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BANCNOTA DE 50 EUR DIN SERIA „EUROPA”

Noua bancnotă de 50 EUR va începe să circule în întreaga zonă euro la data de 4 aprilie 2017. 
Similar bancnotei de 20 EUR din seria „Europa”, aceasta va include un portret al Europei, personaj 
din mitologia greacă. 
 
Introducerea noii bancnote de 50 EUR face parte din eforturile continue de a spori și mai mult siguranța 
bancnotelor euro. Băncile centrale din Eurosistem1 sunt responsabile de menținerea integrității 
bancnotelor euro prin îmbunătățirea elementelor de siguranță ale acestora. 

Un astfel de element îl reprezintă holograma.  Aceasta va include o fereastră-portret, element de 
siguranță atractiv, vizibil pe ambele fețe ale bancnotei.  Atunci când bancnota este privită spre o sursă de 
lumină, fereastra devine transparentă, redând portretul Europei pe ambele fețe ale bancnotei. Elementul 
reprezintă un progres la nivelul tehnologiei de producere a bancnotelor, sporind rezistența la 
contrafacere a acestora. Pe lângă acest element de siguranță, bancnota include un număr verde-smarald 
care, la înclinare, își schimbă culoarea din verde-smarald în albastru-închis.

Bancnota de 50 EUR este cea mai utilizată dintre toate cupiurile bancnotelor euro: aceasta reprezintă 
peste 8 miliarde sau aproximativ 45% dintre toate bancnotele euro aflate în prezent în circulație.

Pentru mai multe informații, contactați birourile de presă ale BCE și ale băncilor centrale naționale din 
Eurosistem (pagina 11).

Detalii complete despre toate bancnotele euro, inclusiv imagini și materiale video, sunt disponibile la adresa: 
www.noile-bancnote-euro.eu

1 Banca Centrală Europeană și băncile centrale ale celor 19 țări din zona euro.

http://www.noile-bancnote-euro.eu
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Prima serie de bancnote euro a fost pusă în circulație în anul 2002. În anii care au urmat, tehnologia de 
imprimare și cea de imagistică digitală au progresat rapid. Pentru a menține încrederea în bancnote și a 
păstra un avans față de falsificatori, bancnotele trebuie îmbunătățite pentru a spori și mai mult siguranța 
acestora. Prin urmare, Eurosistemul introduce treptat o a doua serie de bancnote, denumită „Europa”, 
care include elemente de siguranță optimizate. 

Fiecare cupiură din seria „Europa” poate fi recunoscută imediat, datorită culorilor mai pronunțate și 
imaginilor mai evidente decât cele ale bancnotelor din prima serie. Noile bancnote de 5 EUR, 10 EUR  
și 20 EUR, precum și viitoarea bancnotă de 50 EUR includ un portret al Europei. 

Numerarul în euro reprezintă un simbol tangibil al integrării europene: 338 de milioane de cetățeni din 
19 țări utilizează, în prezent, moneda unică. Euro facilitează compararea prețurilor de la o țară la alta, 
precum și cumpărarea și vânzarea de bunuri și servicii la nivel transfrontalier. Oamenii de afaceri și turiștii 
pot călători fără a fi necesar să își convertească banii în moneda țării de destinație.

BANCNOTELE EURO



4

BANCNOTA DE 50 EUR DIN SERIA „EUROPA”
ELEMENTE NOI 

ReversAvers

BANCNOTA DE 50 EUR DIN PRIMA SERIE

Avers Revers

BANCNOTELE DE 50 EUR

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

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.

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

La fel ca în cazul primei serii, bancnotele euro din seria „Europa” sunt ușor de verificat utilizând metoda „ATINGE, PRIVEȘTE, ÎNCLINĂ”.

UȘOR DE VERIFICAT  

 1  ATINGE

 3  ÎNCLINĂ

   
– 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.

  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.

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

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

  
– 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.

 2  PRIVEȘTE

Avers

Revers
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DATE-CHEIE PRIVIND SERIA „EUROPA”

 Seria „Europa” include elemente de siguranță noi și 
optimizate care sporesc protecția împotriva contrafacerii.

 Noile bancnote euro sunt introduse treptat, pe parcursul mai 
multor ani, în ordine crescătoare. Noua bancnotă de 5 EUR a 
fost pusă în circulație în anul 2013, cea de 10 EUR, în 2014, iar 
cea de 20 EUR, în 2015.  Acestea vor fi urmate de noua 
bancnotă de 50 EUR la 4 aprilie 2017. 

 Pentru a epuiza stocurile rămase, bancnotele de 50 EUR din 
prima serie vor continua să fie emise alături de noile bancnote 
de 50 EUR. Pentru fiecare cupiură, ambele serii vor circula în 
paralel.

 Fabricanții de echipamente în domeniul bancnotelor și alți 
furnizori de aparate au fost implicați în elaborarea seriei 
„Europa”, astfel încât să fie pregătiți pentru introducerea noilor 
bancnote.

 Seria „Europa” nu va include bancnota de 500 EUR, după 
cum a explicat BCE în comunicatul său de presă din data de 
4 mai 2016. Celelalte cupiuri – de la 5 EUR la 200 EUR – vor fi 
menținute. Se intenționează introducerea bancnotelor de 
100 EUR și 200 EUR din seria „Europa” către finele anului 2018.

 Este posibil ca statutul de mijloc legal de plată al bancnotelor 
euro din prima serie să fie retras în viitorul îndepărtat, după un 
anunț oportun.  Totuși, bancnotele din prima serie își vor păstra 
întotdeauna valoarea: acestea pot fi preschimbate pe termen 
nelimitat la băncile centrale naționale din Eurosistem.

Adecvate pentru persoanele cu deficiențe de vedere 
Toate bancnotele euro au fost concepute astfel încât dimensiunea bancnotei crește proporțional cu valoarea acesteia, persoanele 
cu deficiențe de vedere putând să își organizeze conținutul portofelului ținând cont de acest aspect. În urma cooperării cu 
utilizatorii cu deficiențe 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 mai multă încredere. Pe avers, de exemplu, există litere de mari 
dimensiuni, redate cu caractere mai îngroșate, precum și elemente tactile în apropierea marginilor. Culorile predominante ale 
bancnotelor din prima serie sunt menținute în seria „Europa”, deși sunt mai pronunțate, pentru a permite distingerea cu mai 
multă ușurință a diferitelor cupiuri.
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CAMPANIA DE INFORMARE PRIVIND 
BANCNOTA DE 50 EUR

5 iulie 2016: lansarea concursului online   
„Tetris® Noua bancnotă de 50 EUR”2

2017: lansarea online a filmelor 
despre noua bancnotă de 50 EUR

5 iulie 2016: dezvăluirea noii bancnote de 50 EUR 
publicului, la sediul Băncii Centrale Europene de la Frankfurt

6 iulie 2016: noua bancnotă de 50 EUR este împrumutată fabricanților și altor furnizori 
de echipamente în domeniul bancnotelor în vederea testării la sediile proprii sau în locurile 
în care se află echipamentele, pentru a facilita adaptarea echipamentelor și a dispozitivelor

15 iunie 2016: lansarea Programului de parteneriat pentru noua bancnotă de  
50 EUR destinat fabricanților și altor furnizori de echipamente în domeniul 
bancnotelor cu ocazia unui seminar al Eurosistemului organizat la Madrid

cu patru săptămâni înainte de emitere: broșuri despre noua 
bancnotă de 50 EUR sunt trimise către 3 milioane de terminale  
POS din zona euro

T4 2016: publicații referitoare la noua bancnotă de 50 EUR sunt trimise de băncile centrale naționale 
băncilor comerciale, organelor de poliție, camerelor de comerț, asociațiilor profesionale etc. 
Actualizarea instrumentelor de formare online „Cunoașterea bancnotelor” și „Euro Cash  Academy” 
la adresa www.noile-bancnote-euro.eu

4 aprilie 2017: emiterea noii 
bancnote de 50 EUR

2 Tetris ® & © 1985~2016  Tetris Holding, marcă utilizată cu permisiunea titularului.

Obiectivul principal al campaniei de informare privind bancnota de 50 EUR este de a oferi publicului și agenților profesioniști care 
operează cu numerar informații privind noile bancnote și elementele de siguranță ale acestora.

Imagini care prezintă bancnotele euro
Imaginile care prezintă bancnotele euro sunt dotate cu un sistem de protecție digitală. Organizațiile cu un interes legitim în 
reproducerea imaginilor care prezintă bancnotele euro ar trebui să solicite imagini neprotejate. Pentru a le primi, utilizatorii 
trebuie să semneze mai întâi o declarație de confidențialitate, care poate fi obținută trimițând un e-mail la adresa:  
info@ecb.europa.eu  
Informații suplimentare sunt disponibile la adresa: www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/images/html/index.ro.html

http://www.noile-bancnote-euro.eu
http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/images/html/index.ro.html
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Eurosistemul depune eforturi considerabile pentru a asigura că cetățenii și agenții profesioniști care operează cu numerar cunosc 
modalitățile de recunoaștere a unei bancnote contrafăcute. De asemenea, acesta furnizează liste cu dispozitivele de stabilire a 
autenticității și echipamentele de procesare a bancnotelor care au fost certificate oficial ca având capacitatea de a identifica și a 
retrage bancnotele contrafăcute din circulație.

De asemenea, BCE cooperează îndeaproape cu Comisia Europeană (care este responsabilă de furnizarea de informații privind 
monedele euro contrafăcute), precum și cu organele naționale de poliție, cu Europol și cu Interpol. O altă linie esențială de apărare 
o constituie asigurarea bunei informări a publicului cu privire la noile bancnote.

Măsuri eficace de combatere a contrafacerii

PROTEJAREA BANCNOTELOR EURO
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PROGRAMUL DE PARTENERIAT

 vor organiza o serie de evenimente și activități de sensibilizare 
în perioada premergătoare lansării noii bancnote de 50 EUR;

 vor pune la dispoziție materiale în format electronic și pe 
suport hârtie despre noile bancnote, în 23 de limbi oficiale ale 
Uniunii Europene, pentru a oferi asistență partenerilor în 
comunicarea cu grupurile-țintă;

 vor invita partenerii să semneze un memorandum de 
înțelegere prin care să își exprime angajamentul de a furniza la 
timp asistență în vederea adaptării la noua bancnotă de 50 EUR 
a echipamentelor de procesare a bancnotelor, a distribuitoarelor 
automate și a aparatelor de emitere a biletelor, precum și a 
dispozitivelor de stabilire a autenticității.

Se așteaptă ca fabricanții și alți furnizori de echipamente în 
domeniul bancnotelor să înceapă să își pregătească 
echipamentele în vederea adaptării cât mai curând posibil.  
De asemenea, se așteaptă ca utilizatorii de echipamente de 
procesare a bancnotelor și de dispozitive de stabilire a 
autenticității să contacteze furnizorii sau fabricanții în vederea 
demarării preparativelor pentru adaptarea acestor echipamente. 
Orice persoană care intenționează să achiziționeze un 
echipament de procesare a bancnotelor sau un dispozitiv de 
stabilire a autenticității ar trebui să întrebe furnizorul dacă 
echipamentul respectiv poate fi adaptat pentru a accepta noile 
bancnote.

Liste cu dispozitivele de stabilire a autenticității și echipamentele 
de procesare a bancnotelor a căror capacitate de a recunoaște 
noile bancnote de 5 EUR, 10 EUR și 20 EUR a fost testată 
oficial de băncile centrale din Eurosistem sunt disponibile pe 
website-ul BCE (www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/
devices/html/results.ro.html). Listele vor fi actualizate pentru a 
include noua bancnotă de 50 EUR după efectuarea unor testări 
suplimentare ale echipamentelor și dispozitivelor de către 
băncile centrale din Eurosistem.  Actualizările vor fi publicate pe 
website-ul BCE în cursul acestui an și în 2017.

Pentru a ajuta sectorul numerarului să se pregătească în 
vederea introducerii noilor bancnote de 50 EUR, băncile 
centrale naționale din Eurosistem oferă fabricanților de 
echipamente în domeniul bancnotelor posibilitatea de a testa 
noile bancnote de 50 EUR la sediile lor începând cu data de  
4 aprilie 2016 și, din 6 iulie 2016, le vor pune acestora la 
dispoziție, sub formă de împrumut, noile bancnote de 50 EUR  
în vederea testării la sediile proprii ale fabricanților de 
echipamente în domeniul bancnotelor și în locurile în care se 
află echipamentele.

Programul de parteneriat pentru noua bancnotă de 50 EUR  
a fost lansat în cadrul unui seminar al Eurosistemului, organizat  
la Banco de España, în Madrid, la data de 15 iunie 2016.  Acest 
program – similar celui pentru noua bancnotă de 20 EUR din 
anul 2015, care a reunit peste 500 de parteneri industriali din 
întreaga Europă – are drept scop să asigure că echipamentele și 
dispozitivele de procesare a bancnotelor din întreaga zonă euro 
vor fi gata la timp.

Programul oferă o gamă largă de instrumente și materiale 
educative, majoritatea acestora fiind disponibile în limbile  
oficiale ale UE, fabricanților și furnizorilor de echipamente în 
domeniul bancnotelor, precum și clienților și utilizatorilor.

În cadrul Programului de parteneriat, BCE și cele 19 bănci 
centrale naționale din Eurosistem:

 vor comunica direct cu partenerii despre seria „Europa”  
și despre necesitatea adaptării la noua bancnotă de 50 EUR a 
echipamentelor de procesare a numerarului și a dispozitivelor 
de stabilire a autenticității;

http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.ro.html
http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.ro.html
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Tel.: +421 2 5787 2147
Fax: +421 2 5787 1128
E-mail: info@nbs.sk
Internet: www.nbs.sk

Richard Brander 
Vanhempi tiedottaja / Senior informatör 
Snellmaninaukio / Snellmansplatsen 
PL 160 / PB 160 
00101 Helsinki / Helsingfors 
Suomi / Finland 
Puhelin / Telefon: +358 10 831 2206 
Sähköposti / Kontakt: richard.brander@bof.fi 
Internet: www.suomenpankki.fi / 
www.finlandsbank.fi 




