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Cadrul legal al denominării

Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1840/ 2004 pentru 
aprobarea Precizărilor referitoare la unele măsuri care trebuie 
luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 

Ordonanţa Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (1) 
al art. 6 din Legea nr. 348/2004

Circulara BNR nr. 7/2005 privind măsurile care trebuie luate 
de către instituţiile de credit/Trezoreria statului
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Denumirea şi codul noilor însemne

Denumire: leu, cu subdiviziunea ban 
(1 leu = 100 bani)

Cod RON: (conform standardului privind  
codurile internaţionale ale valutelor)
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Etapele denominării

începând cu 01.01.2007Încetarea puterii circulatorii 
pentru vechea emisiune

14.07.2004 – 28.02.2005
Promulgarea Legii nr. 348/2004, 
a reglementărilor şi normelor 
organizatorice necesare

01.01.2007 – 31.12.2009Preschimbarea vechii emisiuni 
fără perceperea de comisioane

01.07.2005 – 31.12.2006
Circulaţia paralelă a celor două 
emisiuni şi retragerea treptată 
a celei vechi

01.07.2005Lansarea noii emisiuni 
monetare

01.03.2005 – 30.06.2006Afişarea duală a preţurilor
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Preschimbarea bancnotelor 
din vechea emisiune monetară 

după încetarea puterii circulatorii 
1.01.2007

Se va face la sucursalele BNR şi la instituţii de 
credit numite prin ordin al Guvernatorului BNR

BNR va propune Guvernului şi Parlamentului 
aprobarea preschimbării vechilor însemne 
monetare pe termen nelimitat
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Reglementări ale BNR                    
privind denominarea

Punerea în circulaţie a noilor însemne 
monetare prin intermediul băncilor 
şi al Trezoreriei statului

Înregistrarea în contabilitate şi elaborarea 
raportărilor financiar-contabile ale instituţiilor 
de credit şi Trezoreriei statului 

Desfăşurarea operaţiunilor de încasări şi plăţi 
în sistemul de decontare fără numerar   
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Măsuri organizatorice 
privind denominarea

Legătura BNR cu MFP şi cu alte instituţii ale statului

Colective tehnice şi de comunicare la nivelul BNR

Comisii mixte BNR – bănci comerciale

Dialog cu băncile comerciale în cadrul colectivelor mixte

Dialog cu reprezentanţii marilor lanţuri de magazine

Dialog cu media

Secţiune specială “Denominarea monedei naţionale”
pe site-ul BNR (www.bnro.ro)
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Acţiuni speciale privind denominarea

Stabilirea de către BNR a programului de 
prealimentare cu numerar a băncilor comerciale 
începând cu luna mai 2005 

Declararea zilelor de joi 30 iunie şi vineri 1 iulie 2005 
ca zile lucrătoare nebancare în relaţiile cu publicul 
(decizia privind activitatea cu clienţii în cele două zile 
rămâne la latitudinea fiecărei bănci)



9BANCA NABANCA NAŢŢIONALIONALĂĂ AA ROMROMÂÂNINIEIEI

Denominarea monedei naţionale:

etapa 1 martie – 30 iunie 2005
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Afişarea duală a preţurilor şi tarifelor

Avantaje:

obişnuirea publicului cu noile preţuri şi tarife

puternic efect de autopromovare a denominării

înlăturarea treptată a “spaimei” privind 
rotunjirea inflaţionistă a preţurilor
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Afişarea duală a preţurilor şi tarifelor

Produs                                       lei vechi          lei noi

Franzelă / 1 buc. 5 000 0,50

Făină / 1 kg 36 900 3,69

Zahăr / 1 kg 18 900 1,89

Ulei / 1 l 36 500 3,65

Ouă 10 buc. 35 900 3,59

Cotlet porc / 1 kg 196 900 19,69

Bere doză 0,5 l 15 900 1,59

Detergent 3,3 kg 239 900 23,99
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ROL  RON
1 dolar australian AUD 21 521 1 dolar australian 2,1521
1 dolar canadian CAD 22 146 1 dolar canadian 2,2146
1 franc elveţian CHF 23 504 1 franc elveţian 2,3504
1 coroană cehă CZK 1 213 1 coroană cehă 0,1213
1 coroană daneză DKK 4 867 1 coroană daneză 0,4867
1 liră egipteană EGP 4 746 1 liră egipteană 0,4746
1 euro EUR 36 218 1 euro 3,6218
1 liră sterlină GBP 52 501 1 liră sterlină 5,2501
1 forint maghiar HUF 149 100 forinţi maghiari 1,4930
100 yeni japonezi JPY 26 128 100 yeni japonezi 2,6128
1 leu moldovenesc MDL 2 178 1 leu moldovenesc 0,2178
1 coroană norvegiană NOK 4 384 1 coroană norvegiană 0,4384
1 zlot polonez PLN 9 243 1 zlot polonez 0,9243
1 coroană suedeză SEK 3 990 1 coroană suedeză 0,3990

 1 liră turcească nouă TRY 21 223 1 liră turcească nouă 2,1223
1 dolar SUA USD 27 527 1 dolar SUA 2,7527
1 gram aur (preţ în lei) XAU 381 729 1 gram aur (preţ în lei) 38,1729
1 DST XDR 41 806 1 DST 4,1806

Cursurile pieţei valutare
din data de: 25.02.2005
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Cursuri în lei noi (1)

1 euro                =   3,6218 lei
1 dolar SUA       =   2,7527 lei
1 franc elveţian  =   2,3504 lei
1 liră sterlină      =   5,2501 lei
1 yen japonez    =   0,0261 lei
1 gram aur         = 38,1729 lei



15BANCA NABANCA NAŢŢIONALIONALĂĂ AA ROMROMÂÂNINIEIEI

Cursuri în lei noi (2)

1 leu =   8,2440 coroane cehe
1 leu =   1,0819 zloţi polonezi
1 leu = 66,9792 forinţi maghiari
1 leu =   4,5913 lei moldoveneşti
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Campania BNR 
de informare a publicului

Protocol de colaborare cu societăţile publice de radio 
şi televiziune

Prezentarea oficială a noilor însemne monetare:                     
20 aprilie 2005

Conferinţe de presă săptămânale în perioada 
20 aprilie – 30 iunie 2005, susţinute de specialişti 
din BNR şi din băncile comerciale

Tipărirea şi distribuirea de materiale de informare (afişe, 
pliante etc.), inclusiv pentru  nevăzători, copii şi străini

Colaborare cu media
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Alte acţiuni care vor fi întreprinse de BNR
în procesul denominării 

Seminarii specializate pentru lucrătorii bancari 
şi din alte instituţii publice implicate

Crearea unui site distinct dedicat denominării 
(www.denominare.ro)

Acţiuni specifice la universităţi şi alte instituţii 
de învăţământ, primării, instituţii ale statului etc.
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Concluzii

Acţiunea denominării monedei naţionale 
se derulează potrivit programului stabilit de lege, 
reglementări şi BNR

pentru bănci, cu participarea activă a acestora, 
s-au emis normele tehnice de lucru
realizarea noilor însemne monetare 
se desfăşoară conform graficului aprobat
pentru public s-a declanşat acţiunea de informare 
şi comunicare


