Zilele Culturale ale BNR se alătură
proiectelor pe care banca centrală le
dezvoltă în domeniul responsabilităţii
socio-culturale
prin
promovarea
valorilor culturale româneşti şi
europene.

Inspirat din colaborarea în 2009 cu Banca Centrală Europeană, proiectul oferă
artiștilor români şi străini un cadru de manifestare a talentului și creativității lor.
Derularea proiectului asigură consolidarea relaţiei BNR cu mediul cultural românesc,
reprezentat deopotrivă de artiştii tineri şi de oamenii de cultură consacraţi.
Organizarea de evenimente culturale de către BNR a contribuit la valorificarea
arhitectonică a unor spaţii emblematice pentru cultura românească, precum și la
multiplicarea mesajelor băncii centrale prin intermediul unor noi tipuri de audiență
țintă.
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PROIECTE EDUCAȚIONALE

PROTOCOLUL DE COOPERARE
BNR - MINISTERUL EDUCAȚIEI NAŢIONALE

“Credem că un public educat în probleme financiar-bancare înţelege mai bine
comunicatele băncii centrale, crede mai uşor în lucrurile adevărate,
nu în manipulări sau răstălmăciri”
Academician Mugur Isărescu , Guvernatorul BNR

BNR - SUSȚINĂTOR AL EDUCAȚIEI FINANCIARE ÎN ROMÂNIA
În cadrul activităţii de comunicare externă, Banca Națională a României şi-a
asumat o abordare strategică în susţinerea educaţiei economico-financiare şi
a proiectelor care urmăresc distribuirea cât mai largă a informaţiilor cu privire
la rolul, atribuţiile şi funcţiile principale ale instituţiei, principiile de bază ale
economiei şi încurajarea spiritului antreprenorial, în special în rândul tinerilor.
Apelul privind implementarea unui program național de educație financiară,
venit în 2010 din partea Băncii Mondiale în urma unei cercetări potrivit căreia
nivelul de educație financiară al românilor înregistrează un punctaj de 31 pe o
scară de la 0 la 100, a evidențiat o dată în plus nevoia de implicare activă a BNR,
ca unul dintre principalii piloni de susținere a acestui demers.
În acest context, BNR a demarat o serie de activități și a dezvoltat o suită de
proiecte menite să contribuie în mod direct la sprijinirea educaţiei financiare.

În luna noiembrie 2013 a fost semnat un nou Protocol de Cooperare între
BNR și Ministerul Educației, document care vine să consolideze parteneriatul
instituțional în vederea dezvoltării în continuare a proiectelor educaționale.
Mai multe detalii despre acest protocol se regăsesc pe site-ul www.bnr.ro.

PRODUSE EDUCAȚIONALE
Produsele educaționale realizate de BNR - pliante, broșuri, DVD-uri, flyere - vin
să sprijine eforturile comunicaționale și să asigure o eficientă multiplicare a
mesajelor băncii centrale atât prin canalele tradiționale de comunicare, cât și
prin cele moderne/multimedia. Cele mai noi produse lansate de Banca Centrală
elaborate în concordanță cu tendințele în acest domeniu dezvoltate în activitatea
băncilor centrale pe plan mondial sunt:
exercițiul online de politică monetarăAlte proiecte
MONETA și un DVD educațional.
MONETA prezintă vizitatorilor site-ului BNR,
printr-un model macroeconomic simplificat,
strategia de politică monetară a unei bănci
centrale şi vizează în principal studenții de la
facultăți de profil, dar îl poate accesa oricine pe
site-ul www.bnr.ro.
Provocarea lansată jucătorilor este de a menţine
inflaţia sub control, în condiţiile unui climat economic cât mai apropiat de cel
real. Singurul instrument pe care aceștia îl au la dispoziţie pentru a-şi atinge
obiectivul este rata dobânzii de politică monetară. Politica monetară este
instrumentul prin care Banca Centrală își atinge obiectivul fundamental și
anume asigurarea stabilităţii preţurilor, adică menținerea inflației în intervalul
țintit. Cunoașterea mecanismului de transmisie a politicii monetare conduce la o
imagine de ansamblu a funcționării economiei și a înțelegerii efectelor deciziilor
luate atât de Banca Centrală cât și de celelalte instituții ale statului.
DVD-UL EDUCAȚIONAL cuprinde trei
scurt metraje despre istoria banilor, viața și
elementele de siguranță ale bancnotelor,
dedicate elevilor din ciclul primar şi gimnazial.
Scurt-metrajele sunt realizate cu acordul
specialiștilor din cadrul Ministerului Educației
Naționale și sunt concepute ca răspunsuri
oferite într-un limbaj accesibil pentru
segmentele de vârstă vizate la câteva întebări
aparent simple: ”De unde vin banii, Ce facem
cu ei, Cum îi folosim, De unde vine numele
leului românesc”. Pentru a capta atenția celor
mici aceste întrebări şi răspunsuri sunt redate
prin acţiuni şi dialog cu personaje în care ne putem regăsi oricare dintre noi în
viaţa de zi cu zi.

PRIMELE DEMERSURI ÎN SPRIJINIREA EDUCAȚIEI
FINANCIARE
Anticipând nevoia tot mai
accentuată de consolidare
a cunoștințelor în domeniul
financiar-bancar în linie cu
tendințele la nivel european,
BNR a inițiat în 2009 primul
proiect de informare și
educare financiară privind
activitățile băncii centrale și
rolul acesteia în economie.
”BNR - Zilele
porților deschise
pentru studenții
2009
economiști”
a fost demarat în parteneriat cu patru universități din țară:
Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj Napoca,
Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Academia de Studii Economice
din București.
Din anul 2010, proiectul
s-a extins prin implicarea
altor nouă universități:
Universitatea Transilvania
din Brașov, Universitatea
din Pitesti, Universitatea
din Craiova, Universitatea
”Ovidius” din Constanța,
Universitatea ”1 Decembrie”
din Alba Iulia, Universitatea
”Lucian Blaga” din Sibiu,
Universitatea ”Petru
Maior” din Târgu Mureș,
Universitatea din Oradea,
Universitatea Politehnică
din București. Numărul studenților și al cadrelor didactice care au participat la
prezentările specialiștilor din Banca Națională, precum și interesul acestora pentru
aprofundarea cunoștințelor în acest domeniu au crescut an de an.

În anul 2011 proiectul a continuat să se dezvolte prin participarea
universităților: ”Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, ”Dunărea de Jos” Galați,”
Ștefan cel Mare” Suceava, ”Petrol Gaze” din Ploiești, pentru ca din 2012 alte
patru instituții de învățământ superior să se alăture efortului comun de
multiplicare a informațiilor economico-financiare: Universitatea ”Aurel Vlaicu”
din Arad, Universitatea Maritimă din Constanța, Școala Națională de Studii
Politice și Administrative din București și Universitatea Româno-Americană.
Proiectul ”BNR - Zilele
porților deschise pentru
studenții
economiști”
are ca obiectiv general
îmbunătăţirea nivelului de
cunoaştere şi înţelegere,
în mediul universitar, a
activităţii băncii centrale,
a rolului, funcţiilor şi
implicaţiilor
deciziilor
acesteia
în
economia
românească. Acesta se
derulează
în
prezent
în parteneriat cu 21 de
universități din țară, mesajele
ajungând direct la un număr total de peste 15.000 de studenți, cadre
didactice, reprezentanți ai comunității de afaceri.

În total, la cele
două proiecte, ”Să
vorbim
despre
bani
și
bănci”
și ”BNR - Zilele
porților
deschise
pentru
studenții
economiști”,
au
participat
peste
18.500 de elevi,
studenţi, masteranzi
şi cadre didactice
din 25 de județe.
Implicată în mod
activ în extinderea proiectelor este și rețeaua teritorială a BNR, multe dintre
activități fiind găzduite în sediile din cele 20 de structuri aflate în afara
Bucureștiului.

ACADEMICA BNR- Consolidarea dialogului instituţional

2013

În completarea paletei de programe educaționale, începând
din 2010 banca centrală a iniţiat proiectul ”Să vorbim
despre bani și bănci”, care vizează sprijinirea educației
financiare în învățământul preuniversitar (claseleX-XI).
Prezentările din cadrul proiectului sunt menite să contribuie la formarea unui
vocabular economic și la înțelegerea unor noțiuni despre inflație, monedă, bancă
centrală, bancă comercială, creditare, economisire, numerar, cont la bancă,
active, pasive etc. De asemenea, proiectul urmărește constituirea din timpul
liceului a unui bagaj de cunoștințe financiare care să le permită absolvenților să
înțeleagă mai ușor oportunitățile de dezvoltare personală.
”Este util ca persoanele fizice să fie responsabile pentru problemele lor
financiare, să-și gestioneze banii, sa planifice din timp, sa aleagă produse financiare și
să fie continuu informate în legatură cu chestiunile de natura finaciară”
Sue Rutledge, reprezentant al Băncii Mondiale

În 2011, Banca Centrală și-a extins suita de
programe desfășurate în sfera informării și
educației economico-financiare cu un nou
format - ACADEMICA BNR. Proiectul se adresează
comunităţii academice, în calitatea acesteia de
formator al unor noi generaţii de specialişti în
economie, ca şi al viitorilor lideri ai României.
Acest program de susținere a educației
„Mediul academic are de
financiare implică mediul academic alături
câştigat prin confruntarea de idei cu
de reprezentanți ai Academiei Române, practicienii din BNR şi poate deveni
Consiliului Național al Rectorilor și ai mai performant în educarea noilor
Ministerului Educației Naționale.
generaţii de specialişti în economie”,
participant ACADEMICA 2013

Într-un efort comun de creştere a nivelului
de cultură financiară în România, parteneriatul
dintre BNR - Academia Română – Universităţi este menit să asigure formarea
într-un ritm mai rapid şi în mod sustenabil a competenţelor autentice de care
are nevoie economia românească.
Formatul proiectului este structurat pe două secțiuni: management academic,
dedicat întâlnirii membrilor CA al BNR cu rectorii universităţilor partenere
și Forumul-dezbatere, în cadrul căreia au loc prezentări și dezbateri ale
membrilor CA şi ale specialiştilor BNR cu profesorii universitari participanți.

