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INTRODUCERE 

 
 

     Lucrarea Sistemul monetar național.Monedele României 
(1867-2013) poate fi considerată o completare la cartea 
Studii și articole de numismatică apărută la Editura Sfera, în 
2012. Am considerat necesară această nouă apariție 
editorială deoarece studiile de numismatică prezentate în 
cartea apărută în 2012 aveau în vedere, după înființarea 
sistemului monetar național, doar perioada regalității, fără a 
face referiri la monedele apărute în perioada comunistă sau 
postcomunistă.  
      Cu această ocazie am avut în vedere studiul tipurilor 
monetare uzuale apărute pe teritoriul României de la apariția 
Legii monetare din 1867 până în anul apariției cărții. Înainte 
de a aborda aceste probleme am considerat necesar să avem 
în vedere și primele încercări de realizare a unei monede 
naționale, eforturile făcute de domnitorul Al.I. Cuza pentru a 
reglementa circulația monetară și implicit pentru moderni-
zarea sistemului monetar românesc.  

În paginile acestei lucrări puteți urmări primele încercări 
de realizare a unei monede naționale (1860-1864), tipurile 
monetare emise în perioada regalității (1867-1947), tipurile 
monetare emise în perioada regimului comunist (1948-1989) 
și tipurile monetare emise după revenirea la democrație 
(1990-2013) .  

Inițial am considerat că aceste studii se pot adresa iubi-
torilor de istorie și colecționarilor începători, însă acum, la o 
privire mai atentă, constat că aceste materiale pot fi un 
instrument de lucru util tuturor celor ce au astfel de 
preocupări. Plecând de la faptul că mă adresez, în primul 
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rând, colecționarilor începători nu am dorit să prezint decât 
tangențial monedele de aur din timpul regalității, nu am dorit 
să fac referiri ample la monedele foarte rare (1 ban 1883, 1 
ban 1888 ș.a.) și nici la monedele de aur sau de argint emise 
în timpul regimului comunist sau în perioada postdecem-
bristă.  

În această lucrare am dorit să abordez doar studiul 
tipurilor monetare uzuale, a monedelor care au circulat 
efectiv pe teritoriul României în perioada sus menționată.    

Lucrarea își propune să sintetizeze, într-o formă care să 
aibă în vedere aspectele economice, tehnice dar și contextul 
istoric care a generat necesitatea apariției monedelor pre-
zentate, principalele informații din domeniu. În același timp 
studiile din această lucrare prezintă o serie de puncte de 
vedere personale și concluziile la care am ajuns în cei 23 de 
ani de când mă preocupă numismatica.  

Majoritatea pieselor prezentate cu această ocazie fac 
parte din colecția personală. 

 În încheiere, la anexe, am dorit să ofer celor interesați 
un catalog, realizat de un prestigios site românesc de nu-
mismatică, romaniancoins.org, care conține și câteva date de 
identificare a monedelor apărute în perioada avută în vedere 
în această carte.  

 Au fost folosite ca surse de informare lucrările de spe-
cialitate (George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin 
Oprescu, Monede şi bancnote româneşti, Editura Sport Tu-
rism, Bucureşti, 1977, Erwin Schäffer, Bogdan Stambuliu, 
România proiecte, probe monetare, și catalogul monedelor 
emise, vol I, Galeria numismatică, București, 2009, Costin 
C. Kiriţescu, Sistemul bănesc al leului şi precursorii lui, vol. 
I-III, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1997, Octavian Ili-
escu, Paul Radovici, Monetele României, Editura Enciclope-
dică, Bucureşti, 2004. Ioan Dogaru, Catalogul monedelor şi 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Octavian_Iliescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Octavian_Iliescu
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bancnotelor româneşti emise în perioada 1853-1977, Bucu-
reşti, 1978), Buletinul Societăţii Numismatice Române, re-
vista Colecționarul român dar și o serie de site-uri speciali-
zate: http://romaniancoins.org/ro, http://transylvanian-numis-
matics.com, http://www.allnumis. ro/moneda/romania, http: 
//www.bancnote-monede.ro, http://numismatica.finantare.ro, 
http://www.gcoins.net/, www.coins.ro/comemorative/ monede-
comemorative.php,  http:// www.legestart.ro ş.a. 

Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte doar unele as-
pecte ale numismaticii românești. Cu siguranţă, cercetările 
ulterioare vor completa demersurile noastre. 
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