NOILE BANCNOTE DE 100 EUR ȘI 200 EUR
EMISIUNEA NOILOR BANCNOTE DE 100 EUR ȘI 200 EUR
Noua serie de bancnote a fost introdusă în zona euro treptat, în ordine crescătoare, pe parcursul
ultimilor ani. Odată cu dezvăluirea bancnotelor de 100 EUR și 200 EUR la BCE, la data de
17 septembrie 2018, seria „Europa” va deveni completă. Intrarea în circulație a noilor bancnote
este prevăzută pentru 28 mai 2019.
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DE CE AVEM NEVOIE DE BANCNOTE NOI?
BCE și Eurosistemul au datoria de a proteja integritatea bancnotelor euro și de a îmbunătăți în
continuare tehnologia de producere a bancnotelor. Seria „Europa” oferă o mai bună protecție împotriva
contrafacerii, sporind gradul de siguranță a bancnotelor. Noile bancnote de 100 EUR și 200 EUR sunt
dotate cu aceleași elemente de siguranță precum bancnota de 50 EUR, de exemplu un portret în filigran
și în hologramă, dar conțin și elemente noi și optimizate care sporesc rezistența acestora la contrafacere,
rămânând însă ușor de verificat:
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H
 olograma-satelit: acest element de siguranță cu totul nou se găsește în partea de sus a benzii de
culoare argintie. La înclinarea bancnotei, pot fi observate simboluri „€” de mici dimensiuni care
gravitează în jurul numărului. Simbolurile „€” devin mai clare sub lumină directă.
N
 umărul verde-smarald: la înclinarea bancnotei, numărul strălucitor din colțul din stânga jos creează
un efect luminos care se deplasează în sus și în jos, schimbându-și în același timp culoarea din verdesmarald în albastru-închis. Noile bancnote de 100 EUR și 200 EUR prezintă, de asemenea, simboluri
„€” în interiorul numărului.
Pe lângă elementele de siguranță destinate publicului, noile bancnote conțin elemente de siguranță noi și
optimizate care permit autentificarea de către aparate și dispozitive.

www.euro.ecb.europa.eu

NOILE BANCNOTE DE 100 EUR ȘI 200 EUR
UȘOR DE VERIFICAT
AVERS

ATINGE

PRIVEȘTE

Imprimarea în relief

Filigranul-portret

REVERS

Fereastra-portret

PRIVEȘTE
Fereastra-portret

Filigranul-portret

Elementele de siguranță ale bancnotelor de 100 EUR și 200 EUR www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/html/index.ro.html
Mai multe informații privind bancnota de 100 EUR www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.ro.html#es2-100
Mai multe informații privind bancnota de 200 EUR www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.ro.html#es2-200

www.euro.ecb.europa.eu
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NOILE BANCNOTE DE 100 EUR ȘI 200 EUR
NUMĂRUL BANCNOTELOR DE 100 EUR AFLATE ÎN CIRCULAȚIE ÎL
DEPĂȘEȘTE PE CEL AL BANCNOTELOR DE 10 EUR
Bancnotele de 100 EUR și 200 EUR sunt amplu utilizate, atât ca mijloc de plată, cât și ca mijloc de
tezaurizare. La sfârșitul lunii iunie 2018, se aflau în circulație 2,7 miliarde de bancnote de 100 EUR
(reprezentând 13% din totalul bancnotelor euro în circulație), față de 2,5 miliarde de bancnote de
10 EUR (reprezentând aproximativ 12% din numărul total de bancnote). În ceea ce privește valoarea,
bancnota de 100 EUR este a doua cea mai importantă cupiură după cea de 50 EUR, acoperind aproape
un sfert (23%) din valoarea tuturor bancnotelor euro aflate în circulație. Comparativ, bancnotele de
200 EUR reprezintă 1% din numărul bancnotelor euro în circulație și 4% din valoarea totală.

ADECVATE PENTRU PERSOANELE CU DEFICIENȚE DE VEDERE
În etapa de concepere a seriei „Europa”, BCE a colaborat îndeaproape cu persoanele cu deficiențe de
vedere pentru a crea bancnote cu elemente de siguranță care să poată veni în ajutorul persoanelor cu
o vedere deficitară. Noile bancnote prezintă numere de mari dimensiuni care indică valoarea redate cu
caractere mai îngroșate, în nuanțe mai contrastante pentru facilitarea identificării bancnotelor în funcție
de culoare. Există, de asemenea, caracteristici tactile în apropierea marginilor bancnotelor, care sunt
diferite pentru fiecare cupiură.

ÎNCREDEREA ÎN BANCNOTELE EURO
Bancnotele euro rămân un mijloc de plată sigur și de încredere. Numărul de bancnote contrafăcute
rămâne foarte scăzut (301 000 de bancnote retrase din circulație în semestrul I 2018), raportat la
numărul în creștere constantă de bancnote autentice aflate în circulație (peste 21 de miliarde). BCE,
alături de băncile centrale naționale din Eurosistem, va lua în continuare măsurile necesare pentru ca
bancnotele euro să rămână un mijloc de plată important și apreciat atât în zona euro, cât și în afara
acesteia. Este esențial ca toți cei care utilizează bancnotele euro să le poată utiliza în continuare cu
deplină încredere. Acesta este motivul pentru care a fost introdusă seria „Europa”.
Contrafacerea bancnotelor euro s-a menținut redusă în semestrul I 2018
www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180727.ro.html

www.euro.ecb.europa.eu

NOILE BANCNOTE DE 100 EUR ȘI 200 EUR
VA DEVENI NUMERARUL DESUET ÎN VIITORUL APROPIAT?
Tendințele globale arată că cererea de numerar continuă să crească. De la introducerea euro în
anul 2002, numărul bancnotelor aflate în circulație în zona euro s-a triplat, ridicându-se acum la
21 de miliarde.Valoarea bancnotelor în circulație înregistrează, în prezent, o creștere de aproximativ
4% pe an, ajungând la circa 1 200 de miliarde EUR. Mai multe informații despre cifrele referitoare la
circulația bancnotelor sunt disponibile (numai în limba engleză) pe website-ul nostru.
www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/banknotes+coins/circulation/html/index.en.html

CONTINUĂ NUMERARUL SĂ SE IMPUNĂ?
Numerarul reprezintă mijlocul de plată preferat pe larg la puncte de vânzare precum magazine,
benzinării și distribuitoare automate. În anul 2016, 79% din totalul tranzacțiilor în zona euro au fost în
numerar, numai 19% fiind efectuate prin card.1 Operațiunile în numerar sunt încă și mai populare în
rândul vânzătorilor stradali și al celor din piețe (90% din totalul tranzacțiilor – 81% în termeni valorici),
precum și la baruri și restaurante (90% din totalul tranzacțiilor – 76% în termeni valorici).

CARE SUNT CARACTERISTICILE UNICE ALE NUMERARULUI?
E ste „general valabil”, asigurând efectuarea plăților chiar și în cazul în care persoanele dispun de
acces limitat la conturile bancare sau nu au acces la acestea.
P ermite cetățenilor un control mai bun asupra cheltuielilor lor și asupra gradului personal de
îndatorare.
E ste o modalitate privată de plată.
R
 eprezintă o măsură de urgență în cazul unor disfuncții ale sistemelor de plăți electronice.
A
 sigură decontarea instant a operațiunilor în momentul în care își schimbă proprietarul.
A
 sigură concurența între diverse instrumente pentru plățile de mică valoare și contribuie la stabilirea
unor prețuri competitive în cazul altor instrumente pentru plățile de mică valoare.
C
 onstituie singurul instrument de plată care asigură accesul direct al publicului la banii fiabili ai băncii
centrale.
Sursa: „The use of cash by households in the euro area” (numai în limba engleză):
www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op201.en.pdf?f3670de4c470a5361c8b3e250d656699
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www.euro.ecb.europa.eu

NOILE BANCNOTE DE 100 EUR ȘI 200 EUR
DISCURSURI ȘI CITATE PRIVIND NUMERARUL ȘI BANCNOTELE EURO
Alocuțiune de bun venit rostită de Mario Draghi, președintele BCE, la un eveniment organizat cu ocazia
emiterii noii bancnote de 50 EUR, Frankfurt pe Main, 4 aprilie 2017
„Deși plățile electronice devin mai populare, numerarul este în continuare cel mai important mijloc
de plată. […] Mai mult de trei sferturi din totalul plăților efectuate la punctele de vânzare din
zona euro sunt în numerar, reprezentând, în ceea ce privește valoarea, puțin peste jumătate din
volumul operațiunilor. Prin urmare, chiar și în această eră digitală, numerarul rămâne esențial pentru
economia noastră.”
www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/sp170404.ro.html
Discurs susținut de Yves Mersch, membru al Comitetului executiv al BCE, la cea de-a patra ediție a
Bargeldsymposium, eveniment organizat de Deutsche Bundesbank la Frankfurt pe Main,
14 februarie 2018 (disponibil numai în limbile engleză și germană)
„Numerarul respectă viața privată, protejând astfel drepturile fundamentale. […] Cetățenii pot
utiliza numerarul pentru a-și exercita drepturile fundamentale fără ca statul sau alte părți terțe să
poată fi imediat pe urmele tranzacțiilor lor financiare.”
www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp180214.en.html
Contribuție de Yves Mersch, membru al Comitetului executiv al BCE, pentru Project Syndicate,
28 aprilie 2017
„Dinamica cererii globale de numerar depășește dinamica PIB nominal. În ultimii cinci ani, ritmul
anual mediu de creștere a bancnotelor euro a fost de 4,9% în ceea ce privește valoarea și de 6,2% în
ceea ce privește volumul. Această majorare include cupiurile utilizate predominant pentru tranzacții
și mai puțin pentru economii. […] BCE va continua să pună la dispoziție bancnote. Vom facilita, de
asemenea, dezvoltarea în continuare a unei piețe integrate, inovatoare și competitive pentru plățile
de mică valoare în zona euro.”
www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/ecb.sp170428.ro.html

www.euro.ecb.europa.eu
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www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180917.ro.html
Imagini care prezintă noile bancnote de 100 EUR și 200 EUR și elementele de siguranță
www.flickr.com/photos/europeancentralbank/sets/72157697753987952
Imagini de la evenimentul de dezvăluire
www.flickr.com/photos/europeancentralbank/albums/72157700197251994
Imagini care prezintă bancnotele din seria „Europa”
www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/images/html/index.ro.html
F ilmul referitor la dezvăluire
www.youtube.com/user/ecbeuro
Materiale video pentru posturile de televiziune despre procesul de tipărire a noilor bancnote de
100 EUR și 200 EUR
www.ecb.europa.eu/press/tvservices/ondemand/html/index.ro.html
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