
11

DENOMINAREA MONEDEI DENOMINAREA MONEDEI 
NANAŢŢIONALEIONALE

BucureBucureşşti, 8 iunie 2005ti, 8 iunie 2005



22

Cadrul legislativ al denominCadrul legislativ al denominăăriirii
hh Pentru transpunerea Pentru transpunerea îîn practică a prevederilor Legii n practică a prevederilor Legii nrnr. 348. 348//2004 privind 2004 privind 
denominarea monedei nadenominarea monedei naţţionaleionale,, BNRBNR,, îîn colaborare cu MFP n colaborare cu MFP şşi institui instituţţiile de iile de 
credit, a inicredit, a iniţţiat sau a emis următoarele reglementări aplicabile sistemului iat sau a emis următoarele reglementări aplicabile sistemului 
bancarbancar::

-- OrdonanOrdonanţţa nr.5/2005 pa nr.5/2005 privindrivind îîntocmireantocmirea situasituaţţiilor financiareiilor financiare, , 
prinprin carecare, la solicitarea mediului bancar,, la solicitarea mediului bancar, ss--a a stabilitstabilit ccăă din data de 1 din data de 1 
iulieiulie 2005 2005 situasituaţţiileiile financiarefinanciare se se vorvor îîntocmintocmi numainumai îîn n monedmonedăă nounouăă..
-- Circulara nr.7/2005 privind mCirculara nr.7/2005 privind măăsurile care trebuie luate de surile care trebuie luate de ccăătre tre 
instituinstituţţiile de credit/Trezoreria statuluiiile de credit/Trezoreria statului,, pentru aplicarea pentru aplicarea llegii privinegii privindd
denominarea monedei nadenominarea monedei naţţionaleionale..
-- Circulara nr.14/2005 privind punerea Circulara nr.14/2005 privind punerea îîn circulan circulaţţie a bancnotelor ie a bancnotelor şşi i 
monedelor, emisiunea 2005monedelor, emisiunea 2005, , îîncepând cu data de 1 iulie 2005.ncepând cu data de 1 iulie 2005.

hh Sunt în curs de promovare, conform programării::
-- Circulara privind decontarea transferurilor de fonduri ale Circulara privind decontarea transferurilor de fonduri ale instituinstituţţiilor iilor 
de credit, ale Bde credit, ale Băăncii Nancii Naţţionale a Romionale a Romââniei niei şşi ale TransFondi ale TransFond--S.A. S.A. îîn n 
perioada aferentperioada aferentăă denomindenominărării monedei naii monedei naţţionaleionale va fi emisă de  va fi emisă de 
BNR, BNR, la data de la data de 10 iunie a.c.10 iunie a.c.
-- Circulara privind retragerea din circulaCirculara privind retragerea din circulaţţie a actualei emisiuni ie a actualei emisiuni 
monetaremonetare, , îîncepând cu 1 ianuarie 2007. ncepând cu 1 ianuarie 2007. 
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hh Până Până îîn prezent programul de fabrican prezent programul de fabricaţţie pentru monede ie pentru monede şşi i 
bancnote, stabilit pentru data de 30 iunie 2005, a fost realizatbancnote, stabilit pentru data de 30 iunie 2005, a fost realizat îîn n 
proporproporţţie de 90ie de 90 la la sutsutăă, respectiv 76, respectiv 76 la la sutsutăă. . 

hh ÎÎn jurul datei de 20 iunie 2005 programul de fabrican jurul datei de 20 iunie 2005 programul de fabricaţţie va fi ie va fi 
realizat realizat îîn totalitate.n totalitate.

StadiulStadiul producproducţţieiiei noilor noilor îînsemne monetare (I)nsemne monetare (I)
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StadiulStadiul producproducţţieiiei noilor noilor îînsemne monetare (II)nsemne monetare (II)

hh Au fost produse Au fost produse şşi distribuite i distribuite îîn teritoriu, pentru a fi puse n teritoriu, pentru a fi puse îîn n 
circulacirculaţţie de la 1 iulie 2005, circa 155 tone ie de la 1 iulie 2005, circa 155 tone de de bancnote bancnote şşi 610 tone i 610 tone 
de de monede din noua emisiunemonede din noua emisiune..

hh Pentru derularea acestui program sPentru derularea acestui program s--a colaborat cu 9 firme din a colaborat cu 9 firme din 
ţţară ară şşi din străinătatei din străinătate, f, fiind utilizate la capacitate maximă resursele iind utilizate la capacitate maximă resursele 
logistice ale BNR pentru logistice ale BNR pentru realizarearealizarea, preluarea , preluarea şşi distribuirea i distribuirea 
îînsemnelor monetare.nsemnelor monetare.
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hh Etapa I (Etapa I (ppânăână la 1 iulie 2005)la 1 iulie 2005)::
Vor fi distribuite cantităVor fi distribuite cantităţţi din fiecare cupiu, astfel i din fiecare cupiu, astfel îîncât să se asigure ncât să se asigure 
necesarul lansării necesarul lansării îîn circulan circulaţţie a noii emisiuniie a noii emisiuni monetaremonetare..

hh Etapa II (iulie Etapa II (iulie -- decembrie 2005)decembrie 2005)::
Până la finele anului Până la finele anului 2005, urm2005, urmează să fie majorată substanează să fie majorată substanţţial ial 
cantitatea de bancnote cantitatea de bancnote şşi monede din noua emisiune.i monede din noua emisiune.
ÎÎn acest mod se vor realizan acest mod se vor realiza::
-- introducerea graduală a noilor introducerea graduală a noilor îînsemne monetare, concomitent cu nsemne monetare, concomitent cu 
îînlocuirea, nlocuirea, îîn mod natural, a n mod natural, a îînsemnelor uzatensemnelor uzate;;
-- acoperirea creacoperirea creşşterii valorice a numerarului de la finele anuluiterii valorice a numerarului de la finele anului;;
-- accelerarea introducerii accelerarea introducerii îîn circulan circulaţţie a cupiurilor miciie a cupiurilor mici:: 1 ban1 ban,,
55 banibani,, 1 leu 1 leu şşi 5 lei.i 5 lei.

hh Etapa IIIEtapa III:: anul 2006.anul 2006.
Finalizarea procesului de imprimare Finalizarea procesului de imprimare şşi batere a noilor i batere a noilor îînsemne nsemne 
monetare necesare monetare necesare atatâât t circulacirculaţţiei, cât iei, cât şşi asigurării fondului de i asigurării fondului de 
rezervă al BNRrezervă al BNR;; îîn final, n final, îînlocuireanlocuirea vechilorvechilor bancnotebancnote şşi i monedemonede. . 

Strategia punerii Strategia punerii îîn circulan circulaţţie ie 
a noilor a noilor îînsemne nsemne mmonetareonetare



66

ConsiderenteleConsiderentele avute avute îîn vedere la stabilirea n vedere la stabilirea 
strategieistrategiei de de punerepunere graduală graduală îîn n circulacirculaţţieie
a a noiinoii emisiuniemisiuni
hh CirculaCirculaţţia duală pe o perioadă de ia duală pe o perioadă de 18 lu18 luni prevăzută de ni prevăzută de 
legea denominăriilegea denominării;;
hh Starea corespunzătoare a actualelor  Starea corespunzătoare a actualelor îînsemne nsemne 
monetaremonetare, , îîndeosebi a valorilor nominale medii ndeosebi a valorilor nominale medii şşi marii mari;;
hh AmortiAmortizzareaarea costurilor actualei emisiuni monetarecosturilor actualei emisiuni monetare;;
hh Capacită Capacităţţile de producile de producţţie disponibile ale furnizorilor ie disponibile ale furnizorilor 
BNRBNR;;
hh ÎÎncadrarea ncadrarea îîn indicatorii monetari n indicatorii monetari prognozaprognozaţţii;;
hh Realizarea unui echilibru Realizarea unui echilibru îîntre anii 2005 ntre anii 2005 şşi 2006 din i 2006 din 
punct de vedere al efortului financiar.punct de vedere al efortului financiar.
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Alimentarea instituAlimentarea instituţţiilor de credit, a furnizorilor iilor de credit, a furnizorilor 
de echipamente de echipamente şşi a marilor lani a marilor lanţţuri de magazineuri de magazine, , 
îînaintenainte de 1 de 1 iulieiulie 2005 (I)2005 (I)

hh PrealimentareaPrealimentarea instituinstituţţiilor de credit se va face iilor de credit se va face îîncepând cu 15 ncepând cu 15 
iunie a.c., pe baza conveniunie a.c., pe baza convenţţiilor iilor îîncheiate cu BNRncheiate cu BNR..

hh ÎÎntntââlnirile de lucru din perioada 30 mai lnirile de lucru din perioada 30 mai –– 6 iunie 2005, dintre BNR 6 iunie 2005, dintre BNR 
şşi institui instituţţiile de credit, au relevat urmiile de credit, au relevat urmăătoarele aspecte:toarele aspecte:

-- nu toate bnu toate băăncile au solicitat prealimentare; unele bncile au solicitat prealimentare; unele băănci se nci se 
vor alimenta, efectiv, vor alimenta, efectiv, îîn data de 4 iulie 2005; n data de 4 iulie 2005; 
-- cantitcantităăţţile de numerar de prealimentat sile de numerar de prealimentat s--au diminuat faau diminuat faţţăă
de estimde estimăările inirile iniţţiale din luna martie a.c.iale din luna martie a.c.
-- se constată diferen se constată diferenţţe e îîntre structura numerarului ce ntre structura numerarului ce 
urmează a fi pus urmează a fi pus îîn plăn plăţţi de către BNR i de către BNR şşi cea solicitată i cea solicitată îîn n 
alimentare de către băncile comercialealimentare de către băncile comerciale. . 
-- mmoneda metaliconeda metalicăă a fost solicitata fost solicitatăă îîn prealimentare de n prealimentare de 
majoritatea bmajoritatea băăncilor. ncilor. 
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Alimentarea instituAlimentarea instituţţiilor de credit, a furnizorilor iilor de credit, a furnizorilor 
de echipamente de echipamente şşi a marilor lani a marilor lanţţuri de magazineuri de magazine, , 
îînaintenainte de 1 de 1 iulieiulie 2005 (II)2005 (II)

hh Marile lanMarile lanţţuri de magazine, Pouri de magazine, Poşşta Românăta Română şşii PetromPetrom pot  pot 
beneficia de monedă metalică din noua emisbeneficia de monedă metalică din noua emisiiuneune monetară  monetară 
îînaintea datei de 1 iulie a.c., naintea datei de 1 iulie a.c., îîn baza unor convenn baza unor convenţţii ii îîncheiate cu ncheiate cu 
instituinstituţţia de credit la care au cont deschis, numerarul putând fi ia de credit la care au cont deschis, numerarul putând fi 
ridicat prin aceasta sau direct de la BNR.ridicat prin aceasta sau direct de la BNR.

hh Pentru furnizorii de produse Pentru furnizorii de produse şşi servicii pentru ATMi servicii pentru ATM--uri uri şşi alte i alte 
echipamente, BNR a echipamente, BNR a îînceput să pună la dispozinceput să pună la dispoziţţie bancnotele ie bancnotele şşi i 
monedele din noua emisiune monetarămonedele din noua emisiune monetară, , dindin data de 6 iunie data de 6 iunie 
20052005, , îîn baza unor angajamente luate de acen baza unor angajamente luate de aceşştia.tia.



99

Strategia ridicStrategia ridicăărilor de numerar de la BNR rilor de numerar de la BNR îîn n 
perioada perioada 1  1  iulie 2005 iulie 2005 -- 31 decembrie 200631 decembrie 2006

hhBNR va pune BNR va pune îîn circulan circulaţţie ie îînsemnele ambelor emisiuni nsemnele ambelor emisiuni 
monetaremonetare.. Noua emisiune va fi pusă  Noua emisiune va fi pusă îîn circulan circulaţţie ie îîn mod treptat.   n mod treptat.   
fifiindind utilizate toate cupiurile din noua emisiune. Se va accelera, utilizate toate cupiurile din noua emisiune. Se va accelera, 
îînsănsă, , îînlocuirea nlocuirea îînsemnelor monetare cu valori nominale mici, nsemnelor monetare cu valori nominale mici, 
respectiv cu 1 ban, 5 bani,1 leu respectiv cu 1 ban, 5 bani,1 leu şşi 5 lei, i 5 lei, îîn sensul că pe măsură n sensul că pe măsură 
ce se vor rece se vor reîîntoarce ntoarce îîn banca centrală valorile corespondente n banca centrală valorile corespondente 
din vechea emisiune nu vor mai fi repuse din vechea emisiune nu vor mai fi repuse îîn plăn plăţţi.i.

hh ÎÎncepând cu 1 iulie 2005, instituncepând cu 1 iulie 2005, instituţţiile de credit vor utiliza iile de credit vor utiliza îîn plăn plăţţi i 
atât noua emisiune monetarăatât noua emisiune monetară, cât , cât şşi cea veche.i cea veche. Noua emisiune  Noua emisiune 
monetară va fi pusă monetară va fi pusă îîn plăn plăţţi atât prin ghii atât prin ghişşeele unităeele unităţţilor ilor 
instituinstituţţiilor de credit, cât iilor de credit, cât şşi prin intermediul ATMi prin intermediul ATM--urilor.urilor.

hhAdaptarea ATMAdaptarea ATM--uurilorrilor se va derula la marea majoritate a  se va derula la marea majoritate a 
băncilor până la sfârbăncilor până la sfârşşitul anului curent. Peitul anului curent. Pentru unele băncintru unele bănci, , 
acacţţiunea de calibrare a iunea de calibrare a bancomatelorbancomatelor va continua va continua şşi după i după 
11 ianuarie 2006.ianuarie 2006.
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Campania de informare a publicului Campania de informare a publicului 
prin intermediul materialelor tipărite prin intermediul materialelor tipărite (I)(I)

hh Au fost tipărite Au fost tipărite şşi distribuite (sau sunt i distribuite (sau sunt îîn curs de n curs de 
distribuire până la data de distribuire până la data de 25 iunie a.c.) 25 iunie a.c.) pepe îîntregntreg teritoriuteritoriul l 
ţţării ării pespeste 24 tone de materiale de informare, astfelte 24 tone de materiale de informare, astfel::

-- 1.720.000  de pliante 1.720.000  de pliante îîn limba românăn limba română, e, engleză ngleză şşi maghiarăi maghiară, , 
conconţţinând referininând referinţţe la elementele de sigurane la elementele de siguranţţă destinate ă destinate 
publicului, precum publicului, precum şşi imaginile noilor bancnote i imaginile noilor bancnote şşi monedei monede;;

-- 600.000 de afi600.000 de afişşe e îîn limba română n limba română şşi englezăi engleză, cu imaginile , cu imaginile 
noilor noilor îînsemne monetarensemne monetare;;

-- 5.000 de pliante 5.000 de pliante îîn alfabetul n alfabetul BrailleBraille, p, pentru nevăzătorientru nevăzători..
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Campania de informare a publiculuiCampania de informare a publicului
prin intermediul materialelor tipărite prin intermediul materialelor tipărite (II)(II)

hhPentruPentru distribuirea materialelor de informare distribuirea materialelor de informare îîn teritoriu a n teritoriu a 
fost semnat un protocol de colaborare cu Ministerul fost semnat un protocol de colaborare cu Ministerul 
AdministraAdministraţţiei iei şşi Internelor, i Internelor, îîn baza căruia au fost  n baza căruia au fost  
constituite comisii locale, compuse din circa 100 de constituite comisii locale, compuse din circa 100 de salariasalariaţţi i 
ai BNR ai BNR şşi 200 reprezentani 200 reprezentanţţi ai MAI.i ai MAI. DistribuireaDistribuirea ss--a a realizatrealizat cu cu 
sprijinul personalului MAI, sprijinul personalului MAI, îîncepând cu 21 aprilie 2005.ncepând cu 21 aprilie 2005.
hhPentruPentru verificarea verificarea îîn teritoriu a stadiului pregătirii n teritoriu a stadiului pregătirii 
denominării a fost angrenat personalul serviciilor de denominării a fost angrenat personalul serviciilor de 
inspecinspecţţie bancară ale sucursalelor BNR ie bancară ale sucursalelor BNR (circa 300 de (circa 300 de 
salariasalariaţţii)). P. Până la finele lunii mai aână la finele lunii mai a.c., .c., au fost verificate 11au fost verificate 11.174 .174 
unităunităţţi (i (din care 1.1din care 1.128 28 unităunităţţi bancare i bancare şşi 1i 10.046 0.046 alte unităalte unităţţi i --
de de îînvănvăţţământământ, d, de culturăe cultură, agen, agenţţi economici,i economici, primării primării, loca, locaţţii ii 
publice etc).publice etc).
hh Verificarea are ca scop Verificarea are ca scop îîndrumarea ndrumarea şşi formularea de i formularea de 
recomandări pentru aplicarea tuturor reglementărilor legale recomandări pentru aplicarea tuturor reglementărilor legale 
privind denominarea.privind denominarea.
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Campania de informare Campania de informare pentrupentru lucrlucrătoriiătorii bancari (I)bancari (I)
hh ÎÎncepând cu luna martie, au fost organizate seminarii ncepând cu luna martie, au fost organizate seminarii îîn cadrul BNR n cadrul BNR 
pentru prezentarea noilor pentru prezentarea noilor îînsemne monetare reprezentannsemne monetare reprezentanţţilor instituilor instituţţiilor de iilor de 
credit credit 
hh BaBannca centrală a răspuns tuturor solicitărilor venite din partea inca centrală a răspuns tuturor solicitărilor venite din partea institustituţţiilor iilor 
de credit, de credit, prin participarea directă a personalului de specialitate la sesiprin participarea directă a personalului de specialitate la sesiunile unile 
de pregătire organizate de către acesteade pregătire organizate de către acestea.  .  

hh La nivel central, personalul DETC a participat la seminariile oLa nivel central, personalul DETC a participat la seminariile organizate de rganizate de 
AsociaAsociaţţia Română a Bănciloria Română a Băncilor, , Banca Banca Transilvania,Transilvania, Banca RomâneascăBanca Românească, , 
Banca Banca AngloAnglo--Română Română şşi i UnicreditUnicredit. . 

hh Pe plan local, personalul din sucursalele BNR a susPe plan local, personalul din sucursalele BNR a susţţinutinut iinstruirinstruiri îîn n 
unităunităţţile Băncii Comerciale Româneile Băncii Comerciale Române, , Băncii Române pentru DezvoltareBăncii Române pentru Dezvoltare, , 
RaiffeisenRaiffeisen, CEC, B, CEC, BancancPPostost, Trezoreria Statului, Banca , Trezoreria Statului, Banca ItaloItalo--RomânăRomână, , 
CreditCreditccoopoop. La . La sedisediiillee sucursalelor BNR au fost organizate seminarii cu sucursalelor BNR au fost organizate seminarii cu 
directorii tuturor sucursalelor institudirectorii tuturor sucursalelor instituţţiilor de credit din aria teritorială de iilor de credit din aria teritorială de 
competencompetenţţăă..
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Campania de informare Campania de informare pentrupentru lucrlucrătoriiătorii bancari (II)bancari (II)
hh La fiecare prezentare au fost folosite materiale realizate de BLa fiecare prezentare au fost folosite materiale realizate de BNRNR::
-- comunicatul privind punerea comunicatul privind punerea îîn circulan circulaţţie a noilor ie a noilor îînsemne nsemne 
monetaremonetare,,
-- specificaspecificaţţiile tehnice ale noilor bancnote iile tehnice ale noilor bancnote şşi monedei monede,,
-- filmul realizat de BNR privind leul nou,filmul realizat de BNR privind leul nou,
şşi au fost prezentate specimenele noilor i au fost prezentate specimenele noilor îînsemne monetarensemne monetare..

hh ToateToate instituinstituţţiileiile de credit au de credit au primitprimit, , pentrupentru a a fifi multiplicatemultiplicate şşi i 
distribuitedistribuite unitunităăţţilorilor teritorialeteritoriale, CD, CD--uriuri cu cu materialelematerialele prezentateprezentate. . 
SuntSunt îîn curs de distribuire specimenele noilor n curs de distribuire specimenele noilor îînsemne monetare.nsemne monetare.

hh Au fost tipărite de BNR Au fost tipărite de BNR şşi sunt i sunt îîn curs de distribuire 10.000 de n curs de distribuire 10.000 de 
brobroşşuri cu informauri cu informaţţii despre elementele de siguranii despre elementele de siguranţţă destinate ă destinate 
lucrătorilor bancarilucrătorilor bancari..
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Campania de informare Campania de informare pentrupentru casiericasieri
şşi alte categoriii alte categorii
hh Instruirea casierilor unor Instruirea casierilor unor marimari agenagenţţi economici a fost realizată i economici a fost realizată 
de către personalul de specialitate de la DETCde către personalul de specialitate de la DETC, prin participarea la , prin participarea la 
sesiunile organizate de lansesiunile organizate de lanţţurile urile CarrefourCarrefour, , CoraCora, , MegaMega ImageImage şşi i 
PetromPetrom. . 

hhPe plan local, specialiPe plan local, specialişştii din sucursalele BNR au participat la tii din sucursalele BNR au participat la 
seminarii de prezentare seminarii de prezentare îîn universităn universităţţi, colegii, mari centre i, colegii, mari centre 
comerciale, sucursale Pcomerciale, sucursale Petrometrom, oficii jude, oficii judeţţene de poene de poşştătă, inspectorate , inspectorate 
de polide poliţţie, camere de comerie, camere de comerţţ şşi industrie,i industrie, sucursale ale Loteriei  sucursale ale Loteriei 
Române, priRomâne, primăriimării, prefecturi, sedii ale consiliilor locale etc. , prefecturi, sedii ale consiliilor locale etc. 

hh Până  Până îîn prezent BNR a participat la peste 100 de sesiuni n prezent BNR a participat la peste 100 de sesiuni şşi i 
seminarii de pregătire organizate de instituseminarii de pregătire organizate de instituţţiile de credit iile de credit şşi marii i marii 
agenagenţţi economici i economici şşi alte unităi alte unităţţi administrative.i administrative.
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CConcluziioncluzii

Denominarea monedei naDenominarea monedei naţţionale se derulează potrivit ionale se derulează potrivit 
programului, astfelprogramului, astfel::
-- imprimarea imprimarea şşi baterea noilor i baterea noilor îînsemne monetare pentru 2005nsemne monetare pentru 2005--
2006 este 2006 este îîn graficn grafic;;
-- imprimarea imprimarea şşi distribuirea materialelor de informare se va i distribuirea materialelor de informare se va 
îîncheia ncheia îîn jurul datei de 25 iunie a.c.n jurul datei de 25 iunie a.c.;;
-- prealimentareaprealimentarea şşi, apoi, alimentarea institui, apoi, alimentarea instituţţiilor de credit, aiilor de credit, alele
furnizorilor de produse furnizorilor de produse şşi servicii prin ATMi servicii prin ATM--uri, precum uri, precum şşi ai alele
marilor lanmarilor lanţţuri de magazine se vuri de magazine se voror face face îîn conformitate cu n conformitate cu 
strategia punerii strategia punerii îîn circulan circulaţţie a noilor ie a noilor îînsemnensemne;;
-- pregătirea personalului de specialitate a demarat pe pregătirea personalului de specialitate a demarat pe 21 aprilie 21 aprilie 
a.c. a.c. şşi i esteeste îîn curs de desfăn curs de desfăşşurare, atât la nivel central, cât urare, atât la nivel central, cât şşi i 
local.local.


