
BANCNOTELE DIN  
SERIA „EUROPA”



SERIA „EUROPA” COMPLETĂ
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Bancnotele trebuie optimizate periodic pentru a menține protecția acestora 
împotriva contrafacerii.  Acesta este motivul pentru care BCE a elaborat seria 
„Europa”.

Datorită elementelor de siguranță optimizate, bancnotele din seria 
„Europa” sunt mai sigure decât cele din prima serie. Noile bancnote au 
fost introduse treptat, în ordine crescătoare, pe parcursul ultimilor ani. 
Emiterea noilor bancnote de 100 EUR și 200 EUR la data de 28 mai 2019 
marchează momentul în care seria „Europa” va deveni completă.

Noile bancnote de 100 EUR și 200 EUR includ o hologramă-satelit, precum 
și alte elemente de siguranță optimizate. Pe lângă protecția sporită 
împotriva contrafacerii, bancnotele au fost dotate cu un aspect nou.

Similar celorlalte bancnote din seria „Europa”, noile bancnote de 100 EUR 
și 200 EUR vor circula în paralel cu cele din prima serie. Toate bancnotele 
din prima serie, inclusiv bancnota de 500 EUR, rămân mijloace legale de 
plată, ceea ce înseamnă că pot fi utilizate în continuare pentru efectuarea 
de plăți și ca mijloc de tezaurizare. Acestea își vor păstra întotdeauna 
valoarea nominală, putând fi preschimbate la oricare dintre băncile centrale 
naționale din Eurosistem pe o perioadă nelimitată.

De ce sunt necesare bancnote noi?

INTRODUCERE



Filigranul-portret  
Priviți bancnota spre  
o sursă de lumină.  
Un portret al Europei, 
valoarea nominală și 
desenul principal devin 
vizibile.

Numărul verde-smarald  
Înclinați bancnota. Numărul  
creează un efect luminos care  
se deplasează în sus și în jos.  
De asemenea, acesta își schimbă 
culoarea din verde-smarald în 
albastru-închis.

Holograma-portret 
Înclinați bancnota.  
Un portret al Europei, 
valoarea nominală și 
desenul principal devin 
vizibile pe banda de 
culoare argintie.

Imprimarea în relief  
Atingeți liniile de mici 
dimensiuni imprimate 
în relief de-a lungul 
marginii drepte și al 
celei stângi a bancnotei.

SERIA „EUROPA”: 5 EUR

AVERS

REVERS



Filigranul-portret  
Priviți bancnota spre  
o sursă de lumină.  
Un portret al Europei, 
valoarea nominală și 
desenul principal devin 
vizibile.

Numărul verde-smarald  
Înclinați bancnota. Numărul  
creează un efect luminos care  
se deplasează în sus și în jos.  
De asemenea, acesta își schimbă 
culoarea din verde-smarald în 
albastru-închis.

Holograma-portret 
Înclinați bancnota.  
Un portret al Europei, 
valoarea nominală și 
desenul principal devin 
vizibile pe banda de 
culoare argintie.

Imprimarea în relief  
Atingeți liniile de mici 
dimensiuni imprimate  
în relief de-a lungul 
marginii drepte și al 
celei stângi a bancnotei.

SERIA „EUROPA”: 10 EUR

AVERS

REVERS



Filigranul-portret  
Priviți bancnota spre 
o sursă de lumină.
Un portret al Europei,
valoarea nominală și
desenul principal devin
vizibile.

Numărul verde-smarald  
Înclinați bancnota. Numărul  
creează un efect luminos care  
se deplasează în sus și în jos.  
De asemenea, acesta își schimbă 
culoarea din verde-smarald în  
albastru-închis.

Imprimarea în relief  
Atingeți liniile de mici 
dimensiuni imprimate  
în relief de-a lungul 
marginii drepte și al 
celei stângi a bancnotei.

SERIA „EUROPA”: 20 EUR

Fereastra-portret 
Priviți bancnota spre o sursă de 
lumină. Fereastra din hologramă 

devine transparentă, redând  
portretul Europei pe ambele fețe.

AVERS

REVERS



Filigranul-portret  
Priviți bancnota spre 
o sursă de lumină.
Un portret al Europei,
valoarea nominală și
desenul principal devin
vizibile.

Numărul verde-smarald  
Înclinați bancnota. Numărul  
creează un efect luminos care  
se deplasează în sus și în jos.  
De asemenea, acesta își schimbă 
culoarea din verde-smarald în  
albastru-închis.

Imprimarea în relief  
Atingeți liniile de mici 
dimensiuni imprimate 
în relief de-a lungul 
marginii drepte și al 
celei stângi a bancnotei.

SERIA „EUROPA”: 50 EUR

Fereastra-portret 
Priviți bancnota spre o sursă de 
lumină. Fereastra din hologramă 

devine transparentă, redând  
portretul Europei pe ambele fețe.

AVERS

REVERS



Imprimarea în relief  
Atingeți liniile de mici 
dimensiuni imprimate 
în relief de-a lungul 
marginii drepte și al 
celei stângi a bancnotei.

SERIA „EUROPA”: 100 EUR

Numărul verde-smarald 
Înclinați bancnota. Numărul creează  
un efect luminos care se deplasează  
în sus și în jos. De asemenea, acesta  
își schimbă culoarea din verde-smarald  
în albastru-închis, în interiorul său  
fiind vizibile simboluri „€”.

AVERS

REVERS

Holograma-satelit 
Înclinați bancnota. Simboluri „€” 

de mici dimensiuni gravitează  
în jurul numărului în partea de 

sus a benzii de culoare argintie. 
Simbolurile „€” devin mai  

clare sub lumină directă.

Filigranul-portret  
Priviți bancnota spre  
o sursă de lumină.  
Un portret al Europei, 
valoarea nominală și 
desenul principal devin 
vizibile.

Fereastra-portret 
Priviți bancnota spre o sursă de 
lumină. Fereastra din hologramă 

devine transparentă, redând  
portretul Europei pe ambele fețe.



Imprimarea în relief  
Atingeți liniile de mici 
dimensiuni imprimate  
în relief de-a lungul 
marginii drepte și al 
celei stângi a bancnotei.

SERIA „EUROPA”: 200 EUR

Numărul verde-smarald 
Înclinați bancnota. Numărul creează  
un efect luminos care se deplasează  
în sus și în jos. De asemenea, acesta  
își schimbă culoarea din verde-smarald  
în albastru-închis, în interiorul său  
fiind vizibile simboluri „€”.

Fereastra-portret 
Priviți bancnota spre o sursă de 
lumină. Fereastra din hologramă 

devine transparentă, redând  
portretul Europei pe ambele fețe.

AVERS

REVERS

Holograma-satelit 
Înclinați bancnota. Simboluri „€” 

de mici dimensiuni gravitează  
în jurul numărului în partea de 

sus a benzii de culoare argintie. 
Simbolurile „€” devin mai  

clare sub lumină directă.

Filigranul-portret  
Priviți bancnota spre  
o sursă de lumină.  
Un portret al Europei, 
valoarea nominală și 
desenul principal devin 
vizibile.



V-ați pregătit echipamentul pentru noile bancnote de 
100 EUR și 200 EUR?

Dacă sunteți comerciant cu amănuntul sau dacă utilizați periodic aparate 
de procesare a numerarului și dispozitive de stabilire a autenticității, ar 
trebui să vă asigurați că echipamentul dumneavoastră este adaptat pentru 
noile bancnote de 100 EUR și 200 EUR înainte de intrarea în circulație a 
acestora la 28 mai 2019.

Pentru a verifica dacă echipamentul dumneavoastră poate fi actualizat în 
vederea recunoașterii noilor bancnote, vă rugăm să contactați furnizorul. 
Puteți consulta, de asemenea, o listă a tipurilor de aparate și dispozitive 
testate pe website-ul BCE, accesând linkul:
www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.ro.html.

Lista indică dacă un anumit tip de aparat sau dispozitiv a fost deja 
actualizat în vederea acceptării noilor bancnote de 100 EUR și 200 EUR.

Nu uitați că puteți verifica, de asemenea, autenticitatea unei bancnote 
utilizând metoda „atinge, privește, înclină”.

SERIA „EUROPA”: ECHIPAMENT



În cadrul operațiunilor cu numerar, există posibilitatea să vi se înmâneze, 
foarte sporadic, o bancnotă suspectă. 
În acest caz,    verificați-o cu atenție;
   dacă tot aveți dubii, nu o acceptați;
   solicitați, în schimb, o altă bancnotă.

Dacă ați acceptat deja o bancnotă despre care bănuiți acum că este 
contrafăcută, nu o transmiteți mai departe unei alte persoane, întrucât 
acest lucru constituie o infracțiune. Vă rugăm să predați bancnota poliției 
locale, băncii dumneavoastră sau băncii centrale naționale. În cazul în care 
bancnota este autentică, veți primi banii înapoi.

Pentru mai multe informații, accesați linkul:
www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/ac/html/index.ro.html.
De asemenea, puteți contacta banca centrală națională din țara 
dumneavoastră sau vizita website-ul acesteia.

BANCNOTE SUSPECTE



SERIA „EUROPA”: VERIFICARE CU INSTRUMENTE

AVERS

Microtextul



SERIA „EUROPA”: VERIFICARE CU INSTRUMENTE

AVERS

REVERS

Cameră cu infraroșu



SERIA „EUROPA”: VERIFICARE CU INSTRUMENTE

Sub lumină UV
AVERS

REVERS



SERIA „EUROPA”: MAI MULTE INFORMAȚII

Publicații disponibile

Carduri „animate” (85 x 54 mm)
Toate cupiurile din seria  
„Europa”

Dacă doriți să intrați în posesia mai multor exemplare ale publicațiilor  
sau cardurilor „animate” disponibile, vă rugăm să contactați banca 
centrală națională din țara dumneavoastră sau Banca Centrală Europeană. 
Materialele sunt disponibile gratuit, în cantități rezonabile și în limita 
stocului disponibil.

Broșură (105 x 210 mm)
Bancnotele din seria  
„Europa”

Afiș (420 x 594 mm)
Bancnotele din seria  
„Europa” și monedele euro
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Banca Centrală Europeană 
Sonnemannstrasse 20

60314 Frankfurt pe Main
Germania

Tel.: +49 69 1344 7455
Fax: +49 69 1344 7401

E-mail: info@ecb.europa.eu

www.ecb.europa.eu/bancnote

www.bnr.ro
info@bnro.ro
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