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O monedă de 50 de bani purtând chipul Regelui Ferdinand Întregitorul, fabricată din
alamă, va fi pusă în circulație în ziua de 27 august 2019.

Este un eveniment cu semnificație istorică și națională organizat de Banca Națională a
României, în conformitate cu prevederile legii, pentru a marca Centenarul Marii
Uniri. Este pentru prima oară, după anul 1947, în care un suveran român apare pe
moneda națională.

Aversul monedei prezintă imagini ale primei vizite a Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria în
Transilvania unită cu Țara, respectiv la Oradea, în data de 23 mai 1919, inscripția în arc de cerc
„ROMANIA”, valoarea nominală „50 BANI”, stema României și anul de emisiune „2019”.
Reversul prezintă portretul Regelui Ferdinand I și inscripțiile în arc de cerc ,,FERDINAND I” și
,,INTREGITORUL”.
Moneda de 50 de bani va fi pusă în circulație pe întreg teritoriul României într-un tiraj de 5
milioane de exemplare. Lor li se vor adăuga 10 000 de exemplare de colecție în alamă și 500
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de exemplare de colecție în aur.
Ferdinand I a urcat pe Tron la 28 septembrie/ 11 octombrie 1914 şi a domnit timp de 13 ani,
până în ziua morții, 20 iulie 1927. Loialitatea sa față de țară, tăria convingerilor sale și felul
ireproșabil în care servește Națiunea și Coroana îi aduc numele de ,,Ferdinand cel Loial”.
Domnia Regelui Ferdinand a fost marcată de două evenimente majore în istoria ţării: Primul
Război Mondial şi Marea Unire ce a urmat războiului.
Ferdinand I a fost un distins militar. Înainte de venirea în România, el a fost sublocotenent în
Regimentul I al gărzii regale din Potsdam. În anul 1913, Principele Moștenitor Ferdinand a
condus armata română în campania din Bulgaria.
După doi ani de neutralitate, în urma deciziei din 14/27 august 1916 a Consiliului de Coroană,
prezidat de Rege, România a intrat în război, la 14/27 august, alături de Antanta (Franţa, Marea
Britanie, Rusia, Italia). Regele Ferdinand va fi numit „cel Loial“ pentru că, deşi născut german şi
rudă apropiată a Împăratului Germaniei, a aşezat interesul României mai presus de legătura lui
de sânge şi a luptat împotriva ţării lui de origine. Profund religios, sensibil şi cu un înalt simţ
moral, Regele a luat această hotărâre printr-un mare sacrificiu personal, respectându-şi astfel
promisiunea de a fi „un bun român“, făcută în jurământul depus în faţa Parlamentului, la
întronare. În preziua Consiliului de Coroană decisiv, Regele îi spunea lui Titu Maiorescu, om
politic conservator filogerman, care încerca să îl convingă să nu aleagă alianţa cu Antanta:
„După lupte teribile care s-au dat în mine, sacrific totul pentru binele patriei.“
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