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ANEXĂ 

 

 

Partea 1 Rezumatul consultării părților interesate cu privire la monedele de 1 și 2 

cenți, realizată în 

noiembrie/decembrie 2017 

 

A. Context 

Printr-un e-mail din 9 noiembrie 2017, Comisia a informat părțile interesate în ceea ce 

privește monedele euro cu privire la un sondaj electronic, lansat în acea zi, referitor la 

costurile și utilizarea monedelor de 1 și 2 cenți. Părților interesate li s-a solicitat să răspundă la 

chestionar. Întrebările din sondaj au fost adaptate diferitelor roluri ale părților interesate în 

cadrul circuitului numerarului pentru monedele de 1 și 2 cenți. 

Următoarele părți interesate au fost rugate să răspundă: 

 autoritățile naționale din zona euro, ca emitenți legali ai monedelor euro; 

 statele membre din afara zonei euro (cu posibilitatea de derogare sau de neparticipare); 

 Banca Centrală Europeană; 

 băncile centrale naționale din zona euro; 

 monetăriile europene care produc monede euro; 

 toate asociațiile europene relevante: trei asociații bancare, o asociație de procesare a 

numerarului, două asociații de comercianți cu amănuntul și două asociații de 

consumatori. 

Termenul limită pentru răspuns a fost prelungit o singură dată. În final, părțile interesate au 

avut la dispoziție perioada până la 31 decembrie 2017 pentru a furniza informațiile. 

B. Rata de răspuns 

Aproape toate părțile interesate publice au răspuns la chestionar. Toate asociațiile private din 

sectorul bancar și asociațiile pentru gestionarea numerarului în monede euro au răspuns.  

Nu au existat declarații din partea comercianților cu amănuntul europeni sau a organizațiilor 

europene ale consumatorilor. Cu toate acestea, 12 organizații naționale ale comercianților cu 

amănuntul au răspuns la sondaj, probabil pentru că au primit informația de la asociația 

europeană la care sunt afiliate. Asociația consumatorilor din UE a declarat că nu dispune de 

date sau dovezi privind faptele la care se referă întrebările. 

Nu toate părțile interesate publice și private au răspuns la toate întrebările adresate. 

C. Analiză succintă a răspunsurilor grupurilor părților interesate 

1. Emitenții legali 

Referitor la costurile de achiziție a monedelor de 1 și 2 cenți, doi emitenți legali au raportat că 

acestea au scăzut iar trei emitenți legali au declarat că aceste costuri au crescut. 

Trei emitenți legali au afirmat că ar putea obține monede de 1 cent la un preț inferior valorii 

nominale a acestora. Achizițiile publice par să genereze costuri ridicate pentru obținerea 
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monedelor de 1 cent în majoritatea cazurilor. În general, costul obținerii monedelor de 1 cent 

pentru toți emitenții legali variază între 0,9 și 2,0 cenți. 

 

2. Statele membre din afara zonei euro 

Patru state membre care nu participă la euro (încă) au răspuns la chestionar. Două dintre 

acestea au monede naționale de circulație cu o valoare nominală mai mică de 1 cent. La 

substituirea cu moneda euro, două dintre aceste state membre ar prefera ca moneda de cinci 

cenți să fie moneda cu cea mai mică valoare în cenți. 

3. BCE și băncile centrale naționale din zona euro 

BCE a afirmat că eliminarea potențială a monedelor de 1 și 2 cenți și introducerea unui sistem 

de rotunjire a sumei finale pentru achiziții la cea mai apropiată valoare de 5 cenți pentru 

plățile în numerar nu este preconizată a avea un impact semnificativ asupra stabilității 

prețurilor. 

Treisprezece bănci centrale naționale au răspuns la sondaj. În general, returnarea monedelor 

de 1 și 2 cenți către banca centrală națională este scăzută din cauza circulației 

necorespunzătoare - din motive legate de costurile de transport, de geografie și, în unele 

cazuri, de politicile acestora cu privire la depozitarea monedelor, deși taxele aferente nu diferă 

în funcție de valoarea nominală. 

4. Monetăriile europene 

Șapte monetării care produc monede euro au răspuns la chestionar. Patru dintre acestea au 

declarat că nu pot să producă monede de 1 cent sub valoarea nominală, iar pentru unele dintre 

acestea, același lucru este valabil și pentru moneda de 2 cenți. Unele monetării au afirmat că 

producția sub valoarea nominală nu a fost niciodată posibilă, nici atunci când costurile de 

producție și pentru achiziția metalului erau mai scăzute. Câteva monetării speră să scadă 

costul monedelor de 1 și 2 cenți ca urmare a caracteristicilor de reducere a costurilor 

convenite începând cu 2018. 

În majoritatea cazurilor, eliminarea monedelor de 1 și 2 cenți ar avea un impact scăzut sau 

inexistent în ceea ce privește alocarea de personal în cadrul monetăriei. Numărul de lucrători 

care se ocupă de aceste monede este, în general, foarte scăzut, cu excepția unui stat membru 

în care sunt luate în considerare și locurile de muncă pentru producția de flanuri, ambalare, 

depozitare și reciclare. 

O monetărie sugerează că, în orice caz, monedele de 1 și 2 cenți sunt critice din punct de 

vedere ecologic. 

O monetărie a raportat că achiziția comună de flanuri de către mai multe monetării a eșuat. 

5. Agenții care operează cu numerar 

Se pare că agenții specializați care operează cu numerar (societățile de manipulare a 

monedelor/societățile de transport de numerar) sunt împărțiți între beneficiile și viitorul 

monedelor de 1 și 2 cenți. Returnarea monedelor de 1 și 2 cenți către societățile care operează 

cu numerar pare să fi încetinit în timp în unele cazuri. Nu a fost furnizată nicio indicație cu 

privire la tendințele prețului manipulării monedelor de 1 și 2 cenți. 
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6. Băncile comerciale 

Patru bănci comerciale naționale, inclusiv două din aceeași țară, au răspuns direct. 

Se pare că nu există nicio diferență în ceea ce privește condițiile și taxele percepute pentru 

depozitare în funcție de valoarea nominală. 

Băncile dintr-un stat membru din zona euro par să dețină stocuri mari de monede de 1 și 2 

cenți. O bancă a înregistrat o cerere mare pentru aceste monede, dar puține depozite. O altă 

bancă a raportat că retragerile și depozitele de monede de 1 și 2 cenți se diminuează. 

Trei bănci consideră că circulația monedelor de 1 și 2 cenți nu a scăzut, în raport cu circulația 

altor valori nominale. 

Băncile au raportat că profilul clientului pentru monedele de 1 și 2 cenți nu s-a schimbat. 

Au existat opinii mixte privind tendințele de tarifare a serviciilor cu numerar în bănci. 

7. Comercianții cu amănuntul 

Douăsprezece organizații naționale de comercianți cu amănuntul au răspuns la sondaj (prin 

intermediul asociației europene la care sunt afiliate). Opiniile privind modificările de preț și 

obiceiul de rotunjire a sumei finale variază foarte mult: unii comercianți cu amănuntul au 

afirmat că clienții nu au fost deloc de acord cu rotunjirea și că unii clienți ar plăti mai mult iar 

alții ar plăti mai puțin (însă acest lucru s-a uniformizat în timp); conform unei alte opinii, 

comercianții cu amănuntul au rotunjit întotdeauna în jos suma finală. 

Două organizații de comercianți cu amănuntul nu ar exclude creșterea prețurilor la articolele 

individuale dacă s-ar introduce rotunjirea. Șapte comercianți cu amănuntul au declarat în mod 

clar că nu ar introduce o creștere unică a prețurilor odată cu introducerea rotunjirii. 

O organizație de comercianți cu amănuntul își exprimă temerea că, dacă rotunjirea s-ar limita 

la plată în numerar, clienții ar decide ce mijloc de plată să folosească în funcție de care sumă 

este mai mică: suma rotunjită (achitare de numerar) sau suma exactă (plata electronică). Acest 

lucru ar întârzia plata la case. 

Unele organizații de comercianți cu amănuntul au subliniat că monedele de 1 și 2 cenți ar fi în 

continuare importante pentru prețurile la produsele alimentare. 

Doi comercianți cu amănuntul au solicitat în mod deschis eliminarea monedelor de 1 și 2 

cenți. 

8. Consumatorii 

Asociația europeană a consumatorilor a subliniat că nu au fost colectate suficiente dovezi 

privind această chestiune și că, în general, consumatorii ar trebui să aibă la dispoziție opțiuni 

de plată care să le reflecte preferințele individuale. 

 



 

4 

 

Partea 2 Discuțiile purtate în cadrul grupurilor de experți (2013 - toamna anului 

2017) 

În urma primei comunicări a Comisiei cu privire la monedele euro (2013) și a introducerii 

normelor de rotunjire în încă trei state membre participante, mai multe grupuri de experți ale 

Comisiei care se ocupă de numerarul în euro au discutat (ocazional) despre viitorul monedelor 

de 1 și 2 cenți. Grupurile cele mai implicate au fost cele care se întâlnesc în mod regulat
1
 

precum:  

 grupul de utilizatori ai numerarului în euro, care analizează utilizarea numerarului în 

euro (atât a monedelor, cât și a bancnotelor) din perspectiva cetățenilor și a 

comercianților cu amănuntul;  

 subcomitetul pentru monedele euro, care ia în considerare aspectele legate de eficiență 

și de politică ale monedelor euro;  

 grupul de lucru al directorilor de monetării, care are o viziune tehnică asupra 

monedelor euro;  

 și comitetul pentru transportul rutier transfrontalier de numerar în euro, care 

analizează modul în care să se mențină condiții de concurență echitabile pentru 

manipularea specializată a numerarului în zona euro.  

Tema a fost, de asemenea, discutată cu experți în cadrul adunărilor ad-hoc, cum ar fi cea 

privind domeniul de aplicare și efectele statutului de mijloc legal de plată al numerarului în 

euro (2014). 

În funcție de orientarea preferată a politicii lor și de rolul în cadrul circuitului numerarului, 

unele grupuri de experți sunt, în mod firesc, mai puțin preocupate de monedele de 1 și 2 cenți 

decât altele. În ansamblu, opiniile au fost mixte (chiar și în cadrul aceluiași grup), reieșind 

două puncte de vedere principale: unul vizează mai mult „costul circuitului de numerar” și 

aspectele fiscale ale emiterii de monede de 1 și 2 cenți, în timp ce celălalt privește mai mult 

modul în care clienții ar reacționa la retragerea monedelor și modul în care comercianții cu 

amănuntul s-ar adapta la retragere. 

În timp ce prima abordare ar favoriza retragerea imediată din circulație a monedelor de 1 și 2 

cenți, cea de-a doua ajunge la o concluzie mai prudentă. Indiferent de context, luând în 

considerare ambele puncte de vedere principale, s-ar putea formula următoarele concluzii. 

1. Există o înțelegere comună la nivelul grupurilor legată de faptul că continuarea emiterii 

monedelor de 1 și 2 cenți este problematică, deoarece costurile de producție sunt ridicate, 

iar aceste valori nominale mici nu sunt recirculate în mod eficient. 

2. Orice acțiune politică care urmează să fie luată cu privire la monedele de 1 și 2 cenți (de a 

opri sau de a continua emiterea monedelor) ar trebui să se bazeze pe o evaluare 

cuprinzătoare a situației, luând în considerare toate aspectele relevante și informând 

publicul în mod eficient. 

 

 

* * * 

                                                 
1
 Grupurile de experți se reunesc o dată la 4 luni sau la 2 ani, în funcție de grup. 
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