
www.noile-bancnote-euro.eu

JOCUL 
„EURO RUN”

ANA ȘI ALEX ÎN LUPTA CU FALSIFICATORII DE BANCNOTE
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Ana și Alex sunt colegi de clasă și cei mai buni prieteni. Sunt mereu implicați în tot felul de istorii care te pun pe jar.  
Nici ziua de astăzi nu face excepție.

Ana: „Alex, ia stai! Uită-te acolo! Cred că Filip a dat de bucluc.” 
Alex: „Da, ai dreptate. S-ar părea că are necazuri cu poliția.”

Filip pare nedumerit. „Vă zic adevărul!”, le spune el polițiștilor. „Banii ăștia mi i-a dat cineva. Nu știam că fac ceva rău.”

Ana: „Hai să mergem să vedem ce se întâmplă! S-ar zice că vânzătorul de la magazinul de electronice e pe cale să se 
enerveze. El trebuie să fie cel care a chemat 

poliția. Crezi că l-au prins pe Filip furând 
ceva?”

Alex: „Nu ar face Filip așa ceva. Cred  
că bancnota ar putea fi problema. Uite, 
polițiștii se uită la ea în lumină! Sper că 
Filip n-a încercat să cumpere ceva cu o 
bancnotă falsă. Să vedem dacă putem vorbi 
cu el.”
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Filip: „Trebuie să mă ajutați! Ai mei m-ar omorî 
dacă ar afla că am necazuri cu poliția. Habar 
n-am ce se întâmplă. Gigi Șmechereanu, un 
tip pe care l-am cunoscut pe internet, mi-a 
dat niște bani și m-a trimis să-i cumpăr 
ceva. E foarte de treabă. Îl ajut să se 
descurce prin oraș, fiindcă nu e din 
partea locului.”

Ana rămâne mută de uimire timp de 
câteva secunde, după care exclamă: „Ce  
a fost în capul tău, Filip? Chiar nu ți s-a 
părut deloc ciudat ca un străin să-ți dea 
bani așa, din senin?”

Filip: „Nu, de ce mi s-ar fi părut? I-am 
făcut un serviciu, iar el urma să mă plătească. 
Gigi mi-a dat o bancnotă nouă de 50 de euro 
ca să-i cumpăr un joc video. Tot ce trebuia să 

fac era să-i aduc jocul și restul.  
În schimb, îmi promisese cinci euro.”

Ana și Alex își lămuresc prietenul, explicându-i că a fost tras pe sfoară: bancnota este, cu siguranță, falsă. Gigi Șmechereanu își 
ticluise bine planul: în schimbul bancnotei false, ar fi primit nu numai restul în bancnote și monede euro adevărate, ci și un joc 
video! Ana și Alex își dau seama că Filip se află într-o situație dificilă și se hotărăsc să îi vină în ajutor.
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Cu ajutorul poliției, îi întind o capcană lui 
Gigi Șmechereanu, temându-se că acesta  
ar putea încerca să convingă și alți tineri  
să folosească bancnote false. De asemenea, 
poliția bănuiește că o organizație criminală 
importantă s-ar putea afla în spatele acestei 
escrocherii, folosindu-se de adolescenți 
pentru a pune bancnote false în circulație.

În colaborare cu poliția, Ana și Alex reușesc 
să îl găsească pe Gigi Șmechereanu pe 
internet, într-o cameră de chat. Fără  
a pierde vremea, acesta aranjează o  
întâlnire cu cei doi.
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Din fericire, poliția se află în apropiere și pornește 
pe urmele lui. Are loc o încăierare când este 
prins. Ana și Alex răsuflă ușurați văzându-l pe Gigi 
Șmechereanu arestat și urcat în mașina poliției.

Odată ajunși la locul întâlnirii, le cere să îi cumpere  
un joc video și le dă niște bani. Însă Ana scoate din 
geantă o bancnotă autentică și o compară cu cea pe 
care tocmai a primit-o de la Gigi.

„Bancnota asta e falsă!”, exclamă Ana. Gigi 
Șmechereanu își dă seama că a fost descoperit și  
o ia la fugă.



 - 7 -

După această aventură, Ana și Alex primesc un premiu din partea Băncii Centrale Europene 
pentru contribuția lor la prinderea lui Gigi Șmechereanu.

Ana: „Mulțumim foarte mult, dar polițiștii au fost cei care i-au prins pe falsificatori.  
Noi doar i-am îndrumat spre pista corectă.”

Alex: „Am vrut mai ales să-l ajutăm pe Filip. Se lăsase păcălit de escrocheria lui  
Gigi Șmechereanu, care, din fericire, e la închisoare acum!” 

După festivitatea de premiere, Ana și Alex se întâlnesc cu Filip la 
expoziția euro organizată de Banca Centrală Europeană.

Filip: „Mulțumesc încă o dată. Nu știu ce m-aș fi făcut fără voi!  
Am auzit că Gigi Șmechereanu a mărturisit tot și că imprimeria 
clandestină a fost închisă.”

Ana: „Super! Ce veste grozavă! O să postez ceva despre asta  
pe pagina de Facebook a școlii noastre.”

Alex: „Știi, Filip, ar fi trebuit să fii mai atent. Uneori poți să dai 
peste oameni răi pe internet. Oricine știe că nu ar trebui să accepți 
bani de la străini!”

Ana: „Ei, lasă, Alex! Cu toții mai greșim din când în când.”

Filip: „Da, cu siguranță. Am învățat pe pielea mea că este ilegal 
și periculos să folosești bani falși!”
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După ce a citit informațiile despre bancnotele și monedele euro 
prezentate la expoziție, Ana spune: „Priviți! Nu e greu să vă dați 
seama dacă o bancnotă euro este adevărată sau nu. E de-ajuns să 
verificați trei lucruri. Începeți prin a atinge bancnota. Hârtia 
trebuie să foșnească și să fie mai groasă pe unele porțiuni. 
Priviți apoi filigranul spre o sursă de lumină. Pe urmă, înclinați 
bancnota pentru a observa efectul luminos pe care îl creează 
holograma și numărul verde-smarald.”

Alex: „Ana, nu ne mai lua drept specialiști! Poți să ne explici 
pe românește, te rog? Cum ți-ai dat seama că bancnota lui 
Gigi Șmechereanu era falsă, privind-o la lumină?”

Ana: „Am verificat filigranul. Uitați-vă cu atenție! Dacă 
îndreptați o bancnotă euro nouă spre o sursă de lumină, o puteți 

vedea pe prințesa Europa.”

Filip: „Pe cine?”

Ana: „Europa este o prințesă din mitologia greacă. Este cea care a dat numele continentului nostru. Toate bancnotele euro noi 
redau portretul ei în filigran și în hologramă. În cazul noilor bancnote de 20 și 50 de euro, ea apare și în fereastra-portret – asta 
e o porțiune nouă, super tare, a hologramei.”

Alex și Filip: „Hologramă? Fereastră-portret? Hai că ne-ai pierdut de tot!”

Ana: „Ați observat banda lucioasă, de culoare argintie, de pe bancnotă? Aceea este holograma. Priviți ce se întâmplă dacă 
înclinați bancnota. Nu e nevoie să o fluturați! Înclinați-o ușor! Vedeți cum se schimbă imaginile? Și priviți în apropierea marginii 
superioare a hologramei.”
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Filigranul  
Privește bancnota spre o 
sursă de lumină: prințesa 
Europa devine vizibilă.

Fereastra-portret 
Privește bancnota spre o sursă de lumină 
și observă cum fereastra din partea de 
sus a hologramei devine transparentă.

Numărul verde-smarald 
Înclină bancnota pentru a 
vedea efectul luminos 
care se creează.

Holograma  
Înclină bancnota și privește 
cum se schimbă imaginile 
pe banda de culoare 
argintie.

Alex: „Ce tare! Devine transparentă când o privești la lumină. Arată ca o fereastră și apare și portretul Europei în ea.”

Filip: „Ce e numărul ăla strălucitor din partea din stânga jos? Se crea un fel de efect luminos când înclinai bancnota.”

Ana: „Acela e numărul verde-smarald. Este un alt element de siguranță care face bancnotele euro sigure și ușor de verificat.”

Filip: „Habar n-am avut! După această mică aventură, voi fi cu siguranță mult mai atent la bancnotele euro! La urma urmei,  
nu e chiar așa de complicat.”

Textura hârtiei 
La atingere, hârtia 
foșnește, are o textură 
fermă și este mai groasă 
pe unele porțiuni.
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 +  UNIUNEA EUROPEANĂ

 ZONA EURO



JOACĂ 
„EURO RUN”!
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