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Cititorule drag!
Te invităm într-o minunată ”călătorie” în lumea banilor! Va fi, îți pro-
mitem, o experiență interesantă și captivantă.

ÎN ACEASTĂ CĂLĂTORIE IMAGINARĂ VEI AFLA:
• ce sunt banii, care le este importanța și misiunea;
• istoria banilor de la origini până în prezent;
• curiozități despre bani; 
• multe informații despre moneda națională a Republicii Moldova;
• cum să deosebești o bancnotă adevărată de una falsă.

Ești gata să începi călătoria? Să știi că la finele ei banii nu vor mai fi 
un secret pentru tine! Deci, putem porni...
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CE SUNT BANII?
Din cele mai îndepărtate timpuri banii sunt recunoscuți ca o mar-
fă folosită drept mijloc de schimb sau de plată pentru tot felul de 
bunuri și servicii.

Există și o definiție a banilor care spune că termenul de „bani” este 
o denumire generică pentru toate felurile de monede și bancnote”.1

1 Kirițescu Costin C., Dobrescu Emilian M. Moneda. Mică Enciclopedie. București: Editura 
Enciclopedică. 1998
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Cea mai minunată aventură este să 
CĂLĂTOREȘTI ÎN TIMP.

Pentru a afla de unde începe istoria banilor2, trebuie să 
ajungi în Epoca de piatră... 

STATIA - EPOCA DE PIATRĂ.
În acele timpuri îndepărtate oamenii trăiau în comunități. Ei vânau și 
lucrau pământul folosind în mare parte unelte din piatră, de aceea i 
s-a zis acestei perioade ”Epoca de piatră”. Unii erau agricultori, alții 
meșteșugari. Fiecare avea o îndeletnicire și, astfel, se pricopseau cu 
cele necesare pentru trai. Cu timpul, însă, au înțeles că nu sunt în 
stare să se asigure singuri cu de toate și au hotărât să facă schimb 
de produse. 

Pe atunci metalul nu era încă descoperit! Oamenii din acele timpuri 
nu foloseau bancnote și monede, cum utilizăm noi în prezent. Însă 
obișnuiau să facă schimb de bunuri între ei. Bunăoară, un vânător îi 
propunea unui agricultor piei de animale pentru grâne. Iar un pescar 
putea să-i dea vânătorului scoici decorative în schimbul unui topor 
meșterit din piatră bine șlefuită. Acest schimb al bunurilor este cu-
noscut sub denumirea de troc. 

Când strămoșii noștri au învățat să 
prelucreze metalele, schimbul de 
”mărfuri” a devenit mai simplu. Me-
talele precum aurul, argintul, cosi-
torul și fierul reprezentau o valoare 
pentru toată lumea. Astfel, un
fermier își putea schimba bovinele pentru o anumită cantitate de ar-
gint, iar ulterior, putea să utilizeze o parte din acest argint pentru a-și 
plăti dările. În acest fel, metalele de valoare, dar și unele obiecte au 
devenit „o măsură a valorii”, „un mijloc de schimb” și o modalitate de 
„stocare a valorii”. 

2 Basno C., Dardac N. Monedă. Credit. Bănci. București: Editura Didactică și pedagogică. 1994

Oamenii fac TROC și astăzi. 
Tu ce schimburi faci?
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STATIA - GRECIA ANTICĂ.
Grecii antici au început să confecționeze 

monede de argint și de bronz după apa-
riția primelor monede în Asia Mică în 
urmă cu aproximativ 2 600 de ani. Un 
exemplu îl constituie drahma de ar-
gint. Aceste monede antice conțineau 
o cantitate specifică de metal și aveau 

o anumită valoare. Pentru a garanta 
greutatea, monedele erau marcate cu 

sigiliul regelui, al orașului sau al țării emi-
tente. Monedele erau convenabile, deoarece 

puteau fi mai degrabă numărate decât cântărite. Monedele au inten-
sificat semnificativ comerțul din lumea antică, deoarece prezentau 
încredere și erau un „mijloc de schimb” eficient.
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STATIA - ROMA ANTICĂ.

Pentru a garanta valoarea monedelor, regii și gu-
vernele țineau producția lor sub un control strict.

În Roma antică, fabricarea de monede era 
realizată în templul Iunonei Moneta, de 
unde și originea cuvântului „monedă”.  
Mai târziu, când Imperiul Roman s-a ex-
tins, au fost deschise și alte monetării, iar 
monedele romane au fost acceptate pen-
tru schimburi în toată Europa. Din Insulele 
Britanice până în Turcia s-a răspândit prima 
monedă paneuropeană. 

Apoi, după ce Imperiul Roman s-a destrămat în mai multe națiuni, 
fiecare țară din Europa și-a menținut controlul asupra propriului 
sistem monetar. 
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STATIA – DACIA ANTICĂ.
În Dacia antică au circulat de-a lungul tim-

pului mai multe monede. Cea mai ve-
che monedă testată pe teritoriul 

Daciei antice este drahma de ar-
gint. Geto-dacii foloseau monede 
macedonene. Mai târziu, au emis 
monede proprii din argint, ase-
mănătoare cu ale celților, apoi au 

scos celebrii kosoni de aur. Pe teri-
toriul Daciei au pătruns, de aseme-

nea, și monedele romane, cum sunt 
denarii republicani sau imperiali, fiind apoi 

înlocuiți de monede bizantine. 

Dacă vrei să vezi unele din 
aceste monede străvechi, mergi la 
Muzeul National de Istorie. 
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STATIA - BANII DE HÂRTIE. 
Utilizarea monedelor a soluționat multe probleme, dar nu pe toa-
te. Bunăoară, când oamenii doreau să cumpere bunuri costisitoare, 
aveau nevoie de un volum mare de monede. Acestea erau dificil de 
transportat, mai fiind și o țintă ușoară pentru hoți. 

Solutia a fost introducerea  
banilor de hârtie.

Chinezii, care au inventat hârtia, au fost și primii care au propus banii 
de hârtie. Aveau motivele lor! Ei nu dispuneau de resurse suficiente 
de cupru pentru a bate monedele de care aveau nevoie.

În secolul al XI-lea, negustorii italieni, în locul cantităților mari de 
monede, au început să utilizeze hârtii de valoare, denumite „cambii”. 
Acestea aveau pecetluite detaliile schimbului comercial, inclusiv nu-
mele negustorilor. Astfel, hârtiile de valoare erau utilizate numai de 
către negustori, căci hoții nu erau interesați să le fure. 

Cinci secole mai târziu, aurarii din Regatul Unit au început să emită 
hârtii de valoare. Ei păstrau la loc sigur monedele din aur ale oa-
menilor, eliberând o chitanță în care se specifica suma depusă de 
aceștia. Toată lumea avea încredere în aurari! Chitanțele lor au ajuns 
să fie folosite ca mijloace de plată. Oamenii știau că, acceptând o 
chitanță drept plată, se puteau duce la aurar, iar acesta le dădea în 
schimb monede din aur. 

Băncilor le-a plăcut această metodă și au început să emită chitanțe 
din hârtie pentru depozite. În schimbul acestora se putea obține ori-
când aurul, argintul sau cuprul depozitat la bancă. Utilizarea acestor 
chitanțe ca bani, a dat naștere bancnotelor pe care le cunoaștem în 
ziua de astăzi. Acest tip de bani era numit „bani reprezentativi”.
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STATIA – LEUL MOLDOVENESC.
Leul moldovenesc este moneda națională a Republicii Moldova și a fost intro-
dus în circulație la 29 noiembrie 1993. Banca centrală a țării noastre - Banca 
Națională - este singura instituție care are dreptul să emită leul moldovenesc. 

Strămoșul monedei noastre naționale este talerul olandez care a circulat în 
Moldova și Țara Românească în sec. XVII-XVIII. Locuitorii însă  l-au denumit 
„leu”, deoarece avea gravată pe revers imaginea acestui animal. Mai târziu, în 
1867, leul a devenit moneda Principatelor Unite ale Moldovei şi Țării Românești.

Leii moldovenești sunt emiși sub formă de bancnote, monede metalice divi-
zionare și bancnote/monede comemorative.

BANCNOTE ÎN CIRCULATIE3

mai 1994

FATĂ VERSO PRIMA EMISIE

mai 1994

octombrie 2015
(modernizată)

octombrie 2015
(modernizată)

noiembrie 1993

aprilie 1994

SPECIM
EN

SPECIM
EN
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3 http://www.bnm.md

Pe versoul bancnotelor sunt reprezentate monumente arhitecturale din 
Republica Moldova.

mai 1994

octombrie 2015
(modernizată)

septembrie 1995

octombrie 2015
(modernizată)

octombrie 2015
(modernizată)

octombrie 2015
(modernizată)

decembrie 1999

octombrie 2003

septembrie 1995

octombrie 2015
(modernizată)
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Monedele metalice divizionare sunt denumite «bani». Toate mone-
dele moldovenești cu excepția celei de 50 bani sunt confecționate 
din aluminiu, cele de 50 bani sunt confecționate din oțel placat cu 
alamă.

Monedele comemorative reprezintă o operă de artă monetară şi 
se confecţionează de cele mai dese ori din metal preţios – aur sau 
argint. Acestea se emit în tiraj restrâns şi sunt dedicate unor perso-
nalităţi, evenimente istorice, precum şi naturii, ştiinţei sau artelor.

25
BANI

50
BANI

5
BANI 1

BAN

10
BANI

MONEDE METALICE DIVIZIONARE ÎN CIRCULATIE
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Acceptabili

Durabili
Divizibili

Uniformi

Protejati de contra-
facere (FALSIFICARE)

Moneda reprezintă un instrument care este acceptat de către toți 
ca mijloc de schimb și de plată.

Moneda trebuie să fie rezistentă și să nu se deterioreze imediat.

Moneda trebuie să poată mijloci orice tranzacție, indiferent cât de 
mare sau cât de mică ar fi aceasta.

Orice monedă, orice instrument monetar trebuie sa fie de aceeași 
calitate și să poată îndeplini aceleași funcții.

Moneda trebuie să fie protejată de orice fel de falsificări.

   CUM DEOSEBIM O BANCNOTĂ FALSĂ? 

Priveşte

bancnota – foşneşte şi are o textură fermă.

bancnota spre o sursă de lumină şi pe aceasta devine 
vizibil  portretul  lui Ştefan cel Mare – filigranul.

 
        bancnota spre o sursă de lumină și pe aceasta devine vizibilă o 
bandă de culoare închisă - firul de siguranţă.

        bancnota spre o sursă de lumină. La suprapunere litera „V” de 
pe faţa bancnotei, din cerculeţul din dreapta, şi imaginile Columnei lui 
Traian şi Coloanei Infinitului de pe verso, din partea stângă a bancnotei, 
formează silueta literei „M” (Moldova).

La data de 12 octombrie 2015, Banca Națională a Moldovei a pus în 
circulație pe teritoriul Republicii Moldova șapte bancnote modernizate 
cu valoarea nominală de 1 leu, 10 lei, 20 lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei și 
500 lei.  Modernizarea bancnotelor a avut loc prin completarea cu noi 
elemente de siguranță. Aceasta are drept scop diminuarea riscurilor de 
contrafacere a monedei naționale. 

Atinge

STATIA – CARACTERISTICILE BANILOR:4  

4 Manolescu Gh. Moneda și ipostazele ei. București: Editura Economică. 1997
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STATIA – FUNCTIILE ȘI FORMELE BANILOR.

Formele 
banilor5

De-a lungul istoriei banii au îmbrăcat mai multe forme:

1. Banii ca marfă. În antichitate ca bani erau  utilizate vitele, scoicile 
sau sarea.

2. Banii metalici (monedele). Aceasta era forma principală de exis-
tență a banilor până în secolul XIX, care erau confecționați din 
cupru, argint și aur.

3. Bancnotele. Aceasta este denumirea generică a banilor din hârtie.
4. Banii electronici. Sumele de bani fără numerar, care sunt utiliza-

te de clienți și bănci cu ajutorul mijloacelor electronice de calcul 
(inclusiv al cartelelor din plastic).

MIJLOC DE SCHIMB 

- banii sunt un inter-
mediar în schimbul de 

mărfuri.

MĂSURĂ A VALORII 
MĂRFURILOR ȘI SERVICIILOR
– banii sunt etalonul 
de măsură a valorii, 
așa cum unitatea de 
măsură a lungimii 

este metrul.

MIJLOC DE PLATĂ 

– banii sunt folositi 
la plata salarii-
lor, impozitelor, 

chiriilor, amenzilor, 
datoriilor etc.

BANI UNIVERSALI 

- banii care sunt 
utilizati în relatiile 
economice dintre 

diferite tări.

FUNCTIILE
BANILOR

DE ACUMULARE 
(TEZAURIZARE) 

– banii pot fi un 
mijloc de economi-
sire, acumulare.

,
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STATIA – CURIOZITĂTI.
Cele mai ciudate  bancnote din  istorie6 

DINARUL DIN YUGOSLAVIA 

După anul 1989, fosta Iugoslavie s-a con-
fruntat cu o inflație incredibilă, astfel că 
s-a ajuns în anul 1994 să se tipărească o 
bancnotă cu 20 de zerouri - bancnota de 
500.000.000.000.000.000.000 dinari.

TENGHE DIN KAZAHSTAN
Bancnota de 5.000 de tenghe (echi-
valent a 32 de dolari), a câștigat în anul 
2012 titlul de „bancnota anului”, oferit 
de Societatea Internațională Bancară 
a Bancnotelor. Pe fața hârtiei apar tot 
felul de simboluri, de la eroi naționali 
și stema țării până la imaginea locuin-
ței președintelui și a unei pantere.

BANI DIN LEMN
Bancnotele din lemn au fost folosite pe 
teritoriul Americii de Nord la sfârșitul 
secolului XIX și începutul secolului XX.

5 ibidem
6 http://www.gandul.info/magazin/top-5-cele-mai-ciudate-bancnote-din-lume-11505282
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CEI MAI FRUMOȘI BANI DIN 
LUME!

Norvegia a făcut din designul bancno-
telor sale o adevărată artă. Oslo a pre-
zentat noua față a coroanelor: multe 
nuanțe de roșu, portocaliu și galben. 
Neobișnuitele bancnote vor intra în 
circulație în 2017 și cu siguranță vor 
concura pentru titlul de cei mai fru-
moși bani din lume.
 

CEI MAI SCUMPI BANI DIN 
LUME!

Și banii au prețul lor: cea mai scumpă 
bancnotă din lume costă 2.225.000 $.
 
În cadrul unei licitații a fost vândută de 
un colecționar, altui colecționar. Banc-
nota de 1.000 $ se numește Grand 
Watermelon și a fost realizată în anul 
1890, fiind unul dintre cele două astfel 
de exemplare disponibile în lume.

Ceea ce individualizează această banc-
notă este sigiliul roșu imprimat pe hâr-
tie. Mai există șase bancnote de tip Wa-
termelon, al căror sigiliu este însă de 
culoare maro. 
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JOC DISTRACTIV
Monedele prezintă diferite modele în relief. Până nu demult, pe mo-
nede erau ilustrați în special domnitori sau zei, însă astăzi apar și 
personalități din diferite domenii. Încearcă să realizezi și tu imaginea 
unei monede din cutia de comori: ia o folie aurită sau o foaie de hâr-
tie, pune-o pe una din monede și hașurează cu creionul deasupra. 
Ce-ai obținut?
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Iată că ai și revenit din călătoria în lumea banilor. A fost 
impresionantă, nu-i așa? Sper că te va ajuta să deose-
bești unele țări după monedele lor. Să nu te lași păcălit 
de nicio bancnotă falsificată. Dar, mai ales, să înțelegi 
care este adevărata valoare a banului... 

Acum te lăsăm să numeri... Nu bani! Să ”contabilizezi” 
lucrurile curioase pe care nu le cunoșteai anterior, dar 
acum le-ai fixat în memoria ta.
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