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Astazi, leul romanesc implineste 147 de ani

Leul a fost stabilit ca fiind moneda nationala la 22 aprilie 1867, prin Legea Monetara a Romaniei, emisa in timpul lui

Carol cel Mare. Aceeasi lege stabilea ca un leu este egal cu 100 de bani (banul fiind moneda subdivizionara a leului).

Dorinta de a se trece la o moneda unica romaneasca, la nivel national, a venit ca raspuns la multitudinea de monede

straine aflate in circuitul civil, la acea vreme. Au fost intampinate oprelisti in adoptarea monedei – opoziţia Austriei si a

Imperiului Otoman.

Initial au fost puse in circulatie monede subdivizionare leului, de 1, 2, 5 si 10 bani. Ulterior, in mod simbolic, a fost

emisa si o moneda de 20 de lei, din aur, cu un tiraj de numai 200 de bucati.

Primele monede au fost batute in Anglia, la Birmingham.

Intre anii 1941-1944, sunt emise monede din zinc, de 2, 5 si 20 de lei, si din fier placat cu nichel, de 100 de lei.

In 1947 se face denominarea, la un raport de 1 leu nou la 20.000 de lei vechi.

In 1952 se face o noua denominare, la un raport de 1 leu la 20 de lei vechi.

In istoria recenta, post revolutionara, prima moneda emisa a fost cea de 10 lei din 1990.

In 1999 a fost emisa bancnota de 2000 de lei, cu caracter aniversar, marcand eclipsa totala de soare din 11 august

1999. Aceasta a fost prima moneda confectionata din plastic (polymer), material folosit ulterior la tiparirea

bancnotelor in Romania.

Din data de 1 iulie 2005, leul romanesc a pierdut ultimele 4 zerouri, prin denominare, leul romanesc nou (simbol

bancar RON) devenind noua moneda a Romaniei.

 

Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania –

InfoCons (www.protectia-consumatorilor.ro ), unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers

International, este o asociatie de consumatori neguvernamentala, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, cu

patrimoniu distinct si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice, ce apara drepturile

consumatorilor – membra fondatoare a Federatiei Asociatiilor de Consumatori.

 

FII INFORMAT! IA ATITUDINE! – 0219615

Cauta in website

Recomandari Sfaturi utile

http://www.protectia-consumatorilor.ro/
http://www.protectia-consumatorilor.ro/
http://www.protectia-consumatorilor.ro/c/acasa/
http://www.protectia-consumatorilor.ro/c/despre-organizatie/
http://www.protectia-consumatorilor.ro/c/activitate/
http://www.protectia-consumatorilor.ro/c/comunicate/
http://www.protectia-consumatorilor.ro/c/reclamatii/
http://www.protectia-consumatorilor.ro/c/membri/
http://www.protectia-consumatorilor.ro/c/contact/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=www.protectia-consumatorilor.ro%2Fastazi-leul-romanesc-implineste-147-de-ani%2F&t=Astazi%2C%20leul%20romanesc%20implineste%20147%20de%20ani
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.protectia-consumatorilor.ro%2Fastazi-leul-romanesc-implineste-147-de-ani%2F&text=Astazi%2C%20leul%20romanesc%20implineste%20147%20de%20ani%20%7C%20A.N.P.C.P.P.S.%20Romania%20-%20Asociatia%20Nationala%20pentru%20Protectia%20Consumatorilor%20si%20Promovarea%20Programelor%20si%20Strategiilor%20din%20Romania&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.protectia-consumatorilor.ro%2Fastazi-leul-romanesc-implineste-147-de-ani%2F&via=tedooro
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.protectia-consumatorilor.ro%2Fastazi-leul-romanesc-implineste-147-de-ani%2F
http://www.protectia-consumatorilor.ro/
http://www.protectia-consumatorilor.ro/infocons-021-9551-noul-numar-al-protectiei-consumatorilor/
http://www.protectia-consumatorilor.ro/lansarea-centrului-national-de-consiliere-si-consultanta-a-consumatorilor-in-domeniul-financiar-bancar/
http://www.112.eu/
http://www.iaatitudine.eu/
http://www.hippocrates-project.eu/
http://www.resursadesanatate.ro/


Lasa un comentariu

InfoCons 021-9551 Noul numar

al Protectiei Consumatorilor

Incepand cu data de 6 ianuarie 2013 a intrat

in vigoare Ordinului nr. 473 din 03/12/2012

Ordin pentru modificarea Ordinului

presedintelui Autoritatii Naţionale pentru

Protecţia Consumatorilor nr. 72/2010

privind unele masuri de informare a

consumatorilor referitor la Telefonul

Consumatorului –INFOCONS – 021/9551.

 09.01.2013

 Citeste articolul

Serviciul de reclamatii al

A.N.P.C.P.P.S.Romania

Accesand aceasta optiune, intelegem ca va

dati acceptul pentru a inregistra datele dvs.

si ca mandatati A.N.P.C.P.P.S. Romania

pentru a pune sesizarea dvs. la dispozitia

autoritatilor competente in domeniu pentru

a lua masurile legale ce se impun. Serviciul

de Consultanta destinat EXCLUSIV

Membrilor Simpatizanti ai A.N.P.C.P.P.S.

Romania. Puteti deveni membru al

A.N.P.C.P.P.S. Romania completand

formularul […]

 08.08.2012

 Citeste articolul

Despre noi

A.N.P.C.P.P.S.România este singura voce

la nivel naţional pentru consumatori,

membru cu drepturi depline a Organizaţiei

Mondiale Consumers International.

Asociaţia de consumatori este necesară

acum, mai mult ca niciodată. Mişcarea

noastră modernă este esenţială pentru a

asigura un viitor echitabil, sigur şi durabil

pentru consumatori într-o piaţa globală.

Viziunea noastră este o lume unde să avem

cu toţii acces la siguranţă, bunuri şi servicii

durabile. Puterea noastră colectivă este

suportul pentru consumatorii din întreaga

ţară.

 28.07.2012

 Citeste articolul

Protejează-ţi viaţa si ASIGURĂ-

TE! Ghidul tău în asigurări de

viaţă

Ştii ce-ţi rezervă viitorul? Ai grijă de cei dragi

… dar ai grijă şi de tine! Viaţa ta este cel

mai preţios bun pentru tine şi familia ta. În

vremuri difi cile, trebuie să fi i prevăzător. Ţi-

ai asigurat casa, maşina… dar VIAŢA?

 08.04.2013

 Citeste articolul

Protejează-ţi casa! Asigură-te!

PAD este numele poliţei de asigurare a

locuinţelor împotriva dezastrelor naturale.

Încheierea acestei poliţe este obligatorie

Plugin social Facebook
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Adaugă un comentariu...
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conform Legii nr. 260/2008. Poliţele PAD

sunt emise de către PAID – Pool-ul de

Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale şi

sunt vândute de companiile membre PAID

(vezi listă stânga).

 10.04.2013

 Citeste articolul

Știai că poți compara prețurile

cu ușurință? Află care sunt

regulile

Află mai multe despre obligaţiile pe care le

are comerciantul atunci când afişează

preţul de vânzare, despre ce trebuie să

conţină o etichetă şi la ce să fii atent în

sezonul reducerilor.

 03.01.2013

 Citeste articolul

Stiati ca…? – Despre

Salmonella

Salmonella este o bacterie intestinală care

poate fi transmisă de toate animalele și de

oameni. Unele serotipuri de  Salmonella

pot cauza afecţiuni clinice grave la păsări

(S. Gallinarum, Pullo-rum, arizonae), dar

majoritatea bacteriilor Salmonella spp. nu

cauzează afecţiuni clinice la păsări. Dacă

Salmonella este depistată la puii crescuţi

pentru carne, crește riscul contaminării

cărnii de […]

 04.11.2013

 Citeste articolul

Fă din vacanța ta o poveste

frumoasă. Pachete de servicii

turistice

Află care sunt drepturile tale atunci cand

întâmpini probleme cu pachetul de vacanţă

achiziţionat.

 03.01.2013

 Citeste articolul

InfoCons pe Facebook
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Asociatia Nationala pentru
Protectia Consumatorilor
o9atitudine

3.149 de persoane apreciază Asociatia Nationala

pentru Protectia Consumatorilor o9atitudine.

Îmi place

Asociatia Nationala

pentru Protectia

Consumatorilor

o9atitudine

Facturarea electronica in

domeniul achizitiilor

publice

Facturarea electronică

este un pas important

către o administrație

publică informatizată (e-

guvernare) în Europa —

una dintre prioritățile

Agendei digitale — și

oferă posibilitatea de a

înregistra importante

Despre noi

A.N.P.C.P.P.S.România este singura voce la nivel naţional

pentru consumatori, membru cu drepturi depline a

Organizaţiei Mondiale Consumers International. Asociaţia de

consumatori este necesară acum, mai mult ca niciodată.

Mişcarea noastră modernă este esenţială pentru a asigura un

viitor echitabil, sigur şi durabil pentru consumatori într-o piaţa

globală. Viziunea noastră este o lume unde să avem cu toţii

acces la siguranţă, bunuri şi servicii durabile. Puterea noastră

colectivă este suportul pentru consumatorii din întreaga ţară.
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