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Cuvânt de deschidere1,
Mugur Isărescu, guvernatorul BNR
Domnilor Rectori,
Stimaţi colegi cadre didactice universitare,
Doamnelor şi domnilor reprezentanţi ai mediului financiar-bancar,
Onorat auditoriu,

 Am venit, împreună cu colegii mei din Banca Naţională a României, la Constanţa,
la Universitatea „Ovidius” pentru a deschide, în mod simbolic, o nouă poartă, sub
egida proiectului „BNR- Zilele porţilor deschise pentru studenţii economişti”.
Demersul nostru este unul de consolidare a parteneriatului cu mediul academic.
 În România, nevoia de educaţie economică şi financiară este reală, nivelul de
dezvoltare economică al unei ţări reflectă inclusiv nivelul de educaţie şi informare
al societăţii respective. Având în vedere rolul BNR în economia românească şi
obiectivele fundamentale pe care trebuie să le îndeplinească, este importantă
implicarea noastră, a celor din banca centrală a României, în sprijinirea educaţiei
economice şi susţinerea proiectelor care au ca obiectiv informarea cu privire la
rolul, atribuţiile şi funcţiile principale ale instituţiei, principiile de bază ale
economiei şi încurajarea spiritului antreprenorial.
 Vreau să subliniez că o mare parte a băncilor centrale din Uniunea Europeană
implementează proiecte şi programe educaţionale ca parte din activităţile lor
curente.
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 Noi ne-am adresat grupurilor-ţintă foarte apropiate nouă – mediul academic şi
învăţământul liceal – , atât ca parte a activităţilor noastre de zi cu zi, eu şi mulţi
alţi colegi fiind şi cadre didactice universitare, dar şi ca beneficiari ai
absolvenţilor.
 În anul 2009 a demarat proiectul “BNR - Zilele porţilor deschise pentru studenţii
economişti”, având 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.
 În anul 2010 BNR a găzduit „Expoziţia Euro”, proiect în colaborare cu BCE
adresat publicului larg. Obiectivele generale ale acestui proiect au fost
informarea publicului larg cu privire la bancnotele şi monedele euro, în special a
elevilor şi studenţilor, în vederea familiarizării acestora cu aspectul şi elementele
de siguranţă ale bancnotelor şi monedelor euro dar şi fructificarea acestei
oportunităţi prin amenajarea unui spaţiu special de prezentare a monedei
naţionale - leul, în vederea continuării activităţii constante de informare a
publicului cu privire la istoria leului, a locului şi rolului BNR. Timp de aproape
3 luni această expoziţie a fost vizitată de aproximativ 6500 de persoane.
 Tot în anul trecut am încheiat un protocol de colaborare cu Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului având în vedere atât „Expoziţia Euro” dar şi
pilotarea unui proiect adresat elevilor de liceu, pe care l-am numit „Să vorbim
despre bani şi bănci”. Prin acest proiect urmărim să familiarizăm elevii cu
noţiunile fundamentale cu privire la banca centrală şi istoria monetei naţionale,
principalele atribuţii, funcţii şi rolul BNR dar şi noţiuni de bază legate de programul
de convergenţă al României şi trecerea la moneda euro.
 Doresc să revin la proiectul adresat mediului academic „BNR – Zilele porţilor
deschise pentru studenţii economişti”. An de an acest proiect s-a consolidat pe
baza parteneriatelor cu universităţile din România şi prin dialogul continuu şi
transparent cu studenţii şi cadrele didactice universitare. Până acum, dacă ar fi să
prezint sintetic realizările proiectului pot să vă spun că:
o Prezentările/conferinţele oficialilor BNR, care s-au desfăşurat în sălile de
conferinţe (Aula Magna) ale celor 13 universităţi partenere (am inclus aici
şi Universitatea Politehnica din Bucureşti), au dus la creşterea nivelului de
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cunoaştere şi înţelegerii activităţii BNR de către peste 4800 de studenţi şi
550 de cadre didactice; prezentările oficialilor BNR fiind postate pe
Website-ul BNR;
o Toate prezentările oficialilor BNR sunt postate pe Website-ul BNR secţiunea dedicată acestui proiect a avut până acum o medie de 150-160
accesări/zi;
o Studenţii participanţi în proiect au elaborat peste 120 de eseuri şi articole
pe baza unor tematici stabilite de către lectorii BNR, şi exemplele ar putea
continua.
 Ce este foarte important - pe baza comunicării externe a BNR se iau, în mediul
economico-financiar, decizii extrem de importante - de aceea mesajul care ajunge
la public este important. Din păcate, câte o dată, mesajele pe care le lansăm noi sunt
tratate drept pledoarii pro domo. Ar fi nevoie ca voci neutre, cum sunt cele ale unor
respectabile cadre didactice universitare, să ducă aceste mesaje mai departe.

 “Educaţia este cea mai puternică armă care poate schimba lumea” – Nelson
Mandela
 Citind lista participanţilor la acest Forum-dezbatere am regăsit un fost
participant la faza-pilot, astăzi cadru didactic universitar, care ne scria în 2009:
„Pot spune că în urma acestui proiect, am început să îmi reorganizez valorile
vizavi de ceea ce ar trebui sa conţină formarea profesională a unui economist”.
 Forumul-dezbatere “Şcoala de vară BNR” reprezintă un pas calitativ, de creştere
şi consolidare a parteneriatului cu mediul academic, un forum-dezbatere al
aspectelor actuale economice, financiare şi instituţionale, sub egida proiectului
“BNR - Zilele porţilor deschise pentru studenţii economişti”. Timp de cinci zile
participanţii, cadre didactice universitare din domeniul economic a 12
universităţi partenere, vor putea asista la prezentări şi vor avea ocazia unui
dialog cu membrii Consiliului de Administraţie al BNR, consilieri şi directori ai
direcţiilor de specialitate din BNR. Se vor aborda tematici precum Sistemul
bancar, Stabilitate financiară, Convergenţa – provocări şi oportunităţi, Politica
monetară sau Guvernanţa economică.
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 Îmi doresc ca dezbaterile din cadrul acestui forum să aducă, la începutul noului
an universitar, noi subiecte şi noi abordări a unor problematici predate în cadrul
unor discipline, dar care să încalce una din legile lui Murpy conform căruia
„Un subiect interesant pentru profesor va fi întotdeauna un subiect plictisitor
pentru studenţi”.
 Cu siguranţă acest forum-dezbatere reprezintă încă un prilej de consolidare a
triadei, în care cred cu tărie că reprezintă un motor puternic de dezvoltare,
Academia Română – BNR – Universitate şi de ce nu, o oportunitate pentru
dezvoltarea unor viitoare proiecte, cu accent pe activităţi ştiinţifice şi didactice
comune. Această triadă respectă principiului lui Seneca: “Ataşează-te de cei care te
pot face mai bun, primeşte pe cei pe care, la rândul tău, îi poţi face mai buni .

5 septembrie 2011, Constanţa
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