beneficiat de cursuri de formare, 
organizate pe zone geografice și au elaborat primul manual de profil pentru învățământul primar. 

În Polonia, educația financiară se predă în 
învățământul gimnazial și liceal și au loc activități de 
educație financiară non-formale, cum ar fi: organizarea 
sărbătoririi internaționale a zilei economisirii, a 
săptămânii Global Money Week (Săptămâna mondială a 
banilor), vizite ale copiilor la bănci și ale bancherilor în 
școli etc. În Croația și Turcia, educația financiară se face 
prin organizarea unor activități non-formale de educație 
financiară, realizate în baza unor proiecte finanțate de 
Comisia Europeană (Erasmus kids). 

Indiferent de tipul de activități prin care se materializează educația financiară în aceste țări, un 
lucru a fost foarte clar subliniat de toți participanții - necesitatea introducerii educației financiare în 
școli cât mai devreme, începând cu învățământul preșcolar și primar și continuând cu cel gimnazial. 
Iar băncile sunt interesate în susținerea acestui proiect, pentru că au nevoie de viitori cetățeni educați, 
care să poată înțelege și folosi instrumente financiare moderne. 

La rândul lor, participanții din România au prezentat situația educației financiare. Ministerul 
Educației Naționale și Cercetării Științifice a încheiat cu BNR, în anul 2013, un parteneriat de 
colaborare pe o perioadă de patru ani pentru introducerea Educației financiare ca disciplină opțională 
la nivelul învățământului primar. De asemenea, prin Asociația pentru Promovarea Performanței în 
Educație, care a contribuit la susținerea proiectului de educație financiară încă de la înființarea sa 
în anul 2014, s-au organizat activități importante găzduite de BNR, printre care Concursul Naţional 
,,Olimpiada Micilor Bancheri”, la care au participat copii și dascăli din toată țara. 

Sunt multe lucruri de făcut în acest domeniu. De la continuarea educației financiare în școli, 
la definirea competenţelor pe care le dezvoltă această disciplină, la formarea cadrelor didactice şi 
dezvoltarea resurselor necesare predării și învățării. Este nevoie de colaborare, schimb de idei și, 
mai ales, de bune practici, așa cum s-a făcut în cadrul acestei conferințe internaționale de educație 
financiară. Cu alte cuvinte, este nevoie de multă înțelepciune pentru a-i învăța pe copiii noștri și, 
poate, a ne reaminti și noi, că a cheltui înțelept înseamnă a lua  decizii corecte pentru un viitor pe care 
ni-l dorim mai bun, a stabili priorități pentru a putea finanța proiectele personale și sociale cele mai 
importante pentru noi, familia noastră, școala noastră, comunitatea noastră. 

Prof. univ. dr. Mariana Nicolae
Director Departament Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri Facultatea REI, ASE București

Membru fondator al Asociației pentru Promovarea Performanței în Educație (APPE)

În unele țări, cum ar fi Marea Britanie, educația financiară a fost introdusă  în școli ca disciplină 
obligatorie, înregistrându-se progrese remarcabile în dezvoltarea unor materiale didactice atractive 
şi interactive. 
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Conferinţa internaţională „Spend smart, live smart”

Conferința internațională „Spend smart, live smart” a atins cu succes două aspecte: pe de o parte 
a vizat o audiență - profesorii - capabilă să îşi dezvolte cultura financiară și, în același timp, i-a încurajat 
pe dascăli să sprijine acest demers în rândul şcolarilor. Pe de altă parte, a reușit să creeze un mediu 
propice pentru a disemina bunele practici prin invitarea reprezentanților unor școli din diferite țări, care 
au prezentat rezultatele obținute de ei în educația financiară a elevilor de la grădiniță, până la nivelul 
școlii primare, recunoscând că acest subiect ar trebui să înceapă la școală, cât mai curând posibil. 
Exemplul Portugaliei, care a realizat deja o Strategie națională în domeniul educației financiare, este 
demn de urmat.

Helena Serdoura | Profesor de engleză 
Agrupamento de Escolas de Marco de Canaveses, PORTUGALIA 

Conferința internațională „Spend smart, live smart” a fost foarte interesantă și relevantă în 
sensul ca astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să oferim elevilor și copiilor noștri o înțelegere corectă

a produselor financiare care îi înconjoară și să îi ajutăm să îşi dezvolte abilități de economisire, 
care să permită tinerei generații să aibă un viitor mai bun prin dezvoltarea unei conștientizări

a riscurilor diferitelor tipuri de produse financiare și să beneficieze de ele într-un mod adecvat.

Sara Santos | Coordonator Departament Arte | Profesor de muzică 
Agrupamento de Escolas de Marco de Canaveses, PORTUGALIA 

Conferința a fost extrem de bogată, semnificativă și cu conţinut pedagogic ridicat. S-a dovedit a 
fi un eveniment util pentru promovarea și schimbul de bune practici, de cercetare și studiu, evidenţiind 
faptul că educaţia financiară  reprezintă un pilon important în a deveni un cetățean bun și responsabil. 
Aș dori, de asemenea, să menționez că evenimentul a fost bine organizat și vizita la Muzeul BNR a 
contribuit în mare măsură la dezvoltarea personală și profesională a tuturor celor cărora le-a fost 
acordat acest privilegiu.  

Fátima Pereira | Profesor primar 
Agrupamento de Escolas de Marco de Canaveses, PORTUGALIA 

Conferința a fost o foarte bună sursă de informații utile. Este întotdeauna o idee bună să 
compari și să faci schimb de experiență si asta este exact ceea ce a oferit. 
Conferința a fost bine organizată, fiind invitați mulți oaspeți respectabili. 

Ea a arătat cât de important este antreprenoriatul și cât de important este să-l predai copiilor.
 Am fost impresionați de ideile tuturor invitaților prezenți.

Magdalena Felska | profesor de engleză
Szkola podstawowa nr 23 im. gen. J. Bema, POLONIA

A fost foarte interesant şi aș dori să subliniez aspectul pozitiv de a aduce elevi de 
niveluri școlare diferite, care, de la o vârstă fragedă, se implică și își asumă responsabilitatea 
în activităţi financiare şi anteprenoriale, precum și realizarea şi promovarea unor activități 
într-un mod jucăuş, alegând resursele adecvat vârstei și, în același timp, cu scop pedagogic. 
După părerea mea, mai multe conferințe, cum ar fi „Spend smart, live smart” ar trebui să aibă loc pentru 
a garanta schimbul de bune practici educaționale între țări.  

António Ribeiro | Director 
Agrupamento de Escolas de Marco de Canaveses, PORTUGALIA
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Performanţe în educaţie

Conferinţa internaţională de educaţie financiară
„Spend Smart, Live Smart”- experienţe europene

în domeniul educaţiei financiare

În data de 4 februarie 2016, Banca Națională a României a găzduit Conferința internațională de 
educație financiară „Spend Smart, Live Smart”- experiențe europene în domeniul educației financiare. 
La eveniment, au participat peste 160 persoane, din care: 138 reprezentanți ai Ministerului Educației 
Naționale și Cercetării Științifice (MENCS), inspectoratelor școlare teritoriale, directori de școală, 
profesori din învățământul primar și gimnazial, părinți, bancheri, reprezentanți ai IBR și ARB, ai unor 
corporații și asociații/fundații, 16 invitați din străinătate (reprezentanți ai Băncii Portugaliei, Erste 
Bank Group Austria, profesori din învățământul primar și gimnazial din patru țări europene: Croația, 
Polonia, Portugalia și Turcia și două profesoare din Republica Moldova) și reprezentanți mass media. 

- În Portugalia, educația financiară  a fost introdusă ca disciplină opțională la nivelul învățământului 
preuniversitar (preșcolar – primar – gimnazial – liceal), conform strategiei naționale de educație 
financiară. Prin strategia națională de introducere a educației financiare, s-au stabilit principalele 
autorități implicate în realizarea acesteia, termenele de aducere la îndeplinire și resursele financiare. 
Până în prezent, învățătorii din țară au beneficiat de cursuri de formare, organizate pe zone geografice 
și au elaborat primul manual pentru învățământul primar, au fost definite competențele, a fost elaborat 
curriculum-ul pe grupe de vârstă și au fost stabilite resursele necesare. În acest context, școlile au fost 
încurajate să dezvolte proiecte de educație financiară. Celelalte activități specifice educației financiare 

Principalele aspecte care s-au desprins din prezentările făcute de participanții la această conferință 
au fost următoarele:
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derulate sunt asemănătoare celor realizate și în România, exemplificăm: organizarea unui concurs de 
educație financiară „Todos cotam (Everybody counts)”, premierea celor mai bune proiecte realizate 
de școlile participante la concurs, organizarea anuală a sărbătoririi zilei economisirii (31 octombrie), 
participarea la Global Money Week. În plus, Banca Portugaliei a realizat o platformă on line (web site) 
pentru strategia națională de educație financiară.

- În Polonia, educația financiară se predă în învățământul gimnazial și liceal, abordându-se teme 
ca: plăți, economisire, carduri de plată, conturi bancare, servicii de plată moderne. Se efectuează, 
de asemenea, diverse alte activități de educație financiară non-formale, cum ar fi: organizarea zilei 
internaționale a economisirii sau a săptămânii “Global Money Week”, vizite ale copiilor la bănci și ale 
reprezentanţilor acestora în școli etc.

- În Croația și Turcia, educația financiară nu se face printr-o disciplină introdusă în planul-cadru, 
ci prin organizarea unor activități non-formale de educație financiară, realizate în baza unor proiecte 
finanțate de Comisia Europeană (Erasmus kids).

Principalele concluzii desprinse din conferință sunt:
• necesitatea schimbării mentalității noii generații, respectiv punerea 

bazelor unui stil de viață nou, chibzuit, care să nu încurajeze consumul, nici 
creditarea, ci economisirea;

• crearea premiselor pentru a avea consumatori de produse și servicii bancare informați;
• îmbunătățirea transparenței serviciilor bancare şi creşterea încrederii populaţiei în bănci;
• creșterea gradului de implicare a cadrelor didactice, a copiilor și a părinților acestora în activități 

de educație financiară, care să-i ajute să-și însușească concepte precum: bani, câștiguri, muncă, investiție, 
inițiative antreprenoriale, bugetul de venituri și cheltuieli;

• conturarea unei imagini complete a modului în care banii sunt percepuți, câștigați, cheltuiți 
cu chibzuință, economisiți, investiți, donați în scop caritabil sau împrumutați în societatea de azi, 
concomitent cu dobândirea unor abilități de gestionare a lor.

Participanții la conferință au subliniat necesitatea introducerii 
educației financiare în școli începând cu învățământul preșcolar și primar și 
continuarea în cel gimnazial și liceal.

Ligia Georgescu-Goloşoiu
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Educaţie europeană

Educaţia financiară, parte a şcolii viitorului

Informarea timpurie va permite asigurarea unei 
instruiri de calitate, ce va garanta deprinderi care îl vor 
ajuta pe copil să identifice, să evalueze și să autoevalueze 
consecințele deciziilor personale.

Inițierea copiilor de vârstă preșcolară și a elevilor 
claselor primare în educația economică, prin familiarizarea 
lor cu unele concepte economice, va contribui la dezvoltarea 
unei  gândiri economice, fapt ce va declanșa o avalanșă de 
schimbări eficiente în rândul acestei generații.

Educația financiară cuprinde nu numai formarea unor 
deprinderi necesare, dar și o posibilitate de implementare a 
valorilor și principiilor morale, care reprezintă chintesența 
integrității și reușitei în gestionarea și implementarea 
conceptelor teoretice în practica de zi cu zi.

În anul şcolar 2015-2016, datorită colaborării cu 
doamna profesor de învățământ primar din Bacău, Geanina 
Spiriduș, care a reușit să realizeze cursul dat cu elevii de 
la Școala Gimnazială „Ion Creangă”, am reușit să aplicăm 
acest curs în cadrul instituției noastre.

 Inițial, am demarat activitatea cu dezvoltarea unor 
anumite concepte la nivel de clasă, am lărgit această 
disciplină prin formarea grupelor de interes, unde cu succes, 
am pus în practică activități cu caracter formativ. 

Provocările societății actuale, 
transformarea continuă,

progresul rapid, ne fac să ne dăm seama 
că educăm o nouă generație

– o generație de persoane inventive
care  vor deveni făuritorii unei noi 

istorii, a unor noi meserii, a unor noi 
performanțe. Astfel, școala de astăzi 
va apela nu doar la simple schimbări 

conceptuale, ci şi la modificări
de substanță, de optică,

de mentalitate și de practică.

Metodologia valorificării „noilor educații” 
vizează toate dimensiunile și formele educației. 
Educația economică declarată de UNESCO, 
componentă a noilor educații, are drept scop 
formarea competențelor antreprenoriale la elevi, 
facilitând formarea unor deprinderi practice atât 
de necesare în viața de zi cu zi.

Implementarea cursului de educație 
financiară în cadrul Instituției de Învățământ 
Liceul Teoretic „Elimul Nou” Chişinău, în care 
35% din copii sunt orfani, copii din familii social 
vulnerabile, are menirea de a-i ajuta să înțeleagă 
problemele cotidiene și să-i pregătească pentru 
o confruntare cu realitatea, în vederea formării 
lor ca cetățeni conștienți de posibilitățile 
economice și competențele proprii.
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În acest fel, elevii noștri participă la activități captivante - parte a lecțiilor de educație financiară. 
Demersul transdisciplinar  dă semnificație fiecărei lecții, se consolidează diverse metodologii de tipul 
„flipped classroom”. Elevii sunt implicați în proiecte de grup, realizare de postere, jocuri de rol, 
excursii,  călătorii imaginare, dezbateri în grup, regizare de emisiuni. 

Părinții, bunicii sunt şi ei tot atât de entuziasmați alături de elevi, participînd și în afara orelor 
de studiu  la confecționarea de bani și bancomate, întocmirea unor liste de cumpărături pentru 
produse alimentare sănătoase, realizarea unor modificări în bugetul familial, prezentarea  unui plan 
de afaceri. Feedback-ul dat de elevi și părinți e unul pe măsură. Motivarea, deschiderea, ieșirea din 
zona de confort alungă orice monotonie, plicitiseală. 

Actul imperativ realizat de echipa de pedagogi şi momentele de bucurie ale elevilor ne-au dat 
aripi. Aici rolul nostru devine unul și mai relevant - de celebrare a noii victorii atinse de elevi.

Astfel, pedagogii Liceului Teoretic „Elimul Nou” și-au propus să educe oameni pentru societatea 
de mâine, să înainteze în schimbări, să fie deschiși spre noi parteneriate, să fie proactivi, să posede 
atitudinea potrivită, să șteargă tiparele vechi și să creeze un proces educativ viabil.

În cadrul Forumului de idei pedagogice „Dialoguri Chișinăuiene”, ediția a VII-a, organizată 
de către Direcția Generală Educație Tineret și Sport din municipiul Chișinău, la unul din atelierele 
conferinței desfășurat în Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „Elimul Nou”, a fost prezentat 
conceptul implementării educației financiare, motivând participanții spre extinderea acestei discipline 
opționale la nivel municipal și național.

Doamna Svetlana Corotchi a reușit să prezinte convingător o comunicare interactivă referitor 
la produsul activității profesionale realizat cu elevii treptei primare. Diversitatea activităților marcate 
de conotația practică și implicarea activ - creativă a intrigat și captat nu numai elevii claselor primare, 
dar și părinții acestora, care s-au implicat conștiincios în organizarea evenimentelor extracurriculare. 
Doamna învățătoare a demonstrat procesul integru de formare a gândirii critice, economice prin 
activitățile realizate la cercul pe interes - Clubul Micilor Economiști. Astfel, ecourile activității au atras 
atenția și altor instituții interesate de preluarea bunelor practici.

În perioada octombrie 2015 – februarie 2016, doamna educatoare Valentina Prituleac a trezit 
interesul preșcolarilor în ceea ce privește activitățile economice. Împreună cu echipa managerială a reușit 
să informeze părinții, propunându-le diverse modalități de implicare a copiilor în activități decizionale 
privitor la unele cheltuieli, motivându-i pe copii să economisească și să facă calcule elementare. Sondajele 
realizate la nivel de treapta preșcolară au scos în evidență faptul că majoritatea copiilor au o percepere 
eronată privitor la apariția banilor. Orele financiare, desfășurate conform particularităților de vârstă 
au clarificat pentru copii perceperea corectă a noțiunilor de „bancă”, „card bancar”, „bani cash”, „lei”, 
„economii”, „transfer”. La nivel de grupă, copiii au mers în excursii, la cumpărături. Astfel, au reușit să 
experimenteze ce înseamnă să reușești să te integrezi într-un buget limitat, să achiți produsele procurate 
și să primești restul și bonul de casă. 
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Ligia Georgescu Goloșoiu. Educație financiară. Banii pe înțelesul copiilor. Ghidul învățătorului, Ed. Explorator, 
București 2013
Solomon Marcus, Paradigme universale. Ediție integrală, Editura Paralela 45, Pitești, 2011
http://www.realitatea.net/coala-viitorului-o-limba-globala-in-educa-ie-i-un-nou-rol-pentru-profesori_1556839.html

Ecaterina Moga, dr. Psihologie, director
Svetlana Corotchi, master Pedagogie, învățătoare LT „Elimul Nou” Chişinău
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Educaţie timpurie

Când începe educaţia financiară a copilului?

A ne întreba când începe
educaţia financiară a copilului
este ca şi cum ne-am întreba

când începe educaţia copilului pentru viaţă.
 Asemeni celorlalte tipuri de educaţii – 
rutieră, sanitară, religioasă, ecologică, 

civică etc., educaţia financiară face parte 
intrinsecă din educaţia copilului,

debutând, cum este și firesc, în familie, 
continuată, apoi, în cadru formal,

la grădiniţă şi la şcoală. 
Deoarece copilul trăieşte de mic într-o 

lume în care banii, prin funcţiile lor, au o 
importantă valoare economică şi socială, 
amprentând-o, instituţia grădiniţei are 

obligaţia să continue ce s-a făcut în familie, să completeze, sau, după caz, să iniţieze o pregătire a copilului, 
cu scopul de a-l  forma pentru viaţă, construindu-i abilităţi şi competenţe. 

      Problema educaţiei financiare ar trebui să se pună tot mai acut, întrucât lumea în care trăim conţine 
o multitudine de provocări, pentru care, trebuie să recunoaştem, noi nu am fost pregătiţi. Un studiu realizat 
de Erste Group relevă că principala sursă de educaţie financiară a tinerilor din România rămâne familia, cu 
peste 90% din procente, aceasta fiind realizată, în special, prin tradiţie („strângem bani ca să avem ce lăsa 
copiilor”), ceea ce este insuficient şi neadaptat vieţii contemporane. Ca urmare, lipsa unor minime abilităţi şi 
competenţe din partea unor semeni de-ai noștri, specifice educaţiei financiare, a condus, nu de puține ori, la 
atitudini şi comportamente indezirabile, în raport cu munca, cu banii, cu bugetul de economii și de cheltuieli 
şi, de tot atâtea ori, la consecinţe majore, sub forma unor dezechilibre care le-a afectat nivelul de trai. 

În acelaşi timp, alte studii, au demonstrat faptul că principalul motiv pentru care oamenii se luptă 
cu probleme de ordin financiar este acela că, pe parcursul şcolar, au învăţat prea puţin sau mai nimic 
concret despre bani. În urma unui sondaj efectuat în rândul copiilor preșcolari, la care unii dintre aceștia 
au răspuns că “banii sunt fabricați de zâne și personaje din desene animate”, economistul şef al Băncii 
Naționale a României, Valentin Lazea, consideră că “este îngrijorător că și părinții lor au crezut același 
lucru, când au cerut credite doar cu buletinul".

Ca urmare, iniţierea sau alfabetizarea financiară se dovedeşte a fi un demers necesar care trebuie 
început în familie şi continuat în grădiniţă, ca primă instituţie de învăţământ care asigură educaţia formală 
a copiilor. În Curriculum-ul pentru învăţământul preşcolar se reiterează ideea, deja cunoscută, formulată 
de experții care au studiat mecanismele învățării umane, că “deprinderile şi cunoştinţele dobândite devreme 
favorizează dezvoltarea altora ulterior, iar deficienţele de cunoştinţe şi deprinderi produc în timp deficienţe 
mai mari, oportunităţi de învăţare ratate sau slab valorificate”. De altfel, psihologii sunt de acord că, de pe 
la vârsta de 4-5 ani, copiii pot învăţa câte ceva despre bani şi despre valoarea lor, iar numeroşi pedagogi 
occidentali predau copiilor din clasele primare concepte şi strategii despre cum să îşi gestioneze venitul, 
fapt adoptat, în urma unor demersuri recente, şi la nivelul învăţământului primar de la noi (disciplina 
opțională Educație financiară).

Deşi prevederile Curriculum-ului preşcolar aprobat prin O.M. 5133 / 2008, nu sunt exprese pe 
această linie, a educaţiei financiare, acesta prevede (printre altele) ca obiective de referinţă în cadrul 
domeniului om şi societate: să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte 
(familie, grădiniţă, grupul de joacă); să negocieze şi să participe la decizii comune; să aprecieze în situaţii 
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Educaţie timpurie

Curriculum-ul din grădiniţă prezintă, prin finalităţile, conţinuturile, timpul de instruire, strategiile 
educaţionale promovate, o abordare globală a educaţiei timpurii, asigurând satisfacerea nevoilor, suficient 
de variate, prezente şi a celor de perspectivă, ale copiilor preşcolari. Datorită caracterului său flexibil, 
facil de adaptat la necesităţile momentului, curriculum-ul poate sprijini în mod real adaptarea copilului la 
societatea dinamică, în care se naşte şi trăieşte, înarmându-l, progresiv, cu cunoştinţe atitudini şi deprinderi 
necesare în viaţă. În acest context, exemplificăm cu o listă de valori şi abilităţi de viaţă care pot fi promovate, 
cultivate, exersate în grădiniţă prin intermediul educaţiei financiare:

- banii nu răsar din pământ, nu cresc în copaci, ci se câştigă prin muncă, prin efort intelectual şi/sau fizic;
- toate lucrurile dorite au un cost care trebuie plătit;
- în lipsa banilor, anumite lucruri pot fi obţinute prin schimb (troc);
- cu ajutorul banilor nu se obţin numai lucruri, ci şi servicii (de curăţenie, de telefonie, de furnizare de 

apă/gaz/energie electrică etc.);
- plata serviciilor (curăţeniei, îngrijirii arborilor din livadă, tratamentele etc.), alături de recompensa 

bănească, necesită, de asemenea, utilizarea unor convenţii sociale şi a unor formule de politeţe;
- banii nu sunt o resursă nelimitată, care apare de fiecare dată când avem o nevoie sau o dorinţă;
- fiecare persoană / familie trebuie să aibă un buget;
- banii câştigaţi nu trebuie cheltuiţi imediat, ci numai atunci când este nevoie;
- când avem bani, trebuie să gândim pe termen lung (planificarea bugetului): pentru ce economisim?; 

unde îi economisim?; când cheltuim ce am economisit şi de ce? (gândire din perspectivă antreprenorială);
- dorinţele şi nevoile sunt lucruri total diferite;
- nu putem cumpăra orice, chiar dacă avem nevoie, ci numai ceea ce ne permitem, în funcţie de câţi bani avem;
- nu avem nevoie de orice sau de tot ce vedem, chiar dacă ne place.

Aşadar, problematica educaţiei financiare în grădiniţă se înscrie lesne în parametrii curriculari, 
contribuind, prin valenţele sale, la:

- formarea unei atitudini corecte despre muncă, beneficiile acesteia şi despre bani şi la adoptarea 
unui stil de viaţă sănătos, în relaţie cu aceştia;

- înţelegere treptată că banii se câştigă prin muncă; 
- înţelegerea ideii de limită în cheltuirea banilor (diferenţa dintre dorinţă şi  posibilitate),  a ideii de 

amânare (nu tot ce este posibil este realizabil imediat, sunt dorințe a căror realizare necesită suportarea 
unor amânări) sau cea de valoare (legată de efortul depus pentru satisfacerea unei dorinţe);

- stabilirea unor reguli şi a unor conduite pentru efectuarea cheltuielilor şi îndreplinirii unor obiective 
financiare pe termen scurt, mediu şi lung, pentru reducerea cheltuielilor;

- formarea şi exersarea unor conduite prosociale (întrajutorare, donare, împrumut etc.), responsabile 
(cheltuim ce am câştigat prin ceea ce am făcut sau ce am economisit) şi civilizate (utilizarea formulelor de 
politeţe specifice şi a convenţiilor sociale în relaţie cu copiii, cu adulţii, cu instituţiile);

- îmbunătăţirea relaţiilor familiale, datorită adoptării unei atitudini corecte despre: muncă, bani, 
bugetul de cheltuieli şi cel de economii.

concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute; să se comporte 
adecvat în diferite contexte sociale. Atingerea deplină a acestor obiective nu este posibilă, dacă nu asigurăm 
copilului o educaţie complexă, care o include şi pe cea financiară.  

În concluzie, o bună educaţie financiară a copilului
poate începe în mod sistematic în grădiniţă, 

prin cea mai la îndemână formă,
metodă şi mijloc de realizare: jocul.

Prof. Daniela Răileanu,
Inspector școlar pentru educație timpurie, Inspectoratul Școlar Județean Suceava
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MasterCardMasterCard

Care este rolul cardului bancar?

Cu toții știm că, atunci când vrem să ne cumpărăm ceva, trebuie să plătim pentru produsul 
respectiv. Plățile se efectuează prin ceea ce numim mijloace de plată, cum ar fi: plata cu numerar 
(cash, în limba engleză), plata prin card bancar sau plata prin transfer bancar. 

În ultimii ani, plata cu cardul a devenit preferată de tot mai multe persoane, deoarece este o 
metodă foarte ușoară, comodă și rapidă.  În străinătate, aproape toată lumea plătește cu cardul, iar 
țări precum Suedia se gândesc chiar să renunțe total la numerar. 

Ce sunt cardurile? 
Cardul este un instrument de plată

din plastic care are in interior un cip
ce conține informații cu privire la cel 
care deține cardul și la banii pe care 

îi are în bancă. Aceste informații sunt 
transferate către terminalul de plată 

(POS) într-un mod rapid și sigur. 
Transferul datelor se face prin inserarea 
cardului în terminal sau prin apropierea 

cardului de POS, fără atingere. 
Astfel, cu cardul pot fi plătite direct 

cumpărăturile în magazine, precum și 
facturile, fără a mai fi nevoie să scoți 

banii de la bancă. De asemenea,
se pot plăti cumpărături pe Internet.

Cardul reprezintă propriul tău portofel 
virtual, ținând banii în siguranță și permițându-ți în 
același timp să îi folosești atunci când ai nevoie de ei. 
Folosind cardul, putem atât să ne accesăm banii, dacă 
dorim să îi avem sub forma de numerar, precum și 
să ne facem plățile direct în magazin sau pe internet. 

Literele PIN provin din limba engleză de la inițialele cuvintelor Personal Identification Number, 
adică este un număr personal de identificare, necesar pentru utilizarea cardului. Doar tu cunoști 
parola ta personală și, astfel, doar tu poți să folosești cardul. PIN-ul nu trebuie spus nimănui. 

Știati că fiecare card este dotat cu o parolă personală – PIN? 

Cum poți avea un card 
Cardurile sunt ataşate unui cont bancar deschis la o bancă, unde se află de obicei banii pe care îi 

primim – spre exemplu, cea mai des întâlnită situaţie o reprezintă cardul de salariu, prin intermediul 
căruia un adult angajat îşi primeşte veniturile direct în contul său bancar, la care poate avea acces 
oricând prin intermediul cardului său personal. 

Așadar, cardurile se obțin de la bancă, dar pentru a avea card, cele mai multe bănci cer sa ai 
peste 14 ani. Ceea ce înseamnă că și tu vei putea, în curând, să mergi la bancă și să îți deschizi un 
cont, unde îți poți depune economiile sau prin care îți poți primi banii de buzunar în siguranță, rapid 
și fără să atingi bancnote sau monede murdare. Ulterior, poți utiliza acei bani pentru a-ți cumpăra 
produsele tale preferate, inclusiv din străinătate.
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MasterCard

De ce să plătești cu cardul

1. Este simplu – poate chiar mai simplu decât prin numerar, pentru că nu trebuie să te gândești 
mereu când pleci de acasă dacă și câți bani să iei cu tine. În plus, nu mai trebuie să calculezi suma de 
plată și nici restul pe care trebuie să îl primești.

2. Este rapid – o plată cu cardul se face mai repede decât o plată cu numerar. Cardurile noi, 
contactless, unde poți să plătești printr-o simplă apropiere a cardului de dispozitivul de plată, sunt 
chiar de două ori mai rapide decât plata prin numerar. 

3. Este sigur – dacă pierdem banii, aceștia vor putea fi folosiți de oricine îi găsește și arareori îi 
vom primi înapoi. Pe de altă parte, dacă pierzi cardul, acesta nu poate fi utilizat decât de tine, pentru 
că doar tu îți cunoști PIN-ul (parola cardului). În plus, trebuie doar să suni la bancă pentru a primi 
un card nou.

4. Este normal și comod – în loc să ai mereu grija bancnotelor, poți să plătești oricând prin 
card. Toate magazinele mari acceptă plata cu cardul, fiind dotate cu POS, dispozitivele prin care se 
fac aceste plăți.

5. Este mai igienic – banii sunt murdari. MasterCard, una dintre principalele companii din 
lume din domeniul cardurilor, a întrebat peste 500 oameni din 12 țări, printre care și România, și a 
aflat că trei sferturi dintre persoane consideră că bancnotele și monezile sunt murdare. 

6. Poți cumpăra pe Internet, având astfel acces la o gamă mult mai mare de produse, din sute de 
țări din lume, găsind astfel produsul care îți place cel mai mult, și comandându-l direct la tine acasă. 
Astfel, în loc să mergi la cumpărături, vin cumpărăturile la tine. 

7. Există produse care nu se pot 
cumpără cu bani numerar – spre exemplu, 
jocurile de pe telefonul mobil sau consola 
de jocuri. Pentru acestea nu există un 
magazin fizic, ci doar magazinul online. 
Cu un card, prin care îți poți administra 
banii dedicați jocurilor, și tu vei putea să 
cumperi toate jocurile pe care ți le dorești, 
prin doar câteva click-uri.

Să ne imaginăm că avem o sumă de bani 
numerar şi vrem să ne cumpărăm o minge. 

Va trebui să mergem la magazin și să ne 
alegem din mingile disponibile, 

unde vom plăti în schimbul produsului. 
În cazul în care utilizăm un card bancar, 

putem intra pe Internet, găsi mingea care ne 
place nouă cel mai mult, indiferent în ce parte 

a lumii o putem plăti pe loc, iar mingea noastră 
preferată va ajunge direct la noi, fără să fie 

nevoie ca noi să ne deplasăm undeva.
Poți face cumpărături oricând, 

prin intermediul câtorva click-uri și apăsarea 
unor taste, de la magazinul tău preferat, 
de oriunde din lume, indiferent de orarul 

magazinului sau de cât de departe este acesta.

Așadar, printre diferențele prezentate mai sus, dintre numerar și carduri sunt siguranța (doar tu îți poți 
utiliza cardul tău personal, fiind singurul care cunoaște PIN-ul), este mai igienic (pentru că nu trece din mână 
în mână, de la o persoană la alta, ci rămâne doar al tău), dar și că este mai rapid de folosit și mai ușor de purtat. 

Acesta sunt doar câteva dintre modurile în care utilizarea cardului
ne poate face viața mai ușoară și mai simplă. 
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Prima Şcoală Românească

,,Un valoros patrimoniu național, un loc care adăpostește inestimabile valori ale 
spiritualității și ortodoxiei românești păstrate prin grija și strădania slujitorilor acestui lăcaș.” 

Mugur Isărescu

Şcheii Braşovului - aici s-a zidit
prima şcoală românească,

la 1495 (reclădită la 1760), şi tot aici,
câteva decenii mai târziu,

diaconul Coresi a „născut” din tipar 
limba română. Aici s-au scris versurile 

şi s-a compus melodia
imnului naţional „Deşteaptă-te române” 

şi tot aici a predat
 celebrul Anton Pann.

Zestrea financiară și spirituală a educației

La orice popor creştin din lume, relaţia şcoală – biserică a fost totală. Slujitorii bisericii erau în 
acelaşi timp slujitorii şcolii. Poate nu întâmplător, în limbajul nostru medieval, termenul de dascăl 
are două valenţe: este în acelaşi timp slujitor al bisericii, dar şi slujitor al şcolii. Toţi preoţii bisericii 
erau şi dascăli ai şcolii. Toată zestrea financiară necesară educaţiei era acoperită de biserică. A fost 
o fuziune perfectă între cele două instituţii, ceea ce asigura unitatea lor până aproape de secolul XX.

Școala alături de biserică

„Depăşind condiţiile unui învăţământ elementar, această şcoală şcheiană îndeplineşte atribuţiile 
sistemului de învăţământ public, specificat în actul oficial al Transilvaniei, „Radio Educationis, 1770 – 
1779”, înglobând cele trei sisteme didactice: „şcoala triviala” (sau elementară), cu 1-2 învăţători, unde 
se predau cunoştinţe strict necesare oricărui cetăţean; „şcoala capitală – centrală” sau „şcoli reale şi 
normale” frecventată de viitorii gimnazişti şi slujită de trei învăţători pentru cele trei clase şi, în sfârşit, 
o „şcoală normală capitală” cu un director şi 4-5 învăţători.”

Într-un cadru istoric frământat şi cu atât mai puţin nefavorabil din punct de vedere economic,
şcoala din Şchei nu şi-a încetat activitatea de-a lungul timpului. Mărturie stau documentele 

istorice, cronicile locale, dar şi cărţile cu întrebuinţare şcolară – rămase în zestrea muzeului. 
Protopopul Mihai, protopopul Vasile, cronicarul Constantin, familiile de cărturari Hoban, Baran, 
Grizii, Eustatievici sau Tempea sunt nume reprezentative de dascăli şi susţinători ai şcolii (prin 
procurarea de manuale, asigurarea cadrelor, ajutor financiar) ce apar în izvoarele istorice.
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Aceşti dascăli, mulţi necunoscuţi literaturii de specialitate, scoşi la iveală din colbul arhivei, 
au creat valori de limbă, de gândire şi de educaţie, au slujit în perioade de grea frământare istorică, 
cu pasiune şi devotament, la afirmarea şi progresul vieţii şcolare româneşti în Şcheii Braşovului. 
Contribuţia lor trebuie să rămână înscrisă cu litere de aur în istoria învăţământului românesc.  

Vechii şcheieni, care practicau un negoţ de larg răsunet cu Moldova şi Muntenia, dar  ajunseseră 
să străbată Levantul, Balcanii până departe în Siria şi Egipt, au protejat prin danii locaşul de cult şi 
învăţătură, care astăzi a devenit Complexul Muzeal Şcheii Braşovului.

,,Mărturie în acest sens stă Catastiful dascălilor, care consemnează sume de bani provenite din 
daniile negustorilor locali, având destinaţie exclusiv şcolară. Ca să dăm câteva exemple: la 24 iulie 
1771 donează pentru şcoală 27 negustori, în octombrie acelaşi an, alţi 16 negustori, în 7 ianuarie 1772 
cifra negustorilor filantropi se ridică la 88, culminând în 1779 cu 116 negustori donatori de bani. <<Să 
se ştie că s-au milostivit dumnealui Chir Badea Frâncu de la Ceraş, de au pus la pomelnicu cel mare 
nume zece şi au dăruit fiorini ungureşti 500 ca să facă chilii de zid 
împrejurul bisericii şi pentru învăţarea copiilor.>> În acelaşi scop 
al înzestrării materiale a şcolii, se dispune ca banii proveniţi din 
arderea lumânărilor să fie destinaţi dascălului de şcoală, pentru 
salarizarea sa.’’ 

Cartea - factor de unitate națională

Intenţia de a se creea un muzeu al cărții este mult depărtată în timp. Marele istoric Nicolae 
Iorga, după ce a văzut documentele din Şchei, le-a spus preoţilor parohiei: „Nu vă daţi seama ce 
ascundeţi aici [...] Talpă şi palmă este istorie şi cultură”.

În condiţiile vremilor apuse, obligaţi să trăim arbitrar în ţinuturi diferite, cartea şi limba ei 
română au ţinut laolaltă, unit, spiritul acestui popor. Amintim doar câteva. În sala dedicată cărţii 
sunt expuse lucrări reprezentative din cele trei ţinuturi, cu valoare culturală naţională: spaţiul 
transilvănean este reprezentat de manuale şcolare din secolul XV şi cărţile Şcolii Ardelene (Lexiconul 
de la Buda, Istoria pentru începutul românilor din Dachia, Ortografia română ale lui Petru Maior ş.a.); 
Muntenia este reprezentată de Biblia de la Bucureşti (1688), Evanghelia de la Govora, Îndreptarea 
legii de la Târgovişte (1652). O carte rară, ce reprezintă spaţiul moldovean este Cazania lui Varlaam 
(1643) – în nouă exemplare şi un manuscris unic în ţară – Codex Aureux, realizat la Mănăstirea 
Râşca, pe piele de ied nenăscut, cu foiţă de aur, exemplar de o mare valoare estetică.

 Pr. Prof. Dr. Vasile Oltean

Multe valori culturale pe care le 
avem astăzi sunt legate de numele 
Şcheii Braşovului. Unele dintre ele 

aşteaptă încă să fie descifrate şi puse 
în adevărata lumină. 

Vă invităm să le descoperiţi la 
Complexul Muzeal din Şcheii 

Braşovului şi să nu rataţi o astfel de 
întâlnire cu trecutul şcolii româneşti.
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De la copii primite...Snap Shot

Evenimente

În perioada 18-20 martie 2016 s-a desfăşurat 
la Sinaia Seminarul de Educaţie financiară, la 
care au participat, într-o primă sesiune 28 de 
inspectori şcolari de învăţământ primar din 22 
de județe ale ţării, avand ca scop îmbunătăţirea 
proiectului iniţiat de BNR în parteneriat cu 
MENCS,  implementarea şi continuarea acestuia 
în învăţământul primar. 

,,Deosebit de interesant a fost punctul de 
vedere al doamnei inspector general Gabriela Droc 
din MENCS, privind abordarea interdisciplinară a 
acestui opţional şi cum poate fi studiată educaţia 
financiară nu numai ca opțional de sine stătător, 
ci şi pe module, fiind integrat la celelalte discipline 
din planul cadru”, după cum a menţionat doamna 
profesor Dana-Mihaela Ciobanu, inspector înv. 
primar, ISJ Giurgiu.

Următoarea sesiune de dezbateri va avea loc 
tot la Sinaia în perioada 8-10 aprilie 2016.

 

Primul Seminar de Educaţie Financiară

În luna martie 2016, MasterCard 
România a adus în luminile rampei pe cei mai 
merituoşi „actori” ai industriei financiar-
bancare şi non-bancare cu implicare directă 
în industria de carduri. Ceremonia a fost 
găzduită de Muzeul Naţional de Artă al 
României, în prezenţa a circa 150 de invitaţi 
de nivel executiv.

„Performerii industriei de profil” au 

Gala Premiilor MasterCard
 - Bank of the year 2015 -

Printre nominalizaţi
- Banca Anului – Banca Transilvania
- Cea Mai Activă Bancă în Educaţie Financiară – Banca Comercială Română
- Cea Mai Prietenoasă Bancă pentru Tineri – Banca Comercială Română
- Tânărul Bancher al Anului – George Călinescu, CFO, Banca Transilvania

Ionuţ Stanimir - BCR - a primit premiul pentru 
cea mai activă bancă în educaţie financiarăfost răsplătiţi cu premii, stabilite de un juriu cu 

o structură impresionantă, alcătuit din 35 de 
persoanlităţi ale vieţii economico-sociale româneşti. Cele 12 trofee au fost înmânate, de asemenea, de 
nume importante din adminsitraţia centrală, asociaţii profesionale sau din mediul de afaceri.
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De la copii primite...Snap Shot

Salutare primăvară, Salutare primăvară, Salutare primăvară, 

Copiii Grădiniței LTN au desfășurat lecția 
tematică de Educație Financiară prin joc la 
Muzeul BNR. Reprezentanții Muzeului şi doamna 
dr. Ligia Georgescu Goloșoiu, coordonatorul 

Timp frumos bine-ai venit! 
Azi la Banca Națională, 
La Muzeu, noi am sosit! 

Lingouri şi bani de aur,... 
Chiar medalii am privit 

Şi mult timp la grădiniță, 
Vom avea de povestit!

proiectului privind educaţia financiară în școli şi autorul manualelor 
de educație financiară, au explicat copiilor aspecte privind istoria şi tipologia banilor. Copiii au fost 
impresionați la vederea lingourilor şi banilor din aur văzuți până acum în cărțile de povești.

prof. Cosmin Stoica, Liceul Teoretic Naţional Bucureşti

OLIMPIADA MICILOR BANCHERI - ediţia a III-a

ÎMBINĂM FORMALUL CU NON-FORMALUL
Şcoala Gimnazială nr. 1 Brăneşti - Ilfov

prof. Roxana Geambaşu
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De la copii primite...

Şcoala Gimnazială nr. 79  Bucureşti
Clasa pregătitoare - prof. Florentina Palcău

Eu, să ştiți, sunt econom,
Datorii nu am, de fel.
Un card am în portofel
Ca să-mi țin banii pe el.

Şcoala Gimnazială nr. 1
Videle - Teleorman

Clasa a III-a B
 înv. Hilde Claudia Bădănoiu

CĂLĂTORIE
ÎN LUMEA BANILOR

Grădiniţa Vișeu de Sus - Maramureș
prof. Gabriela Mestic

- La cumpărături -

- Ne confecționăm bani - - Program în engleză -

Şcoala Gimnazială
,,Academician Marin Voiculescu” - Giurgiu

prof. Lucica Ivan, prof. Cecilia Furtună-Popa
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