
"Rãzboiul din Ucraina
ºi inflaþia - doi factori
care influenþeazã
tranzacþiile imobiliare"
(Interviu cu Gabriela Folcuþ, Directorul Executiv al Asociaþiei Române a Bãncilor)

Reporter: Cum a încheiat anul
2021 sistemul bancar?

Gabriela Folcuþ: Sistemul
bancar românesc a demonstrat,
anul trecut, cã este agil, solid ºi
flexibil, aceste caracteristici fiind
determinate ºi de conlucrarea
eficientã cu autoritãþile ºi de se-
curitatea juridicã. Agilitatea si-
stemului bancar a permis finan-
þarea economiei româneºti la
cel mai ridicat ritm de la criza fi-
nanciarã trecutã, creditarea
fiind impulsionatã de finanþãrile
acordate companiilor.

Sectorul bancar românesc a
înregistrat creºteri, în anul 2021,
la toþi indicatorii care reflectã
activele (14,23%), activitatea de
creditare neguvernamentalã
(14,8%), economisirea (13,9%),
în timp ce rata creditelor neper-
formante a continuat trendul

descendent pânã la 3,35% în
luna decembrie 2021. Indicato-
rul de solvabilitate a ajuns la
22,26%, la finele anului trecut,
de aproape trei ori peste mini-
mul solicitat.

La capitolul flexibilitate inter-
vin atât capacitatea industriei
de a se adapta rapid prin digita-
lizare pentru a servi nevoile
clienþilor, cât ºi mobilizarea pu-
blic-privatã de absorbþie a pro-
blemelor de lichiditate ale clien-
þilor. Ponderea împrumuturilor
care au beneficiat de facilitatea
de suspendare a obligaþiilor de
platã este de peste 10% din to-
tal, însã datele oficiale aratã cã
sub 1% din debitori aveau acti-
vatã aceastã facilitate în august
2021. În contextul pandemic,
amânãrile la platã pentru debi-
tor i i afectaþ i de pandemia
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Rãzboiul din Ucraina ºi inflaþia sunt doi dintre factorii care influen-
þeazã deciziile cumpãrãtorilor ºi vânzãtorilor din piaþa imobiliarã,
atrage atenþia Gabriela Folcuþ, Directorul Executiv al Asociaþiei
Române a Bãncilor (ARB). Printre altele, Gabriela Folcuþ ne-a pre-
cizat, în cadrul unui interviu: "Anul 2022 se anunþã unul cu mai
multe provocãri la nivel internaþional. Pe harta riscurilor erau
marcate, la începutul anului, mai multe riscuri determinate de
pandemia COVID 19, riscurile geopolitice din Ucraina, creºterea
inflaþiei, problemele de la nivelul unor state cauzate de situaþia
energeticã, insecuritatea alimentarã ºi instabilitatea politicã. În

momentul de faþã, la nivelul economiei româneºti, trei dintre cele
mai ridicate riscuri sunt rãzboiul din Ucraina, tensiunile de la nive-
lul echilibrelor macroeconomice, în mod special creºterea inflaþiei
peste aºteptãri ºi efectele pandemiei COVID-19. Banca Naþionalã
a României menþiona, la categoria riscuri sistemice ridicate,
întârzierea reformelor ºi a absorbþiei fondurilor europene, în spe-
cial prin PNRR, incertitudinile la nivel global în contextul crizei
energetice ºi al pandemiei ºi riscul de nerambursare a creditelor
contractate de cãtre sectorul neguvernamental. La acestea se
adaugã ºi riscul legislativ".



COVID-19 s-au acordat în condi-
þiile stabilite de Ghidul Autoritã-
þii Bancare Europene. Clienþii
afectaþi de pandemia COVID-19
au putut accesa aceastã facilita-
te pentru o perioadã maximã de
suspendare de nouã luni, iar în
bilanþul bãncilor creditele au
beneficiat de tratamentul pru-
denþial contabil recomandat de
Autoritatea Bancarã Europeanã.
În situaþia în care nu ar fi existat
o astfel de derogare în ceea ce
priveºte provizionarea, probabil

cã bãncile ar fi fost afectate pe
zona de solvabilitate.

Reporter: Care au fost provo-
cãrile sectorului în cel de-al doi-
lea an de pandemie ºi ce pers-
pective sunt pentru anul în
curs?

Gabriela Folcuþ: Gestionarea
riscurilor într-un mod metodic ºi
eficient, la nivelul anului trecut,
a permis reducerea ratei credi-
telor neperformante pânã la
3,35% la finele lunii decembrie
2021. România a înregistrat una

dintre cele mai rapide viteze de
reducere a ratei creditelor ne-
performante dintre þãrile euro-
pene, de aproape ºase ori în
ºapte ani.

Anul 2022 se anunþã unul cu
mai multe provocãri la nivel in-
ternaþional. Pe harta riscurilor
erau marcate, la începutul anu-
lui, mai multe riscuri determina-
te de pandemia COVID 19, riscu-
rile geopolitice din Ucraina,
creºterea inflaþiei, problemele
de la nivelul unor state cauzate

de situaþia energeticã, insecuri-
tatea alimentarã ºi instabilitatea
politicã. În momentul de faþã, la
nivelul economiei româneºti,
trei dintre cele mai ridicate ris-
curi sunt rãzboiul din Ucraina,
tensiunile de la nivelul echilibre-
lor macroeconomice, în mod
special creºterea inflaþiei peste
aºteptãri ºi efectele pandemiei
COVID-19. Banca Naþionalã a Ro-
mâniei menþiona, la categoria ri-
scuri sistemice ridicate, întârzie-
rea reformelor ºi a absorbþiei
fondurilor europene, în special
prin PNRR, incertitudinile la ni-
vel global în contextul crizei
energetice ºi al pandemiei ºi ri-
scul de nerambursare a credite-
lor contractate de cãtre sectorul
neguvernamental. La acestea se
adaugã ºi riscul legislativ.

Sistemul bancar românesc so-
licitã eliminarea barierelor de
ordin legislativ care pot afecta
capacitatea industriei bancare
de a finanþa revigorarea rapidã a
economiei. Câteva proiecte care
se aflã în dezbatere în Parla-
ment conduc la creºterea riscu-
lui legislativ cu impact negativ
asupra creºterii intermedierii fi-
nanciare. Aplicabilitatea unor
prevederi la contractele de cre-
dit în derulare este echivalentã
cu insecuritatea juridicã, prin
încãlcarea principiului neretro-
activitãþii legii, ceea ce poate re-
duce considerabil apetitul bãn-
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"Banca Naþionalã a
României menþiona, la

categoria riscuri sistemice
ridicate, întârzierea

reformelor ºi a absorbþiei
fondurilor europene, în

special prin PNRR,
incertitudinile la nivel global
în contextul crizei energetice

ºi al pandemiei ºi riscul de
nerambursare a creditelor

contractate de cãtre sectorul
neguvernamental".



cilor pentru creditarea segmen-
tului populaþiei.

Sistemul bancar din România
este solid ºi rezilient ºi, astfel,
poate sã-ºi îndeplineascã man-
datul implicit pe care îl are, de
creºtere a intermedierii finan-
ciare în condiþii de predictibili-
tate. Obiectivul comunitãþii
bancare este sã creascã gradul
de intermediere financiarã de la
nivelul de 26,8% spre media eu-
ropeanã de 92% ºi nivelul inclu-
ziunii financiare de la 67% spre
media europeanã de 95%. Atin-
gerea acestui obiectiv ar permi-
te creºterea bunãstãrii economi-
ce a românilor ºi recuperarea
decalajelor în raport cu media
europeanã.

Reporter: Cu ce sentiment a
început anul piaþa bancarã?

Gabriela Folcuþ: Sistemul
bancar din România a început

anul cu un sentiment pozitiv ali-
mentat de perspectivele de dez-
voltare a economiei României
prin oportunitãþile oferite de
operaþionalizarea Planului Na-
þional de Redresare ºi Rezilienþã.
România are un as în mânecã ºi
trebuie sã-l foloseascã, indife-
rent de perturbãrile actuale. Co-
munitatea bancarã doreºte sã
sprijine autoritãþile române în
operaþionalizarea PNRR, precum
ºi în susþinerea proiectelor afe-
rente prin instrumente specifice
de finanþare. Cu o strategie de
creºtere a intermedierii finan-
ciare, a nivelului de educaþie fi-
nanciarã ºi accelerarea digitali-
zãrii, România ar putea înregis-
tra un parcurs adecvat pentru a
dubla nivelul PIB per capita la
nivel naþional. În momentul de
faþã, sistemul bancar trebuie sã
rãmânã agil sã serveascã nevoi-

le consumatorilor, companiilor
ºi statului român în materie de
finanþare. Mizãm pe derularea
unui parteneriat constructiv cu
autoritãþile române pentru a su-
sþine economia României sã
depãºeascã riscurile existente.

"Existã o presiune pe
salarii care se va
accentua în economie"

Reporter: Cum percepe siste-
mul bancar evoluþia inflaþiei ºi
miºcãrile de politicã monetarã
ale bãncilor centrale?

Gabriela Folcuþ: Puseul infla-
þionist se înscrie în tendinþa evi-
denþiatã în plan global. La nivel
european, inflaþia este alimenta-
tã de creºterile preþurilor produ-
selor energetice ºi ale alimente-
lor, dar ºi de consecinþele rãzbo-
iului. Uniunea Europeanã ºi SUA
sunt parte din acest fenomen, li-
sta nefiind exhaustivã. La nivel
european sunt state unde rata
inflaþiei este de douã cifre, iar în

zona euro inflaþia a atins nivelul
de 5,9%, în luna februarie. Litua-
nia, Estonia ºi Polonia au înche-
iat anul trecut cu o ratã a infla-
þiei peste nivelul României, care
a înregistrat o ratã anualã a in-
flaþiei IPC de 8,19% în decem-
brie, fiind cea mai ridicatã valoa-
re din ultimii zece ani. În februa-
rie 2022, Lituania avea o inflaþie
de 14%. Suntem prinºi într-un
cerc vicios inflaþionist la nivel
mondial.

Misiunea bãncilor centrale nu
este deloc uºoarã. Pe de o parte,
pun în balanþã mãsurile de poli-
ticã monetarã de temperare a
inflaþiei, iar pe de altã parte, tre-
buie sã calibreze foarte atent
amplitudinea ºi cadenþa acesto-
ra pentru a nu afecta prea mult
debitorii ºi economia. Creºterea
economicã este ºi aºa plãpândã
dupã criza de sãnãtate ºi este
afectatã acum ºi de consecinþe-
le rãzboiului din Ucraina. ªi în
România este estimatã o decele-
rare a ritmului de creºtere eco-
nomicã în raport cu rezultatele
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"În momentul de faþã, sistemul bancar
trebuie sã rãmânã agil sã serveascã

nevoile consumatorilor, companiilor ºi
statului român în materie de finanþare.

Mizãm pe derularea unui parteneriat
constructiv cu autoritãþile române pentru a
susþine economia României sã depãºeascã

riscurile existente".



înregistrate la nivelul anului tre-
cut. Existã o presiune pe salarii
care se va accentua în econo-
mie.

Reporter: Care va fi evoluþia
dobânzilor la credite, dar ºi la
depozite, în acest an?

Gabriela Folcuþ: În condiþiile
persistenþei factorilor exogeni ºi
endogeni care alimenteazã in-
flaþia, tendinþa este cea de ma-
jorare a dobânzii de politicã mo-
netarã. Dobânzile la credite ºi la
depozite vor urma treptat, cu
aplitudini diferite, aceastã ten-
dinþã de majorare.

Reporter: Care a fost parcur-
sul dobânzilor la credite, în si-
stem, în 2021?

Gabriela Folcuþ: Dobânda
aferentã creditelor în lei ºi euro
aflate în sold s-a menþinut la
aproape acelaºi nivel, cu o ten-
dinþã de decelerare pe parcursul
anului ºi cu o revenire parþialã la
finele acestuia. Astfel, dobânda
medie la creditele în lei aflate în
sold acordate populaþiei a fost
de 6,72% în luna ianuarie 2021

ºi a închis luna decembrie 2021
la 6,24%, potrivit datelor publi-
cate de Banca Naþionalã a Rom-
âniei. La companii, dobânda la
creditele în lei aflate în sold a
fost de 4,81% în decembrie anul
trecut, în condiþiile în care rata
inflaþiei este de 8,19%. Pentru
creditele noi în lei, dobânda a
fost de 6,02% pe segmentul po-
pulaþiei ºi de 4,58% pe segmen-
tul companiilor.

"Pe segmentul
populaþiei, creditul
ipotecar a
impulsionat
creºterea"

Reporter: Cum a evoluat cere-
rea de credite imobiliare/ipote-
care în ultimul an ºi ce estimãri
aveþi în domeniu?

Gabriela Folcuþ: Bãncile au
luat în calcul o creºtere a credi-
tului neguvernamental de 8% în
perioada decembrie 2020-de-
cembrie 2022. Conform strate-

giilor, creditarea ar urma sã se
accelereze în special la nivelul
segmentului companiilor nefi-
nanciare. La nivelul acestora
sunt în continuare vulnerabilitã-
þi legate în special de numãrul
mare de firme cu capitaluri pro-
prii sub limita reglementatã ºi
disciplina laxã la platã.

Anul 2021 a adus rezultate fo-
arte bune în planul finanþãrii. Vi-
teza de creºtere a soldului credi-
tului neguvernamental , de
14,8% în ritm anual, din luna de-
cembrie 2021, este cea mai
mare vitezã de creºtere a credi-
tãrii economiei reale din ultimii
12 ani. Astfel, dupã anul 2009,

bãncile au acordat cel mai mare
volum de credite noi cãtre po-
pulaþie ºi companii.

În primele zece luni din anul
2021, bãncile au acordat credite
noi în valoare de 90,75 miliarde
lei. Creditele noi acordate în pri-
mele zece luni ale anului 2021
depãºesc volumul împrumuturi-
lor acordate pe parcursul între-
gului an 2020. În aceastã perioa-
dã, creditarea a fost impulsiona-
tã de creditele accesate de com-
panii, ponderea acestora fiind
de 53,75% din volumul credite-
lor noi. Activitatea de creditare a
fost înlesnitã atât în cazul po-
pulaþiei, cât ºi a companiilor
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Anul 2021 a adus rezultate foarte bune în
planul finanþãrii. Viteza de creºtere a

soldului creditului neguvernamental, de
14,8% în ritm anual, din luna decembrie

2021, este cea mai mare vitezã de creºtere a
creditãrii economiei reale din ultimii 12 ani.
Astfel, dupã anul 2009, bãncile au acordat

cel mai mare volum de credite noi cãtre
populaþie ºi companii.



prin mãsuri de fluidizare a acor-
dãrii creditelor, cât ºi prin garan-
þiile acordate, în urma deciziilor
luate de stat ºi de bãnci. Mizãm
în continuare pe accelerarea
creditãrii pe zona companiilor,
unul dintre programele care su-
sþin creditarea companiilor fiind
IMM INVEST.

Pe segmentul populaþiei, cre-
ditul ipotecar a impulsionat
creºterea. Datele aratã cã în luna
septembrie 2021 creºterea sol-
dului creditelor ipotecare a fost
de peste 12%.

Cu toate acestea, sondajul pri-
vind creditarea companiilor ne-
financiare ºi a populaþiei realizat
de BNR aratã cã, în trimestrul al
treilea, pe segmentul creditelor
acordate populaþiei pentru
achiziþia de locuinþe ºi terenuri,
cele mai multe instituþii de cre-
dit au raportat scãderea într-o
anumitã mãsurã a solicitãrilor
de împrumuturi. Ponderea cre-
ditelor acordate prin programe-
le guvernamentale pentru achi-
ziþia unei locuinþe este de 22%
din creditele ipotecare noi, fiind
în uºoarã scãdere. Rata de ne-
performanþã la creditele ipote-
care este de 1,5%, în timp ce va-
loarea medie a LTV pentru cre-
ditele nou-acordate este la 72%.

Reporter: Cum apreciaþi piaþa
imobiliarã în acest moment?
Simþiþi ca ne aflãm într-un mo-
ment de boom imobiliar? Cre-
deþi cã urmeazã o cãdere în pia-
þa imobiliarã?

Gabriela Folcuþ: Existã acele
riscuri la nivel naþional ºi inter-
naþional pe care le-am punctat
mai devreme, care în mod cert
au impact ºi asupra evoluþiei
pieþei imobiliare. Rãzboiul din
Ucraina ºi inflaþia sunt doi dintre
factorii care influenþeazã în pre-
zent deciziile cumpãrãtorilor ºi
vânzãtorilor din piaþa imobilia-
rã. Ponderea tranzacþiilor efec-
tuate prin credit bancar este de
10-15% din totalul tranzacþiilor.
Astfel, influenþa venitã din zona
bancarã nu poate genera o evo-
luþie care sã asigure o creºtere
sau o scãdere notabilã. Cert este
cã evoluþia preþurilor materiale-
lor de construcþii ºi utilitãþilor se
resimte deja în piaþa imobiliarã,

în preþurile construcþiilor noi ce
vor fi livrate începând cu acest
an.

"Vom asista la
decelerarea ritmului
de creºtere
economicã"

Reporter: Cum apreciaþi cã va
fi afectat sistemul bancar ºi eco-
nomia, în general, de criza
geo-politica din regiune? Este
pregãtit sectorul bancar pentru
o nouã criza economicã?

Gabriela Folcuþ: Declanºarea
rãzboiului dintre Federaþia Rusã
ºi Ucraina, în luna februarie
2022, are consecinþe negative în
plan economic pentru multe
state. În plan national, vom asis-
ta la decelerarea ritmului de
creºtere economicã, comparativ
cu anul 2021, la creºterea ratei
inflaþiei ºi se vor exercita noi
presiuni asupra deficitului bu-
getar. Schimburile comerciale
cu þãrile aflate în conflict vor fi
afectate, ºi, cel mai probabil, im-
pactul se va vedea ºi în nivelul
investiþiilor strãine. Autoritãþile
ºi instituþiile private aplicã pre-
vederile sancþiunilor decise la
nivel european ºi international
ºi o serie de mãsuri de sprijin
pentru refugiaþii din Ucraina.
Aceste perturbãri în economii ar
putea conduce chiar la stagfla-
þie, redresarea economiei mon-
diale fiind pusã sub semnul
întrebãrii. Un alt risc în acest rãz-
boi hibrid este cel legat de fake
news (ºtirile false). Consecinþele
fake news pot fi extrem de dãu-
nãtoare pentru economie, mai
ales în contextul actual.

România este stat membru al
Uniunii Europene din anul 2007
ºi al Alianþei Nord-Atlantice
(NATO) începând cu anul 2004,
ceea ce ne conferã siguranþã.
Suntem încrezãtori în mãsurile
adoptate de autoritãþi. Sectorul
bancar este stabil ºi solid, cu in-
dicatorul de solvabilitate de
aproape trei ori peste minimul
solicitat, în timp ce indicatorul
de acoperire a necesarului de li-
chiditate era de 242% în sep-
tembrie 2021, media europeanã
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CU 64% MAI MARE ÎN 2021 FAÞÃ DE
ANUL PRECEDENT

Profitul net al
sistemului bancar -
8,27 miliarde lei
Sistemul bancar a înregistrat un profit net de 8,27 miliarde de
lei (1,66 miliarde de euro) în 2021, cu 64% mai mare faþã de
anul 2020, când profitul net pe întreg anul a fost de 5,02 miliar-
de de lei, potrivit datelor Bãncii Naþionale a României (BNR).
Acesta a fost al ºaptelea an consecutiv de profit pentru sectorul
bancar din România, format din peste 30 de instituþii de credit.
Conform datelor BNR, în ianuarie 2022 profitul net la nivelul
întregului sistem bancar a fost de 456 milioane de lei.
Rentabilitatea capitalului (ROE) a urcat, de asemenea, la peste
13,45% în 2021, de la 8,66% în 2020, în timp ce rentabilitatea
activelor ROA a urcat la 1,38%, de la 0,95% în 2020. Dupã pri-
mele nouã luni din 2021 profitul la nivelul sistemului bancar
era de 6,4 miliarde de lei.
Potrivit BNR, rata de adecvare a capitalului ºi indicatorii de li-
chiditate se situeazã în prezent cu mult peste cerinþele minime
din reglementãri, iar rata creditelor neperformante a scãzut la
un nivel de 3,4% la finele lui 2021.
Vârful turbulenþelor induse de pandemie abia au lãsat vreun
semn în privinþa creditelor neperformante. Indicatorul core-
spunzãtor a urcat uºor la 4,4% în iunie 2020, de la 4,1% la final
de 2019, iar ulterior a coborât la 3,8% la final de 2020 ºi la
3,35% în decembrie 2021, nivel minim istoric.
Recordul anterior în materie de profit net a fost înregistrat în
2018, când la final de an profitul net din sistemul bancar se ridi-
ca la aproape 6,83 miliarde de lei. Ultimul an de pierdere pentru
sistemul bancar a fost 2014, cu un minus de 4,66 miliarde de lei.



fiind de 172,4%.
Reporter: În ce stadiu se aflã

sistemul bancar din punct de
vedere al digitalizãrii?

Gabriela Folcuþ: De la debutul
pandemiei, am asistat la conso-
lidarea invesþiilor în digitalizare
ºi la extinderea gamei de produ-
se ºi servicii online. Valoarea
cheltuielilor aferente segmentu-
lui digitalizare în pandemie se
cifreazã la 2 miliarde lei, pentru
primele 15 bãnci dupã cota de
piaþã. ARB a comandat în anul
2020 un studiu privind "Digitali-
zarea sistemului bancar în per-
cepþia românilor", realizat de
IRES, care relevã trei portrete de
români ce utilizeazã servicii sau
produse bancare în contextul

pandemic. 47% dintre români
preferã interacþiunea online cu
banca ºi este foarte important cã
serviciile bancare pot fi accesate
cu uºurinþã de pe Internet/Mobil.
Aproximativ19% preferã interac-
þiunea fizicã cu banca, dar folo-
sesc ºi aplicaþii online în interac-
þiunea cu instituþia de credit, în
timp ce 34% dintre clienþi merg
la bancã atunci când au nevoie.

Aproximativ 76,8% dintre rom-
âni au încredere foarte multã în
noile tehnologii (aplicaþii ºi ser-
vicii digitale moderne), astfel cã
bãncile inoveazã permanent. Si-
stemul bancar solicitã flexibilita-
te în implementarea iniþiativelor
în domeniul digital, prin recu-
noaºterea efectului juridic al

semnãturii electronice simple
sau al semnãturii electronice
avansate. Se discutã de prea
mulþi ani despre acest aspect ºi
ne dorim implementarea. Este o
mãsurã favorabilã pentru români.
Ar conduce la reducerea biro-
craþiei, a timpilor alocaþi diferi-
telor operaþiuni ºi a costurilor de
acces la semnãtura electronicã
pentru cetãþeni ºi multe alte
aspecte ce nu þin doar de relaþia
cu sistemul bancar.

Reporter: Ce programe de
educaþie financiarã derulaþi?

Gabriela Folcuþ: România are
un scor redus la capitolul alfabe-
tizare financiarã. Scorul mediu
de alfabetizare financiarã în þãri-
le participante la studiul OECD
realizat în 2020 este de doar 12,7
din 21 ºi 13 doar pentru þãrile
membre OECD. Scorurile mai
mici au fost obþinute de adulþii
din Italia (11.1), România (11.2) ºi
Columbia (11.2). În realizarea
obiectivelor asociate pilonului
strategic Educaþia Financiarã,
Asociaþia Românã a Bãncilor are

în vedere consolidarea partene-
riatului cu autoritãþile responsa-
bile ºi realizarea de programe de
educaþie financiarã, care au in-
clusã ºi componenta de educaþie
digitalã. Ministerul Educaþiei,
Banca Naþionalã a României, Mi-
nisterul Finanþelor, Autoritatea
de Supraveghere Financiarã ºi
Asociaþia Românã a Bãncilor au
încheiat, în anul 2018, un Proto-
col de colaborare pentru realiza-
rea de activitãþi comune în do-
meniul educaþiei financiare ºi
elaborarea Strategiei Naþionale
de Educaþie Financiarã (SNEF).
Comitetul de Educaþie Financia-
rã elaboreazã draftul Strategiei
Naþionale de Educaþie Financia-
rã, aceasta urmând sã fie postat
în consultare publicã, astfel încât
toþi stakeholderii sã-ºi aducã
contribuþia.

ARB, BNR, ASF, prin interme-
diul IBR, au acreditat anul trecut
la Ministerul Educaþiei singurul
curs integral de educaþie finan-
ciarã destinat profesorilor care
predau disciplina obligatorie
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Aproximativ 76,8% dintre români au
încredere foarte multã în noile tehnologii

(aplicaþii ºi servicii digitale moderne), astfel
cã bãncile inoveazã permanent. Sistemul

bancar solicitã flexibilitate în
implementarea iniþiativelor în domeniul

digital, prin recunoaºterea efectului juridic
al semnãturii electronice simple sau al

semnãturii electronice avansate.



"Educaþie socialã" elevilor de
clasa a VIII-a. Cursul de educaþie
financiarã este acreditat pe o
perioadã de patru ani, iar în pre-
zent se desfãºoarã ediþia a XII-a.
În anul 2021, ARB a realizat în
parteneriat cu instituþiile publi-
ce BNR, ASF, MF ºi ME site-ul
Strategiei Naþionale de Educaþie
Financiarã www.edu-fin.ro. Enti-
tãþile angrenate în proiecte din
domeniul educaþiei financiare
ºi-au înscris programele proprii,
dezvoltate începând cu anul 2018,
pe platforma www. edu-fin.ro, la
secþiunea Cartea Albã.

Autoritatea de Supraveghere
Financiarã, Banca Naþionalã a

României, Ministerul Finanþelor
ºi Asociaþia Românã a Bãncilor
deruleazã în parteneriat ediþia a
III-a a programului FinClub, un
program de educaþie financiarã
destinat elevilor de liceu din cla-
sele X-XII, pasionaþi de piaþa fi-
nanciarã.

ARB dezvoltã Programul de
Formare Continuã "Educaþie Fi-
nanciar Bancarã pentru Profeso-
ri" fiind formaþi deja 650 de pro-
fesori care predau educaþie fi-
nanciarã elevilor din clasele I-XII.
Cursul, aflat la ediþia XIV-a, este
primul program intensiv gratuit
dedicat profesorilor din România
ºi urmãreºte aprofundarea sau

înþelegerea conceptelor cheie în
ceea ce priveºte funcþionarea sis-
temului bancar pe care le dise-
mineazã elevilor în cadrul orelor
de dirigenþie, economie ºi edu-
caþie financiarã /antreprenorialã.

ARB, împreunã cu partenerii
sãi, a organizat, în luna martie,
finala naþionalã a concursului
European Money Quiz, acesta
fiind un concurs on line de edu-
caþie financiarã destinat elevilor
cu vârsta între 13-15 ani. Euro-
pean Money Quiz este o iniþiati-
vã comunã de alfabetizare fi-
nanciarã realizatã de asociaþiile
bancare din Europa, sub coor-
donarea Federaþiei Bancare Eu-
ropene (FBE), iar începând cu
acest an va fi organizat ºi sub
Global Money Week, un proiect
al OECD.

Platforma DreptulLaBanking,
un proiect al bãncilor din Româ-
nia, pregãteºte sezonul al cinci-
lea al show-ului on line de edu-
caþie financiarã din România, "La
Taclale ºi parale" destinat publi-
cului adult. Pe zona de educaþie

digitalã cel mai important pro-
iect este cel desfãºurat împreunã
cu Poliþia Românã ºi Directoratul
Naþional de Securitate Ciberneti-
cã. Invitãm pe toþi cei care vor sã
se simtã în siguranþã pe internet
sã viziteze site-ul www.siguran-
taonline.ro sã ºtie cum sã reac-
þioneze corect atunci când pri-
mesc un telefon sau un SMS de
la un numãr necunoscut.

Este necesar un efort pu-
blic-privat, iar sistemul bancar
doreºte sã contribuie la creºte-
rea nivelului de educaþie finan-
ciarã ºi digitalã.

Reporter: Mulþumesc!
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"Autoritatea de Supraveghere Financiarã,
Banca Naþionalã a României, Ministerul

Finanþelor ºi Asociaþia Românã a Bãncilor
deruleazã în parteneriat ediþia a III-a a
programului FinClub, un program de

educaþie financiarã destinat elevilor de
liceu din clasele X-XII, pasionaþi de piaþa

financiarã".


