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Concurs național de educație financiară pentru elevii din România 

 

 

Asociația Română a Băncilor (ARB) invită elevii cu vârsta cuprinsă între 13-15 ani să-și testeze 
cunoștințele de educație financiară la ediția a III-a a finalei naționale a concursului European Money 
Quiz care se desfășoară online la data de 25 martie 2021, ora 13:00. Gazda concursului va fi 
prezentatorul de televiziune Cabral Ibacka, care asigură și moderarea show-ului on line de educație 
financiară cu întrebări despre bani și banking, „La Taclale & Parale” dezvoltat de comunitatea 
bancară. 

Elevii care doresc să participe la concursul cu premii European Money Quiz trebuie să se 
înscrie la Institutul Bancar Român, partenerul tradițional al ARB, în baza informațiilor și a 
regulamentului de participare care pot fi accesate la https://www.educatiefinanciara.info/european-
money-quiz/. Fiecare elev înregistrat va răspunde individual la 15 întrebări de educație financiară, 
adresate în limba română, în conformitate cu timpul alocat de platforma Kahoot!. 

Câștigătorii la nivel național vor fi elevii cu cele mai multe răspunsuri corecte oferite în cel mai 
scurt timp pe platforma on line Kahoot!. Câștigătorul locului I va primi un premiu în valoare de 3.000 
lei net, câștigătorul premiului II va beneficia de 2.000 lei net și ocupantul locului III va primi un premiu 
în valoare de 1.000 lei net. Primii doi elevi clasați la nivel național vor reprezenta România la finala 
europeană a concursului European Money Quiz care se  va desfășura la data de 20 aprilie 2021, în 
format on line, fiind în competiție cu alte 30 de țări. Câștigătorii vor primi titlul de campioni europeni 
ai banilor în 2021, dar și premii în bani.  

„Implicarea în acest proiect se aliniază cu obiectivul strategic al Asociației Române a Băncilor 
de promovare a educației financiare în România, în condițiile în care înregistrăm un decalaj în raport 
cu statele europene dezvoltate în materie de alfabetizare financiară. Problematica unui nivel scăzut 
al incluziunii financiare și al educației financiare este una reală, prezentă în multe state din întreaga 
lume. Elevii sunt foarte receptivi și interesați de noțiunile financiare de bază, mai ales de această 
manieră de promovare a conceptelor de educație financiară prin joc”, a declarat Sergiu Oprescu, 
președintele Consiliului Director al Asociației Române a Băncilor.   

European  Money  Quiz  este  o  inițiativă  comună  de  alfabetizare  financiară  realizată  de 
asociațiile bancare din Europa, sub coordonarea Federației Bancare Europene (FBE). În România, 
proiectul este implementat de Asociația Română a Băncilor, în calitate de membră a FBE, printr-un 
parteneriat educațional cu Institutul Bancar Român. 

ARB și-a asumat un rol important în promovarea educației financiare și a dezvoltat numeroase 
programe în această direcție, destinate elevilor și persoanelor adulte. Prin intermediul acestor 
programe, Asociația Română a Băncilor susține îmbunătățirea nivelului de educație financiară și 
incluziune financiară din România. Suntem pe deplin conștienți de rolul pozitiv pe care o asemenea 
evoluție îl va avea asupra reducerii gradului de sărăcie, al diferențelor de dezvoltare dintre 
comunitățile rurale și urbane și dintre regiuni, precum și pentru consolidarea creșterii economice a 
României. 
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