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RUMUNIA

Waluta: lej (RON)
1 lej = 100 banów

Banknoty: 1 lej, 5 lei, 10 lei, 20 lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei, 500 lei
http://www.bnr.ro/Coins-and-notes-in-circulation-1331.aspx

Monety: 1 ban, 5 banów, 10 banów, 50 banów
http://www.bnr.ro/Coins-and-notes-in-circulation-1331.aspx

Emitentem banknotów i monet jest Banca Naţională a României (Narodowy 
Bank Rumunii).

KORZYSTANIE Z ALBUMU

Album jest plikiem PDF i do jego przeglądania można korzystać ze wszystkich 
funkcji oprogramowania Adobe Reader. Posiada również dodatkowe łącza 
ułatwiające poruszanie się po dokumencie.

B/1, B/2, B/3, B/p-5, 6

Wartość
nominalna Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

po kliknięciu 
użytkownik 
przenosi się 
do wybranego 
zagadnienia

strona tytułowa
poprzednia strona
następna strona

http://www.bnr.ro/Coins-and-notes-in-circulation-1331.aspx
http://www.bnr.ro/Coins-and-notes-in-circulation-1331.aspx


Banknoty

Monety

Rumunia

Jednostka pieniężna i jej podział:
Lej (RON)
1 lej = 100 banów

Wartość
nominalna Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

1 lej B/1
5 lei B/2

10 lei B/3, B/4
20 lei B/5
50 lei B/6

100 lei B/7
200 lei B/8
500 lei B/9

Wartość
nominalna Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

   1 ban M/1
  5 banów M/1
10 banów M/2
50 banów M/2



RumuniaB/1

Wymiary: 120 x 62 mm

1 lej

S P E C I  M
 E N

S P E C I  M
 E N



Banknot polimerowy

Zabezpieczenia:
■  znak wodny: umiejscowiony; portret Nicolae Iorga, logo banku,

po obu stronach pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■  nitka zabezpieczająca;
■  mikrodruk:

na stronie przedniej powtarzające się napisy:
– „BANCANATIONALAAROMANIEI” powyżej nazwy banku,
–  „BNR1” z lewej i prawej strony portretu oraz z lewej strony kwiatu,
– „BNR” wewnątrz cyfry „1” w lewym dolnym rogu,
na stronie odwrotnej napis „BNR” powtarzający się wewnątrz prostokąta 
z logo Banku w lewym dolnym rogu i wewnątrz cyfry „1” w prawym dolnym 
rogu;

■  utajone na stronie odwrotnej:
–  oznaczenie serii i numeru z lewej strony świecące w kolorze seledynowym, 

w prawej dolnej części świecące w kolorze pomarańczowym,
–  prostokąt z cyfrą „1” pojawiający się w lewej górnej części świecący w ko-

lorze seledynowym;
■  optyczne:

na stronie przedniej rozeta w lewej górnej części uzupełniająca się pod 
światło (recto-verso),
na stronie odwrotnej pionowy pas z prawej strony z powtarzającą się cyfrą 
„1” zmieniający barwę w zależności od kąta patrzenia z żółtej na szarą (far-
ba opalizująca);

■   element przeźroczysty: na stronie przedniej z lewej strony orzeł trzymający 
krzyż w dziobie.

Barwy dominujące:
strona przednia – zielona w kilku odcieniach, niebieska, żółta;
strona odwrotna – zielona w kilku odcieniach, żółta, niebieska.

Uwaga: w obiegu znajdują się również banknoty z nowym herbem (w porównaniu do poprzedniego 
herbu, umieszczony na nim orzeł posiada koronę) oraz datą „1 ianuarie 2018” na stronie przedniej.



RumuniaB/2

5 lei

Wymiary: 127 x 67 mm

S P E C I  M
 E N

S P E C I  M
 E N



Banknot polimerowy

Zabezpieczenia:
■  znak wodny: umiejscowiony; portret George Enescu, logo banku,

po obu stronach pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■  nitka zabezpieczająca;
■  mikrodruk:

na stronie przedniej powtarzające się napisy:
– „BANCANATIONALAAROMANIEI” powyżej nazwy banku,
– „BNR5” z lewej i prawej strony portretu,
– „BNR” wewnątrz cyfry „5” w lewym dolnym rogu,
na stronie odwrotnej napis „BNR” powtarzający się wewnątrz prostokąta 
z logo Banku w lewym dolnym rogu i wewnątrz cyfry „5” w prawym dol-
nym rogu;

■  utajone na stronie odwrotnej:
–  oznaczenie serii i numeru z lewej strony świecące w kolorze seledynowym, 

w prawej dolnej części świecące w kolorze pomarańczowym,
–  prostokąt z cyfrą „5” pojawiający się w środkowej górnej części świecący 

w kolorze seledynowym;
■  optyczne:

na stronie przedniej lira w lewej górnej części uzupełniająca się pod świa-
tło (recto-verso),
na stronie odwrotnej pionowy pas z prawej strony z powtarzającą się cyfrą 
„5” zmieniający barwę w zależności od kąta patrzenia z jasnożółtej na szarą 
(farba opalizująca);

■  element przeźroczysty: na stronie przedniej z lewej strony nuta.

Barwy dominujące:
strona przednia –  fioletowa w kilku odcieniach, różowa, pomarańczowa;
strona odwrotna – fioletowa w kilku odcieniach, szara, niebieska.

Uwaga: w obiegu znajdują się również banknoty z nowym herbem (w porównaniu do poprzedniego 
herbu, umieszczony na nim orzeł posiada koronę) oraz datą „1 ianuarie 2018” na stronie przedniej.



RumuniaB/3

10 lei

Wymiary: 133 x 72 mm

S P E C I  M
 E N

S P E C I  M
 E N



Banknot polimerowy

Zabezpieczenia:
■  znak wodny: umiejscowiony; portret Nicolae Grigorescu, logo banku,

po obu stronach pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■  nitka zabezpieczająca;
■  mikrodruk:

na stronie przedniej powtarzające się napisy:
– „BANCANATIONALAAROMANIEI” powyżej nazwy banku,
– „BNR10” w pasie z lewej i prawej strony portretu,
– „BNR” wewnątrz cyfr liczby „10” w lewym dolnym rogu,
na stronie odwrotnej napis „BNR” powtarzający się wewnątrz prostokąta 
z logo Banku w lewym dolnym rogu i wewnątrz cyfr liczby „10” w prawym 
dolnym rogu;

■  utajone na stronie odwrotnej:
–  oznaczenie serii i numeru z lewej strony świecące w kolorze seledynowym, 

w prawej górnej części świecące w kolorze pomarańczowym,
–  prostokąt z liczbą „10” pojawiający się w lewej górnej części świecący w ko-

lorze seledynowym;
■  optyczne:

na stronie przedniej:
–  paleta malarska w kwadracie w lewej górnej części uzupełniająca się pod 

światło (recto-verso),
–  napis „BNR” widoczny w zależności od kąta patrzenia w prawym dolnym 

rogu (efekt kątowy),
na stronie odwrotnej pionowy pas z prawej strony z powtarzającą się liczbą 
„10” zmieniający barwę w zależności od kąta patrzenia ze złotej na szarą 
(farba opalizująca);

■   farba metalizowana: na stronie przedniej paleta malarska o złotym połysku 
z prawej strony portretu;

■   element przeźroczysty: na stronie przedniej z lewej strony paleta malarska 
z pędzlem;

■   wytłoczone: na stronie przedniej liczba „10” na tle elementu przeźroczystego.

Barwy dominujące:
strona przednia – szara, fioletowa, zielona, żółta, jasnobrązowa;
strona odwrotna – szara, żółta, fioletowa, pomarańczowobrązowa.



RumuniaB/4

10 lei

Wymiary: 133 x 72 mm

S P E C I  M
 E N

S P E C I  M
 E N



Banknot polimerowy

Zabezpieczenia:
■  znak wodny: umiejscowiony; portret Nicolae Grigorescu, logo banku,

po obu stronach pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■  nitka zabezpieczająca;
■  mikrodruk:

na stronie przedniej powtarzające się napisy:
– „BANCANATIONALAAROMANIEI” powyżej nazwy banku,
– „BNR10” w pasie z lewej i prawej strony portretu,
– „BNR” wewnątrz cyfr liczby „10” w lewym dolnym rogu,
na stronie odwrotnej napis „BNR” powtarzający się wewnątrz prostokąta 
z logo Banku w lewym dolnym rogu i wewnątrz cyfr liczby „10” w prawym 
dolnym rogu;

■  utajone na stronie odwrotnej:
–  oznaczenie serii i numeru z lewej strony świecące w kolorze seledynowym, 

w prawej górnej części świecące w kolorze pomarańczowym,
–  prostokąt z liczbą „10” pojawiający się w lewej górnej części świecący w ko-

lorze seledynowym;
■  optyczne:

na stronie przedniej paleta malarska w kwadracie w lewej górnej części 
uzupełniająca się pod światło (recto-verso),
na stronie odwrotnej pionowy pas z prawej strony z powtarzającą się liczbą 
„10” zmieniający barwę w zależności od kąta patrzenia ze złotej na szarą 
(farba opalizująca);

■  farba metalizowana o złotym połysku na stronie przedniej:
– paleta malarska z prawej strony portretu,
– dwa pędzle z lewej strony na tle elementu przeźroczystego;

■   element przeźroczysty: na stronie przedniej z lewej strony paleta malarska 
z pędzlem.

Barwy dominujące:
strona przednia – szara, fioletowa, zielona, żółta, jasnobrązowa;
strona odwrotna – szara, żółta, fioletowa, pomarańczowobrązowa.

Uwaga: w obiegu znajdują się również banknoty z nowym herbem (w porównaniu do poprzedniego 
herbu, umieszczony na nim orzeł posiada koronę) oraz datą „1 ianuarie 2018” na stronie przedniej.



RumuniaB/5

20 lei

Wymiary: 136 x 77 mm

S P E C I  M
 E N

S P E C I  M
 E N



Banknot polimerowy

Zabezpieczenia:*
■   znak wodny: umiejscowiony; portret Ecateriny Teodoroiu, logo banku;
■   nitka zabezpieczająca;
■   mikrodruk:

na stronie przedniej powtarzające się napisy:
– „BANCANATIONALAAROMANIEI” powyżej nazwy banku,
– „BNR20” obok portretu,
–  „BNR” wewnątrz cyfr liczby „20” w lewym dolnym rogu,
na stronie odwrotnej powtarzające się napisy:
– „BNR20” wewnątrz kwiatu lilii,
–  „BNR” wewnątrz prostokąta z logo Banku w lewym dolnym rogu i we-

wnątrz cyfr liczby „20” w prawym dolnym rogu;
■   utajone na stronie odwrotnej:

–  oznaczenie serii i numeru z lewej strony świecące w kolorze zielonym, 
w prawej górnej części świecące w kolorze pomarańczowym,

– pojawiający się prostokąt z liczbą „20”;
■   optyczne:

na stronie przedniej:
–  napis „LEI DOUĂZECI” w lewej dolnej części wydrukowany farbą zmie-

niającą kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony (farba 
zmienna optycznie),

–  ozdobny element w lewej górnej części uzupełniający się pod światło  
(recto-verso),

na stronie odwrotnej: 
–  napis „BNR” widoczny w zależności od kąta patrzenia w środkowej części 

poniżej budynku (efekt kątowy),
–  pionowy pas w kolorze złotym z liczbami „20”, widoczny w zależności od 

kąta patrzenia z prawej strony (farba opalizująca); 
■   farba metalizowana: na stronie przedniej trąbka o złotym połysku z lewej 

strony na tle elementu przeźroczystego;
■   element przeźroczysty: na stronie przedniej z lewej strony wizerunek medalu;
■   wytłoczone: na stronie przedniej liczba „20” na tle elementu przeźroczystego.

Barwy dominujące po obu stronach – oliwkowa, niebieska, czerwona, zielona.

*  Opis zabezpieczeń przygotowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronie interneto-
wej Banca Naţională a României (www.bnr.ro).



RumuniaB/6

50 lei

Wymiary: 140 x 77 mm

S P E C I  M
 E N

S P E C I  M
 E N



Banknot polimerowy

Zabezpieczenia:
■  znak wodny: umiejscowiony; portret Aurela Vlaicu, logo banku,

po obu stronach pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■  nitka zabezpieczająca;
■  mikrodruk:

na stronie przedniej powtarzające się napisy:
– „BANCANATIONALAAROMANIEI” powyżej nazwy banku,
– „BNR50” w pasie z lewej i prawej strony portretu,
– „BNR” wewnątrz cyfr liczby „50” w lewym dolnym rogu,
na stronie odwrotnej powtarzające się napisy:
–  „BANCANATIONALAAROMANIEI” z lewej strony jako zewnętrzny 

okrąg w szkicu silnika,
–  „CINCIZECI50LEI” z lewej strony jako drugi okrąg w szkicu silnika,
–  „BNR” wewnątrz prostokąta z logo Banku w lewym dolnym rogu i we-

wnątrz cyfr liczby „50” w prawym dolnym rogu;
■  utajone na stronie odwrotnej:

–  oznaczenie serii i numeru z lewej strony świecące w kolorze seledynowym, 
w prawej górnej części świecące w kolorze pomarańczowym,

–  prostokąt z liczbą „50” pojawiający się w lewej górnej części świecący w ko-
lorze seledynowym;

■  optyczne:
na stronie przedniej:
–  napis „LEI CINCIZECI” w lewej dolnej części wydrukowany farbą zmie-

niającą kolor w zależności od kąta patrzenia z czerwonozłotego na zielony 
(farba zmienna optycznie),

–  kompas w lewej górnej części uzupełniający się pod światło 
(recto-verso),

–  napis „BNR” widoczny w zależności od kąta patrzenia w prawym dolnym 
rogu (efekt kątowy),

na stronie odwrotnej pionowy pas z prawej strony z powtarzającą się licz-
bą „50” zmieniający barwę w zależności od kąta patrzenia z żółtej na szarą 
(farba opalizująca);

■   farba metalizowana: na stronie przedniej głowa orła o złotym połysku z pra-
wej strony portretu;

■  element przeźroczysty: na stronie przedniej z lewej strony głowa orła i owal;
■   perforowane: na stronie przedniej liczba „50” wykonana przy zastosowaniu 

drobnych perforacji, widoczna pod światło z lewej strony w środku kwiatu;
■   wytłoczone: na stronie przedniej liczba „50” na tle elementu przeźroczystego.

Barwy dominujące po obu stronach – szaroniebieska, żółta, zielona, niebieska, 
czerwona, fioletowa, brązowa.

Uwaga: w obiegu znajdują się również banknoty z nowym herbem (w porównaniu do poprzedniego 
herbu, umieszczony na nim orzeł posiada koronę) oraz datą „1 ianuarie 2018” na stronie przedniej.



RumuniaB/7

100 lei

Wymiary: 147 x 82 mm

S P E C I  M
 E N

S P E C I  M
 E N



Banknot polimerowy

Zabezpieczenia:
■  znak wodny: umiejscowiony; portret Ion Luca Caragiale, logo banku,

po obu stronach pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■  nitka zabezpieczająca;
■  mikrodruk:

na stronie przedniej powtarzające się napisy:
– „BANCANATIONALAAROMANIEI” powyżej nazwy banku,
– „BNR100” w środkowej dolnej części,
– „BNR” wewnątrz cyfr liczby „100” w lewym dolnym rogu,
na stronie odwrotnej napis „BNR” powtarzający się wewnątrz prostokąta 
z logo Banku w lewym dolnym rogu i wewnątrz cyfr liczby „100” w prawym 
dolnym rogu;

■  utajone na stronie odwrotnej:
–  oznaczenie serii i numeru z lewej strony świecące w kolorze seledynowym, 

w prawej górnej części świecące w kolorze pomarańczowym,
–  prostokąt z liczbą „100” pojawiający się w lewym górnym rogu świecący 

w kolorze seledynowym;
■  optyczne:

na stronie przedniej:
–  napis „LEI UNA SUTĂ” w lewej dolnej części wydrukowany farbą zmie-

niającą kolor w zależności od kąta patrzenia z czerwonozłotego na zielony 
(farba zmienna optycznie),

–  kwiat fiołka w okręgu w lewej górnej części uzupełniający się pod światło 
(recto-verso),

na stronie odwrotnej:
–  napis „BNR” widoczny w zależności od kąta patrzenia w dolnej części bu-

dynku (efekt kątowy),
–  pionowy pas z prawej strony z powtarzającą się liczbą „100” zmieniający 

barwę w zależności od kąta patrzenia z żółtej na szarą (farba opalizująca);
■   farba metalizowana: na stronie przedniej wstążka o złotym połysku z lewej 

strony na tle elementu przeźroczystego;
■   element przeźroczysty: na stronie przedniej z lewej strony kompozycja z ma-

ski komicznej i tragicznej;
■   perforowane: na stronie przedniej liczba „100” wykonana przy zastosowaniu 

drobnych perforacji, widoczna pod światło z lewej strony w środku kwiatu;
■   wytłoczone: na stronie przedniej liczba „100” na tle elementu przeźroczystego.

Barwy dominujące po obu stronach – fioletowa w kilku odcieniach, niebieska, 
żółta, zielona.

Uwaga: w obiegu znajdują się również banknoty z nowym herbem (w porównaniu do poprzedniego 
herbu, umieszczony na nim orzeł posiada koronę) oraz datą „1 ianuarie 2018” na stronie przedniej.



RumuniaB/8

200 lei

Wymiary: 150 x 82 mm

S P E C I  M
 E N

S P E C I  M
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Banknot polimerowy

Zabezpieczenia:
■  znak wodny: umiejscowiony; portret Luciana Blagi, logo banku,

po obu stronach pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■  nitka zabezpieczająca;
■  mikrodruk:

na stronie przedniej powtarzające się napisy:
– „BANCANATIONALAAROMANIEI” powyżej nazwy banku,
– „BNR” wewnątrz cyfr liczby „200” w lewej dolnej części,
– „BNR200” powyżej i poniżej portretu oraz z jego lewej strony,
na stronie odwrotnej napis „BNR” powtarzający się wewnątrz prostokąta 
z logo Banku w lewym dolnym rogu i wewnątrz cyfr liczby „200” w prawym 
dolnym rogu;

■  utajone na stronie odwrotnej:
–  oznaczenie serii i numeru z lewej strony świecące w kolorze seledynowym, 

w prawej górnej części świecące w kolorze pomarańczowym,
–  prostokąt z liczbą „200” pojawiający się w lewej górnej części świecący 

w kolorze żółtym;
■  optyczne:

na stronie przedniej:
–  napis „LEI DOUĂ SUTE” w lewej dolnej części, wydrukowany farbą zmie-

niającą kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony (farba 
zmienna optycznie),

–  kałamarz w kwadratowym polu w lewej górnej części uzupełniający się 
pod światło (recto-verso),

na stronie odwrotnej:
–  napis „BNR” widoczny w zależności od kąta patrzenia w środkowej części 

na tle młyna wodnego (efekt kątowy),
–  pionowy pas z prawej strony z powtarzającą się liczbą „200” zmieniający 

barwę w zależności od kąta patrzenia z żółtej na szarą (farba opalizująca);
■   farba metalizowana: na stronie przedniej otwarta księga o złotym połysku 

z lewej strony na tle elementu przeźroczystego;
■   element przeźroczysty: na stronie przedniej z lewej strony kartka papieru 

ze stalówką;
■   perforowane: na stronie przedniej liczba „200” wykonana przy zastosowa-

niu drobnych perforacji, widoczna pod światło w środkowej części na tle 
kwiatów;

■   wytłoczone: na stronie przedniej liczba „200” na tle elementu przeźroczystego.

Barwy dominujące:
strona przednia – oliwkowoszara, zielona, niebieska, brązowa, żółta, czerwona;
strona odwrotna – brązowa w kilku odcieniach, oliwkowa, niebieska, zielona.

Uwaga: w obiegu znajdują się również banknoty z nowym herbem (w porównaniu do poprzedniego 
herbu, umieszczony na nim orzeł posiada koronę) oraz datą „1 ianuarie 2018” na stronie przedniej.



RumuniaB/9

500 lei

Wymiary: 150 x 82 mm

S P E C I  M
 E N

S P E C I  M
 E N



Banknot polimerowy

Zabezpieczenia:
■  znak wodny: umiejscowiony; portret Mihai Eminescu, logo banku,

po obu stronach pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■  nitka zabezpieczająca;
■  mikrodruk:

na stronie przedniej powtarzające się napisy:
– „BANCANATIONALAAROMANIEI” powyżej nazwy banku,
– „BNR500” w pasie powyżej i poniżej portretu,
– „BNR” wewnątrz cyfr liczby „500” w lewym dolnym rogu,
na stronie odwrotnej napis „BNR” powtarzający się wewnątrz prostokąta 
z logo Banku w lewym dolnym rogu i wewnątrz cyfr liczby „500” w prawym 
dolnym rogu;

■  utajone na stronie odwrotnej:
–  oznaczenie serii i numeru z lewej strony świecące w kolorze seledynowym, 

w prawej górnej części świecące w kolorze pomarańczowym,
–  prostokąt z liczbą „500” pojawiający się w lewym górnym rogu świecący 

w kolorze seledynowym;
■  optyczne:

na stronie przedniej:
–  napis „LEI CINCI SUTE” w lewej dolnej części wydrukowany farbą zmie-

niającą kolor w zależności od kąta patrzenia z czerwonozłotego na zielony 
(farba zmienna optycznie),

–  kałamarz z piórem w kwadratowym polu w lewej górnej części uzupełnia-
jący się pod światło (recto-verso),

na stronie odwrotnej:
–  napis „BNR” widoczny w zależności od kąta patrzenia z prawej strony na 

tle okien budynku (efekt kątowy),
–  pionowy pas z prawej strony z powtarzającą się liczbą „500” zmieniający 

barwę w zależności od kąta patrzenia z żółtej na szarą (farba opalizująca);
■  farba metalizowana na stronie przedniej, o złotym połysku:

– klepsydra z napisem „500 / LEI” w środkowej części,
– piasek w klepsydrze na tle elementu przeźroczystego;

■  element przeźroczysty: na stronie przedniej z lewej strony klepsydra;
■   perforowane: na stronie przedniej liczba „500” wykonana przy zastosowaniu 

drobnych perforacji, widoczna pod światło z lewej strony na tle liścia;
■   wytłoczone: na stronie przedniej liczba „500” na tle elementu przeźroczystego.

Barwy dominujące:
strona przednia – ciemnofioletowa, zielona, niebieska, żółta;
strona odwrotna – ciemnofioletowa, zielona, niebieska, różowa.

Uwaga: w obiegu znajdują się również banknoty z nowym herbem (w porównaniu do poprzedniego 
herbu, umieszczony na nim orzeł posiada koronę) oraz datą „1 ianuarie 2018” na stronie przedniej.



Pozycja Wartość
nominalna

Wymiary
w mm Znak wodny Rysunek stron Barwy stron Data wycofania

z obiegu
Termin

wymiany Uwagi

1 10 000 lei = 
1 lej 150 x 67

portret 
N. Iorga, 

logo banku

A/ Nicolae Iorga, kwiaty goryczki zielona, niebieska
31.12.2006 r. nie- 

określony
banknot 

polimerowyR/  godło Wołoszczyzny, kościół monastyru Curtea 
de Argeş zielona, żółta

2 50 000 lei = 
5 lei 155 x 70

portret 
G. Enescu, 
logo banku

A/ George Enescu, kwiat goździka, nuty, skrzypce fioletowa, różowa, 
pomarańczowa

31.12.2006 r. nie- 
określony

banknot 
polimerowyR/  hala koncertowa „Romanian Athenaeum”, 

fortepian
fioletowa, brązowa, 

żółta

3 100 000 lei 
= 10 lei 160 x 73

portret 
N. Grigorescu, 

logo banku

A/ Nikolae Grigorescu, kwiaty malwy, pędzel brązowa, czerwona, 
pomarańczowa

31.12.2006 r. nie- 
określony

banknot 
polimerowyR/  kobieta z naczyniem, tradycyjny dom z regionu 

Oltenia
brązowa, żółta, 
pomarańczowa,

4 500 000 lei 
= 50 lei 165 x 76

portret 
A. Vlaicu, 

logo banku

A/ Aurel Vlaicu, kwiat szarotki, śmigło samolotu brązowa, pomarań-
czowa, zielona

31.12.2006 r. nie- 
określony

banknot 
polimerowy

R/ szkic samolotu i silnika, głowa orła czarna, brązowa, 
żółta, zielona

5 1 000 000 
lei = 100 lei 168 x 78

portret 
I. L. Caragiale, 

logo banku

A/  Ion Luca Caragiale, kwiat fiołka, maska komedii fioletowa, niebieska, 
żółta

31.12.2006 r. nie- 
określony

banknot 
polimerowyR/  Teatr Narodowy w Bukareszcie, statua  

I.L. Caragiale, maska tragedii
fioletowa, niebieska, 

żółta

Rumunia

Banknoty wycofane z obiegu

B/w



M/1 Rumunia

Średnica: 16,75 mm
Masa: 2,40 g
Stop: stal platerowana
mosiądzem
Obrzeże: gładkie

Średnica: 18,25 mm
Masa: 2,78 g
Stop: stal platerowana miedzią
Obrzeże: ząbkowane

1 ban

5 banów

Uwaga: w obiegu znajdują się również monety z nowym herbem (w porównaniu do poprzedniego 
herbu, umieszczony na nim orzeł posiada koronę).

Uwaga: w obiegu znajdują się również monety z nowym herbem (w porównaniu do poprzedniego 
herbu, umieszczony na nim orzeł posiada koronę).



M/2 Rumunia

10 banów

50 banów

Średnica: 20,50 mm
Masa: 4,00 g
Stop: stal platerowana niklem
Obrzeże: na przemian
ząbkowane i gładkie

Średnica: 23,75 mm
Masa: 6,10 g
Stop: miedź, cynk, nikiel
Obrzeże: z napisem
„ROMANIA*ROMANIA*”

Uwaga: w obiegu znajdują się również monety z nowym herbem (w porównaniu do poprzedniego 
herbu, umieszczony na nim orzeł posiada koronę).

Uwaga: w obiegu znajdują się również monety z nowym herbem (w porównaniu do poprzedniego 
herbu, umieszczony na nim orzeł posiada koronę).



Pozycja Wartość
nominalna

Średnica
w mm

Masa
w g Stop/Próba Obrzeże Rysunek stron Data wycofania

z obiegu
Termin

wymiany Uwagi

1 1 lej = 
0,0001 leja 19,00 2,50 stal platerowana 

miedzią gładkie
A/ nominał, kłos zboża

31.12.2006 r. nie- 
określony

R/ godło, rok emisji

2 100 lei = 
0,01 leja 29,00 8,75 stal platerowana 

niklem
z napisem 
„ROMANIA 

***”

A/ Mihai Viteazul
31.12.2006 r. nie- 

określonyR/  gałązka dębu, gałązka oliwna, nominał, rok 
emisji

3 500 lei = 
0,05 leja 24,00 3,75 aluminium, 

magnez
z napisem 

„ROMANIA t”

A/ gałązki oliwne, nominał
31.12.2006 r. nie- 

określony
R/ godło, gałązki oliwne, rok emisji

4 1000 lei = 
0,10 leja 22,00 2,00 aluminium, 

magnez
na przemian 

gładkie 
i ząbkowane

A/ godło, nominał, rok emisji
31.12.2006 r. nie- 

określony
R/ Constantin Brancoveanu

5 5000 lei = 
0,50 leja 24,00 2,50 aluminium, 

magnez gładkie
A/ nominał

31.12.2006 r. nie- 
określony (dwunastokątna)

R/ godło, ornament, rok emisji

M/w Rumunia

Monety wycofane z obiegu
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