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U10: BANCAR                   Sistemul monetar    

 
 

Lexic 
monedă/e (f) 
pumnal, e (n) 
săgeată/eţi (f) 

trib, uri (n) 
 

Prefixe 
a se încetăţeni 
împărţi 
 

Sufixe 
ipotecă, ipotecare 

monedă, monetar 
 

Familii de cuvinte 
•cetăţean, a se 
încetăţeni, încetăţenire 
•fluid, fluiditate 
•minte, mental, 
mentalitate 
•naţiune, naţional, 
naţionalitate 

•soluţie, a soluţiona, 
soluţionare, soluţionat 
 

Sinonime 
circulaţie = răspândire 
a prelua = a primi 
îndeplinit = realizat 
a exercita =  a manifesta 
obstacol = piedică 
 

Antonime 
a invada ≠ a părăsi 
străin ≠ autohton, 
indigen 
 

Abrevieri 
•ATM = automat bancar 
•BCR = Banca 
Comercială Română 
•cip = Centrala 
Incidentelor de Plăţi 
•PIN = număr de 
identificare personal 
 

Termeni (expresii) de 
specialitate 
schimb monetar 
emisiune monetară 
a bate monedă 
baterea de monedă 
criză de numerar 

 
Primele forme de schimb monetar pe actualul teritoriu al României 

apar la sfârşitul epocii bronzului (pumnale, vârfuri de săgeţi). 

Drahma de la Istros (cca. 480 î.Cr.) este cea mai veche emisiune 

monetară pe spaţiul românesc. 

Au mai circulat, în regiunile locuite de triburile geto-dacice, strateri şi 

tetradrahme emise de Filip al II-lea, Alexandru cel Mare, Lysimach, 

drahme de la Apollonia şi Dyrachium, şi tetradrahme bătute de provincia 

romană Macedonia Prima şi de la oraşul Thasos. 

Sistemul monetar geto-dac apare prin imitarea combinată a diferi-

telor tipuri de monede greceşti de mare circulaţie. Primele monede geto-

dacice sunt datate în jurul anului 300 î.Cr., iar sfârşitul monetăriei dacice 

este plasat în sec. I î.Cr. 

În secolul al II-lea î.Cr., în Dacia a pătruns masiv denarul republican 

roman, fapt ilustrat de marele număr de tezaure descoperite. După cucerirea 

Daciei de către romani, denarul imperial roman devine moneda oficială în 

noua provincie. 

În zorii evului mediu, moneda bizantină preia funcţia de instrument de 

schimb în ţinuturile româneşti, rol îndeplinit până în secolul al XIV-lea. 

După anul 100, tot aici au început să circule şi monedele statelor suverane 

vecine. 

Domnii români, după obiceiul epocii, şi-au exercitat dreptul de a bate 

monedă. Primele monede erau de argint şi se numeau ducaţi (cele mai mari), 

dinari (cele mijlocii) şi bani (cele mărunte).  

Treptat, atât din motive economice, dar mai ales din cauze politice, 

domnii români au pierdut dreptul baterii de modedă. În aceste condiţii, 

Principatele române erau invadate de o mulţime amestecată de monede 

străine. Circulaţia lor, mai ales a celor foarte slabe ale Austriei şi Turciei, 

constituia un obstacol în fluiditatea comerţului şi a circulaţiei monetare. 

În secolul al XVII-lea, circulaţia monetară în Ţările române a fost 

dominată de talerul-leu al Ţărilor de Jos, monedă care pătrunde adânc în 

economia Principatelor Române, dar şi în mentalitatea colectivă. La sfârşitul 

sec. al XVIII-lea, după dispariţia lui din circulaţie, talerul-leu a devenit 

monedă de calcul. Denumirea s-a încetăţenit într-atât încât, la 1867, a 

devenit unitatea monetară a Principatelor Unite (Ţara Românească şi 

Moldova). 

 

*** 

 

La 22 aprilie 1867 a fost adoptată „Legea pentru înfiinţarea unui 

sistem monetar şi pentru fabricare monedei naţionale”. Leul a devenit 

moneda naţională, fiind împărţit în 100 de bani. La început, s-au emis numai 

monede din aramă, cu valoarea nominală de 1, 2, 5 şi 10 bani. 

La 3 martie 1870, o dată cu înfiinţarea Monetăriei Statului, au fost 

prezentate publicului monedele omagiale de 20 de lei din aur şi 1 leu din 

argint. Acestea au fost primele monede pe care apare denumirea de „leu”. 

Declanşarea Războiului de independenţă a condus la o criză de 

numerar, soluţionată prin emiterea de bilete ipotecare. Aceste bilete sunt 

considerate primele bancnote româneşti.                                    (După www.bnr.ro) 
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I. Activităţi lexicale  
 

1. Daţi sinonime, cu ajutorul dicţionarului, 
pentru următoarele cuvinte:  
 

credit  =    ...............................................    

depozit =   ................................................ 

virament = ............................................... 

sold =  ...................................................... 

factură = ...................................................... 

2. Găsiţi cuvintele derivate cu prefixul -în/îm:  
 

parte          > a împărţi 

bogat         > ........................................ 

magazie     > ........................................ 

povară       > ......................................... 

proprietate > ......................................... 

datorie       > .......................................... 
 

II. Structuri gramaticale şi textuale 
 

 

A. Definirea şi descrierea G 2.3.; 2.4. 
 

Ce este POWERCARD BCR? 

- Este cardul tău de cumpărături 

- Îl ai oricând la îndemână pentru cumpărături zilnice sau pentru situaţii neprevăzute 

- Te ajută să îţi ţii fondurile disponibile sub control 

- Este un credit aprobat o singură dată pe care îl foloseşti de oricâte ori ai nevoie            
 

Care sunt avantajele  POWERCARD BCR? 

   Siguranţă: 

 POWERCARD BCR beneficiază de tehnologia cip
*
 

   Rambursare flexibilă: 

 Rambursezi cât doreşti în fiecare lună, nu mai puţin decât suma minimă de plată 

   Perioadă de graţie: 

 Până la 53 de zile, în care dobânda este de 0% pentru plăţile efectuate la comercianţii din ţară şi 

străinătate, cu condiţia de a plăti integral sumele folosite 

   Servicii gratuite ataşate: plăţi facturi, reîncărcare cartele Vodafone, mini-extras şi schimbare PIN, 

toate acestea la ATM BCR 

   Reduceri pentru plăţile efectuate cu POWERCARD BCR la comercianţii parteneri şi bonus de 0,6% 

pentru orice plată la comercianţii acceptanţi din ţară şi străinătate. 
                                                                                                                                                   (www.bcr.ro)  

 
3. a. Citiţi textul de mai sus cu ajutorul dicţionarului.  
b. Explicaţi informaţiile unui prieten care nu înţelege. Folosiţi cuvinte din vocabularul obişnuit 
pentru a-i explica ce este şi ce este caracteristic Powercard-ului BCR:  
 

B. Persuasiunea  G 2.17. 
  

 Pachetul ESENŢIAL BCR 
   Ştim că timpul tău este important. Că nu vrei să alergi prin tot oraşul şi să stai la cozi interminabile. Ştim că aii 
un program încărcat şi nu poţi ajunge să-ţi achiţi ratele sau facturile de utilităţi. Acum avem o soluţie care să-ţii 

rezolve toate aceste probleme:  Pachetul ESENŢIAL BCR. 
      Pachetul include tot ce ai nevoie pentru a-ţi rezolva uşor, rapid şi eficient operaţiunile curente: 
 - cont curent în lei 
 - card de debit ataşat contului curent pentru tine precum şi pentru membrii familiei tale 
 - servicii de efectuare operaţiuni prin telefon şi internet 
 - card de credit (opţional), util pentru cumpărături, la care beneficiezi de o perioadă de graţie de până la 50 de 
zile 

                                                 
*
 Centrala Incidentelor de Plăţi (CIP) este un centru de intermediere care gestionează informaţia specifică incidentelor de 

plăţi atât din punct de vedere bancar (tragerea în descoperit de cont) cât şi din punct de vedere social 

(pierdere/furt/distrugere). 
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    Recomandarea noastră: pentru a beneficia la maxim de avantajele pachetului, solicită angajatorului tău să îţii 
vireze salariul în contul curent inclus în pachet. 
   Te aşteptăm la oricare dintre cele peste 640 de unităţi ale noastre să îţi deschizi şi tu Pachetul ESENŢIAL 
BCR! Profită de toate acestea prin semnarea unei simple cereri. Îţi trebuie numai actul de identitate. 
               (www.bcr.ro) 

 

4. Formaţi un grup de lucru şi reconstituiţi care sunt argumentele pe care le aduce banca pentru 
a convinge clienţii să recurgă la Pachetul ESENŢIAL BCR?  Fiecare student enunţă un argument, 
apoi un singur student le reformulează pe toate.  
 

5. La ce credeţi că ar putea face reclamă un text de tipul:   
 

€ste $implu să călătoreşti pretutindeni!  ? 
 

Argumentaţi-vă răspunsul.  
 
6. Citiţi cu atenţie şi răspundeţi la următoarele întrebări:   
 

Western Union a pus la punct un sistem operaţional eficient de transmitere a banilor adaptat nevoilor 

clienţilor săi. Cu 130 de ani de experienţă în transferul de bani, Western Union înţelege cât de 

important este să faciliteze legătura dintre oameni, să fie alături de cei aflaţi departe de casă şi de 

familiile acestora. De aceea, Western Union a creat un serviciu de transfer de bani rapid, de încredere, 

oriunde în lume, pentru care e recunoscut ca lider mondial.                                                       (www.westernunion.com)  
 

a. Care credeţi că ar fi cuvintele cheie din acest text de reclamă, care ar merita reluate şi 
detaliate într-un pliant de reclamă? 
b. Cum aţi completa acest pliant de reclamă pentru serviciul de transfer de bani Western Union 
la titlurile: Pentru a trimite bani e nevoie... 
Pentru un transfer sigur şi rapid, comunică destinatarului următoarele detalii despre transferul de bani    
 
7. Enumeraţi câteva bănci româneşti şi siglele lor.  Citiţi aceste sigle!  
 
8. Aveţi deschis un cont la vreo bancă românească? Dacă da, precizaţi cum aţi procedat pentru 
a vă deschide acest cont.  
 
9. Sunteţi student şi căutaţi facilităţi bancare. Găsiţi pe Internet textele A. şi B.  
 
A. GUVERNUL A ÎNFIINŢAT AGENŢIA DE CREDITE PENTRU STUDENŢI 
Sambata, 31 Ianuarie 2009  

 

Guvernul a decis înfiinţarea Agenţiei de Credite pentru Studenţi, instituţie care va gestiona sistemul de 
creditare a studenţilor din universităţile de stat sau particulare acreditate care au nevoie de bani pentru 
studii.  

Potrivit Ordonanţei aprobate de Executiv, studenţii la facultate sau la master care 
urmează cursurile la zi în universităţile de stat sau în cele particulare acreditate, pot 
beneficia, la cerere, de credite bancare pentru acoperirea taxelor de studiu sau 
pentru alte cheltuieli legate de desfăşurarea studiilor. 
Agenţia va elabora şi va propune Guvernului spre aprobare normele metodologice 
de constituire a fondului de creditare şi metodologia de acordare şi rambursare 
a creditelor. Instituţia va avea maximum 30 de posturi va fi condusă de un director 

executiv numit prin ordin al ministrului Educaţiei, în urma unui concurs. 
Instituţia se va finanţa atât din venituri proprii cât şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Educaţiei.  
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B. CREDITE IEFTINE SI TAXE ZERO PENTRU STUDENTI 

Potrivit unor acte normative adoptate in scopul sprijinirii tinerilor, studentii cu varste pana la 30 de ani 
pot beneficia de credite avantajoase si de scutiri de taxe in cazul in care isi infiinteaza societati 
comerciale. 
Astfel, potrivit noii Legi a somajului, care va intra in vigoare in iunie, studentii care infiinteaza si dezvolta 
intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale sau care desfasoara in mod 
independent o activitate economica in calitate de persoana fizica autorizata pot beneficia de credite cu 
dobanda subventionata, respectiv 25% din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei. 
 
FACILITATI SI GRATUITATI  
Dobanda respectiva este, in prezent, de 21,25% pe an, deci studentii ar putea obtine, prin intermediul 
BCR, credite cu aproximativ 5% dobanda pe an. De asemenea, studentii care solicita astfel de credite 
beneficiaza gratuit de servicii de consultanta si asistenta (juridice, de marketing, financiare) pentru 
inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri. 
Totodata, studentii care infiinteaza firme sunt scutiti de plata taxelor si a tarifelor pentru:  
•operatiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comertului; 
•serviciile de asistenta la inregistrarea constituirii comerciantilor;  
•autorizarea functionarii comerciantilor; 
•obtinerea autorizatiei de desfasurare a unor activitati economice in mod independent; 
•publicarea, in extras, in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii de inmatriculare; 
•servicii notariale, de la caz la caz. 
  
CONDITII OBLIGATORII  
Pentru a beneficia de scutirile de la plata taxelor si a tarifelor mentionate, studentul care infiinteaza o 
societate comerciala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 
a) urmeaza cursurile de zi ale unei forme de invatamant superior de lunga sau scurta durata, la o 
institutie de invatamant superior acreditata 
b) este cel putin in anul II de studiu si a promovat toate obligatiile prevazute de senatul universitatii;  
c) nu a depasit varsta de 30 de ani. 
 

10. a. Corectaţi ortografia textului B. de pe Internet, punând diacritice acolo unde trebuie.  
b. Estimaţi avantajele de a deschide o societate comercială ca student.   
 
11. Citiţi textul următor. Dacă nu înţelegeţi anumiţi termeni actuali, cereţi lămuriri unui coleg.  
Întoarceţi-vă apoi în istoria formelor monetare şi comparaţi avantajele şi dezavantajele.  

Banii virtuali  

Când au de încasat bani de la un client sau caută o modalitate de transfer rapidă a banilor în/din străinătate, 
românii se gândesc la WesterUnion sau MoneyGramy. Mai ieftin este transferul bancar (wire transfer). Pentru 
cei ce activează în e-commerce ecuaţia este mult mai complicată. În funcţie de ţara de unde primeşte, în funcţie 
de mărimea sumei, de tipul tranzacţiei (bunuri tangibile, software), tipul plăţii (regulată, unică) etc., au de ales 
între câteva zeci de variante. 
Banii electronici sunt cunoscuţi ca e-gold, e-money, electronic cash, electronic currency, digital money, digital 
cash sau digital currency. 
O monedă privată poate utiliza aur pentru a asigura o securitate sporită a tranzacţiilor aşa cum fac digital gold 
currency. Un sistem e-currency poate fi bazat complet pe aur (cum fac e-gold sau c-gold), non-aur, sau 
amandouă metodelor aur şi non-aur (ca e-Bullion sau Liberty Reserve). 
 

(După http://web2exit.blogspot.com/2008/09/banii-virtuali.html 14 sept 2008) 
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