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Subiect:  Emisiunea numismatică cu tema 150 de ani de la 

nașterea lui Emil Racoviță, lansată de Banca Națională 

a României la 6 august 2018 

 

Document inclus:  Fotografia casetei cu două monede, expuse pe avers și pe 

revers, și coperta broșurii de prezentare (Fig. 1) 

 

 

Stimați colegi,  

 Ieri, 6 august 2018, Banca Națională a României (BNR) a lansat în circuitul numismatic o monedă 

din argint cu tema 150 de ani de la nașterea lui Emil Racoviță, într-un tiraj de 200 de exemplare. Moneda, 

destinată colecționării, a  fost emisă pentru a onora memoria marelui savant și profesor Emil Racoviță, de la 

a cărei naștere se vor împlini 150 de ani la 15 noiembrie 2018 (Foto 1).    

• Moneda de argint are valoarea nominală de 10 lei, diametrul de 37 mm, greutatea de 31,103 g.  

• Aversul monedei reprezintă o compoziție alcătuită din conturul continentului Antarctic, pe al cărui   

interior este inscripționat în prim plan, în partea dreaptă, sus, valoarea nominală „10 LEI”, și jos, 

,,Expediția navei BELGICA” sub imaginea vasului Belgica din timpul expediției antarctice, a cărui 

naturalist a fost Emil Racoviță. În partea stângă, în prim plan, jos, este inscripționtă stema 

României, iar în plan secund, trecând pe sub conturul Antarcticii de Vest și Sud, este redat un 

fragment arhitectonic cu inscripția „Institutul de Speologie”, instituție pe care Emil Racoviţă a 

fondat-o la Cluj ca întemeietor al biospeolgiei la nivel mondial. Spre marginea aversului, este 

înscripționat, sus, pe un arc de cerc „ROMANIA”, și jos, liniar, anul de emisiune „2018”.    

• Reversul monedei redă portretul lui Emil Racoviţă, încadrat cu inscripţia pe arc de cerc „EMIL 

RACOVITA” şi anii între care a trăit, ,,1868”, ,,1947”.  

• Broșura de prezentare care însoțește moneda este redactată în limbile română, engleză și franceză, 

cuprinzând un total de 74 de pagini, care include și certificatul de autenticitate al emisiunii pe care 

se găsesc imaginea BNR, numărul de autentificare, imaginile cu aversul și reversul monedei, 

precum și semnăturile guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, şi casierului central, Ion Nițu.   

 Imaginile fidele ale monedei, pe avers și pe revers, precum și alte informații suplimentare sunt 

accesibile pe pagina de numismatică de pe website-ul BNR (http://bnro.ro/page.aspx?prid=15056).      

  Monedele de argint pot fi achiziționate prin sucursalele Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale BNR. 

Prețul de vânzare al monedei, însoțită de broșura de prezentare, este de 360 lei + 68,40 lei TVA 19%. Ca 

suport, poate fi achiziționată opțional caseta cu un locaș sau două locașuri egale, în valoare de 42 lei + 7,98 

lei TVA 19%, respectiv 34 lei + 6,49 lei TVA 19%. Pentru cei interesați, imaginea casetei cu două monede, 

expuse pe avers și pe revers, și broșura de prezentare inclusă, este redată mai jos (Fig. 1).  

http://bnro.ro/page.aspx?prid=15056


 Pe această cale, în numele membrilor Comisiei Naționale pentru Cercetări Antarctice (CNCA) din 

Academia Română, adresăm mulțumiri și felicitări Băncii Naționale a României (BNR) pentru Emisiunea 

numismatică cu tema 150 de ani de la nașterea lui Emil Racoviță.     

    

Fig. 1 - Fotografia casetei cu două monede, expuse pe avers și revers,   

și coperta broșurii de prezentare 

 

 


