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Calendarul denominării monedei naţionale

începând cu 01.01.2007,                       
fără taxe şi comisioane:
– pe termen nelimitat la BNR

– pe termen limitat la instituţiile              
de credit nominalizate de BNR

Preschimbarea însemnelor 
monetare vechi rămase             
în posesia populaţiei 

01.07.2005 – 31.12.2006Circulaţia duală

01.07.2005Lansarea noii emisiuni

01.03.2005 – 30.06.2006Afişarea duală a preţurilor
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Începând cu 1 iulie 2005, BNR a pus în circulaţie în exclusivitate
monede din noua emisiune

Vechile bancnote au continuat să fie puse în circulaţie în cantităţi 
din ce în ce mai mici, dar numai cele de bună calitate

Bancnotele cu valori nominale mici, din vechea emisiune,               
au mai fost eliberate de BNR, până la:

decembrie 2005 10 000 lei
ianuarie 2006 50 000 lei
martie 2006 100 000 lei

Bancnotele de 500 000 lei şi 1 000 000 lei vor mai fi eliberate           
până la 30 septembrie 2006

Începând cu 1 octombrie 2006, BNR va pune în circulaţie 
numai bancnote din noua emisiune

Programul de înlocuire treptată               
a vechii emisiuni cu cea nouă
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Percepţia leului nou în circulaţia monetară
Pentru acoperirea solicitărilor suplimentare de numerar: 

au fost menţinute în circulaţie mai multe bancnote din vechea 
emisiune
au fost devansate livrările furnizorilor de însemne monetare 
către BNR
au fost suplimentate cantităţile contractate pentru anul 2006

În intervalul 1 iulie 2005 - 31 martie 2006, BNR a pus                       
în circulaţie:

324 milioane monede din noua emisiune (1 213 tone)
306 milioane bancnote din noua emisiune (300 tone)

Noile însemne au fost mai puţin percepute în circulaţie
deoarece remonetizarea economiei naţionale a condus                   
la creşterea numerarului, la sfârşitul anului 2005, cu 37%
peste nivelul prognozat iniţial. În decembrie 2006 majorarea 
va fi de circa 48%.
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Derularea acţiunii de denominare
Programul de emisiune monetară respectă calendarul stabilit

Ponderea leului nou în totalul sumelor 
puse în circulaţie de BNR
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Ponderea leului nou în numerarul 
aflat în afara sistemului bancar

12

35

75

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

iul.05 dec.05 iun.06 dec.06

procente

Sursa: Banca Naţională a României
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Ponderi ale leului nou                      
în circulaţia monetară

Proporţia de înlocuire a vechilor bancnote în numerarul aflat în afara sistemului 
bancar, la 31 martie 2006:

xx100500 lei
X – nu este cazul

59,91 000 000 lei40,1100 lei

67,0500 000 lei33,050 lei
56,6100 000 lei43,410 lei
25,250 000 lei74,85 lei
28,910 000 lei71,11 leu

Pondere 
în totalul cupiurii

%

Bancnota 
veche

Pondere 
în totalul cupiurii

%

Bancnota 
nouă

În cazul monedelor, cuantificarea proporţiei de înlocuire este dificilă
Din experienţa retragerilor anterioare s-a constatat că moneda metalică             
se întoarce în proporţie relativ mică la banca centrală 
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Bancnota de 200 lei

Este realizată într-o manieră grafică similară                   
şi conţine elemente de siguranţă din aceeaşi gamă

Momentul punerii în circulaţie: 1 decembrie 2006,         
după înlocuirea vechilor însemne monetare

Va fi prezentată detaliat cu 30 de zile înainte de data 
lansării în circulaţie
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Argumente pentru punerea în circulaţie

Valoare intermediară între 100 lei şi 500 lei, 
reprezentând echivalentul a 56 EUR (la actualul 
curs de schimb) 

Nivelul mediu al retragerilor de numerar                       
prin ATM-uri este de 270 lei / tranzacţie

Obişnuirea populaţiei cu structura însemnelor euro        
în perspectiva adoptării monedei unice europene
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Motivul decalării punerii în circulaţie

Simplificarea utilizării de către populaţie                         
a numerarului, întrucât: 

vechea emisiune monetară nu conţinea o valoare 
nominală echivalentă 

în perioada de circulaţie duală există un număr mare              
de valori nominale sub formă de bancnote

Eşalonarea costurilor denominării pe parcursul   
celor doi ani de înlocuire a vechii emisiuni:                 
2005-2006
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Dimensiuni: 
între cele ale bancnotei de 100 lei şi cele ale bancnotei 
de 500 lei

Tehnică de imprimare: 
în relief (atât pe avers, cât şi pe revers)

Grafică:
Aversul: prezintă portretul lui Lucian Blaga (1895-1961), 
poet, dramaturg, eseist, filozof, profesor şi diplomat

Reversul: compoziţie grafică având în prim plan imaginea 
statuetei neolitice „Gânditorul de la Hamangia”

Descrierea bancnotei
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Bancnota de 200 lei


