
 
 

Despre “{coala de bani”  
 
“{coala de bani” este un program de educa]ie financiar` sus]inut de BCR care are ca scop cre[terea 
responsabilit`]ii publicului fa]` de administrarea banilor - atât prin componenta de cheltuieli cât [i prin 
componenta de investi]ii. Pentru BCR, implicarea în acest proiect este o continuare fireasc` a 
ac]iunilor ini]iate la începutul acestui an, precum „Finan]ele mele”, desf`[urat în licee cu voluntari 
BCR, în parteneriat cu Junior Achievement [i programul „Ghidul banilor t`i” de consiliere a clien]ilor în 
unit`]ile BCR, ce continu` în practica curent` o serie de workshopuri derulate în 12 mari ora[e din 
]ar`.  
 
“{coala de bani” reprezint` un program pe termen lung, în care ulterior î[i vor aduce contribu]ia [i alte 
companii importante din mediul economic românesc care, al`turi de BCR, pot contribui la dezvoltarea 
unui public larg educat [i con[tient de principalele concepte [i no]iuni legate de administrarea 
bugetului personal.  
 
Pentru început, în perioada 15 octombrie - 27 noiembrie 2009 va fi organizat` prima rund` de înv`]are 
[i testare a cuno[tin]elor [i abilit`]ilor financiare, pe parcursul mai multor etape ce îmbin` elementele 
de divertisment cu lec]ii aplicate de gestionare a banilor. Programul va culmina cu concursul 
“Buzunarul Anului” ce se va derula pe www.scoaladebani.ro. Pentru a câ[tiga unul din premiile în 
valoare total` net` de 59.300 RON, concuren]ii trebuie s` se înscrie în echipe de câte doi membri [i 
s` ob]in` un punctaj minim la „Examenul de admitere” care are loc pân` la data de 29 octombrie,. 
Apoi vor participa la cele dou` mari etape ale competi]iei: proba de cheltuieli [i proba de investi]ii. În 
plus, între 26 octombrie -20 noiembrie, în fiecare zi, de luni pân` vineri, pe www.scoaladebani.ro se 
vor organiza câte dou` concursuri pe teme de finan]e personale pentru to]i vizitatorii site-ului 
www.scoaladebani.ro. Pentru a oferi tuturor concuren]ilor, dar [i publicului larg acces egal la aceast` 
competi]ie dar [i la informa]ii financiare aplicate, {coala de Bani va realiza [i va publica pe 
www.scoaladebani.ro o serie de materiale suport interactive, gândite pe nivele diferite de dificultate.  
 
1. Primul volum - „Ghid de conversa]ie între buzunar [i ban” – con]ine teme privind 
administrarea mai eficient` a cheltuielilor familiei. Ghidul cuprinde sfaturi, ponturi [i cazuistic` 
necesar` în]elegerii în am`nunt a modului în care veniturile [i cheltuielile pot ajunge în echilibru. Mai 
mult decât atât, în “Ghidul de conversa]ie între buzunar [i ban” se reg`sesc informa]ii folositoare 
pentru rezolvarea probei de cheltuieli din cadrul concursului “Buzunarul Anului”. Capitolele sale sunt: 
“Idei mici pentru bugete mari”, „Cum folosim banca eficient”, „Cum administr`m costurile unui credit”, 
„Cum administr`m cardurile”, „Cum administr`m cheltuielile utilizând pachetul de cont curent”. Ghidul 
va fi distribuit cu Jurnalul Na]ional în data de 29 octombrie 2009. 
 
2. Al doilea volum se nume[te “Ghid de cre[tere a banilor” [i prezint` principiile unei administr`ri 
eficiente a micilor investi]ii personale. Conceput dup` acela[i format editorial ca primul volum, - 
sfaturi, exemple [i recomand`ri – acesta con]ine informa]ii relevante pentru rezolvarea celei de-a doua 
probe din concursul “Buzunarul Anului”- etapa de investi]ii. Capitolele sale sunt: “Produse de 
economisire”, “Alternative de economisire [i investi]ie”, “Credite responsabile”, “Economisire [i 
investire prin asigur`ri de via]`”, “Pensii private”, “Fonduri deschise de investi]ii”, “Plasamente pe cont 
propriu” [i “Glosar de termeni bancari”. Ghidul va fi distribuit de S`pt`mâna Financiar`. 
 



 
 

3. {coala de Bani TV este suportul video al proiectului [i va prezenta realit`]i financiare cu care se 
confrunt` publicul din România, dar [i modalit`]i de a optimiza circuitul banilor prin propriile buzunare. 
Toate episoadele vor fi prezentate pe www.scoaladebani.ro  
 
4. „Ora Deschis`” este un format de conversa]ie online care va avea loc de 3 ori pe s`pt`mân` pe 
www.scoaladebani.ro, printre primele 3 teme num`rându-se „Lei - Paralei [i F`r`-de-Lei”, „Idei Mici 
pentru Bugete Mari” [i „O Zi f`r` Cheltuieli”. Ora deschis` va fi g`zduit` de un personaj special creat 
pentru {coala de Bani – Domnul Diriginte, un expert cu o bogat` experien]` financiar` aplicat`, ce va 
r`spunde întreb`rilor publicului cu privire la temele date.  
 
5. Proiectul va pune la dispozi]ia publicului, pe www.scoaladebani.ro o serie de instrumente 
folositoare în gestionarea responsabil` a banilor, printre care se num`r` „Calculator de buget 
personal”, „Calculator Save It or Spend It”, „Calculator de infla]ie personal`”, precum [i un joc 
interactiv. 


