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Bancnota de 200 leiBancnota de 200 lei

Este realizată într-o manieră grafică 
similară cu celelalte bancnote 
din emisiunea „1 iulie 2005” şi 
conţine elemente de siguranţă din 
aceeaşi gamă
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Dimensiuni: 150 x 82 mm
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 bancnoteiDescrierea bancnotei
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Fereastra 
transparentă

Firul de siguranţă

Cerneala care îşi 
schimbă culoarea

Filigran

Imprimarea în relief

MicroperforaţiileImprimarea în relief
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Banda irides cen tăImprimarea în relief

Imprimarea în relief

Imprimarea în reliefImaginea latentă
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A. Destinate publicului:
fereastra transparentă 
banda iridescentă p e  revers
filigranul (portretul şi sigla BNR)
firul de siguranţă
imprimarea în relief
microperforaţiile

  imaginea latentă

Elemente de siguranElemente de siguranţţăă (1)(1)
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B. Destinate lucrătorilor din sectorul  
bancar şi/sau comercial (casieri):

elementul fluorescent în lumină UV
microtextul
cerneala magnetică
magnetismul firului de siguranţă
liniatura anticopiere şi antiscanare

C. Cunoscute doar de persoanele 
autorizate din banca centrală

Elemente de siguranElemente de siguranţţăă (2)(2)



BANCA NABANCA NAŢŢIONALIONALĂ AĂ A ROMROMÂÂNIEINIEI 8

Lucian Lucian BlagaBlaga

Personalitate a culturii interbelice, poet, 
dramaturg, eseist şi filozof, profesor universitar 
şi academician

S-a născut în satul Lancrăm, judeţul Alba, 
în 1895

În 1926 intră în diplomaţie şi, timp de 12 ani, 
reprezintă România la Varşovia, Praga, Berna, 
Viena şi Lisabona

Este ales membru al Academiei Române 
în 1937, iar în 1939 este numit profesor 
de filozofia culturii la Universitatea din Cluj

S-a stins din viaţă în 1961, fiind înmormântat 
în localitatea natală − Lancrăm
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Argumente pentru punerea Argumente pentru punerea îîn circulan circulaţţieie
a noii bancnotea noii bancnote

Valoare intermediară între 100 lei şi 500 lei, 
reprezentând echivalentul a circa 57 EUR 
(la actualul curs de schimb) 

Racordarea la structura pe cupiuri 
a bancnotelor euro

Nivelul mediu al retragerilor de numerar                 
prin ATM-uri este de circa 270 lei / tranzacţie
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1 Decembrie 20061 Decembrie 2006
Momentul punerii Momentul punerii îîn circulan circulaţţieie

Procesul de înlocuire a vechii emisiuni                   
se apropie de final

Marcare  simultană a unor momente 
importante:

Ziua Naţională a României

Pe 1 decembrie 1990, a fost lansat în circulaţie 
primul însemn monetar de după 1989,                    
moneda de 10 lei vechi
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Motivele decalării punerii Motivele decalării punerii îîn circulan circulaţţie         ie         
a noii bancnotea noii bancnote

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


