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1 INTRODUCERE

1.1 MOTIVELE CREĂRII UNUI CADRU COMUN 

PENTRU RECICLAREA BANCNOTELOR

În conformitate cu articolul 106 alineatul (1) din 

Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi 

cu articolul 16 din Statutul SEBC, Eurosistemul 

este împuternicit să emită bancnote euro. Una 

dintre atribuţiile principale care derivă din 

această împuternicire constă în asigurarea 

integrităţii şi a calităţii bancnotelor euro în 

circulaţie, şi, prin extensie, în menţinerea 

încrederii publicului în bancnotele euro. În 

vederea realizării acestor obiective, starea 

(calitatea) bancnotelor euro în circulaţie trebuie 

menţinută la un nivel corespunzător, astfel încât 

să se asigure faptul că bancnotele sunt acceptate 

ca mijloc de plată de către publicul larg şi că sunt 

utilizate fără probleme de aparatele care acceptă 

bancnote. În plus, numai bancnotele care se afl ă 

în stare bună pot fi  verifi cate cu uşurinţă şi în 

mod fi abil în vederea stabilirii autenticităţii. Dat 

fi ind faptul că, în mod inevitabil, bancnotele se 

deteriorează în cursul circulaţiei, bancnotele 

uzate sau necorespunzătoare trebuie retrase 

imediat din circulaţie şi înlocuite cu bancnote 

noi sau în stare bună. De asemenea, protejarea 

integrităţii bancnotelor euro ca mijloc de plată 

presupune detectarea rapidă a bancnotelor 

falsifi cate şi predarea imediată a acestora către 

autorităţile naţionale competente în vederea 

sprijinirii investigaţiilor desfăşurate de organele 

de poliţie.

În scopul asigurării unei aprovizionări fără 

sincope cu bancnote şi al garantării unei bune 

calităţi a bancnotelor în circulaţie, unele bănci 

centrale naţionale (BCN) au încheiat cu 

instituţiile de credit un acord conform căruia 

aparatele de distribuire a numerarului şi 

bancomatele (denumite în continuare, în mod 

colectiv, „ATM”) 1 trebuie să furnizeze numai 

bancnote care au fost sortate de BCN.

Această strategie garanta faptul că instituţiile 

de credit nu vor repune bancnote falsifi cate în 

circulaţie pentru clienţii lor. În plus, aceasta 

asigură întoarcerea continuă a bancnotelor la 

BCN, permiţându-le acestora să controleze 

nivelul calităţii majorităţii bancnotelor în 

circulaţie, datorită unei frecvenţe sufi cient de 

mari a returului acestora.

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul 

(CE) nr. 1338/2001 al Consiliului din 28 iunie 

2001, care prevede măsurile necesare pentru 

protejarea euro împotriva falsifi cării, instituţiile 

de credit, precum şi orice altă instituţie care 

participă cu titlu profesional la distribuirea 

şi eliberarea către public a bancnotelor [şi 

monedelor], inclusiv instituţiile a căror activitate 

constă în schimbarea bancnotelor sau monedelor 

în diferite devize, cum sunt birourile de schimb 

(denumite în continuare, în mod colectiv, 

„instituţii de credit şi alţi agenţi specializaţi care 

operează cu numerar”), au obligaţia de a retrage 

din circulaţie toate bancnotele [şi monedele] 

euro pe care le-au primit şi despre care ştiu sau 

au motive sufi ciente să considere că sunt false 

şi să le predea de îndată autorităţilor naţionale 

competente. De asemenea, articolul 6 prevede 

că statele membre adoptă măsurile necesare 

Termenul „ATM” acoperă, în acest cadru, toate tipurile de 1 

aparate cu autoservire (utilizate de clienţi) care eliberează 

bancnote, independent de alte servicii oferite (de exemplu: 

transferuri bancare electronice, tipărirea extraselor de cont 

etc.), cu excepţia aparatelor de reciclare a numerarului.
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pentru a asigura că instituţiile de credit şi alţi 

agenţi specializaţi care operează cu numerar şi 

care nu îşi îndeplinesc obligaţiile prevăzute la 

alineatul respectiv fac obiectul unor sancţiuni 

efective, proporţionale şi descurajatoare.

La 18 aprilie 2002, Consiliul guvernatorilor a 

adoptat termenii de referinţă ai Eurosistemului 

în ceea ce priveşte utilizarea aparatelor de 

reciclare a numerarului şi a aparatelor de tip 

cash-in (aparate pentru depunerea numerarului), 

care stabilesc orientări privind atât detectarea 

falsurilor, cât şi standardele minime de sortare 

calitativă referitoare la bancnotele euro. Ca 

urmare a aplicării acestora de către BCN 

participante, instituţiile de credit din ţările în 

care reciclarea bancnotelor a fost iniţial interzisă 

prin lege sau prin acorduri încheiate cu BCN au 

în prezent posibilitatea de a furniza clienţilor 

bancnote procesate intern de aparatele care fac 

obiectul termenilor de referinţă, pe lângă cele 

furnizate de BCN.

După adoptarea termenilor de referinţă, 

unele BCN au luat măsuri, în colaborare 

cu sectorul bancar, respectiv cu autorităţile 

publice, în scopul extinderii sferei de aplicare 

a acestora. Au fost create cadre care să prevadă 

reconfi gurarea modalităţilor de reciclare a 

bancnotelor euro de către instituţiile de credit 

şi alţi agenţi specializaţi care operează cu 

numerar, cu condiţia ca autenticitatea şi calitatea 

bancnotelor să fi e corespunzător verifi cate cu 

ajutorul aparatelor de procesare a bancnotelor 

testate cu succes de o BCN, în conformitate 

cu procedurile comune de testare prevăzute de 

Eurosistem. Având în vedere tradiţiile naţionale 

diferite în ceea ce priveşte rolul instituţiilor 

de credit în circuitul numerarului şi aplicarea 

neuniformă a termenilor de referinţă la nivel 

naţional, în prezent există în zona euro trei 

modele:

1. instituţiile de credit trebuie să furnizeze 

clienţilor lor numai bancnote primite de la 

BCN 2. Reciclarea bancnotelor este permisă 

numai dacă se realizează cu ajutorul 

aparatelor de reciclare a numerarului testate 

de Eurosistem;

2. instituţiile de credit trebuie să furnizeze 

clienţilor lor numai bancnote primite de la 

BCN 2. Reciclarea bancnotelor este permisă 

numai dacă bancnotele sunt autentifi cate şi 

sortate calitativ cu ajutorul aparatelor de 

reciclare a numerarului sau al altei aparaturi 

testate cu succes de Eurosistem;

3. deşi nu sunt obligate prin reglementările 

BCN privind reciclarea bancnotelor, 

instituţiile de credit trebuie să colaboreze cu 

BCN şi să respecte orientările elaborate de 

aceasta.

Posibilitatea de reciclare a bancnotelor euro 

permite instituţiilor de credit şi altor agenţi 

specializaţi care operează cu numerar să îşi 

exercite rolul în ceea ce priveşte aprovizionarea 

cu numerar într-un mod mai efi cient şi mai puţin 

costisitor. Pentru a evita denaturarea concurenţei 

şi în vederea stabilirii unor standarde 

armonizate privind reciclarea bancnotelor în 

zona euro, Eurosistemul a adoptat un cadru 

general pentru întreaga zonă euro, care se aplică 

instituţiilor de credit şi altor agenţi specializaţi 

care operează cu numerar, stabileşte cerinţe 

clare în ceea ce priveşte reciclarea bancnotelor 

şi, în special, reguli comune privind detectarea 

bancnotelor falsifi cate şi standarde minime 

pentru verifi carea calităţii bancnotelor euro.

1.2 OBIECTIVELE ACESTUI CADRU

Principalele obiective ale acestui cadru 

sunt, în primul rând, acordarea de asistenţă 

instituţiilor de credit şi altor agenţi specializaţi 

care operează cu numerar în ceea ce priveşte 

respectarea obligaţiilor prevăzute la articolul 

6 din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al 

Consiliului; în al doilea rând, aplicarea efi cientă 

a unei politici comune privind reciclarea 

bancnotelor de către instituţiile de credit şi alţi 

agenţi specializaţi care operează cu numerar 

pentru a se evita denaturarea concurenţei 

din zona euro şi pentru a contribui la crearea 

unei zone unice de operaţiuni cu numerar în 

Tranzacţiile cu un volum redus de numerar, efectuate la ghişeu, 2 

sunt în mod normal exceptate de la aplicarea acestei dispoziţii.



3
BCE

Reciclarea bancnotelor euro

Ianuar ie 2008RO

euro; în al treilea rând, recomandarea adresată 

instituţiilor de credit şi altor agenţi specializaţi 

care operează cu numerar de a respecta 

standardele privind utilizarea bancnotelor euro 

astfel încât să contribuie la menţinerea calităţii 

şi a autenticităţii bancnotelor euro în circulaţie.

Trebuie menţionat că instituţiile de credit şi alţi 

agenţi specializaţi care operează cu numerar nu 

vor primi compensaţii pentru costurile pe care 

le poate presupune introducerea acestui cadru 

şi nici în cazul în care BCE sau BCN impun 

alte măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii 

bancnotelor în circulaţie sau hotărăsc să 

emită bancnote euro cu elemente de siguranţă 

modifi cate sau noi. În plus, Eurosistemul, care 

este autorizat să emită bancnote euro, poate 

oricând să modifi ce sau să abroge acest cadru 

sau să ia alte măsuri în vederea asigurării 

integrităţii şi a păstrării calităţii bancnotelor 

euro în circulaţie.

2 CADRUL PENTRU RECICLAREA 

BANCNOTELOR EURO DE CĂTRE INSTITUŢIILE 

DE CREDIT ŞI ALŢI AGENŢI SPECIALIZAŢI 

CARE OPEREAZĂ CU NUMERAR

Acest cadru general se aplică fără a aduce 

atingere Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 

al Consiliului sau măsurilor adoptate la nivel 

naţional de către statele membre potrivit 

dispoziţiilor acestui regulament al Consiliului, 

contribuind la aplicarea fără impedimente 

a acestor măsuri în sfera de competenţă a 

Eurosistemului.

2.1 CERINŢE GENERALE PRIVIND RECICLAREA 

BANCNOTELOR

2.1.1 DEFINIŢIA APARATELOR DE PROCESARE A 

BANCNOTELOR

Aparatele de procesare a bancnotelor, utilizate 

de instituţiile de credit şi alţi agenţi specializaţi 

care operează cu numerar în scopul reciclării 

şi care fac obiectul acestui document, se 

încadrează într-una dintre următoarele 

categorii:

1. aparate utilizate de clienţi, de exemplu 

aparate de reciclare a numerarului şi aparate 

de tip cash-in.

2. Aparate utilizate de personal. Aceste aparate 

pot fi  clasifi cate în: (i) aparate care verifi că 

autenticitatea şi calitatea bancnotelor, 

respectiv aparate de procesare a bancnotelor/

aparate de sortare a bancnotelor şi (ii) 

aparate care verifi că numai autenticitatea 

bancnotelor, respectiv aparate de 

autentifi care a bancnotelor. Indiferent de 

tipul de aparat utilizat de personal, toate 

aceste aparate trebuie să permită procesarea 

pachetelor de bancnote, clasifi carea 

bancnotelor – fi e ca autentice, fi e ca suspecte 

(bancnote respinse) fără intervenţia 

agentului care utilizează aparatul, precum 

şi sortarea fi zică şi separarea bancnotelor 

suspecte (respinse) de cele clasifi cate ca 

bancnote euro autentice 3.

Viitoarele tipuri de aparate sau de dispozitive de 

procesare a bancnotelor, care vor avea aceleaşi 

funcţii şi vor viza aceleaşi grupuri-ţintă ca 

şi tipurile de aparate menţionate anterior, 

vor trebui să respecte standardele generale 

prevăzute în continuare pentru îndeplinirea 

condiţiilor necesare procesării bancnotelor care 

pot fi  repuse în circulaţie prin ATM sau alte 

aparate utilizate de clienţi.

Tipurile de aparate menţionate anterior trebuie să 

fi e adaptabile, astfel încât să garanteze fi abilitatea 

detectării noilor falsuri. În plus, acestea trebuie 

să se poată adapta la standarde de calitate mai 

mult sau mai puţin stricte, după caz.

Prezentul document nu include următoarele aparate de 3 

procesare a bancnotelor: (1) dispozitivele de autentifi care 

a bancnotelor care obligă utilizatorul să stabilească dacă o 

bancnotă este autentică sau nu; (2) dispozitivele de autentifi care 

a bancnotelor care procesează bancnotele una câte una sau 

pachete de bancnote şi clasifi că bancnotele, fără intervenţia 

utilizatorului, în autentice sau suspecte, dar care nu separă 

automat bancnotele suspecte de cele autentice; (3) dispozitivele 

automate utilizate de personalul care lucrează la ghişeu 

(aparate automate securizate), respectiv la ghişeele instituţiilor 

de credit, pe post de casete de valori care asigură depozitarea 

securizată a valorilor.
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2.1.2 PRINCIPII

Instituţiile de credit şi alţi agenţi specializaţi 

care operează cu numerar repun în circulaţie 

bancnotele euro numai dacă autenticitatea şi 

calitatea acestora sunt verifi cate corespunzător 

conform criteriilor stabilite de BCE în 

acest document şi eventualelor dispoziţii 

complementare pe care BCN le-ar putea adopta 

în vederea aplicării acestui cadru. Aceste 

dispoziţii naţionale complementare nu aduc 

atingere principiului referitor la tratamentul 

egal, trebuie să fi e în conformitate deplină cu 

standardele acestui cadru şi vor fi  periodic 

raportate Eurosistemului.

De asemenea, instituţiile de credit şi alţi agenţi 

specializaţi care operează cu numerar trebuie să 

respecte toate obligaţiile prevăzute în legislaţia 

comunitară sau naţională privind falsifi carea.

Operaţiunile de verifi care a autenticităţii 

şi calităţii bancnotelor care urmează să fi e 

reciclate sunt efectuate fi e de aparatele de 

procesare a bancnotelor testate cu succes de 

BCN, fi e de personal califi cat.

Bancnotele vor fi  repuse în circulaţie prin 

intermediul ATM sau al altor aparate utilizate 

de clienţi numai dacă autenticitatea şi calitatea 

acestora au fost verifi cate de aparatele de procesare 

a bancnotelor testate cu succes de BCN.

Bancnotele a căror autenticitate a fost verifi cată 

de personalul califi cat, manual sau fără ajutorul 

aparaturii de procesare a bancnotelor, testată 

cu succes de BCN, sunt repuse în circulaţie 

numai la ghişeu, şi nu prin intermediul ATM 

sau al altor aparate utilizate de clienţi, după 

verifi carea calităţii acestora.

Bancnotele a căror autenticitate şi calitate nu 

au fost verifi cate nu sunt repuse în circulaţie, ci 

sunt returnate BCN responsabile sau agentului 

(agenţilor) numit (numiţi) de aceasta.

2.1.3 EXCEPŢII

(a) Verifi carea manuală a calităţii bancnotelor 

repuse în circulaţie prin intermediul ATM 

sau al altor aparate utilizate de clienţi

În cazul sucursalelor izolate ale instituţiilor de 

credit cu un volum foarte mic de operaţiuni cu 

numerar, verifi carea calităţii bancnotelor care 

urmează să fi e repuse în circulaţie prin 

intermediul ATM sau al altor aparate utilizate 

de clienţi poate fi  efectuată, prin derogare de la 

principiile defi nite la punctul 2.1.2, de 

personalul califi cat, care trebuie să respecte 

standardul minim de sortare (sortare calitativă 

manuală) prevăzut în anexa la prezentul 

document 4. Autenticitatea bancnotelor se 

verifi că cu ajutorul aparatelor de autentifi care a 

bancnotelor testate cu succes de o BCN. 

Instituţiile de credit, în strânsă cooperare cu 

BCN, limitează volumul bancnotelor a căror 

calitate este controlată manual la 5% din 

volumul total al bancnotelor din fi ecare cupiură 

care sunt reciclate la nivel naţional prin 

intermediul ATM sau al altor aparate utilizate 

de clienţi.

(b) Forţă majoră

În caz de forţă majoră, care va fi  defi nită în 

conformitate cu sistemul juridic naţional 

al ţării în care este înfi inţată o instituţie 

de credit sau un alt agent specializat care 

operează cu numerar, şi care afectează 

semnifi cativ aprovizionarea cu bancnote, 

instituţiile de credit şi alţi agenţi specializaţi 

care operează cu numerar pot solicita, 

în vederea asigurării unei aprovizionări 

fără sincope cu bancnote, ca verifi carea 

autenticităţii şi calităţii bancnotelor să fi e 

realizată, în mod excepţional şi temporar, 

de personalul califi cat, în conformitate cu 

cerinţele prevăzute în prezentul document. În 

asemenea cazuri de forţă majoră, instituţia de 

credit respectivă sau alţi agenţi specializaţi 

care operează cu numerar informează de 

îndată BCN respectivă cu privire la faptul 

că verifi carea autenticităţii şi a calităţii 

bancnotelor este efectuată manual de 

personalul califi cat. Aceste informaţii sunt 

însoţite de o descriere detaliată a naturii 

BCN vor pune această anexă la dispoziţia instituţiilor de 4 

credit, a altor agenţi specializaţi care operează cu numerar 

şi a producătorilor de aparate de procesare a bancnotelor, la 

solicitarea acestora.
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exacte a cazului de forţă majoră, indicându-

se şi durata estimată a procesării manuale a 

bancnotelor euro.

2.1.4 UTILIZAREA DE CĂTRE TERŢI A ATM-

URILOR ŞI A ALTOR APARATE AFLATE LA 

DISPOZIŢIA PUBLICULUI 

Alte organizaţii, în special comercianţii 

cu amănuntul, indiferent dacă sunt sau nu 

menţionate la articolul 6 din Regulamentul 

(CE) nr. 1338/2001 al Consiliului, care deţin în 

exploatare aparate cu autoservire care eliberează 

bancnote euro publicului (de exemplu, ATM), 

trebuie să verifi ce corespunzător autenticitatea 

şi calitatea bancnotelor, în conformitate 

cu standardele prevăzute în acest cadru. 

Eurosistemul va urmări evoluţiile din acest 

domeniu.

2.2 DETECTAREA BANCNOTELOR FALSIFICATE

Asigurarea unui nivel înalt de detectare a 

bancnotelor falsifi cate şi prevenirea repunerii 

acestora în circulaţie prezintă o importanţă 

deosebită. Astfel, aparatele de procesare a 

bancnotelor utilizate pentru autentifi carea 

bancnotelor euro trebuie să poată identifi ca 

şi separa bancnotele euro falsifi cate de cele 

autentice în mod fi abil. Instituţiile de credit 

în cadrul cărora procesul de reciclare a 

bancnotelor euro se desfăşoară la ghişeu trebuie 

să se asigure că aceste bancnote sunt verifi cate 

cel puţin de personalul califi cat.

Bancnotele falsifi cate şi bancnotele suspectate 

de a fi  falsifi cate trebuie predate de îndată 

autorităţii competente menţionate în dispoziţiile 

naţionale, în conformitate cu Regulamentul 

(CE) nr. 1338/2001 al Consiliului.

2.3 DETECTAREA BANCNOTELOR DETERIORATE

Controlul calităţii bancnotelor care ar 

trebui repuse în circulaţie se efectuează în 

conformitate cu standardele minime comune 

ale Eurosistemului privind sortarea, care sunt 

prevăzute în anexa la prezentul document 

şi care fac parte integrantă din acest cadru. 

Bancnotele deteriorate trebuie returnate BCN. 

Având în vedere faptul că cele două cupiuri 

cu cele mai mici valori (5 şi 10 euro) sunt, în 

general, supuse unui grad mai ridicat de uzură 

decât celelalte cupiuri, se recomandă ca acestea 

să fi e furnizate cu o anumită periodicitate 

comercianţilor cu amănuntul şi populaţiei, în 

vederea asigurării calităţii bancnotelor afl ate în 

circulaţie.

În scopul menţinerii calităţii bancnotelor euro 

afl ate în circulaţie în ţările din zona euro, se 

stabilesc criterii individuale privind sortarea 

calitativă. BCE poate revizui aceste standarde 

pentru realizarea acestui obiectiv. 

În vederea asigurării unui circuit continuu 

al numerarului şi a calităţii bancnotelor 

în circulaţie, BCN monitorizează evoluţia 

nivelului de calitate a bancnotelor euro afl ate 

în circulaţie în ţările lor. În cazul deteriorării 

nivelului de calitate a unor cupiuri diferite,  

BCN pot să furnizeze indicaţii privind ajustarea 

instrumentelor folosite de dispozitivele de 

verifi care a calităţii, după ce informează în 

prealabil BCE.

2.4 CLASIFICAREA ŞI TRATAMENTUL 

BANCNOTELOR EURO PROCESATE DE 

APARATE AUTOMATE 

2.4.1 APARATE UTILIZATE DE CLIENŢI

În cazul aparatelor utilizate de clienţi, 

bancnotele depozitate trebuie clasifi cate într-

una dintre categoriile de mai jos. Aparatele care 

nu verifi că calitatea bancnotelor depuse şi care 

nu reciclează bancnotele afl ate în stare bună (de 

exemplu, aparatele de tip cash-in) nu trebuie să 

facă în mod obligatoriu distincţia între categoria 

4a şi categoria 4b.

Înregistrarea şi identifi carea (i) bancnotelor/

bancnotelor falsifi cate din categoriile 2 şi 3 şi 

(ii) titularului de cont respectiv sunt necesare 

pentru a asigura urmărirea tranzacţiilor în 

vederea sporirii gradului de siguranţă. Pentru 

a permite depistarea titularului de cont care 

a depus bancnote aparţinând categoriei 3, 

recunoscute de către o BCN ca fi ind falsifi cate, 

elementele de identifi care ale bancnotelor 
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şi informaţiile privind identitatea clientului 

trebuie stocate pe o perioadă minimă de 

opt săptămâni după detectarea bancnotelor 

de către aparat, cu excepţia cazului în care 

informaţiile sunt transmise autorităţilor 

naţionale competente, împreună cu bancnotele 

din categoria 3. 

Supravegherea cu camere video este 

recomandată de către poliţie, fi ind de natură 

să întărească siguranţa, în vederea prevenirii 

activităţilor criminale. Această supraveghere 

este supusă legislaţiei naţionale aplicabile 

în domeniu. 

Tabel 1 Clasificarea bancnotelor de aparatele utilizate de clienţi şi procedura ulterioară

Categorie Clasifi care Proprietăţi Procedură 
1 Un alt obiect decât 

o bancnotă, care 

nu este recunoscut 

ca fi ind o bancnotă 

euro

Neidentifi cat ca fi ind o bancnotă din cauza 

următoarelor aspecte:

- imagine şi format necorespunzătoare;

- probleme legate de transport (ex. alimentare 

dublă etc.);

- colţuri îndoite sau părţi lipsă;

- bancnote cu inscripţii de mână, bucăţi de carton 

intercalate etc. sau 

- bancnotă străină. 

Se returnează clientului.

2 Obiecte 

identifi cate ca 

fi ind bancnote 

euro suspecte1

Imagine şi format recunoscute, dar cel puţin unul 

dintre elementele de autentifi care lipseşte sau 

este clar că se afl ă în afara marjei de toleranţă.

Bancnotele trebuie retrase din circulaţie 

şi predate, de îndată ce acest lucru este 

posibil – împreună cu informaţiile privind 

titularul contului – autorităţilor naţionale 

competente pentru autentifi care, în 

conformitate cu reglementările naţionale, în 

termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la 

depunerea într-un aparat. 

Titularul contului nu trebuie creditat cu suma 

totală.

3 Bancnote euro 

care nu sunt clar 

autentifi cate

Imagine şi format recunoscute, dar nu toate 

elementele de autentifi care sunt recunoscute din 

cauza abaterilor de la calitate şi/sau de la marja 

de toleranţă. În majoritatea cazurilor, bancnote 

deformate sau murdare.

Bancnotele trebuie procesate separat şi 

predate autorităţilor naţionale competente 

pentru autentifi care, de îndată ce acest 

lucru este posibil, în conformitate cu 

reglementările naţionale, în termen de cel 

mult 20 de zile lucrătoare de la depunerea 

într-un aparat2. Informaţiile privind titularul 

contului trebuie stocate pe o perioadă de 

opt săptămâni după ce bancnotele au fost 

detectate de aparat. Aceste informaţii se 

comunică la cerere sau de comun acord 

cu autorităţile naţionale competente; 

informaţiile care permit urmărirea titularului 

de cont pot fi  puse la dispoziţia autorităţilor, 

împreună cu bancnotele din categoria 3.

Titularul contului poate fi  creditat cu suma 

totală.

4a Bancnote euro 

identifi cate ca 

fi ind autentice şi 

în stare bună

Toate verifi cările privind autenticitatea şi 

calitatea, efectuate de aparate, au avut rezultate 

pozitive.

Pot fi  utilizate pentru reciclare.

Titularul contului poate fi  creditat cu suma 

totală.

4b Bancnote euro 

identifi cate ca 

fi ind autentice, dar 

deteriorate

Toate verifi cările privind autenticitatea, efectuate 

de aparate, au avut rezultate pozitive. 

Verifi cările privind calitatea, efectuate de 

aparate, au avut rezultate negative. 

Nu se utilizează pentru reciclare, ci se 

returnează la BCN.

Titularul contului poate fi  creditat cu suma 

totală.

1 De regulă, categoria 2 va cuprinde majoritatea bancnotelor primite de agenţi specializaţi care operează cu numerar „despre care ştiu 
sau au motive sufi ciente să considere că sunt false” în sensul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului. Decizia 
defi nitivă privind autenticitatea bancnotelor euro este luată de o BCN.
2 Dacă bancnotele din categoria 3 nu sunt separate fi zic de cele din categoriile 4a şi 4b, toate bancnotele trebuie tratate ca bancnote 
aparţinând categoriei 3 şi, în consecinţă, trebuie returnate autorităţilor naţionale competente.
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2.4.2 APARATE UTILIZATE DE PERSONAL

Aparatele utilizate de personal trebuie să 

clasifi ce bancnotele drept suspecte ori autentice. 

Bancnotele autentice trebuie verifi cate din 

punct de vedere al calităţii, iar bancnotele 

deteriorate trebuie separate de cele care se afl ă 

în stare bună.

2.5 INFORMAŢII PRIVIND BANCNOTELE EURO ŞI 

ELEMENTELE DE SIGURANŢĂ ALE ACESTORA 

Informaţii privind bancnotele euro şi 

elementele de siguranţă ale acestora au fost 

oferite operatorilor de piaţă respectivi în cadrul 

seriilor de teste efectuate în anii 2000 şi 2001. 

În această privinţă, Eurosistemul va colabora în 

viitor şi cu terţii respectivi. Acesta va informa 

cu sufi cient timp înainte instituţiile de credit 

şi alţi agenţi specializaţi care operează cu 

numerar cu privire la emiterea de bancnote euro 

cu elemente de siguranţă modifi cate sau noi, 

pentru a le permite acestora să se pregătească 

pentru utilizarea noilor bancnote euro. 

2.6 TESTE COMUNE ALE BCN PENTRU 

APARATELE DE PROCESARE A BANCNOTELOR 

UTILIZATE ÎN SCOPUL RECICLĂRII

Potrivit acestui cadru, pentru a recicla 

bancnotele euro procesate cu ajutorul aparatelor 

automate defi nite la punctul 2.1.1, trebuie să 

se folosească aparate ai căror producători au 

făcut dovada că îndeplinesc cerinţele prevăzute 

în prezentul document. În acest scop, BCN 

propun producătorilor teste comune pentru 

dispozitivele de detectare şi aparatele de 

procesare a bancnotelor care să se realizeze 

în locuri potrivite, având la dispoziţie o serie 

întreagă de bancnote euro falsifi cate frecvent 

şi de bancnote euro autentice, în stare bună şi 

deteriorate. Aceste teste, precum şi rezultatele 

lor, sunt valabile în toată zona euro. Orice tip 

de aparat utilizat de clienţi sau de personal, 

care a fost testat cu succes de către o BCN 

potrivit procedurilor de testare comune ale 

Eurosistemului, poate fi  utilizat în toată 

zona euro, în conformitate cu reglementările 

naţionale/legislaţia naţională şi fără să mai fi e 

Tabel 2 Clasificarea bancnotelor cu ajutorul aparatelor utilizate de personal şi procedura 
ulterioară

Categorie Clasifi care Proprietăţi Procedură 
A (i) Obiecte care nu 

sunt recunoscute ca 

bancnote euro sau 

(ii) bancnote euro 

suspecte

Obiecte care nu sunt identifi cate ca bancnote 

din cauza următoarelor aspecte:

- probleme legate de transport (ex. alimentare 

dublă etc.); 

- imagine şi format necorespunzătoare;

- colţuri îndoite sau părţi lipsă; 

- bancnote cu inscripţii de mână, bucăţi de 

carton intercalate etc. sau 

- bancnotă străină; 

- imagine şi format recunoscute, dar cel 

puţin unul dintre elementele de autentifi care 

lipseşte sau este clar că se afl ă în afara marjei de 

toleranţă sau

- imagine şi format recunoscute, dar nu toate 

elementele de autentifi care sunt recunoscute din 

cauza abaterilor de la calitate şi/sau de la marja 

de toleranţă. În majoritatea cazurilor, bancnote 

deformate sau murdare.

(i) Obiecte care nu sunt recunoscute ca 

fi ind bancnote euro: de exemplu, hârtie 

albă, alte monede şi cecuri. După evaluarea 

vizuală de către membrii personalului, 

aceste obiecte trebuie separate de 

bancnotele euro suspecte.

(ii) Toate celelalte obiecte, respectiv 

bancnotele euro suspecte, trebuie procesate 

separat şi predate autorităţilor naţionale 

competente pentru autentifi care, de îndată 

ce acest lucru este posibil, în conformitate 

cu reglementările naţionale, în termen 

de cel mult 20 de zile lucrătoare de la 

depunerea acestor bancnote. 

B 1 Bancnote euro 

identifi cate ca fi ind 

autentice şi în stare 

bună

Toate verifi cările privind autenticitatea şi 

calitatea, efectuate de aparate, au avut rezultate 

pozitive.

Pot fi  utilizate pentru reciclare.

Titularul contului poate fi  creditat cu suma 

totală.

B 2 Bancnote euro 

identifi cate ca 

fi ind autentice, dar 

deteriorate

Toate verifi cările privind autenticitatea, 

efectuate de aparate, au avut rezultate pozitive. 

Verifi cările privind calitatea, efectuate de 

aparate, au avut rezultate negative. 

Nu se utilizează pentru reciclare, ci se 

returnează la BCN.

Titularul contului poate fi  creditat cu suma 

totală.
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supus din nou testelor de către o de altă BCN. 

Eurosistemul publică pe site-urile BCE/BCN 

o listă cu aparatele utilizate de clienţi sau de 

personal, astfel cum sunt defi nite la punctul 

2.1.1, care au trecut cu succes procedurile de 

testare comune la o BCN. Dacă un tip de aparat, 

care a fost testat cu succes, nu reuşeşte să treacă 

de un nou test la care este supus de o BCN, 

acesta va fi  scos de pe lista publicată pe site-

urile BCE/BCN. Instituţiile de credit sau alţi 

agenţi specializaţi care operează cu numerar, 

care instalează astfel de aparate, înştiinţează 

BCN respectivă(e) în legătură cu aceste aparate 

înainte ca ele să fi e puse în funcţiune. 

BCN nu vor acorda producătorilor sau altor 

terţi niciun fel de omologare pentru aparatele a 

căror testare a dat rezultate pozitive. Cu toate 

acestea, dacă un aparat a fost testat cu succes 

de o BCN, poate fi  elaborat un raport succint 

privind rezultatele testelor. 

Testul este valabil numai pentru bancnotele 

falsifi cate supuse testării. Eurosistemul nu îşi 

asumă în mod ofi cial nicio răspundere în cazul 

în care aparatele care au fost testate cu succes 

de către BCN nu respectă cerinţele acestui 

cadru. Prin urmare, este responsabilitatea 

instituţiilor de credit sau a altor agenţi 

specializaţi care operează cu numerar să 

îşi actualizeze aparatele, în colaborare cu 

producătorii, prin instalarea celor mai noi 

versiuni ale componentelor software şi/sau 

ale componentelor hardware de autentifi care 

disponibile la respectivii producători. 

Eurosistemul va stabili procedurile de 

acordare a asistenţei pentru terţii respectivi 

(producători şi operatori) în ceea ce priveşte 

actualizarea produselor lor în timp util şi de 

informare a sectorului bancar cu privire la 

cazurile frecvente de falsifi care prin imitarea 

elementelor de siguranţă care pot fi  citite de 

aparate. Instituţiile de credit şi alţi agenţi 

specializaţi care operează cu numerar trebuie 

să solicite producătorilor ca, după fi ecare 

actualizare a componentelor software şi/sau 

a componentelor hardware de autentifi care, 

respectivul tip de aparat să fi e din nou supus 

testelor de către o BCN. 

Producătorii trebuie să ofere BCN informaţii 

pertinente cu privire la modalitatea în care 

aparatele pot fi  adaptate în vederea depistării 

noilor bancnote falsifi cate şi/sau a aplicării unor 

standarde de sortare calitativă mai mult sau mai 

puţin restrictive, respectiv (i) dacă este necesară 

numai modifi carea componentelor software sau 

(ii) dacă trebuie modifi cate atât componentele 

software, cât şi componentele hardware. Aceste 

informaţii trebuie incluse într-un acord de 

confi denţialitate care va fi  încheiat între părţile 

implicate.

2.7 MONITORIZAREA DE CĂTRE BCN 

Instituţiile de credit şi alţi agenţi specializaţi 

care operează cu numerar furnizează BCN în 

mod periodic următoarele informaţii pentru 

a permite Eurosistemului să monitorizeze 

respectarea acestui cadru:

informaţii generale privind centrele de  –

reciclare şi procesare a bancnotelor;

date statistice privind volumul operaţiunilor  –

cu numerar;

informaţii cu privire la aparatele de reciclare  –

şi la aparatele de tip ATM şi

date privind sucursalele izolate care au un  –

volum foarte mic de operaţiuni cu numerar 

şi în cadrul cărora calitatea bancnotelor este 

verifi cată manual.

Eurosistemul va preciza nivelul de detaliere a 

informaţiilor ce urmează a fi  furnizate, după ce 

va consulta sectorul bancar, în primul semestru 

al anului 2005. 

Instituţiile de credit şi alţi agenţi specializaţi 

care operează cu numerar trebuie să permită 

BCN să efectueze controale ale aparatelor afl ate 

în funcţiune pentru a se convinge de capacitatea 

acestora de autentifi care şi verifi care a calităţii 

bancnotelor (dacă este cazul), precum şi de 

posibilitatea urmăririi tranzacţiilor (aparatele 

utilizate de clienţi). În cadrul acestor controale, 
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BCN pot verifi ca şi dispoziţiile referitoare la 

funcţionarea acestor aparate şi la manipularea 

ulterioară a bancnotelor procesate, precum şi 

sortarea calitativă efectuată de personal califi cat, 

pe bază de eşantionare. Dacă o BCN constată o 

contravenţie în timpul controalelor, instituţiile 

de credit sau alţi agenţi specializaţi care 

operează cu numerar iau măsurile necesare în 

vederea respectării cerinţelor acestui cadru cât 

mai curând posibil. În cazul în care controalele 

efectuate evidenţiază faptul că un anumit tip 

de aparat de procesat numerarul nu depistează 

toate bancnotele falsifi cate frecvent, instituţia 

respectivă va actualiza fără întârziere toate 

aparatele respective. În plus, Eurosistemul va 

face demersuri pe lângă producători pentru ca 

aceştia să ofere tuturor clienţilor informaţii cu 

privire la programele de actualizare disponibile 

pentru aceste aparate. 

3. PUNEREA ÎN APLICARE

BCN vor pune în aplicare acest cadru la nivel 

naţional cât mai curând posibil, cel târziu 

până la sfârşitul anului 2006. Până la punerea 

în aplicare a acestui cadru de către BCN, 

reglementările/acordurile naţionale existente 

rămân aplicabile, iar relaţiile BCN cu agenţii 

specializaţi care operează cu numerar din 

ţările lor vor rămâne neschimbate. Începând 

cu punerea în aplicare a acestui cadru la nivel 

naţional, va exista o perioadă de tranziţie de 

doi ani pentru ca instituţiile de credit şi alţi 

agenţi specializaţi care operează cu numerar 

să-şi poată adapta procedurile şi aparatura 

afl ată în funcţiune în prezent. Totuşi, această 

perioadă de tranziţie va expira cel târziu 

la sfârşitul anului 2007. În cazul în care 

instituţiile de credit şi alţi agenţi profesionişti 

care operează cu numerar decid împotriva 

reciclării bancnotelor, ambele organisme vor 

putea opta în continuare pentru respectarea 

de către BCN a cerinţelor privind moneda 

euro, astfel cum sunt defi nite de fi ecare BCN 

în parte.

Acest cadru va înlocui termenii de referinţă ai 

Eurosistemului în ceea ce priveşte utilizarea 

aparatelor de reciclare a numerarului şi a 

aparatelor de tip cash-in, adoptate de Consiliul 

guvernatorilor la data de 18 aprilie 2002, fără să 

afecteze actualele relaţii contractuale în vigoare 

privind aceste aparate.
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