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Descoperiţi noua bancnotă de 5 euro

Merită o privire Mai atentă

noUa FaŢă a eUro

3 11

Seria „eUropa”: eLeMente De SiGUranŢă 

Uşor de verificat şi dificil de contrafăcut

Având în vedere elementele de siguranţă optimizate, noile bancnote de 5 euro prezintă o rezistenţă sporită la contrafacere. La fel ca bancnotele din prima serie, acestea sunt uşor 
de verificat. Trebuie doar să utilizaţi metoda „atinge-priveşte-înclină”.

Seria „eUropa”

Textura hârtiei – Bancnota foşneşte şi are o textură fermă.
Imprimarea în relief – Atingeţi liniile de mici dimensiuni imprimate în relief de-a lungul marginii drepte şi al celei stângi a bancnotei. De asemenea, imaginea principală, 
literele şi numărul de mari dimensiuni care indică valoarea nominală sunt mai groase la atingere.

Filigranul-portret – Priviţi bancnota spre o sursă de lumină. Un portret al Europei, valoarea nominală şi o fereastră devin vizibile. Aşezaţi bancnota pe o suprafaţă de 
culoare închisă şi părţile de culoare deschisă devin mai întunecate. 
Firul de siguranţă – Priviţi bancnota spre o sursă de lumină. Firul de siguranţă devine vizibil sub forma unei benzi de culoare închisă. 

Holograma-portret – Înclinaţi bancnota. Pe banda de culoare argintie apar un portret al Europei, o fereastră şi valoarea nominală.   
Numărul verde-smarald – Înclinaţi bancnota. Numărul prezintă un efect luminos care se deplasează în sus şi în jos. De asemenea, numărul îşi schimbă culoarea din  
verde-smarald în albastru-închis. 

aversul noii bancnote de 5 euro
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Seria „eUropa”: ConteXt

„Faţa” noilor bancnote euro
 
În mod tradiţional, pe bancnotele din întreaga lume se utilizează portrete, iar studiile 
arată că oamenii tind să recunoască feţele în mod intuitiv. Eurosistemul a ales ca un 
portret al Europei să figureze în filigranul şi în holograma noii serii de bancnote euro. 
Europa este un personaj din mitologia greacă. Portretul a fost preluat de pe un vas 
vechi de peste 2 000 de ani, descoperit în sudul Italiei şi expus, în prezent, la Muzeul 
Luvru din Paris. Acest portret a fost selectat pentru referinţa directă la continentul 
Europa şi pentru nota umană pe care o conferă bancnotelor.

priMa Serie BanCnota De 5 eUro  
Din Seria „eUropa”

www.centralbank.ie

www.banque-france.fr

www.oenb.at

www.bankofgreece.gr

www.bancaditalia.it

www.centralbankmalta.org

www.nbs.sk www.bsi.si

www.bundesbank.de

www.bde.es

www.centralbank.gov.cy www.bcl.lu

www.dnb.nl

www.bportugal.pt

www.nbb.be
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Un mijloc de plată fiabil  

De la introducerea lor, cu peste 10 ani în urmă, 
bancnotele euro au devenit unul dintre cele mai fiabile 
mijloace de plată din lume. Pentru a menţine această 
încredere, seria „Europa” este concepută utilizând 
tehnologia de ultimă generaţie. 

O introducere treptată, începând cu luna mai 2013  

Noile bancnote vor fi introduse pe parcursul mai multor ani, începând cu noua 
bancnotă de 5 euro în luna mai 2013. Până la noi dispoziţii, bancnotele din prima serie 
vor circula în paralel cu cele noi. Chiar şi atunci când vor înceta să mai reprezinte un 
mijloc legal de plată, acestea vor putea fi preschimbate pe termen nelimitat la oricare 
dintre băncile centrale naţionale din Eurosistem.

Informaţii suplimentare sunt disponibile la adresa:   
www.nouafataaeuro.eu

Mario Draghi
Preşedinte, Banca Centrală Europeană

pentru mai multe informaţii despre bancnotele şi monedele euro, contactaţi banca 

centrală naţională din ţara dumneavoastră sau 

Banca Centrală Europeană

Kaiserstrasse 29 

60311 Frankfurt pe Main 

Germania 

tel.: +49 69 1344 7455 / Fax: +49 69 1344 7401

e-mail: info@ecb.europa.eu

www.nouafataaeuro.eu

www.euro.ecb.europa.eu

www.eestipank.ee

www.bof.fi


