
Българска народна банка 
Тел.: (+3592) 91459  
press_office@bnbank.org

Sveriges Riksbank 
Tfn: +46 8 787 00 00
registratorn@riksbank.se

Magyar Nemzeti Bank
Tel.: (+36 1) 428-2751
info@mnb.hu

Danmarks Nationalbank 
Tlf.: 33 63 63 63 
nationalbanken@nationalbanken.dk

Česká národní banka 
tel.: +420 224 411 111 
podatelna@cnb.cz

Banca Naţională a României 
Telefon: 021 313 04 10 
Info@bnr.ro

Narodowy Bank Polski 
tel. centrala: +48 22 185 10 00
listy@nbp.pl

Hrvatska narodna banka  
Tel.: +385 1 45 64 576 
info@hnb.hr 

Bank of England 
Phone +44 (0)20 7601 4878 
enquiries@bankofengland.co.uk

European Central Bank 
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germany  
Tel.: +49 69 1344 7455  
Fax: +49 69 1344 7401  
Email: info@ecb.europa.eu

Banque Nationale de Belgique /Nationale Bank van België   
Tél. / Tel. : +32 2 221 2578 
laurent.denys@nbb.be

Deutsche Bundesbank 
Tel.: +49 69 9566 3512
info@bundesbank.de

Eesti Pank  
Tel: +372 668 0719
info@eestipank.ee

Banc Ceannais na hÉireann /Central Bank of Ireland  
Phone:  +353 1 219 8858 
euroseries2@centralbank.ie

Bank of Greece/Τράπεζα της Ελλάδος 
Tηλ.: +30 210 320 3447 
press@bankofgreece.gr

Banco de España  
Tel.: +34 91 338 5999 
emisionycaja@bde.es

Banque de France   
Phone : 33 1 42 92 94 92 
euro-formation@banque-france.fr

Banca d’Italia  
Tel: +39 06 47924878 
eurosecondaserie@bancaditalia.it

Central Bank of Cyprus/Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
Τηλ.: +357 22714503, +357 22714463 
pressoffice@centralbank.cy

Latvijas Banka 
Tālr.: +371 67022300
info@bank.lv

Lietuvos bankas 
Tel. +370 5 268 00 71 
info@lb.lt

Banque centrale du Luxembourg 
Tél. : +352 4774 4561 
euro2@bcl.lu

Bank Ċentrali ta’ Malta /Central Bank of Malta    
Tel: +356 2550 3104/5
publicrelations@centralbankmalta.org

De Nederlandsche Bank  
Tel.: +31 (0)800 020 1068 (gratis) 
info@dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank
Tel: +43 1 404 20 6900 
christian.gutlederer@oenb.at

Banco de Portugal  
Tel.: +351 213 215 358 
press@bportugal.pt

Banka Slovenije  
Tel.: +386 1 47 19 153, +386 1 47 19 777
pr@bsi.si

Národná banka Slovenska  
Tel.: +421 2 5787 2143 
info@nbs.sk

Suomen Pankki / Finlands Bank 
Puhelin / Telefon: +358 10 831 2626 
info@bof.fi
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DESCOPERIȚI  
NOUA BANCNOTĂ DE 50 EUR

www.noile-bancnote-euro.eu
www.euro.ecb.europa.eu

INTRODUCERESERIA „EUROPA”

De ce sunt necesare bancnote noi?

SERIA „EUROPA”: PREGĂTIRI

V-aţi pregătit echipamentul pentru noua bancnotă de 50 EUR?

Elementele de siguranță ale bancnotelor trebuie îmbunătățite periodic, pentru a 
spori și mai mult rezistența la contrafacere a bancnotelor. De asemenea, aspectul 
tuturor bancnotelor din seria „Europa” a fost înnoit.  Același lucru este valabil 
pentru noua bancnotă de 50 EUR, care include o fereastră-portret vizibilă pe 
ambele fețe, precum și alte elemente de siguranță optimizate. Prin urmare, aceasta 
este și mai sigură și rămâne ușor de verificat.

Bancnotele din seria „Europa” sunt introduse pe parcursul mai multor ani. 
Bancnotele de 5 EUR, 10 EUR și 20 EUR au fost deja emise, iar bancnota
de 50 EUR va intra în circulație la 4 aprilie 2017. Introducerea noilor bancnote
de 100 EUR și 200 EUR este planificată către finele anului 2018. Seria nouă
nu va include cupiura de 500 EUR, având în vedere preocupările potrivit cărora 
această bancnotă ar putea facilita activități ilicite.

Noua bancnotă de 50 EUR, la fel ca bancnotele anterioare din seria „Europa”, va 
circula în paralel cu bancnotele din prima serie, care rămân mijloace legale de plată. 
Bancnotele euro își vor păstra întotdeauna valoarea și pot fi preschimbate pe 
termen nelimitat la băncile centrale naționale din Eurosistem.

O introducere treptată a noii serii

În calitate de agent profesionist care operează cu numerar, există posibilitatea să 
vi se înmâneze, foarte sporadic, o bancnotă suspectă.
În acest caz,
 nu o acceptați;
 solicitați o altă bancnotă și verificați-o cu atenție.

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

Pentru mai multe informații, accesați www.noile-bancnote-euro.eu/Bancnotele-
euro/BANCNOTE-SUSPECTE. De asemenea, puteți contacta banca centrală 
națională din țara dumneavoastră sau vizita website-ul acesteia. Mai multe detalii 
sunt disponibile în acest pliant.

Bancnote suspecte

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 noua bancnotă  
de 50 EUR înainte de intrarea în circulație a acesteia în luna aprilie 2017.

Pentru a verifica dacă echipamentul dumneavoastră poate fi actualizat în  
vederea recunoașterii noii 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 noii bancnote de 50 EUR.

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

100 EUR:
în pregătire

200 EUR:
în pregătire
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http://www.noile-bancnote-euro.eu/Bancnotele-euro/BANCNOTE-SUSPECTE


C

B 

A

Noile bancnote euro prezintă concepția grafică bazată pe tema „Epoci și stiluri” a primei serii și au aceleași culori predominante, dar au fost ușor modificate pentru a include 
elementele de siguranță optimizate.  Astfel, bancnotele noi sunt ușor 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. Noua serie ține seama de țările care au aderat la UE începând cu anul 2002. De exemplu, harta Europei include Malta 
și Cipru, cuvântul „euro” este scris și în alfabetul chirilic, în afară de cel latin și grecesc, iar inițialele BCE apar în zece – în loc de cinci – variante lingvistice.

BANCNOTA DE 50 EUR DIN SERIA „EUROPA”

ELEMENTE NOI

Avers

Avers

Revers

Revers

BANCNOTA DE 50 EUR DIN PRIMA SERIE

Elemente noi – Fereastra-portret din hologramă
Fereastra din apropierea marginii superioare  
a hologramei redă un portret al Europei.  
La înclinarea bancnotei, fereastra prezintă,  
de asemenea, linii în culorile curcubeului  
în jurul numărului care indică valoarea  
nominală. Pe revers, în fereastră apar, în  
culorile curcubeului, numere care indică  
valoarea.

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

Filigranul – Priviți bancnota spre o sursă de lumină. O imagine latentă devine vizibilă, redând valoarea nominală a bancnotei și imaginea principală.

Holograma – Înclinați bancnota. Banda de culoare argintie din partea dreaptă redă valoarea nominală a bancnotei și simbolul „€”.

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

Elemente noi – Filigranul-portret
Un portret al Europei este, de  
asemenea, vizibil.

Elemente noi – Fereastra-portret din hologramă
Privită spre o sursă de lumină, fereastra din  
apropierea marginii superioare a hologramei  
devine transparentă, redând un portret al  
Europei pe ambele fețe ale bancnotei.

Elemente noi – Numărul verde-smarald
Acest număr strălucitor creează un efect 
luminos care se deplasează în sus și în jos. 
De asemenea, numărul își schimbă culoarea 
din verde-smarald în albastru-închis.

 1  ATINGE

 3  ÎNCLINĂ

 2  PRIVEȘTE

Avers

Revers

ELEMENTELE DE SIGURANȚĂ ALE NOII BANCNOTE DE 50 EUR SERIA „EUROPA”: VERIFICARE CU INSTRUMENTEBANCNOTELE DE 50 EUR

Microtextul de pe noua bancnotă de 50 EUR

În infraroșu

Pe anumite porțiuni ale bancnotei se pot observa serii de caractere de foarte 
mici dimensiuni.  Acest microtext poate fi citit cu ajutorul unei lupe. Caracterele 
se disting clar, și nu estompat.

Pe avers sunt vizibile numărul verde-smarald, o parte a numărului de mari 
dimensiuni care indică valoarea nominală, partea dreaptă a imaginii principale și 
banda de culoare argintie. Pe revers, pe lângă fereastră, sunt vizibile numai 
valoarea nominală și numărul de serie înscris orizontal.

Avers

Revers

Hârtia nu strălucește.

A  Pe avers, fibrele mici încorporate în masa hârtiei devin vizibile. Fiecare fibră 
apare în trei culori diferite. Stelele de pe drapelul european, cercurile mici, 
precum și unele dintre stelele mari emit lumină galbenă.  Alte câteva porțiuni 
emit, de asemenea, lumină galbenă. 

B   Pe revers, un cvadrant de cerc în mijlocul bancnotei emite lumină verde. 
Numărul de serie înscris orizontal și o bandă se disting în roșu.

Noua bancnotă de 50 EUR sub lumină UVUșor de verificatSă comparăm

Avers

C   Pe avers, stelele de pe drapelul european şi cercurile mici emit lumină galbenă. 
Stelele mari şi alte câteva porţiuni emit lumină portocalie sau galbenă.  
În mijloc, un simbol „€” de mari dimensiuni devine, de asemenea, vizibil.

Sub lumină ultravioletă specială (UV-C)

Revers

Avers Avers

Avers


