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Mai multe informaţii privind bancnotele şi monedele 
euro pot fi obţinute de la Banca Centrală Europeană sau 
de la banca centrală naţională din ţara dumneavoastră. 
Datele de contact sunt disponibile la paginile 20 şi 21 din 
prezentul ghid.

INTRODUCERE

Cunoaşteţi elementele de siguranţă ale 
bancnotelor euro?

Ele vă sunt prezentate în acest ghid, 
care oferă o imagine de ansamblu a celor mai importante 
elemente de siguranţă ale fiecărei bancnote euro – de la 5 EUR 
la 500 EUR. Pentru a verifica o bancnotă, nu trebuie decât să 
consultaţi pagina corespunzătoare.

Aproape toate elementele de siguranţă de pe fiecare dintre  
cele şapte bancnote sunt identice. Diferenţele sunt descrise  
la paginile 18 şi 19.

La pagina 23 sunt prezentate câteva sfaturi utile cu privire la 
modul de abordare a clienţilor care încearcă să plătească cu o 
bancnotă suspectă.

Nu uitaţi: verificaţi întotdeauna mai multe elemente!  
Dacă aveţi dubii, comparaţi bancnota cu una despre care ştiţi  
că este autentică.



ELEMENTE DE SIGURANŢĂ 
Bancnotele euro prezintă anumite elemente de siguranţă ultramoderne. 
Verificaţi întotdeauna mai multe elemente. Dacă aveţi dubii, comparaţi  
bancnota cu una despre care ştiţi că este autentică.

HOLOGRAMA TIP BANDĂ
Înclinaţi bancnota – imaginea 
hologramei va prezenta alternativ 
valoarea şi simbolul „€” pe 
un fundal colorat în culorile 
curcubeului. Pe margini apare 
valoarea nominală înscrisă cu litere 
de mici dimensiuni.

SUB LUMINĂ ULTRAVIOLETĂ,  
VERIFICAŢI URMĂTOARELE CARACTERISTICI:
● hârtia nu străluceşte;
● fibrele încorporate în masa hârtiei apar colorate în roşu, albastru şi verde;
● pe avers, drapelul Uniunii Europene are culoarea verde, iar stelele sunt 

portocalii. Semnătura preşedintelui BCE apare în culoarea verde. Stelele 
mari şi cercurile mici din mijloc strălucesc;

● pe revers, harta, podul şi valoarea nominală apar în galben sau verde.

FIRUL DE 
SIGURANŢĂ
Firul de siguranţă 
este încorporat în 
bancnotă. Îndreptaţi 
bancnota spre o sursă 
de lumină – firul de 
siguranţă va deveni 
vizibil sub forma unei 
dungi de culoare 
închisă. Cuvântul 
„EURO” şi valoarea 
nominală („5”) se pot 
vedea inscripţionate 
pe fir cu caractere de 
mici dimensiuni.

BANDA IRIDESCENTĂ
Înclinaţi bancnota – o bandă 
colorată auriu, pe care sunt înscrise 
valoarea şi simbolul „€”, va apărea 
pe reversul bancnotei.
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5 EUR 
Stil arhitectural: clasic
120 mm x 62 mm, gri

HÂRTIA BANCNOTELOR 
Hârtia bancnotelor este fabricată din bumbac pur, care trebuie să foşnească 
şi să aibă o textură fermă (nu trebuie să fie moale sau cu aspect cerat).

IMPRIMAREA ÎN RELIEF
Imprimarea în relief sau intaglio produce un efect tactil care este folosit la 
realizarea imaginii principale şi apare, de asemenea, în alte câteva locuri pe 
aversul bancnotei.

FILIGRANUL
Filigranul 
este produs 
prin variaţia 
de densitate 
a hârtiei şi 
devine vizibil în 
momentul în care 
ţineţi bancnota 
îndreptată spre o 
sursă de lumină. 
Tranziţiile între 
părţile luminoase 
şi cele întunecate 
ale imaginii 

sunt line. Dacă 
aşezaţi bancnota 
pe o suprafaţă de 
culoare închisă, 
părţile de culoare 
deschisă devin mai 
întunecate. Acest 
efect este foarte 
uşor de observat 
la numărul din 
filigran.



FIRUL DE 
SIGURANŢĂ
Firul de siguranţă 
este încorporat în 
bancnotă. Îndreptaţi 
bancnota spre o sursă 
de lumină – firul de 
siguranţă va deveni 
vizibil sub forma unei 
dungi de culoare 
închisă. Cuvântul 
„EURO” şi valoarea 
nominală („10”) se pot 
vedea inscripţionate 
pe fir cu caractere de 
mici dimensiuni.
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10 EUR 
Stil arhitectural: romanic
127 mm x 67 mm, roşu

ELEMENTE DE SIGURANŢĂ
Bancnotele euro prezintă anumite elemente de siguranţă ultramoderne. 
Verificaţi întotdeauna mai multe elemente. Dacă aveţi dubii, comparaţi  
bancnota cu una despre care ştiţi că este autentică.

HOLOGRAMA TIP BANDĂ
Înclinaţi bancnota – imaginea 
hologramei va prezenta alternativ 
valoarea şi simbolul „€” pe 
un fundal colorat în culorile 
curcubeului. Pe margini apare 
valoarea nominală înscrisă cu litere 
de mici dimensiuni.

SUB LUMINĂ ULTRAVIOLETĂ,  
VERIFICAŢI URMĂTOARELE CARACTERISTICI:
● hârtia nu străluceşte;
● fibrele încorporate în masa hârtiei apar colorate în roşu, albastru şi verde;
● pe avers, drapelul Uniunii Europene are culoarea verde, iar stelele sunt 

portocalii. Semnătura preşedintelui BCE apare în culoarea verde. Stelele 
mari şi cercurile mici din mijloc strălucesc;

● pe revers, harta, podul şi valoarea nominală apar în galben sau verde.

BANDA IRIDESCENTĂ
Înclinaţi bancnota – o bandă 
colorată auriu, pe care sunt înscrise 
valoarea şi simbolul „€”, va apărea 
pe reversul bancnotei.

HÂRTIA BANCNOTELOR
Hârtia bancnotelor este fabricată din bumbac pur, care trebuie să foşnească 
şi să aibă o textură fermă (nu trebuie să fie moale sau cu aspect cerat).

IMPRIMAREA ÎN RELIEF
Imprimarea în relief sau intaglio produce un efect tactil folosit la realizarea 
imaginii principale şi apare, de asemenea, în alte câteva locuri pe aversul 
bancnotei.

FILIGRANUL
Filigranul 
este produs 
prin variaţia 
de densitate 
a hârtiei şi 
devine vizibil în 
momentul în care 
ţineţi bancnota 
îndreptată spre o 
sursă de lumină. 
Tranziţiile între 
părţile luminoase 
şi cele întunecate 
ale imaginii 

sunt line. Dacă 
aşezaţi bancnota 
pe o suprafaţă de 
culoare închisă, 
părţile de culoare 
deschisă devin mai 
întunecate. Acest 
efect este foarte 
uşor de observat 
la numărul din 
filigran.



FIRUL DE 
SIGURANŢĂ
Firul de siguranţă 
este încorporat în 
bancnotă. Îndreptaţi 
bancnota spre o sursă 
de lumină – firul de 
siguranţă va deveni 
vizibil sub forma unei 
dungi de culoare 
închisă. Cuvântul 
„EURO” şi valoarea 
nominală („20”) se pot 
vedea inscripţionate 
pe fir cu caractere de 
mici dimensiuni.
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20 EUR 

Stil arhitectural: gotic
133 mm x 72 mm, albastru

ELEMENTE DE SIGURANŢĂ 
Bancnotele euro prezintă anumite elemente de siguranţă ultramoderne. 
Verificaţi întotdeauna mai multe elemente. Dacă aveţi dubii, comparaţi  
bancnota cu una despre care ştiţi că este autentică.

HOLOGRAMA TIP BANDĂ
Înclinaţi bancnota – imaginea 
hologramei va prezenta alternativ 
valoarea şi simbolul „€” pe 
un fundal colorat în culorile 
curcubeului. Pe margini apare 
valoarea nominală înscrisă cu litere 
de mici dimensiuni.

SUB LUMINĂ ULTRAVIOLETĂ,  
VERIFICAŢI URMĂTOARELE CARACTERISTICI:
● hârtia nu străluceşte;
● fibrele încorporate în masa hârtiei apar colorate în roşu, albastru şi verde;
● pe avers, drapelul Uniunii Europene are culoarea verde, iar stelele sunt 

portocalii. Semnătura preşedintelui BCE apare în culoarea verde. Stelele 
mari şi cercurile mici din mijloc strălucesc;

● pe revers, harta, podul şi valoarea nominală apar în galben sau verde.

BANDA IRIDESCENTĂ
Înclinaţi bancnota – o bandă 
colorată auriu, pe care sunt înscrise 
valoarea şi simbolul „€”, va apărea 
pe reversul bancnotei.

HÂRTIA BANCNOTELOR
Hârtia bancnotelor este fabricată din bumbac pur, care trebuie să foşnească 
şi să aibă o textură fermă (nu trebuie să fie moale sau cu aspect cerat).

IMPRIMAREA ÎN RELIEF
Imprimarea în relief sau intaglio produce un efect tactil folosit la realizarea 
imaginii principale şi apare, de asemenea, în alte câteva locuri pe aversul 
bancnotei.

FILIGRANUL
Filigranul 
este produs 
prin variaţia 
de densitate 
a hârtiei şi 
devine vizibil în 
momentul în care 
ţineţi bancnota 
îndreptată spre o 
sursă de lumină. 
Tranziţiile între 
părţile luminoase 
şi cele întunecate 
ale imaginii 

sunt line. Dacă 
aşezaţi bancnota 
pe o suprafaţă de 
culoare închisă, 
părţile de culoare 
deschisă devin mai 
întunecate. Acest 
efect este foarte 
uşor de observat 
la numărul din 
filigran.



ELEMENTE DE SIGURANŢĂ 
Bancnotele euro prezintă anumite elemente de siguranţă ultramoderne. 
Verificaţi întotdeauna mai multe elemente. Dacă aveţi dubii, comparaţi  
bancnota cu una despre care ştiţi că este autentică.

SUB LUMINĂ ULTRAVIOLETĂ,  
VERIFICAŢI URMĂTOARELE CARACTERISTICI:
● hârtia nu străluceşte;
● fibrele încorporate în masa hârtiei apar colorate în roşu, albastru şi verde;
● pe avers, drapelul Uniunii Europene are culoarea verde, iar stelele sunt 

portocalii. Semnătura preşedintelui BCE apare în culoarea verde. Stelele 
mari şi cercurile mici din mijloc strălucesc;

● pe revers, harta, podul şi valoarea nominală apar în galben sau verde.

HOLOGRAMA TIP 
RONDELĂ
Înclinaţi bancnota – imaginea 
hologramei se va schimba 
alternativ între valoare şi o 
fereastră sau o poartă. Pe fundal 
se pot vedea cercuri concentrice 
colorate în culorile curcubeului, 
formate din litere de mici 
dimensiuni, care se mişcă de la 
centru spre marginile rondelei.

NUMĂRUL CARE ÎŞI 
SCHIMBĂ CULOAREA
Înclinaţi bancnota – pe revers, 
numărul îşi va schimba culoarea 
din violet în verde oliv sau maro. 

FIRUL DE 
SIGURANŢĂ
Firul de siguranţă 
este încorporat în 
bancnotă. Îndreptaţi 
bancnota spre o sursă 
de lumină – firul de 
siguranţă va deveni 
vizibil sub forma unei 
dungi de culoare 
închisă. Cuvântul 
„EURO” şi valoarea 
nominală („50”) se pot 
vedea inscripţionate 
pe fir cu caractere de 
mici dimensiuni.
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50 EUR 

Stil arhitectural: renascentist
140 mm x 77 mm, portocaliu

HÂRTIA BANCNOTELOR 
Hârtia bancnotelor este fabricată din bumbac pur, care trebuie să foşnească 
şi să aibă o textură fermă (nu trebuie să fie moale sau cu aspect cerat).

IMPRIMAREA ÎN RELIEF
Imprimarea în relief sau intaglio produce un efect tactil folosit la realizarea 
imaginii principale şi apare, de asemenea, în alte câteva locuri pe aversul 
bancnotei.

FILIGRANUL
Filigranul 
este produs 
prin variaţia 
de densitate 
a hârtiei şi 
devine vizibil în 
momentul în care 
ţineţi bancnota 
îndreptată spre o 
sursă de lumină. 
Tranziţiile între 
părţile luminoase 
şi cele întunecate 
ale imaginii 

sunt line. Dacă 
aşezaţi bancnota 
pe o suprafaţă de 
culoare închisă, 
părţile de culoare 
deschisă devin mai 
întunecate. Acest 
efect este foarte 
uşor de observat 
la numărul din 
filigran.



ELEMENTE DE SIGURANŢĂ 
Bancnotele euro prezintă anumite elemente de siguranţă ultramoderne. 
Verificaţi întotdeauna mai multe elemente. Dacă aveţi dubii, comparaţi  
bancnota cu una despre care ştiţi că este autentică.

SUB LUMINĂ ULTRAVIOLETĂ,  
VERIFICAŢI URMĂTOARELE CARACTERISTICI:
● hârtia nu străluceşte;
● fibrele încorporate în masa hârtiei apar colorate în roşu, albastru şi verde;
● pe avers, drapelul Uniunii Europene are culoarea verde, iar stelele sunt 

portocalii. Semnătura preşedintelui BCE apare în culoarea verde. Stelele 
mari şi cercurile mici din mijloc strălucesc;

● pe revers, harta, podul şi valoarea nominală apar în galben sau verde.

NUMĂRUL CARE ÎŞI 
SCHIMBĂ CULOAREA
Înclinaţi bancnota – pe revers, 
numărul îşi va schimba 
culoarea din violet în verde 
oliv sau maro. 

FIRUL DE 
SIGURANŢĂ
Firul de siguranţă 
este încorporat în 
bancnotă. Îndreptaţi 
bancnota spre o 
sursă de lumină – 
firul de siguranţă va 
deveni vizibil sub 
forma unei dungi 
de culoare închisă. 
Cuvântul „EURO” 
şi valoarea nominală 
(„100”) se pot vedea 
inscripţionate pe fir 
cu caractere de mici 
dimensiuni.
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100 EUR

Stil arhitectural: baroc şi rococo
147 mm x 82 mm, verde

HOLOGRAMA TIP 
RONDELĂ
Înclinaţi bancnota – imaginea 
hologramei se va schimba 
alternativ între valoare şi o 
fereastră sau o poartă. Pe fundal 
se pot vedea cercuri concentrice 
colorate în culorile curcubeului, 
formate din caractere de mici 
dimensiuni, care se mişcă de la 
centru spre marginile rondelei.

HÂRTIA BANCNOTELOR
Hârtia bancnotelor este fabricată din bumbac pur, care trebuie să foşnească 
şi să aibă o textură fermă (nu trebuie să fie moale sau cu aspect cerat).

IMPRIMAREA ÎN RELIEF
Imprimarea în relief sau intaglio produce un efect tactil folosit la realizarea 
imaginii principale şi apare, de asemenea, în alte câteva locuri pe aversul 
bancnotei.

FILIGRANUL
Filigranul 
este produs 
prin variaţia 
de densitate 
a hârtiei şi 
devine vizibil în 
momentul în care 
ţineţi bancnota 
îndreptată spre o 
sursă de lumină. 
Tranziţiile între 
părţile luminoase 
şi cele întunecate 
ale imaginii 

sunt line. Dacă 
aşezaţi bancnota 
pe o suprafaţă de 
culoare închisă, 
părţile de culoare 
deschisă devin mai 
întunecate. Acest 
efect este foarte 
uşor de observat 
la numărul din 
filigran.



FIRUL DE 
SIGURANŢĂ
Firul de siguranţă 
este încorporat în 
bancnotă. Îndreptaţi 
bancnota spre o 
sursă de lumină – 
firul de siguranţă va 
deveni vizibil sub 
forma unei dungi 
de culoare închisă. 
Cuvântul „EURO” 
şi valoarea nominală 
(„200”) se pot vedea 
inscripţionate pe fir 
cu caractere de mici 
dimensiuni.
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200 EUR

Stil arhitectural:  
arhitectura în oţel şi sticlă

153 mm x 82 mm, galben-maroniu

ELEMENTE DE SIGURANŢĂ 
Bancnotele euro prezintă anumite elemente de siguranţă ultramoderne. 
Verificaţi întotdeauna mai multe elemente. Dacă aveţi dubii, comparaţi  
bancnota cu una despre care ştiţi că este autentică.

SUB LUMINĂ ULTRAVIOLETĂ,  
VERIFICAŢI URMĂTOARELE CARACTERISTICI:
● hârtia nu străluceşte;
● fibrele încorporate în masa hârtiei apar colorate în roşu, albastru şi verde;
● pe avers, drapelul Uniunii Europene are culoarea verde, iar stelele sunt 

portocalii. Semnătura preşedintelui BCE apare în culoarea verde. Stelele 
mari şi cercurile mici din mijloc strălucesc;

● pe revers, harta, podul şi valoarea nominală apar în galben sau verde.

NUMĂRUL CARE ÎŞI 
SCHIMBĂ CULOAREA
Înclinaţi bancnota – pe 
revers, numărul îşi va schimba 
culoarea din violet în verde 
oliv sau maro. 

HOLOGRAMA TIP 
RONDELĂ
Înclinaţi bancnota – imaginea 
hologramei se va schimba 
alternativ între valoare şi o 
fereastră sau o poartă. Pe fundal 
se pot vedea cercuri concentrice 
colorate în culorile curcubeului, 
formate din caractere de mici 
dimensiuni, care se mişcă de la 
centru spre marginile rondelei.

HÂRTIA BANCNOTELOR
Hârtia bancnotelor este fabricată din bumbac pur, care trebuie să foşnească 
şi să aibă o textură fermă (nu trebuie să fie moale sau cu aspect cerat).

IMPRIMAREA ÎN RELIEF
Imprimarea în relief sau intaglio produce un efect tactil folosit la realizarea 
imaginii principale şi apare, de asemenea, în alte câteva locuri pe aversul 
bancnotei.

FILIGRANUL
Filigranul 
este produs 
prin variaţia 
de densitate 
a hârtiei şi 
devine vizibil în 
momentul în care 
ţineţi bancnota 
îndreptată spre o 
sursă de lumină. 
Tranziţiile între 
părţile luminoase 
şi cele întunecate 
ale imaginii 

sunt line. Dacă 
aşezaţi bancnota 
pe o suprafaţă de 
culoare închisă, 
părţile de culoare 
deschisă devin mai 
întunecate. Acest 
efect este foarte 
uşor de observat 
la numărul din 
filigran.



FIRUL DE 
SIGURANŢĂ
Firul de siguranţă 
este încorporat în 
bancnotă. Îndreptaţi 
bancnota spre o 
sursă de lumină – 
firul de siguranţă va 
deveni vizibil sub 
forma unei dungi 
de culoare închisă. 
Cuvântul „EURO” 
şi valoarea nominală 
(„500”) se pot vedea 
inscripţionate pe fir 
cu caractere de mici 
dimensiuni.
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500 EUR 
Stil arhitectural: arhitectura 

modernă a secolului XX
160 mm x 82 mm, violet

ELEMENTE DE SIGURANŢĂ 
Bancnotele euro prezintă anumite elemente de siguranţă ultramoderne. 
Verificaţi întotdeauna mai multe elemente. Dacă aveţi dubii, comparaţi  
bancnota cu una despre care ştiţi că este autentică.

SUB LUMINĂ ULTRAVIOLETĂ,  
VERIFICAŢI URMĂTOARELE CARACTERISTICI:
● hârtia nu străluceşte;
● fibrele încorporate în masa hârtiei apar colorate în roşu, albastru şi verde;
● pe avers, drapelul Uniunii Europene are culoarea verde, iar stelele sunt 

portocalii. Semnătura preşedintelui BCE apare în culoarea verde. Stelele 
mari şi cercurile mici din mijloc strălucesc;

● pe revers, harta, podul şi valoarea nominală apar în galben sau verde.

NUMĂRUL CARE ÎŞI 
SCHIMBĂ CULOAREA
Înclinaţi bancnota – pe 
revers, numărul îşi va schimba 
culoarea din violet în verde 
oliv sau maro. 

HOLOGRAMA TIP 
RONDELĂ
Înclinaţi bancnota – imaginea 
hologramei se va schimba 
alternativ între valoare şi o 
fereastră sau o poartă. Pe fundal 
se pot vedea cercuri concentrice 
colorate în culorile curcubeului, 
formate din caractere de 
dimensiuni mici, care se mişcă de 
la centru spre marginile rondelei.

HÂRTIA BANCNOTELOR
Hârtia bancnotelor este fabricată din bumbac pur, care trebuie să foşnească 
şi să aibă o textură fermă (nu trebuie să fie moale sau cu aspect cerat).

IMPRIMAREA ÎN RELIEF
Imprimarea în relief sau intaglio produce un efect tactil la realizarea imaginii 
principale şi apare, de asemenea, în alte câteva locuri pe aversul bancnotei.

FILIGRANUL
Filigranul 
este produs 
prin variaţia 
de densitate 
a hârtiei şi 
devine vizibil în 
momentul în care 
ţineţi bancnota 
îndreptată spre o 
sursă de lumină. 
Tranziţiile între 
părţile luminoase 
şi cele întunecate 
ale imaginii 

sunt line. Dacă 
aşezaţi bancnota 
pe o suprafaţă de 
culoare închisă, 
părţile de culoare 
deschisă devin mai 
întunecate. Acest 
efect este foarte 
uşor de observat 
la numărul din 
filigran.



Există o hologramă tip bandă 
pe avers…

…şi o bandă iridescentă pe 
revers.

Există o hologramă tip 
rondelă pe avers…

…şi un număr care îşi schimbă 
culoarea pe revers.

DIFERENŢE ÎNTRE CUPIURILE 
CU VALOARE MICĂ ŞI CELE CU 
VALOARE MARE

18 19

CUPIURILE CU VALOARE MICĂ

5 EUR, 10 EUR şi 20 EUR

CUPIURILE CU VALOARE MARE

50 EUR, 100 EUR, 200 EUR şi 500 EUR



DATE DE CONTACT

20 21

EURopEan cEntRal bank
info@ecb.europa.eu 
www.euro.ecb.eu
Tel.: +49 69 1344 0

nationalE bank van bElgië /
banqUE nationalE dE  
bElgiqUE
info@nbb.be
www.nbb.be
Tel./Tél.: +32 2 221 45 45

ČEská náRodní banka
info@cnb.cz
www.cnb.cz
Tel.: +420 800 160 170, 
+420 224 413 585

danmaRks nationalbank
info@nationalbanken.dk
www.nationalbanken.dk
Tlf.: +45 33 63 70 00

dEUtschE bUndEsbank
presse-information 
@bundesbank.de
www.bundesbank.de
Tel.: +49 69 9566 3511

EEsti pank
info@eestipank.ee
www.eestipank.info 
Tel.: +372 66 80 719

cEntRal bank &  
Financial sERvicEs  
aUthoRity oF iREland
enquiries@centralbank.ie
www.centralbank.ie
Tel.: +353 1 2198000

banco dE España
emisionycaja@bde.es
www.bde.es
Tel.: +34 91 338 6332/6319

banqUE dE FRancE
euro-formation
@banque-france.fr
www.banque-france.fr
Tél. : +33 1 42 92 42 92

banca d’italia
nccit@bancaditalia.it
www.bancaditalia.it
Tel. +39 06 4792 3782

latvijas banka
info@bank.lv
www.bank.lv
Tālr.: +371 670 22 300

liEtUvos bankas
info@lb.lt
www.lb.lt
Tel. +370 5 268 00 29

banqUE cEntRalE dU  
lUxEmboURg
info@bcl.lu
www.bcl.lu
Tél.: +352 4774 1

magyaR nEmzEti bank
info@mnb.hu
www.mnb.hu
Tel.: +36 1 428 2600

bank ĊEntRali ta’ malta /
cEntRal bank oF malta
CSU@centralbankmalta.com
www.centralbankmalta.com
Tel.: +356 2550 0000

dE nEdERlandschE bank
info@dnb.nl
www.dnb.nl
Tel.: 0800-020 10 68 
(gratis)

oEstERREichischE  
nationalbank
bargeld@oenb.at 
www.oenb.at
Tel.: +43 1 404 20 6666

naRodowy bank polski
nbp@nbp.pl
www.nbp.pl
Tel.: +48 22 653 10 00

banco dE poRtUgal
cncontrafaccoes@bportugal.pt
www.bportugal.pt
Tel.: +351 263 856 514

náRodná banka  
slovEnska
webmaster@nbs.sk 
www.nbs.sk
Tel.: +421 2 5787 2713

sUomEn pankki –  
Finlands bank
info@bof.f i
www.suomenpankki.f i
Puh/Tel.: +358 10 831 2626, 
010 195 701

svERigEs Riksbank
info@riksbank.se 
www.riksbank.se
Tel.: +46 8 787 0000

bank oF England
enquiries@bankofengland.co.uk 
www.bankofengland.co.uk
Tel.: +44 20 7601 4878 

banca naţională a RomâniEi
info@bnro.ro
www.bnro.ro
Tel.: +40 21 307 01 51

banka slovEnijE
ncc-si@bsi.si
www.bsi.si
Tel.: +386 1 471 91 00

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

press_office@bnbank.org
www.bnb.bg
Тел.: +359 2 91459

ΤρΑπεζΑ Της ελλΑδος 
bank oF gREEcE
secretariat@bankofgreece.gr
www.bankofgreece.gr
Tel.: +30 210 670 9510

ΚενΤριΚη ΤρΑπεζΑ  
Της ΚTπρου 

cEntRal bank oF cypRUs
cbcinfo@centralbank.gov.cy
www.centralbank.gov.cy
Tel.: +357 22 71 41 00



Este de preferat ca, în prealabil, să vă întrebaţi superiorul în 
legătură cu politica companiei privind bancnotele contrafăcute. Iată 
totuşi câteva sugestii privind modul de abordare, în cazul în care vi 
se înmânează o bancnotă suspectă:

● evitaţi discuţiile în contradictoriu cu clientul;

● spuneţi-i că trebuie să discutaţi cu superiorul dumneavoastră 
sau cu responsabilul cu securitatea, dar asiguraţi-vă că 
respectivul client vede în permanenţă bancnota, pentru a 
evita orice reclamaţii; 

● solicitaţi superiorului sau responsabilului cu securitatea să 
discute cu clientul;

● reţineţi aspectul fizic al clientului;

● dacă este posibil, nu înapoiaţi bancnota clientului;

● dacă acesta pleacă cu maşina, notaţi numărul de înmatriculare 
al acesteia;

● contactaţi poliţia;

● predaţi imediat bancnota suspectă superiorului sau 
responsabilului cu securitatea pentru a fi înmânată poliţiei; 

● evitaţi actele eroice – asiguraţi-vă că sunteţi permanent în 
siguranţă.

 

Având în vedere că bancnotele contrafăcute nu au valoare, este 
important să fiţi vigilent.  

Punerea în circulaţie a unei bancnote despre care ştiţi 
sau bănuiţi că este falsă constituie o infracţiune. 
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CUM ACŢIONAŢI ÎN CAZUL ÎN CARE INTRAŢI 
ÎN POSESIA UNEI BANCNOTE SUSPECTE?

Pentru mai multe informaţii privind regulile şi 
procedurile aplicabile, adresaţi-vă băncii centrale 
naţionale din ţara dumneavoastră. Datele de 
contact sunt disponibile la paginile 20 şi 21 din 
prezentul ghid.


