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ROM¬NIEI

BANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI

CIRCULAR√
privind punerea Ón circula˛ie a bancnotelor ∫i monedelor, emisiunea 2005
Art. 1. — Potrivit prevederilor art. 14 ∫i 17 din Legea
nr. 312/2004 privind

Statutul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,

— fereastr„ transparent„ complex„, sub form„ de acvil„
cruciat„.

Banca Na˛ional„ a Rom‚niei va pune Ón circula˛ie,

Pe aversul bancnotei sunt imprimate: portretul istoricului,

Óncep‚nd cu data de 1 iulie 2005, noua emisiune

scriitorului ∫i jurnalistului Nicolae Iorga (1871—1940); un

monetar„.

element floral reprezent‚nd lum‚n„rica-p„m‚ntului (Gentiana

Art. 2. — Bancnota cu valoarea nominal„ de 1 leu are
urm„toarele caracteristici:
— dimensiuni: 120 x 62 mm, cu o toleran˛„ de
± 1 mm;
— culoare predominant„: verde;

asclepiadaea); stema Rom‚niei ∫i un motiv floral stilizat;
denumirea b„ncii centrale emitente îBANCA NAfiIONAL√ A
ROM¬NIEI“ ∫i un medalion cu sigla îBNR“; valoarea
nominal„ Ón cifre ∫i Ón litere, semn„turile guvernatorului ∫i
casierului central ∫i data punerii Ón circula˛ie î1 iulie 2005“.

— imprimat„ Ón tehnica ofset, pe suport de polimer, Ón

Pe reversul bancnotei se reg„sesc urm„toarele elemente

masa c„ruia sunt incluse: un filigran ce reproduce portretul

grafice reprezentative: imaginea Catedralei Episcopale a

lui Nicolae Iorga ∫i un filigran cu sigla îBNR“;

M„n„stirii Curtea de Arge∫, construit„ de domnitorul
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Neagoe Basarab (1512—1521), stilizat, acvila cruciat„ din

c) imprimare fluorescent„ pe reversul bancnotei:

vechea stem„ a fi„rii Rom‚ne∫ti din timpul domnitorului

• imagine gen timbru cu valoarea nominal„ î1“, vizibil„

Constantin Br‚ncoveanu (1688—1714); valoarea nominal„
Ón cifre ∫i Ón litere; denumirea b„ncii centrale îBANCA
NAfiIONAL√

A

ROM¬NIEI“

∫i

sigla

îBNR“;

textul

îFALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSE™TE
CONFORM LEGILOR“, precum ∫i seria ∫i num„rul
bancnotei, tip„rite cu cerneal„ neagr„ ∫i caractere de
aceea∫i Ón„l˛ime, Ón partea st‚ng„ a bancnotei, pe
vertical„, ∫i cu cerneal„ ro∫ie ∫i caractere de Ón„l˛ime
cresc„toare, Ón partea dreapt„ a bancnotei, pe orizontal„.
Art. 3. — Œn scopul protej„rii Ómpotriva contrafacerilor,

numai Ón lumin„ ultraviolet„;
• seria ∫i num„rul bancnotei, o dat„ pe orizontal„ Ón
culoare ro∫ie Ón lumin„ normal„, dar oranj Ón lumin„
ultraviolet„ ∫i o dat„ pe vertical„ Ón culoare neagr„, care
prezint„ fluorescen˛„ galben-verzuie Ón lumin„ ultraviolet„;
d) magnetismul firului de siguran˛„.
Art. 5. — Bancnota cu valoarea nominal„ de 5 lei are
urm„toarele caracteristici:
— dimensiuni: 127 x 67 mm, cu o toleran˛„ de ± 1 mm;

bancnota include elemente de siguran˛„ destinate expres

— culoare predominant„: lila;

publicului:

— imprimat„ Ón tehnic„ ofset, pe suport de polimer, Ón

a) fereastr„ transparent„ complex„, sub form„ de acvil„

masa c„ruia sunt incluse: un filigran ce reproduce portretul

cruciat„, vizibil„ pe ambele p„r˛i ale bancnotei, situat„ pe

compozitorului George Enescu ∫i un filigran cu sigla îBNR“;

aversul bancnotei, Ón partea st‚ng„;

— fereastr„ transparent„ complex„, sub form„ de not„

b) filigran, reprezent‚nd portretul lui Nicolae Iorga ∫i
sigla îBNR“ (vizibil atunci c‚nd bancnota este luminat„ din
partea opus„ privitorului), situat pe avers, Ón partea st‚ng„
a bancnotei;
c) element de suprapunere avers-revers, sub form„ de
motiv floral stilizat, imprimat cu verde-deschis, at‚t pe
aversul, c‚t ∫i pe reversul bancnotei, sub textul îBANCA
NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI“. Suprapunerea se face c‚nd
bancnota este luminat„ din partea opus„ privitorului;
d) fir de siguran˛„, vizibil at‚t pe aversul, c‚t ∫i pe
reversul bancnotei;
e) band„ iridiscent„, Óncorpor‚nd valoarea nominal„ î1“,

Pe

aversul

bancnotei

se

reg„sesc:

portretul

compozitorului George Enescu (1881—1955), o garoaf„
(Dianthus dianthus), o vioar„, precum ∫i dou„ note
muzicale, ca elemente grafice reprezentative. Tot pe avers
mai sunt imprimate: valoarea nominal„ Ón cifre ∫i Ón litere,
pe vertical„ ∫i orizontal„; semn„turile guvernatorului ∫i
casierului central; stema Rom‚niei; denumirea b„ncii
centrale emitente îBANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI“;
un medalion cu sigla îBNR“ ∫i data punerii Ón circula˛ie
î1 iulie 2005“;
Pe reversul bancnotei compozi˛ia grafic„ include Ateneul

pe reversul bancnotei.
Art. 4. — Pe l‚ng„ elementele de siguran˛„ destinate
expres publicului, bancnota de 1 leu prezint„ suplimentar
elemente de siguran˛„ detectabile cu aparatur„ special„,
destinate lucr„torilor din sistemul bancar, respectiv:
a) liniatur„ special„ antiscaner

muzical„.

∫i anticopiere, pe

ambele fe˛e ale bancnotei Ón zona verde-deschis, respectiv
liniatur„ fin„, sub form„ de hexagoane, vizibil„ folosind
lupa;
b) microtexte imprimate continuu, vizibile folosind lupa:
• pe aversul bancnotei: îBANCANATIONALAAROMANIEI“,
deasupra textului cu denumirea b„ncii centrale de
emisiune; îBNR1“, Ón st‚nga ∫i Ón dreapta portretului;
îBNR“, Ón interiorul cifrei reprezent‚nd valoarea nominal„,
amplasat„ Ón partea st‚ng„;
• pe reversul bancnotei: îBNR“, Ón dreptunghiul ce

Rom‚n, un pian ∫i un fragment dintr-o partitur„. Totodat„
reversul bancnotei mai cuprinde: pe vertical„, valoarea
nominal„ Ón cifre, pe orizontal„, valoarea nominal„ Ón cifre
∫i Ón litere; denumirea b„ncii centrale emitente îBANCA
NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI“ ∫i sigla îBNR“ pozi˛ionat„ Ón
col˛urile

din

dreapta

sus

∫i

st‚nga

jos;

textul

îFALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSE™TE
CONFORM LEGILOR“; seria ∫i num„rul bancnotei, tip„rite
cu cerneal„ neagr„ ∫i caractere de aceea∫i Ón„l˛ime, Ón
partea st‚ng„, pe vertical„, ∫i cu cerneal„ ro∫ie ∫i
caractere de Ón„l˛ime cresc„toare, Ón partea dreapt„, pe
orizontal„.
Art. 6. — Œn scopul protej„rii Ómpotriva contrafacerilor,
bancnota include urm„toarele elemente de siguran˛„
destinate expres publicului:

include sigla b„ncii, amplasat Ón partea st‚nga a bancnotei,

a) fereastr„ transparent„ complex„, sub form„ de not„

∫i Ón cifra reprezent‚nd valoarea nominal„, din partea

muzical„, vizibil„ pe ambele p„r˛i ale bancnotei, situat„ pe

dreapt„;

avers, Ón partea st‚ng„;
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b) filigran, red‚nd portretul lui George Enescu ∫i sigla

Pe aversul bancnotei se reg„sesc urm„toarele elemente

îBNR“ (vizibil atunci c‚nd bancnota este luminat„ din

grafice reprezentative: portretul pictorului Nicolae Grigorescu

partea opus„ privitorului), situat pe avers, Ón partea st‚ng„;

(1838—1907), o floare de nalb„ (Althea officinalis), pensula

c) element de suprapunere avers-revers, av‚nd forma

∫i paleta artistului. Tot pe avers mai sunt imprimate:

centrale.

valoarea nominal„ Ón cifre ∫i Ón litere, semn„turile

Suprapunerea se face c‚nd bancnota este luminat„ din

guvernatorului ∫i casierului central, stema Rom‚niei,

partea opus„ privitorului;

denumirea

unei

lire,

situat

sub

denumirea

b„ncii

d) fir de siguran˛„, vizibil at‚t pe aversul, c‚t ∫i pe
reversul bancnotei;
e) band„ iridiscent„, Óncorpor‚nd valoarea nominal„ î5“.
Art. 7. — Pe l‚ng„ elementele de siguran˛„ destinate
expres publicului, bancnota de 5 lei prezint„ suplimentar
elemente de siguran˛„ detectabile cu aparatur„ special„,
destinate lucr„torilor din sistemul bancar, respectiv:
a) liniatur„ special„ antiscaner ∫i anticopiere, pe ambele
fe˛e ale bancnotei, vizibil„ folosind lupa;
b) microtexte imprimate continuu, vizibile folosind lupa:

b„ncii

centrale

de

emisiune

îBANCA

NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI“, un medalion cu sigla îBNR“ ∫i
data punerii Ón circula˛ie î1 iulie 2005“.
Pe reversul bancnotei compozi˛ia grafic„ include o cas„
˛„r„neasc„ ∫i imaginea tabloului lui Nicolae Grigorescu
îRodica“. Totodat„ reversul bancnotei mai cuprinde:
valoarea nominal„ Ón cifre ∫i Ón litere, denumirea b„ncii
centrale de emisiune îBANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI“,
sigla îBNR“ pozi˛ionat„ Ón col˛urile din dreapta sus ∫i
st‚nga jos, textul îFALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE
PEDEPSE™TE CONFORM LEGILOR“, seria ∫i num„rul
bancnotei, tip„rite cu cerneal„ neagr„ ∫i caractere de

• pe aversul bancnotei: îBANCANATIONALAAROMANIEI“,

aceea∫i Ón„l˛ime, Ón partea st‚ng„, pe vertical„, ∫i cu

deasupra textului cu denumirea b„ncii centrale de

cerneal„ ro∫ie ∫i caractere de Ón„l˛ime cresc„toare, Ón

emisiune; îBNR5“, Ón st‚nga ∫i Ón dreapta portretului;

partea dreapt„, pe orizontal„.

îBNR“, Ón interiorul cifrei reprezent‚nd valoarea nominal„,
amplasat„ Ón partea st‚ng„;
• pe reversul bancnotei: îBNR“, Ón dreptunghiul ce
include sigla b„ncii, amplasat Ón partea st‚ng„ a bancnotei,
∫i Ón cifra reprezent‚nd valoarea nominal„, din partea
dreapt„;
c) imprimare fluorescent„ pe reversul bancnotei:
• imagine gen timbru cu valoarea nominal„ a bancnotei
î5“, vizibil„ numai Ón lumin„ ultraviolet„;
• seria ∫i num„rul bancnotei, o dat„ pe orizontal„ Ón
culoare ro∫ie Ón lumin„ normal„, dar oranj Ón lumin„
ultraviolet„ ∫i o dat„ pe vertical„ Ón culoare neagr„, care
prezint„ fluorescen˛„ galben-verzuie Ón lumin„ ultraviolet„;
d) magnetismul firului de siguran˛„.
Art. 8. — Bancnota cu valoarea nominal„ de 10 lei are
urm„toarele caracteristici:

Art. 9. — Œn scopul protej„rii Ómpotriva contrafacerilor,
bancnota include urm„toarele elemente de siguran˛„
destinate expres publicului:
a) fereastr„ transparent„ complex„, sub form„ de palet„
pentru pictur„, Ón interiorul c„reia este imprimat„ valoarea
nominal„ î10“, vizibil„ pe ambele p„r˛i ale bancnotei,
situat„ pe avers, Ón partea st‚ng„;
b) imprimarea Ón relief detectabil„ prin palpare:
• pe avers: portretul pictorului Nicolae Grigorescu,
elementul floral, stema Rom‚niei, denumirea b„ncii centrale
emitente îBANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI“ ∫i medalionul
cu sigla îBNR“, valoarea nominal„ Ón cifre ∫i Ón litere;
• pe revers: o cas„ ˛„r„neasc„ ∫i imaginea tabloului lui
Nicolae Grigorescu îRodica“, valoarea nominal„ î10“ pe
vertical„, denumirea b„ncii centrale emitente îBANCA
NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI“ ∫i sigla îBNR“, pe orizontal„,

— dimensiuni: 133 x 72 mm, cu o toleran˛„ de ± 1 mm;

valoarea nominal„ Ón cifre ∫i Ón litere, dreptunghiul cu sigla

— culoare predominant„: roz;

îBNR“;

— imprimat„ Ón tehnic„ mixt„ ofset/Ón relief, pe suport

c) imagine latent„, pe avers Ón partea din dreapta jos,

de polimer, Ón masa c„ruia sunt incluse: un filigran ce

con˛in‚nd ini˛ialele îBNR“, vizibil„ la Ónclinarea lent„ a

reproduce portretul pictorului Nicolae Grigorescu ∫i un

bancnotei;

filigran cu sigla îBNR“;

d) filigran, red‚nd portretul pictorului Nicolae Grigorescu

— fereastr„ transparent„ complex„, sub form„ de palet„

∫i sigla îBNR“ (vizibil atunci c‚nd bancnota este luminat„

pentru pictur„, Ón interiorul c„reia este imprimat„ valoarea

din partea opus„ privitorului), situat pe avers, Ón partea

nominal„ î10“.

st‚ng„;
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e) element de suprapunere avers-revers, av‚nd forma

Pe aversul bancnotei se reg„sesc: portretul lui Aurel

paletei pentru pictur„, situat sub denumirea b„ncii centrale.

Vlaicu (1882—1913), inginer, constructor de avioane,

Suprapunerea se face c‚nd bancnota este luminat„ din

inventator ∫i pilot rom‚n; Ón centru este ilustrat un element

partea opus„ privitorului;

floral

f)

element

auriu

supraimprimat

ofset/Ón

reprezent‚nd

floarea-de-col˛

sau

albumi˛a

relief,

(Leontopodium alpinum); imaginea stilizat„ a uneia dintre

reprezent‚nd paleta pictorului, amplasat pe avers Ón partea

elicele avionului Vlaicu II, Ón spa˛iul dintre elementul floral

din dreapta jos;

∫i portretul lui Aurel Vlaicu; stema Rom‚niei Ón col˛ul din

g) fir de siguran˛„, vizibil at‚t pe aversul, c‚t ∫i pe
reversul bancnotei;
h) band„ iridiscent„, Óncorpor‚nd valoarea nominal„
î10“, pe reversul bancnotei.
Art. 10. — Pe l‚ng„ elementele de siguran˛„ destinate
expres publicului, bancnota de 10 lei prezint„ suplimentar
elemente de siguran˛„ detectabile cu aparatur„ special„,
destinate lucr„torilor din sistemul bancar, respectiv:
a) liniatur„ special„ antiscaner ∫i anticopiere, pe ambele
fe˛e ale bancnotei, vizibil„ folosind lupa;

st‚nga sus al bancnotei; denumirea b„ncii centrale
emitente îBANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI“ ∫i un
medalion cu sigla îBNR“; valoarea nominal„ Ón cifre ∫i Ón
litere, pe vertical„ ∫i orizontal„; semn„turile guvernatorului
∫i casierului central ∫i data punerii Ón circula˛ie
î1 iulie 2005“.
Pe reversul bancnotei sunt imprimate: imaginea unui
cap de acvil„ de munte (Aquila chrysaetos), simboliz‚nd
curajul lui Aurel Vlaicu ∫i zborul s„u spre Ón„l˛imi, schi˛a
avionului Vlaicu II, v„zut din fa˛„, la st‚nga acvilei, ∫i

b) microtexte imprimate continuu, vizibile folosind lupa:

schema Ón sec˛iune, cu jocul pistoanelor, a motorului

• pe aversul bancnotei: îBANCANATIONALAAROMANIEI“,

Gnome (50 CP ∫i 7 cilindri Ón stea) cu care era echipat

deasupra textului cu denumirea b„ncii centrale de

avionul Vlaicu II; valoarea nominal„ Ón cifre ∫i Ón litere at‚t

emisiune;

îBNR10“, Ón zona central„; îBNR“, Ón interiorul

pe vertical„, c‚t ∫i pe orizontal„; denumirea b„ncii centrale

cifrelor reprezent‚nd valoarea nominal„, amplasate Ón

emitente îBANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI“ ∫i sigla

partea st‚ng„;

îBNR“ Ón col˛urile din dreapta sus ∫i st‚nga jos; textul

• pe reversul bancnotei: îBNR“, Ón dreptunghiul ce

îFALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSE™TE

include sigla b„ncii, amplasat Ón partea st‚ng„ a bancnotei,

CONFORM LEGILOR“; seria ∫i num„rul bancnotei, tip„rite

∫i Ón cifrele reprezent‚nd valoarea nominal„, din partea

cu cerneal„ neagr„ ∫i caractere de aceea∫i Ón„l˛ime, Ón

dreapt„;

partea st‚ng„, pe vertical„, ∫i cu cerneal„ ro∫ie ∫i

c) imprimare fluorescent„ pe reversul bancnotei:

caractere de Ón„l˛ime cresc„toare, Ón partea dreapt„, pe

• imagine gen timbru cu valoarea nominal„ a bancnotei

orizontal„.

î10“, vizibil„ numai Ón lumin„ ultraviolet„;
• seria ∫i num„rul bancnotei, o dat„ pe orizontal„ Ón
culoare ro∫ie Ón lumin„ normal„, dar oranj Ón lumin„
ultraviolet„ ∫i o dat„ pe vertical„ Ón culoare neagr„, care
prezint„ fluorescen˛„ galben-verzuie Ón lumin„ ultraviolet„;
d) magnetismul firului de siguran˛„.
Art. 11. — Bancnota cu valoarea nominal„ de 50 lei
are urm„toarele caracteristici:

Art. 12. — Œn scopul protej„rii Ómpotriva contrafacerilor,
bancnota include urm„toarele elemente de siguran˛„
destinate expres publicului:
a) fereastr„ transparent„ complex„, sub forma unui
cap de acvil„ de munte, av‚nd imprimat„ valoarea
nominal„ î50“, vizibil„ pe ambele p„r˛i ale bancnotei,
situat„ pe avers, Ón partea st‚ng„;

— dimensiuni: 140 x 77 mm, cu o toleran˛„ de ± 1 mm;

b) imprimare Ón relief, detectabil„ prin palpare:

— culoare predominant„: galben;

• pe avers: portretul lui Aurel Vlaicu, elementul floral,

— imprimat„ Ón tehnic„ mixt„ ofset/Ón relief, pe suport

stema Rom‚niei, denumirea b„ncii centrale emitente

de polimer, Ón masa c„ruia sunt incluse: un filigran ce

îBANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI“ ∫i medalionul cu sigla

reproduce portretul lui Aurel Vlaicu ∫i un filigran cu sigla

îBNR“, valoarea nominal„ Ón cifre ∫i Ón litere;

îBNR“;

• pe revers: imaginea unui cap de acvil„ de munte,

— fereastr„ transparent„ complex„, sub forma unui cap

schi˛a avionului Vlaicu II, valoarea nominal„ î50“ pe

de acvil„ de munte, Ón interiorul c„reia este imprimat„

vertical„, denumirea b„ncii centrale emitente îBANCA

valoarea nominal„ î50“.

NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI“ ∫i sigla îBNR“, pe orizontal„
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valoarea nominal„ Ón cifre ∫i Ón litere, dreptunghiul cu sigla
îBNR“;
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• seria ∫i num„rul bancnotei, o dat„ pe orizontal„ Ón
culoare ro∫ie Ón lumin„ normal„, dar oranj Ón lumin„

c) cerneal„ care Ó∫i schimb„ culoarea: c‚nd bancnota

ultraviolet„ ∫i o dat„ pe vertical„ Ón culoare neagr„, care

este privit„ sub diferite unghiuri de Ónclinare, textul îLEI

prezint„ fluorescen˛„ galben-verzuie Ón lumin„ ultraviolet„;

CINCIZECI“ de pe aversul bancnotei Ó∫i schimb„ culoarea
din verde Ón auriu;

d) magnetismul firului de siguran˛„.
Art. 14. — Bancnota cu valoarea nominal„ de 100 lei

d) imagine latent„, pe avers Ón partea din dreapta jos,
con˛in‚nd ini˛ialele îBNR“, vizibil„ la Ónclinarea lent„ a
bancnotei;
e) filigran, reprezent‚nd portretul lui Aurel Vlaicu ∫i sigla

are urm„toarele caracteristici:
— dimensiuni: 147 x 82 mm, cu o toleran˛„ de ±1 mm;
— culoare predominant„: albastru;

îBNR“ (vizibil atunci c‚nd bancnota este luminat„ din

— imprimat„ Ón tehnic„ mixt„ ofset/Ón relief, pe suport

partea opus„ privitorului), situat deasupra ferestrei

de polimer, Ón masa c„ruia sunt incluse: un filigran ce

transparente;

reproduce portretul dramaturgului Ion Luca Caragiale ∫i un

f) element de suprapunere avers-revers, Ón form„ de
îRoza v‚nturilor“, situat sub denumirea b„ncii centrale.
Suprapunerea se face c‚nd bancnota este luminat„ din
partea opus„ privitorului;

filigran cu sigla îBNR“;
— fereastr„ transparent„ complex„, sub form„ de m„∫ti
teatrale, av‚nd Ón interior valoarea nominal„ î100“.
Pe aversul bancnotei se reg„sesc urm„toarele elemente

g) element auriu supraimprimat ofset/Ón relief, sub

grafice reprezentative: portretul dramaturgului Ion Luca

forma unei acvile de munte, amplasat Ón partea dreapt„

Caragiale, semn„tura Ón facsimil ∫i numele acestuia, anii

pe avers;

marc‚nd perioada Ón care a tr„it î1852—1912“. Œn zona

h) fir de siguran˛„, vizibil at‚t pe aversul, c‚t ∫i pe
reversul bancnotei;

central„ sunt ilustrate: un element floral reprezent‚nd o
violet„ (Viola sororia), o masc„ de teatru stilizat„ ∫i o alt„

i) band„ iridiscent„, Óncorpor‚nd valoarea nominal„ î50“;

masc„, cea a Comediei, simbol al teatrului. Tot pe avers

j) microperfora˛ii laser — valoarea nominal„ î50“,

mai sunt imprimate: valoarea nominal„ Ón cifre ∫i Ón litere,

amplasat„ Ón zona central„, pe direc˛ie vertical„.

pe vertical„ ∫i pe orizontal„, semn„turile guvernatorului ∫i

Art. 13. — Pe l‚ng„ elementele de siguran˛„ destinate

casierului central, stema Rom‚niei, denumirea b„ncii

expres publicului, bancnota de 50 lei prezint„ suplimentar

centrale emitente îBANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI“,

elemente de siguran˛„ detectabile cu aparatur„ special„,

un medalion cu sigla îBNR“ ∫i data punerii Ón circula˛ie

destinate lucr„torilor din sistemul bancar, respectiv:

î1 iulie 2005“.

a) liniatur„ special„ antiscaner ∫i anticopiere, pe ambele
fe˛e ale bancnotei, vizibil„ folosind lupa;

Pe reversul bancnotei compozi˛ia grafic„ include: vechea
cl„dire a Teatrului Na˛ional din Bucure∫ti, statuia

b) microtexte imprimate continuu, vizibile folosind lupa:

dramaturgului Ion Luca Caragiale, amplasat„ Ón fa˛a

• pe aversul bancnotei: îBANCANATIONALAAROMANIEI“,

actualului Teatru Na˛ional din Bucure∫ti. Totodat„ reversul

deasupra textului cu denumirea b„ncii centrale de

bancnotei cuprinde: pe vertical„, valoarea nominal„ Ón cifre,

emisiune; îBNR50“, Ón zona central„; îBNR“, Ón interiorul

pe orizontal„, valoarea nominal„ Ón cifre ∫i Ón litere,

cifrelor reprezent‚nd valoarea nominal„, amplasate Ón

denumirea b„ncii centrale emitente îBANCA NAfiIONAL√ A

partea st‚ng„;

ROM¬NIEI“ ∫i sigla îBNR“ pozi˛ionat„ Ón partea din dreapta

• pe reversul bancnotei: îCINCIZECI50LEI“, pe cercul
interior

din

jurul

schi˛ei

motorului

sus ∫i st‚nga jos. Sub statuia dramaturgului este imprimat

Gnome;

pe orizontal„ textul: îFALSIFICAREA ACESTOR BILETE

îBANCANATIONALAAROMANIEI“, pe cercul exterior al

SE PEDEPSE™TE CONFORM LEGILOR“. Seria ∫i num„rul

aceleia∫i schi˛e; îBNR“, Ón dreptunghiul din partea st‚ng„

bancnotei, tip„rite cu litere ∫i cifre Ón dou„ culori, negru ∫i

∫i Ón cifrele reprezent‚nd valoarea nominal„, din partea

ro∫u, sunt imprimate astfel: cele cu cerneal„ neagr„ ∫i

dreapt„;

caractere de aceea∫i Ón„l˛ime sunt amplasate vertical, Ón

c) imprimare fluorescent„ pe reversul bancnotei:

partea st‚ng„ a reversului bancnotei; cele cu cerneal„

• imagine gen timbru cu valoarea nominal„ a bancnotei

ro∫ie ∫i caractere de Ón„l˛ime cresc„toare sunt amplasate

î50“, vizibil„ numai Ón lumin„ ultraviolet„;

orizontal, Ón partea dreapt„ a reversului bancnotei.
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Art. 15. — Œn scopul protej„rii Ómpotriva contrafacerilor,

a) liniatur„ anticopiere ∫i antiscaner: pe zonele libere

bancnota include urm„toarele elemente de siguran˛„

din st‚nga ∫i din dreapta, pe ambele fe˛e ale bancnotei,

destinate expres publicului:

vizibil„ doar cu lupa;

a) fereastr„ transparent„ complex„, sub form„ de m„∫ti

b) microtexte imprimate continuu, vizibile folosind lupa:

teatrale, cu ornamente aurii, av‚nd imprimat„ valoarea

• pe aversul bancnotei: îBANCANATIONALAAROMANIEI“,

nominal„ î100“, vizibil„ pe ambele fe˛e ale bancnotei,

deasupra textului cu denumirea b„ncii centrale de

situat„ pe avers, Ón partea st‚ng„;

emisiune; îBNR100“, Ón zona central„; îBNR“, Ón interiorul

b) imprimare Ón relief detectabil„ prin palpare:
• pe avers: portretul dramaturgului Ion Luca Caragiale,
cu semn„tura Ón facsimil a acestuia, elementul floral, stema
Rom‚niei, denumirea b„ncii centrale emitente îBANCA
NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI“ ∫i medalionul cu sigla îBNR“,
valoarea nominal„ Ón cifre ∫i Ón litere;
• pe revers: vechea cl„dire a Teatrului Na˛ional din
Bucure∫ti, statuia dramaturgului Ion Luca Caragiale,
valoarea nominal„ î100“, pe vertical„, denumirea b„ncii
centrale emitente îBANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI“ ∫i
sigla îBNR“, pe orizontal„, valoarea nominal„ Ón cifre ∫i Ón
litere, dreptunghiul cu sigla îBNR“;
c) cerneal„ care Ó∫i schimb„ culoarea c‚nd bancnota
este privit„ sub diferite unghiuri de Ónclinare: textul îLEI
UNA SUT√“ de pe aversul bancnotei Ó∫i schimb„ culoarea
din verde Ón auriu;
d) imagine latent„: ini˛ialele îBNR“ Óncorporate Ón
imaginea cl„dirii vechiului Teatru Na˛ional din Bucure∫ti, pe
revers, vizibile c‚nd bancnota se prive∫te sub diferite
unghiuri de Ónclinare;
e) filigran, reprezent‚nd portretul dramaturgului Ion Luca
Caragiale ∫i sigla îBNR“ (vizibil atunci c‚nd bancnota este
luminat„ din partea opus„ privitorului);
f) elemente de suprapunere avers-revers, av‚nd form„
de floare stilizat„. Suprapunerea se face c‚nd bancnota
este luminat„ din partea opus„ privitorului;

cifrelor reprezent‚nd valoarea nominal„, plasate Ón partea
st‚ng„

∫i

Ón

zona

din

st‚nga

m„∫tii,

pe

masca

reprezent‚nd Comedia;
• pe reversul bancnotei: îBNR“, Ón dreptunghiul din
partea st‚ng„ ∫i Ón cifrele reprezent‚nd valoarea nominal„,
din partea dreapt„;
c) imprimare fluorescent„ pe reversul bancnotei:
• imaginea gen timbru cu valoarea nominal„ a
bancnotei Ón cifre, vizibil„ numai Ón lumin„ ultraviolet„;
• seria ∫i num„rul bancnotei, o dat„ pe orizontal„ Ón
culoare ro∫ie Ón lumin„ normal„, dar oranj Ón lumin„
ultraviolet„ ∫i o dat„ pe vertical„ Ón culoare neagr„, care
prezint„ fluorescen˛„ galben-verzuie Ón lumin„ ultraviolet„;
d) magnetismul firului de siguran˛„.
Art. 17. — Bancnota cu valoarea nominal„ de 500 lei
are urm„toarele caracteristici:
— dimensiuni: 153 x 82 mm, cu o toleran˛„ de ±1 mm;
— culoare predominant„: tonuri de bleu;
— imprimat„ Ón tehnic„ mixt„ ofset/Ón relief, pe suport
de polimer, Ón masa c„ruia sunt incluse: un filigran ce
reproduce portretul poetului Mihai Eminescu ∫i un filigran
cu sigla îBNR“;
— fereastr„ transparent„ complex„, sub form„ de
clepsidr„, Ón interiorul c„reia este imprimat„ valoarea
nominal„ î500“.
Pe aversul bancnotei se reg„sesc urm„toarele elemente
grafice reprezentative: portretul poetului Mihai Eminescu,

g) element auriu supraimprimat ofset/Ón relief pe arie

semn„tura Ón facsimil ∫i numele acestuia, anii marc‚nd

aurie metalizat„ preimprimat„, Ón dreapta ferestrei

perioada Ón care a tr„it î1850—1889“. Œn zona central„

transparente, pe avers;

sunt ilustrate: flori ∫i frunze de tei (Tilia Platyphyllos), o

h) fir de siguran˛„;
i) band„ iridiscent„, Óncorpor‚nd valoarea nominal„
î100“;
j) microperfora˛ii laser — valoarea nominal„ î100“,
amplasat„ Ón zona central„, pe direc˛ie vertical„.

c„limar„, o pan„ de scris ∫i un element auriu reprezent‚nd
o clepsidr„ stilizat„, Óncorpor‚nd valoarea nominal„ a
bancnotei. Œn partea superioar„ ∫i Ón cea inferioar„ a
portretului poetului Mihai Eminescu se reg„se∫te microtextul
îBNR500“. Tot pe avers mai sunt imprimate: valoarea
nominal„ Ón cifre ∫i Ón litere, pe vertical„ ∫i pe orizontal„;

Art. 16. — Pe l‚ng„ elementele de siguran˛„ destinate

semn„turile guvernatorului ∫i casierului central; stema

expres publicului, bancnota de 100 lei prezint„ suplimentar

Rom‚niei; denumirea b„ncii centrale emitente îBANCA

elemente de siguran˛„ detectabile cu aparatur„ special„,

NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI“; un medalion cu sigla îBNR“ ∫i

destinate lucr„torilor din sistemul bancar, respectiv:

data punerii Ón circula˛ie î1 iulie 2005“.
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Pe reversul bancnotei compozi˛ia grafic„ include:

f) elemente de suprapunere avers-revers, av‚nd form„

cl„direa Bibliotecii Centrale Universitare din Ia∫i; o pagin„ a

de c„limar„ stilizat„. Suprapunerea se face c‚nd bancnota

ziarului îTimpul“. Totodat„ reversul bancnotei cuprinde: pe

este luminat„ din partea opus„ privitorului;

vertical„, valoarea nominal„ Ón cifre, pe orizontal„, valoarea

g) element complex auriu supraimprimat ofset/Ón relief

nominal„ Ón cifre ∫i Ón litere; denumirea b„ncii centrale

pe aria aurie metalizat„, sub forma unei clepsidre, pe

emitente îBANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI“ ∫i sigla

avers, Ón zona central„ a bancnotei;

îBNR“ pozi˛ionat„ Ón partea din dreapta sus ∫i st‚nga jos.
Œn partea dreapt„ este imprimat pe vertical„ textul:
îFALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSE™TE
CONFORM LEGILOR“. Seria ∫i num„rul bancnotei, tip„rite
cu litere ∫i cifre Ón dou„ culori, negru ∫i ro∫u, sunt
imprimate astfel: cele cu cerneal„ neagr„ ∫i caractere de
aceea∫i Ón„l˛ime sunt amplasate vertical, Ón partea st‚ng„;
cele cu cerneal„ ro∫ie ∫i caractere de Ón„l˛ime cresc„toare
sunt amplasate Ón partea dreapt„.

h) fir de siguran˛„, vizibil at‚t pe aversul, c‚t ∫i pe
reversul bancnotei;
i) band„ iridiscent„, Óncorpor‚nd valoarea nominal„
î500“;
j) microperfora˛ii laser — valoarea nominal„ î500“,
amplasat„ Ón zona central„, pe direc˛ie vertical„.
Art. 19. — Pe l‚ng„ elementele de siguran˛„ destinate
expres publicului, bancnota de 500 lei prezint„ suplimentar
elemente de siguran˛„ detectabile cu aparatur„ special„,

Art. 18. — Œn scopul protej„rii Ómpotriva contrafacerilor,
bancnota include urm„toarele elemente de siguran˛„
destinate expres publicului:

destinate lucr„torilor din sistemul bancar, respectiv:
a) liniatur„ anticopiere ∫i antiscaner: pe zonele libere
din st‚nga ∫i din dreapta, pe ambele fe˛e ale bancnotei,

a) fereastr„ transparent„ complex„, sub form„ de
clepsidr„, cu element iridiscent auriu, vizibil„ pe ambele
fe˛e ale bancnotei, Ón interiorul c„reia este imprimat„
valoarea nominal„ î500“, situat„ pe avers, Ón partea
st‚ng„;

vizibil„ doar cu lupa;
b) microtexte imprimate continuu, vizibile folosind lupa:
• pe aversul bancnotei: îBANCANATIONALAAROMANIEI“,
deasupra textului cu denumirea b„ncii centrale de
emisiune, îBNR500“, Ón zona central„; îBNR“, Ón interiorul

b) imprimare Ón relief, detectabil„ prin palpare:

cifrelor reprezent‚nd valoarea nominal„, plasate Ón partea

• pe avers: portretul poetului Mihai Eminescu, cu

st‚ng„ ∫i Ón zonele de sub ∫i de deasupra portretului;

semn„tura Ón facsimil a acestuia, frunza de tei, c„limara,

• pe reversul bancnotei: îBNR“, Ón dreptunghiul din

pana de scris, stema Rom‚niei, denumirea b„ncii centrale

partea st‚ng„ ∫i Ón cifrele reprezent‚nd valoarea nominal„,

emitente îBANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI“ ∫i medalionul

din partea dreapt„;

cu sigla îBNR“, valoarea nominal„ Ón cifre ∫i Ón litere;

c) imprimare fluorescent„ pe reversul bancnotei:

• pe revers: cl„direa Bibliotecii Centrale Universitare din
Ia∫i, valoarea nominal„ î500“, pe vertical„, denumirea
b„ncii

centrale

emitente

îBANCA

NAfiIONAL√

A

ROM¬NIEI“ ∫i sigla îBNR“, pe orizontal„, valoarea
nominal„ Ón cifre ∫i Ón litere, dreptunghiul cu sigla îBNR“;
c) cerneal„ care Ó∫i schimb„ culoarea: Ón zona de jos Ón
mijloc, textul îLEI CINCI SUTE“, pe aversul bancnotei;
c‚nd bancnota este privit„ sub diferite unghiuri de
Ónclinare, cerneala Ó∫i schimb„ culoarea din verde Ón auriu;
d) imagine latent„: ini˛ialele îBNR“ Óncorporate pe latura
din dreapta a imaginii Bibliotecii Centrale Universitare din
Ia∫i; c‚nd bancnota este privit„ perpendicular, literele nu
se observ„, c‚nd bancnota este privit„ sub diferite unghiuri
de Ónclinare, literele îBNR“ devin vizibile;
e) filigran, red‚nd portretul lui Mihai Eminescu ∫i sigla

• imaginea gen timbru cu valoarea nominal„ a
bancnotei Ón cifre, vizibil„ numai Ón lumin„ ultraviolet„;
• seria ∫i num„rul bancnotei, o dat„ pe orizontal„ Ón
culoare ro∫ie Ón lumin„ normal„, dar oranj Ón lumin„
ultraviolet„ ∫i o dat„ pe vertical„ Ón culoare neagr„, care
prezint„ fluorescen˛„ galben-verzuie Ón lumin„ ultraviolet„;
d) magnetismul firului de siguran˛„.
Art. 20. — Moneda metalic„ cu valoarea nominal„ de
1 ban prezint„ urm„toarele caracteristici:
— compozi˛ia: o˛el placat cu alam„;
— culoarea: galben;
— forma: rotund„;
— diametrul: 16,75 mm;
— grosimea la chenar: 1,6 mm;

îBNR“ (vizibil atunci c‚nd bancnota este luminat„ din

— cant: neted;

partea opus„ privitorului), situat pe avers, Ón partea st‚ng„;

— greutatea: 2,4 g.
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Aversul monedei prezint„, Ón partea central„, stema

— greutatea: 4 g.

Rom‚niei; anul emisiunii ∫i inscrip˛ia îROMANIA“ urmeaz„

Aversul monedei prezint„ Ón partea central„ stema

circumferin˛a monedei, separate prin stelu˛e Ón patru col˛uri.

Rom‚niei; anul emisiunii ∫i inscrip˛ia îROMANIA“ urmeaz„

Reversul monedei con˛ine valoarea nominal„ î1 BAN“.

circumferin˛a monedei, separate prin stelu˛e Ón patru col˛uri.

Art. 21. — Moneda metalic„ cu valoarea nominal„ de

Reversul monedei con˛ine valoarea nominal„ î10 BANI“,

5 bani prezint„ urm„toarele caracteristici:
— compozi˛ia: o˛el placat cu cupru;

dispus„ pe dou„ r‚nduri.
Art. 23. — Moneda metalic„ cu valoarea nominal„ de

— culoarea: ro∫u;

50 bani prezint„ urm„toarele caracteristici:

— forma: rotund„;

— compozi˛ia: Cu800Zn150Ni50;

— diametrul: 18,25 mm;

— culoarea: galben;

— grosimea la chenar: 1,6 mm;

— forma: rotund„;

— cant: zim˛at;

— diametrul: 23,75 mm;

— greutatea: 2,78 g.

— grosimea la chenar: 1,9 mm;

Aversul monedei prezint„ Ón partea central„ stema

— cant: inscrip˛ionat cu îROMANIA“ de dou„ ori, cu

Rom‚niei; anul emisiunii ∫i inscrip˛ia îROMANIA“ urmeaz„
circumferin˛a monedei, separate prin stelu˛e Ón patru col˛uri.

stelu˛„ Óntre cele dou„ cuvinte;
— greutatea: 6,1 g.

Reversul monedei con˛ine valoarea nominal„ î5 BANI“.

Aversul monedei prezint„ Ón partea central„ stema

Art. 22. — Moneda metalic„ cu valoarea nominal„ de

Rom‚niei; anul emisiunii ∫i inscrip˛ia îROMANIA“ urmeaz„

10 bani prezint„ urm„toarele caracteristici:
— compozi˛ia: o˛el placat cu nichel;

circumferin˛a monedei, separate prin stelu˛e Ón patru col˛uri.
Reversul monedei con˛ine valoarea nominal„ î50 BANI“,

— culoarea: alb-argintiu;

dispus„ pe dou„ r‚nduri.

— forma: rotund„;

Art. 24. — Bancnotele ∫i monedele, emisiunea 2005,

— diametrul: 20,50 mm;

vor circula Ón paralel cu bancnotele ∫i monedele din

— grosimea la chenar: 1,8 mm;

emisiunile existente Ón prezent Ón circula˛ie, p‚n„ la data

— cant: 3 sectoare altern‚nd zim˛at/neted;

de 31 decembrie 2006.

Guvernatorul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Mugur Is„rescu
Bucure∫ti, 21 aprilie 2005.
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