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INTRODUCERE

Noua bancnotă de 10 EUR va începe să circule în întreaga zonă euro la data de 23 septembrie 2014.

Aceasta va fi cea de-a doua bancnotă din seria „Europa” şi, similar celei de 5 EUR, va include câteva 
elemente de siguranţă noi, al căror scop este de a menţine încrederea pe care cei 334 de milioane de 
cetăţeni din zona euro o au în moneda lor.

Noua serie include un portret al Europei, personaj din mitologia greacă ce a dat numele continentului 
nostru, în hologramă şi în filigran. De asemenea, la fel ca în cazul primei serii, care a fost emisă în anul 2002 
şi care se află încă în circulaţie, bancnotele din noua serie prezintă stiluri arhitecturale din diferite 
perioade, precum şi poduri şi o hartă a Europei, toate aceste elemente fiind destinate să simbolizeze 
modul în care moneda îi aduce pe oameni împreună. 18 ţări din Uniunea Europeană utilizează 
actualmente euro.

În prezent, există peste 15 miliarde de bancnote euro în circulaţie, cu o valoare nominală combinată  
de peste 900 de miliarde EUR. Modernizarea bancnotelor necesită timp şi eforturi considerabile şi 
reprezintă o investiţie majoră în menţinerea încrederii publice în monedă. Pentru a spori şi mai mult 
rezistenţa la contrafacere a bancnotelor, Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale au 
investit în tehnologii noi pentru a îmbunătăţi durabilitatea acestora şi, implicit, pentru a extinde durata  
lor de viaţă, precum şi pentru a moderniza elementele de siguranţă. În afară de portretul Europei din 
hologramă şi din filigran, bancnotele includ un număr verde-smarald, care îşi schimbă culoarea din  
verde-smarald în albastru-închis atunci când este înclinat.

În timp, Eurosistemul – BCE şi băncile centrale naţionale din zona euro – vor optimiza treptat toate 
bancnotele euro. Prima bancnotă din noua serie – bancnota de 5 EUR – a fost emisă la data de  
2 mai 2013. Noua bancnotă de 10 EUR a fost dezvăluită publicului la Banca Centrală Europeană, la data 
de 13 ianuarie 2014, de către Yves Mersch, membru al Comitetului executiv al BCE.

Detalii complete despre toate bancnotele euro sunt disponibile la adresa www.noile-bancnote-euro.eu.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi birourile de presă ale BCE şi ale băncilor centrale naţionale 
(BCN) din Eurosistem.
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Noile bancnote euro includ elemente de siguranţă 
optimizate, care ţin seama de progresele înregistrate la 
nivelul siguranţei şi tehnologiei de producere a 
bancnotelor. Denumirea noii serii de bancnote este 
„Europa”, întrucât un portret al Europei, personaj din 
mitologia greacă ce a dat numele continentului nostru, 
apare în holograma şi în filigranul bancnotelor.

Introducerea noii bancnote de 10 EUR la data de  
23 septembrie 2014 face parte din eforturile continue de 
a conferi bancnotelor euro un nivel sporit de siguranţă. 
Băncile centrale din Eurosistem au datoria de a proteja 
integritatea bancnotelor euro prin modernizarea şi 
îmbunătăţirea periodică a elementelor de siguranţă ale 
acestora. Bancnotele cu valoare nominală mai mică din 
seria „Europa” vor fi mai durabile, întrucât sunt dotate cu 
un înveliş de protecţie, ceea ce înseamnă că înlocuirea 
acestora va fi necesară cu o frecvenţă mai scăzută, 
reducând astfel costurile şi impactul lor asupra mediului.

Bancnotele din noua serie sunt introduse în ordine 
crescătoare, bancnota de 10 EUR fiind urmată de cea  
de 20 EUR. Cupiurile din seria „Europa” sunt identice  
cu cele din prima serie: 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR,  
50 EUR, 100 EUR, 200 EUR şi 500 EUR.

NOUA FAŢĂ  
A EURO

Noile bancnote euro prezintă în continuare concepţia grafică bazată pe tema „Epoci şi stiluri” a primei serii şi au 
aceleaşi culori dominante, dar au fost uşor modificate pentru a include elementele de siguranţă optimizate. Astfel, 
bancnotele noi sunt uşor de distins de cele din prima serie. Reinhold Gerstetter, grafician de bancnote independent 
stabilit la Berlin, a fost selectat pentru a regândi elementele grafice ale bancnotelor euro. Noua serie ţine seama de 
ţările care au aderat la UE începând cu anul 2002. De exemplu, harta Europei include Malta şi Cipru, cuvântul „euro” 
este scris şi cu litere chirilice, în afară de cele latine şi greceşti, iar iniţialele BCE apar în nouă – în loc de cinci – 
variante lingvistice.
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NOUA BANCNOTĂ DE 10 EUR

BANCNOTA DE 10 EUR DIN PRIMA SERIE

1  Sistemul de prevenire a falsurilor (Counterfeit Deterrence System – CDS) nu permite captarea sau reproducerea imaginilor bancnotelor protejate cu ajutorul computerelor 
personale şi al programelor informatice de prelucrare a imaginilor digitale.   Acesta a fost dezvoltat de Grupul pentru prevenirea falsurilor din cadrul băncilor centrale, un grup 
internaţional format din 32 de bănci centrale.

Noile elemente de siguranţă ale seriei „Europa” sunt uşor de identificat pe bancnote.

Pentru utilizatorii care au un interes legitim în reproducerea imaginilor bancnotelor euro, BCE a produs imagini digitale (cu rezoluţie 
300 dpi, în format  TIFF şi purtând inscripţia „Specimen”), care nu activează sistemul CDS1. Pentru a obţine astfel de imagini, 
utilizatorii trebuie să le utilizeze în scopuri profesionale, să deţină un computer personal sau un program informatic de prelucrare a 
imaginilor digitale care include sistemul CDS şi să semneze o declaraţie de confidenţialitate.   Aceasta din urmă poate fi obţinută 
trimiţând un e-mail la adresa info@ecb.europa.eu.

Bancnota de 10 EUR din prima serie, reversBancnota de 10 EUR din prima serie, avers

32 2

Bancnota de 10 EUR din seria „Europa”, avers Bancnota de 10 EUR din seria „Europa”, revers

2

1

3

3 1

1

2

2 2

1 3
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 3  ÎNCLINĂ

  Elementele noi
Există o serie de linii de mici dimensiuni, imprimate în relief de-a lungul 
marginii drepte şi al celei stângi.

Textura hârtiei – Atingeţi bancnota. Hârtia foşneşte şi are o textură fermă.
Imprimarea în relief –  Imaginea principală, literele şi numărul de mari dimensiuni care indică valoarea 
nominală sunt mai groase la atingere.

Holograma –  Înclinaţi bancnota. În partea dreaptă, banda de culoare argintie redă valoarea nominală a bancnotei şi simbolul „€”.

Filigranul – Priviţi bancnota spre o sursă de lumină. O imagine 
latentă devine vizibilă, redând valoarea nominală a bancnotei şi 
o fereastră.

La fel ca în cazul primei serii de bancnote euro, seria „Europa” este uşor de verificat utilizând metoda „ATINGE, PRIVEŞTE, 
ÎNCLINĂ”. Nu este necesară utilizarea vreunui instrument.  Aspectele noi ale elementelor de siguranţă descrise mai jos sunt uşor de 
identificat.

UŞOR DE VERIFICAT

 1  ATINGE 

 2  PRIVEŞTE

  Elementele noi – Numărul verde-smarald
Înclinaţi bancnota. Numărul strălucitor din colţul 
din stânga jos creează un efect luminos care se 
deplasează în sus şi în jos. De asemenea, numărul 
îşi schimbă culoarea din verde-smarald în 
albastru-închis.

  Elementele noi – Holograma-portret
Un portret al Europei şi o fereastră devin vizibile.

  Elementele noi – Filigranul-portret 
Este vizibil un portret 
al Europei.    

Firul de siguranţă – Priviţi bancnota spre o sursă de lumină. 
Firul de siguranţă devine vizibil sub forma unei linii de culoare 
închisă, iar valoarea nominală a bancnotei apare sub forma 
unor caractere de culoare albă de foarte mici dimensiuni.

  Elementele noi
Simbolul „€” poate fi  observat 
în fi rul de siguranţă.
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CAMPANIA DE INFORMARE 
PRIVIND EURO

Calendarul evenimentelor privind noua bancnotă de 10 EUR:

Noile elemente de siguranţă vor fi  efi ciente numai dacă publicul le recunoaşte cu uşurinţă. În acest scop, în anul 2014 Eurosistemul 
va derula, în întreaga zonă euro, o campanie de informare cu privire la seria „Europa”.

Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi www.noile-bancnote-euro.eu.

lansarea programului de parteneriat destinat fabricanţilor de echipamente în domeniul 
bancnotelor şi altor furnizori de aparate

26 noiembrie
2013

26 noiembrie

vizitatorii website-ului dedicat bancnotelor euro se pot juca şi pot identifi ca elementele de 
siguranţă ale noii bancnote de 10 EUR

16 decembrie 
2013

16 decembrie 

dezvăluirea noii bancnote de 10 EUR la Banca Centrală Europeană de la Frankfurt, actualizarea 
website-ului dedicat bancnotelor euro, a „Euro Cash Academy” şi a altor aplicaţii pe aceeaşi temă

13 ianuarie  
2014

13 ianuarie  

Expoziţia euro de la Saarbrücken, în apropierea graniţei franco-germane, unde noua bancnotă 
de 10 EUR va fi  expusă publicului pentru prima dată

15 ianuarie – 
31 martie 2014
15 ianuarie – 

publicaţii privind noua bancnotă de 10 EUR vor fi  trimise de băncile centrale naţionale către 
băncile comerciale, organele de poliţie, camerele de comerţ, asociaţiile profesionale etc.aprilie 20142014

broşuri despre noua bancnotă de 10 EUR vor fi  trimise către 3 milioane de terminale POS din 
zona euro şi vor include o atenţionare privind adaptarea aparatelor şi dispozitiveloriunie 2014

materialul video prezentând modul de verifi care a noii bancnote de 10 EUR va fi  publicat pe 
canalul YouTube al BCE

1 septembrie 
2014 

1 septembrie 

emiterea noii bancnote de 10 EUR
23 septembrie 

2014
23 septembrie 
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SERIA „EUROPA”

 Noile bancnote euro vor fi introduse treptat, pe parcursul 
mai multor ani, în ordine crescătoare. Bancnota de 5 EUR a 
început să circule în anul 2013 şi va fi urmată de noua bancnotă 
de 10 EUR în luna septembrie 2014. Cupiurile se menţin 
neschimbate: 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR, 100 EUR,  
200 EUR şi 500 EUR.

 Data exactă a emiterii celorlalte cupiuri va fi stabilită şi 
anunţată publicului şi agenţilor profesionişti care operează cu 
numerar într-o etapă ulterioară.

 Fabricanţii de echipamente în domeniul bancnotelor şi 
alţi furnizori de aparate au fost implicaţi în elaborarea seriei 
„Europa”, astfel încât să fie pregătiţi pentru introducerea noilor 
bancnote.

 Noua serie va include elemente de siguranţă noi şi 
optimizate, care vor spori protecţia împotriva contrafacerii.

 Pentru a epuiza stocurile rămase, timp de câteva luni, 
bancnotele de 10 EUR din prima serie vor fi emise în paralel 
cu noile bancnote de 10 EUR. În orice caz, pentru fiecare 
cupiură, ambele serii vor continua să circule în paralel atât 
timp cât bancnotele din prima serie se menţin într-o stare 
corespunzătoare.

 Data la care prima serie de bancnote euro încetează să 
mai reprezinte un mijloc legal de plată va fi anunţată cu mult 
timp în avans.  Totuşi, bancnotele din prima serie îşi vor păstra 
întotdeauna valoarea: acestea vor putea fi preschimbate pe 
termen nelimitat la orice BCN din Eurosistem.

 Puncte esenţiale:

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, al cărui portret 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.

O privire mai atentă asupra Europei

Uşor de utilizat de către persoanele cu deficienţe de vedere 

În urma cooperării cu utilizatorii cu deficienţe de vedere în etapa de concepere a seriei „Europa”, în bancnote au fost 
incluse unele elemente care le permit acestor persoane să utilizeze bancnotele cu încredere. Dimensiunea bancnotei creşte 
proporţional cu valoarea acesteia, astfel încât persoanele nevăzătoare îşi pot organiza portofelul ţinând cont de acest aspect. 
Pentru a oferi asistenţă suplimentară, pe marginile bancnotelor din seria „Europa” sunt incluse linii de mici dimensiuni 
imprimate în relief.   Această serie redă numărul care indică valoarea nominală cu cifre aldine, de mari dimensiuni, şi prezintă 
imprimare în relief, care este uşor de recunoscut prin atingere, pe aversul bancnotei. Culorile dominante ale bancnotelor din 
prima serie urmează să fie menţinute în seria „Europa”, deşi vor fi mai pronunţate pentru a permite distingerea cu mai multă 
uşurinţă a diferitelor cupiuri.
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Eurosistemul depune eforturi considerabile pentru a asigura că 
publicul şi agenţii profesionişti care operează cu numerar cunosc 
modalităţile de recunoaştere a unei bancnote contrafăcute. 
De asemenea, acesta asigură că aparatele de sortare şi de 
procesare a bancnotelor pot identifi ca în mod precis bancnotele 
contrafăcute, permiţând retragerea acestora din circulaţie.

În semestrul I 2013 au fost retrase din circulaţie, în total, 
317 000 de bancnote euro contrafăcute. Raportat la numărul 
de bancnote euro autentice afl ate în circulaţie în perioada 
respectivă (15,1 miliarde), volumul bancnotelor contrafăcute 
rămâne foarte scăzut.

Deşi numărul actual de bancnote contrafăcute nu reprezintă o 
ameninţare, BCE şi BCN trebuie să fi e vigilente şi să se asigure 
că bancnotele lor sunt cât mai rezistente la contrafacere. 

De asemenea, BCE cooperează îndeaproape cu Comisia 
Europeană (care este responsabilă de furnizarea de informaţii 
privind monedele euro contrafăcute), precum şi cu Europol, 
Interpol şi organele naţionale de poliţie. O altă linie de apărare 
o constituie asigurarea bunei informări a publicului cu privire la 
elementele de siguranţă.

LUPTA ÎMPOTRIVA 
CONTRAFACERII BANCNOTELOR

Combaterea efi cientă a contrafacerii

Numărul de bancnote 
euro contrafăcute retrase 
din circulaţie între anul 
2002 şi jumătatea anului 
2013
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PROGRAMUL DE PARTENERIAT
ADAPTAREA APARATELOR 

În cadrul programului, partenerii se vor asigura că 
echipamentele lor vor accepta noile bancnote din seria 
„Europa” de îndată ce vor fi emise, după caz. Se aşteaptă 
ca fabricanţii de echipamente în domeniul bancnotelor şi 
vânzătorii de aparate şi dispozitive să înceapă să distribuie 
materiale informative şi să se pregătească în vederea adaptării 
echipamentelor cât mai curând posibil.

Se aşteaptă ca utilizatorii de aparate de procesare a bancnotelor 
şi de dispozitive de stabilire a autenticităţii să contacteze 
furnizorii sau fabricanţii în vederea pregătirii pentru adaptarea 
acestor echipamente. Dacă au în vedere achiziţionarea unui 
aparat de procesare a bancnotelor şi/sau a unui dispozitiv de 
stabilire a autenticităţii, aceştia ar trebui să întrebe furnizorii 
dacă aparatul respectiv poate fi adaptat pentru a accepta noile 
bancnote.

Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale din 
Eurosistem vor coopera strâns cu partenerii afiliaţi, dar şi cu alte 
părţi interesate, pentru a-i ajuta să se pregătească în vederea 
introducerii noilor bancnote.

Mai exact, acestea împrumută noile bancnote partenerilor 
şi altor părţi interesate, de la începutul anului 2014, după 
dezvăluirea noii bancnote de 10 EUR, în vederea testării 
externe şi a adaptării aparatelor şi dispozitivelor.

Pe website-ul BCE (http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/
cashhand/recycling/html/tested.ro.html) sunt disponibile 
liste cu dispozitivele de stabilire a autenticităţii şi aparatele de 
procesare a bancnotelor care au fost testate de băncile centrale 
din Eurosistem şi au fost adaptate pentru a recunoaşte noile 
bancnote de 5 EUR. După testarea aparatelor şi a dispozitivelor 
de către băncile centrale din Eurosistem, în anul 2014 vor fi 
publicate pe acelaşi website liste similare pentru noile bancnote 
de 10 EUR.

La scurt timp după lansarea noii bancnote de 5 EUR, în mass-
media au fost semnalate cazuri în care bancnota a fost respinsă 
de unele aparate de emitere a biletelor, de distribuitoare 
automate şi de alte dispozitive de stabilire a autenticităţii.

Pentru a îmbunătăţi diseminarea informaţiilor către toate  
părţile interesate şi pentru a asigura adaptarea în timp util a 
aparatelor şi dispozitivelor din întreaga zonă euro, la data de  
26 noiembrie 2013 a fost lansat un program de parteneriat,  
cu ocazia unui seminar al Eurosistemului, organizat la Bruxelles.

Programul oferă fabricanţilor şi furnizorilor de echipamente 
în domeniul bancnotelor, precum şi clienţilor şi utilizatorilor 
acestor echipamente, o multitudine de instrumente şi materiale 
didactice, majoritatea fiind disponibile în limbile oficiale ale UE.

În cadrul programului de parteneriat, BCE şi băncile centrale 
naţionale vor adopta următoarele măsuri specifice:

 vor comunica pe larg despre necesitatea adaptării la 
noile bancnote a aparatelor de procesare a numerarului şi a 
dispozitivelor de stabilire a autenticităţii;

 vor organiza o serie de evenimente şi acţiuni în perioada 
premergătoare lansării noii bancnote de 10 EUR;

 vor pune la dispoziţie materiale digitale, audiovizuale şi 
tipărite despre noile bancnote, în 22 de limbi oficiale ale Uniunii 
Europene, pentru a oferi asistenţă partenerilor în comunicarea 
cu grupurile-ţintă.

http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/recycling/html/tested.ro.html
http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/recycling/html/tested.ro.html
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CALENDARUL EVENIMENTELOR 
PROGRAMULUI DE PARTENERIAT 

10

10

2013

26
nov.

lunie

10

10 10

10
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2014

13
ian.

Comunicat de presă

Comunicat de presă

Comunicat de presă

10

10

101010

10

10

La Bruxelles are loc seminarul
BCE pentru fabricanţii şi furnizorii
de echipamente în domeniul
bancnotelor

Are loc dezvăluirea noii
bancnote de 10 EUR
la Frankfurt

23
sep.

Bancnote noi de 10 EUR sunt 
împrumutate fabricanţilor şi 
furnizorilor de echipamente în 
domeniul bancnotelor în vederea 
adaptării aparatelor şi
dispozitivelor de autentificare

Broşuri privind noua bancnotă de
10 EUR sunt trimise la 3 milioane de 
terminale POS din zona euro

Noua bancnotă de 10 EUR 
este emisă în întreaga

zonă euro

EMITEREA NOII BANCNOTE DE 10 EUR ŞI
ADAPTAREA APARATELOR DE PROCESARE A NUMERARULUI
ŞI A DISPOZITIVELOR DE AUTENTIFICARE A BANCNOTELOR

MONEDA

NOASTRĂ
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Pjazza Kastilja
Valletta VLT 1060
Malta
Tel.: +356 2550 3104 / 5
Fax: +356 2550 4950
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Internet: www.centralbankmalta.org

Herman Lutke Schipholt
Persvoorlichter
Westeinde 1
1017 ZN   Amsterdam
Nederland
Tel.: +31 20 524 2712
Mobiel: +31 6 5249 6900
E-mail: h.j.lutke.schipholt@dnb.nl
Internet: www.dnb.nl
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Otto-Wagner-Platz 3
1090 Wien
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Fax: +43 1 403 17 44
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Internet: www.bportugal.pt
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Internet: www.bsi.si
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813 25 Bratislava
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Tiedottaja / Informatör
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