
<b>Bancnota de un milion de lei intra in circulatie peste doua zile</b>
Bancnota de un milion de lei va fi pusa in circulatie pe data de 5 decembrie si va avea imprimat pe avers
/partea din fata/ chipul scriitorului Ion Luca Caragiale, iar pe revers imaginea Teatrului National din
Bucuresti, a informat marti conducerea Bancii Nationale a Romaniei /BNR/. 
  
  Bancnota, prezentata marti ziaristilor, are dimensiunea de 168 mm x 78 mm, culoarea predominanta este
albastru deschis, iar imprimarea este realizata in relief pe polimer /plastic - n.r./, atat pe avers cat si pe
revers. 
  
  Sub statuia dramaturgului este imprimat avertismentul privitor la situatiile de falsificare a bancnotei,
seria si nr. acesteia, tiparite cu litere si cifre in negru si rosu. Sunt imprimate cu caractere de aceeasi
inaltime amplasate vertical in stanga noii bacnote. 
  
  Bancnota are o fereastra transparenta numita "zona clara" situata pe avers in partea stanga si care are
ambutisat in interior valoarea nominala scrisa in cifre. 
  
  Anuntand lansarea din 5 decembrie a bancnotei de un milion de lei guvernatorul a explicat ca emiterea
acesteia a fost necesara pentru a se ajunge la un plafon echivalent valoric de 20-30 de euro fata de 14 euro
cat avea bancnota de 500.000 in prezent. 
  
  Mugur Isarescu a prezentat un exemplu privind denominarea monedei nationale cu taierea a patru
zerouri lasand sa se inteleaga ca bancnota de un milion de lei va fi transformata dupa un an de circulatie
pe piata in bancnota de 100 de lei. Celelalte cupiuri ar urma sa devina - bancnota de 500.000 - 50 lei, cea
de 100.000 - 10 lei, cea de 50.000 - 5 lei iar cea de 10.000 - 1 leu. Valoarea lor in euro ar urma sa fie de
20 de euro pentru cea de 100 lei, 10 euro pentru 50 lei, 2 euro - 10 lei, 1 euro - 5 lei si o jumatate de euro
pentru 1 leu.
  
  In ceea ce priveste unitatea monetara guvernatorul considera ca bancnota de un leu ar fi mai potrivita
decat moneda de metal.
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