
 

RO   RO 

 

 

 
COMISIA 
EUROPEANĂ  

Bruxelles, 19.12.2018  

COM(2018) 787 final/2 

 

This document corrects document COM(2018) 787 final of 27.11.2018 

Concerns all language versions. 

Paragraphs 2.8.1 and 2.8.2 are concerned. 

The text shall read as follows: 

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU 

privind evoluțiile recente în ceea ce privește monedele euro 

 



 

1 

 

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU 

privind evoluțiile recente în ceea ce privește monedele euro 

 

SECȚIUNEA 1. INTRODUCERE  

Introducerea monedei euro ca monedă unică europeană a reprezentat un important pas înainte 

în vederea integrării europene. Numerarul în euro reprezintă un mijloc dominant de plată, iar 

monedele euro joacă un rol important în acest sens. Cetățenii și comercianții cu amănuntul 

folosesc numerarul în tranzacțiile zilnice pentru a efectua plăți sau pentru a da rest. 

Deși monedele euro sunt emise la nivel național, Consiliul este cel care standardizează 

valorile nominale și specificațiile tehnice ale acestora.
1
 De la introducerea bancnotelor și 

monedelor euro la 1 ianuarie 2002, țările din zona euro au emis în mod colectiv aproape 127 

de miliarde de monede euro, evaluate la un total de aproximativ 28 de miliarde EUR. 

Emisiunea de monede euro, care acoperă opt valori nominale cuprinse între un cent și doi 

euro
2
, a rămas neschimbată încă de atunci.  

Utilitatea celor două valori nominale mai mici (1 și 2 cenți) a făcut obiectul dezbaterii încă de 

la introducerea lor. Principalele aspecte ale acestei dezbateri sunt costurile ridicate de 

producție și de manipulare a acestor monede în comparație cu valoarea lor nominală, rata 

ridicată a pierderilor acestor monede și scăderea puterii de cumpărare a acestor două valori 

nominale mici după mai mult de 16 ani de la introducerea bancnotelor și a monedelor euro.
3
  

Comisia a efectuat o evaluare a impactului
4
 cu privire la emiterea de monede de 1 și 2 cenți, 

în vederea pregătirii comunicării sale din 2013.
5
 Această evaluare a impactului a fost 

prezentată ca document de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește comunicarea.
6
 Aceasta a 

subliniat patru scenarii posibile, variind de la nicio schimbare până la scoaterea monedelor din 

circulație și introducerea regulilor de rotunjire.
7
 În discuțiile ulterioare, majoritatea statelor 

                                                           
1
  Articolul 128 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 

2 Articolul 1 și anexa 1 la Regulamentul (UE) nr. 729/2014 al Consiliului (JO L 194, 2.7.2014, p. 1). 
3
  Între ianuarie 2002 și începutul anului 2018, prețurile de consum au crescut cu 28 %, măsurate prin indicele 

armonizat cumulat al prețurilor de consum (sursa: Eurostat). Un bun de consum la prețul de 0,78 EUR în 

2002 costă astăzi 1 EUR; un bun de consum care se vindea la prețul de 1 EUR în 2002 se vinde cu 1,28 EUR 

în 2018. 
4
  Articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 651/2012 privind emiterea de monede euro (JO L 201, 27.7.2012, p. 

135) obligă Comisia să evalueze continuarea emiterii monedelor de 1 și 2 cenți printr-o evaluare a 

impactului, care trebuie să includă, în special, o analiză cost-beneficiu și care trebuie să ia în considerare 

costurile reale de producție a acestor monede în raport cu valoarea și beneficiile acestora. 
5 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Aspecte legate de continuarea emiterii 

monedelor de 1 și 2 cenți, COM(2013)281 final (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?uri=celex%3A52013DC0281). 
6
  SWD/2013/0175 final (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013SC0175) 

7 Cele patru scenarii prezentate au fost: (1) „scenariul menținerii statu-quo-ului”: continuarea emiterii 

monedelor în condițiile de emitere din prezent, fără a aduce modificări de natură juridică sau materială 
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membre s-au pronunțat în favoarea continuării emiterii monedelor de 1 și 2 cenți, examinând 

în același timp soluții posibile de reducere a costurilor de producție fără a modifica aspectul 

exterior și parametrii monedelor. 

Acest nou raport respectă considerentul 7 din Regulamentul (UE) nr. 651/2012 privind 

emiterea de monede euro (JO L 201, 27.7.2012, p. 135), care prevede că „Folosirea 

diferitelor valori nominale ale monedelor euro și ale bancnotelor euro, astfel cum este 

practicată în prezent, ar trebui examinată periodic și cu atenție de instituțiile competente pe 

baza criteriilor de cost și de acceptabilitate de către public”. De asemenea, acesta 

actualizează constatările comunicării din 2013.  

În secțiunea 2, raportul face un bilanț
8
 al utilizării monedelor de 1 și 2 cenți și al evoluției 

percepției lor.
9
 Se propun, de asemenea, posibile opțiuni de politică pentru continuarea 

discuțiilor.
10

 Recent, a fost organizată o consultare amplă a părților interesate cu privire la 

problemele asociate cu aceste monede, conform foii de parcurs care a inițiat prezentul 

raport.
11

 Părțile interesate consultate și rezultatele consultărilor sunt descrise în partea I a 

anexei la prezentul raport. Opțiunile de politică pentru aceste monede, prezentate în raport, au 

provenit în urma consultării respective.  

Secțiunea 3 analizează cele mai recente evoluții în ceea ce privește elementele de securitate 

ale monedelor. Este esențial ca cetățenii și comercianții cu amănuntul să aibă încredere în 

monedele euro de orice valoare nominală pentru ca acestea să rămână un mijloc de plată 

eficient și atractiv. Numărul total de monede euro falsificate (50 de cenți, 1 euro și 2 euro) 

detectate în circulație și raportate a fost întotdeauna relativ stabil.
12

 Deși tehnologia de 

producție a monedelor, prin care monedele emise sunt tot mai sigure, a progresat, iar 

                                                                                                                                                                                     
contextului actual; (2) „scenariul emiterii la costuri reduse”: emiterea la costuri reduse prin schimbarea 

compoziției materialului din care este fabricată moneda sau prin creșterea eficienței producerii monedelor, 

sau prin ambele metode; (3) „scenariul retragerii rapide din circulație”: eliminarea și retragerea monedelor de 

1 și 2 cenți într-o perioadă scurtă de timp și introducerea regulilor de rotunjire; (4) „scenariul eliminării 

treptate”: încetarea emiterii de monede de 1 și 2 cenți și introducerea regulilor de rotunjire. Deși, de 

asemenea, în cadrul acestui scenariu, emiterea de monede ar înceta și s-ar aplica reguli de rotunjire 

obligatorii, monedele existente ar rămâne totuși mijloc legal de plată. Monedele de 1 și 2 cenți ar putea fi 

încă utilizate, dar numai pentru plata sumei finale rotunjite. Deoarece nu s-ar mai emite monede noi, se 

așteaptă ca aceste monede să dispară treptat din circulație, din cauza ratei mari a pierderilor și a faptului că 

acestea nu reprezintă mijloace de plată convenabile. 
8
 În contextul evaluării sale periodice, menționată la considerentul 7 din Regulamentul (UE) nr. 651/2012 privind 

emiterea de monede euro (JO L 201, 27.7.2012, p. 135). 
9
 A se vedea anexa, partea 2. 

10 În ceea ce privește comunicarea din 2013, nu au reieșit dovezi din analiza și discuțiile purtate pentru a 

diferenția monedele de 1 și 2 cenți, în ceea ce privește opțiunile de politică. Nu au existat dovezi empirice și 

nici considerente economice și sociale care să indice o astfel de diferențiere. 
11 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3071370_ro  
12 În medie, anual, sunt detectate în circulație aproximativ 150 000 de falsuri, dintre care cele mai multe sunt 

monede false de 2 euro. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3071370_en


 

3 

 

autentificarea automată a monedelor este consacrată ca fiind o modalitate de detectare a 

falsificării
13

, calitatea anumitor falsuri s-a îmbunătățit de asemenea.  

Secțiunea 4 concluzionează, prezentând recomandări în urma principalelor constatări din 

prezentul raport.  

SECȚIUNEA 2.  MONEDELE DE 1 ȘI 2 CENȚI: EVOLUȚII ȘI DEZBATERI ÎN URMA COMUNICĂRII 

COMISIEI DIN 2013  

2.1 Utilizarea monedelor de 1 și 2 cenți pentru efectuarea de plăți 

Monedele de 1 și 2 cenți sunt necesare pentru a cumpăra bunuri sau servicii al căror cost total 

nu se termină în zero sau cinci cenți (adică prețul unei singure achiziții sau suma tuturor 

achizițiilor nu este o cifră rotundă) și unde este de așteptat ca plata să se facă în numerar sau 

numerarul este mijlocul de plată dominant. În general, acest lucru este valabil în cazul 

achizițiilor relativ mici
14

 de produse alimentare și de produse durabile din supermarketuri, 

brutării și de la comercianții cu amănuntul mai mici și de produse în vrac cumpărate în funcție 

de greutate, volum etc, în piețele săptămânale sau la măcelării sau stații de alimentare. 

Cheltuielile din supermarketuri și din magazinele mai mici reprezintă în continuare o mare 

parte din bugetul de subzistență al consumatorilor. Cu toate acestea, majoritatea bunurilor de 

consum nu se mai încadrează în această categorie, deoarece prețurile produselor individuale 

sunt mai mari și, prin urmare, sunt de regulă rotunjite
15

 și/sau deoarece plățile se efectuează 

prin alte mijloace de plată decât numerarul. În cazurile în care plățile în numerar implică 

utilizarea monedelor de 1 și 2 cenți, aceste valori nominale sunt predominant folosite pentru a 

da restul („utilizare într-un singur sens”). De obicei, consumatorii primesc mai multe monede 

de 1 și 2 cenți decât cheltuiesc. 

2.2. Modificări în ceea ce privește emiterea monedelor de 1 și 2 cenți  

Emiterea monedelor de 1 și 2 cenți a tot crescut din 2002, iar rata de emitere crește mai repede 

decât pentru celelalte valori nominale ale monedelor euro. De fapt, din punct de vedere 

statistic, fiecare cetățean al zonei euro deține în prezent 181 de monede de acest tip, în timp ce 

în momentul comunicării Comisiei din 2013 fiecare cetățean deținea 145 de monede. În 

prezent, aproape jumătate din toate monedele euro emise sunt monede de 1 și 2 cenți.  

                                                           
13 Instituțiile de credit și agenții specializați care operează cu numerar trebuie să autentifice monedele euro în 

timp ce utilizează aparate autorizate de procesare a monedelor în conformitate cu Regulamentul (UE) 

nr. 1210/2010, JO L 339, 22.12.2010, p. 1. Monedele improprii (de exemplu, monedele deteriorate) trebuie 

retrase. Statele membre trebuie, de asemenea, să se asigure că falsurile sunt detectate și transmise autorităților 

competente de aplicare a legii; a se vedea Regulamentul (UE) nr. 1338/2001, astfel cum a fost modificat, 

JO L 181, 4.7.2001, p. 6. 
14 Valoarea medie a unei operațiuni cu numerar în zona euro este în prezent de 12,38 EUR, deși obiceiurile de 

plată diferă între statele membre; a se vedea Seria de articole ocazionale nr. 201, BCE, noiembrie 2017: 

„Utilizarea numerarului de către gospodăriile din zona euro”, p. 20. 
15

 Astfel de bunuri includ îmbrăcăminte, încălțăminte, dispozitive electronice, accesorii și mobilier. Din ce în ce 

mai mult, consumul „în altă parte decât acasă” (cum ar fi băuturi, gustări, presa tipărită, bilete sau vizite la 

restaurante) aduce cu sine prețuri rotunjite. 
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Anul Toate monedele 

euro 

(miliarde) 

Toate monedele de 1 

și 2 cenți 

(miliarde) 

Procentul reprezentat de monedele de 1 și 

2 cenți (din totalul monedelor emise în 

zona euro) 

Decembrie 2002 40 14 35 % 

Sfârșitul anului 2004 54 21 39 % 

Sfârșitul anului 2007 73 31 42 % 

Sfârșitul anului 2012 102 47 46 % 

Sfârșitul anului 2017 126 61 48 % 

(Sursă: Banca Centrală Europeană, toate cifrele sunt rotunjite) 

Rata monedelor de 1 și 2 cenți care se întorc la băncile centrale naționale este cea mai scăzută, 

comparativ cu toate celelalte valori nominale. Utilizarea într-un singur sens, rata scăzută de 

revenire la băncile centrale naționale și o creștere constantă a emiterii de monede de 1 și 2 

cenți confirmă ipoteza că aceste valori nominale nu circulă eficient între operatorii economici, 

ci, în mare parte, sunt tezaurizate sau se pierd. 

2.3 Costurile „utilizării într-un singur sens” și rata ridicată de emitere a monedelor de 1 

și 2 cenți  

Monedele euro reprezintă un mijloc legal de plată,
16

 iar punerea la dispoziția publicului a unui 

mijloc legal de plată are și ea un cost. Costurile generate de monedele de 1 și 2 cenți includ 

producția flanurilor, precum și de baterea, emiterea, procesarea și punerea în circulație sau 

recircularea acestor valori nominale. De asemenea, monedele pierdute generează și costuri de 

mediu.
17

 Deoarece nu există un stimulent eficient pentru recircularea acestor valori nominale, 

se emit tot mai multe monede de 1 și 2 cenți, ceea ce crește și mai mult costurile totale. 

În general, veniturile provenite din emiterea monedelor de 1 cent sunt negative, având în 

vedere că costurile de achiziție singure depășesc deja valoarea nominală a monedei.
18

 Din 

punct de vedere fiscal, emiterea monedelor cu această valoare nominală este o activitate care 

generează pierderi pentru statele membre. În timpul consultării cu părțile interesate din 

2017
19

, majoritatea țărilor din zona euro au raportat că costul de achiziție al monedelor de 2 

cenți se situează sub valoarea nominală a acestora. 

2.4 Cum reacționează statele membre la creșterea costurilor și la emiterea monedelor 

de 1 și 2 cenți 

Statele membre au abordat costurile și cererea în moduri diferite. 

                                                           
16

 Articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 974/98 privind introducerea euro, JO L 139, 11.5.1998, p. 1. 
17

 Monedele de 1 și 2 cenți sunt monede de oțel placate cu cupru. Monedele abandonate sfârșesc de regulă pe 

terenurile publice, în deșeurile menajere sau în instalațiile de incinerare. 
18

 În urma unui studiu realizat în 2017, numai trei state membre (din cele nouă care au răspuns) au raportat că 

costurile de achiziție ale monedelor de 1 cent s-au situat sub valoarea lor nominală. În ceea ce privește 

monedele de 2 cenți, șase din nouă țări au raportat că costurile de achiziție s-au situat sub valoarea nominală. 
19

  A se vedea anexa, partea 1 capitolul C.1. 
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O posibilitate este rotunjirea în sus sau în jos la cei mai apropiați cinci cenți, la efectuarea 

unei plăți în numerar. Suma finală a achizițiilor care se termină în unu, doi, șase sau șapte 

cenți este rotunjită în jos, în timp ce o sumă care se termină în trei, patru, opt sau nouă cenți 

este rotunjită în sus. De exemplu, pentru o sumă finală de achiziție de 3,58 EUR sau 

3,62 EUR, trebuie plătită în numerar suma de 3,60 EUR, în timp ce pentru sumele de 

3,63 EUR sau 3,67 EUR, va trebui plătită în numerar suma de 3,65 EUR. Această rotunjire 

implică pierderea sau câștigarea a cel mult doi cenți la rotunjirea finală, câștigurile și 

pierderile ajustându-se în timp. Acest lucru reduce, așadar, efectiv utilizarea monedelor de 1 

și 2 cenți.  

Un număr tot mai mare de țări folosește această metodă: începând din 2002, în Finlanda este 

obligatorie rotunjirea sumei finale de achiziție pentru plata în numerar la cei mai apropiați 

cinci cenți; în 2004, rotunjirea a devenit practica standard în Țările de Jos; în 2014, Belgia a 

introdus o lege care prevedea rotunjirea voluntară, urmată de Irlanda în 2015; în 2017, Italia a 

adoptat o lege care impune obligativitatea cu privire la rotunjire și a încetat baterea monedelor 

de 1 și 2 cenți. Cu toate acestea, rotunjirea nu a devenit încă o practică obișnuită nici în 

Belgia, nici în Italia. 

Unele state membre schimbă diferite valori nominale de monede euro cu monede de 1 cent 

din stocurile de monede ale altor state membre ale UE, la valoarea nominală, pentru a diminua 

costurile de producție sau de achiziție ale acestei valori nominale. 

2.5 Răspunsul comercianților cu amănuntul la costurile generate de monedele de 1 și 2 

cenți 

Comercianții cu amănuntul (inclusiv supermarketurile) trebuie, în mod firesc, să se adapteze 

obiceiurilor și preferințelor de plată ale consumatorilor. Comercianții cu amănuntul joacă un 

rol esențial, deoarece aceștia sunt principalii jucători care inițiază utilizarea într-un singur 

sens, oferind monede de 1 și 2 cenți ca rest. Această procedură va dura atât timp cât nu există 

nicio rotunjire, iar costurile generate de utilizarea acestor valori nominale continuă să fie 

suportate de clienți. 

În unele cazuri, procurarea de monede de 1 și 2 cenți noi de la o bancă comercială prin 

intermediul băncii centrale naționale poate fi mai puțin costisitoare pentru comercianții cu 

amănuntul decât punerea monedelor în circulație de la agenții specializați care operează cu 

numerar, deoarece a doua opțiune implică costuri mai mari de manipulare. Chiar dacă băncile 

comerciale percep o taxă pentru retragerea de monede noi de 1 și 2 cenți, comercianții cu 

amănuntul plătesc adesea mai puțin pentru monede noi decât ar trebui să plătească în cazul în 

care ar comanda monede de la agenții specializați care operează cu numerar.
20

 Ca urmare, se 

emit monede noi, în timp ce stocurile de monede metalice se acumulează la nivelul celor care 

operează cu numerar. 

                                                           
20

 Unii comercianți cu amănuntul au raportat că un fișic de monede care conține 50 de monede de 1 cent poate 

costa până la 50 de cenți, această valoare adăugându-se la valoarea nominală a monedelor din fișic. 
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2.6 Ce crede publicul despre monedele de 1 și 2 cenți 

Începând din 2014, Comisia realizează sondaje de opinie anuale referitoare la aceste 

monede.21 Marea majoritate a populației din zona euro este în favoarea anulării acestor valori 

nominale, după cum reiese din răspunsurile la întrebarea de mai jos din cadrul sondajului. 

Există puține schimbări în ceea ce privește această mare majoritate de-a lungul anilor. 

 

  

                                                           
21

 Rapoartele Flash Eurobarometru privind zona euro: FL 405, FL 429, FL 446 și FL 458: 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/index#p=1&instruments=FLASH 

DA NU Nicio părere

60% 37% 3%

59% 38% 2%

62% 36% 2%

64% 33% 3%2017

„Sunteți în favoarea eliminării monedelor de 1 și 2 cenți în zona euro și a aplicării rotunjirii obligatorii în sus sau în jos a sumei finale 

de achiziție în magazine și în supermarketuri (adică prețurile pot fi în continuare stabilite la orice valoare în cenți dar suma finală de 

achiziție este rotunjită la case la o valoare de 0 sau de 5 cenți, adică la suma cea mai apropiată de 0 sau 5?)”

Anul Eurobarometru

2014

2015

2016

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/index#p=1&amp;instruments=FLASH
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Analizând rezultatele actuale pentru fiecare țară din zona euro, niciuna dintre acestea nu mai 

afișează o majoritate absolută în favoarea păstrării acestor două valori nominale. 

 

(Sursă: Eurobarometru 2017) 

 

2.7 Preocupări legate de faptul că rotunjirea la cei mai apropiați cinci cenți ar crește 

prețurile de consum și inflația 

O altă problemă importantă în dezbaterea privind scoaterea din circulație a monedelor de 1 și 

2 cenți este inflația și inflația percepută. Rotunjirea sumei finale ar putea determina 

consumatorii să se aștepte la rotunjiri sistematice în sus sau chiar la creșterea prețurilor în 

viitor. Această preocupare apare de fapt în cazul în care rotunjirea afectează bunuri care sunt 

cumpărate în mod frecvent și plătite de obicei în numerar și ar putea, astfel, influența 

așteptările privind inflația („inflația percepută”). Cu toate acestea, nu se preconizează că 

eliminarea monedelor de 1 și 2 cenți și aplicarea regulilor de rotunjire va afecta în mod 

semnificativ stabilitatea prețurilor, deoarece: 

 costurile mai mici pentru gestionarea numerarului ar putea permite comercianților cu 

amănuntul să scadă prețurile. 

 dacă s-ar introduce rotunjirea, nu ar exista niciun fel de schimbare a modului în care se 

măsoară inflația, utilizând indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC)
22

, sau a 

modului de măsurare a consumului privat. Nu ar exista deci „cifre noi”. Autoritățile de 

statistică ar continua să folosească prețurile cotate (adică prețurile nerotunjite), fără nicio 

distorsiune sistematică la însumare, atunci când se calculează indicii prețurilor. 

                                                           
22

 În zona euro, IAPC măsoară modificarea în timp a prețurilor bunurilor de consum și ale serviciilor 

achiziționate, utilizate sau plătite de gospodăriile din zona euro. IAPC folosește o metodologie unică 

convenită pentru ca datele din diferite țări să fie ușor comparabile. 
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 Scoaterea din circulație a monedelor de 1 și 2 cenți ar putea oferi producătorilor și 

comercianților cu amănuntul posibilitatea de a schimba în același timp un set mai larg de 

prețuri individuale cotate. Aceasta ar putea duce apoi la o creștere a nivelului general al 

prețurilor și - cel puțin ca fenomen unic - la o inflație mai mare. Cu toate acestea, este de 

așteptat ca transparența prețurilor, vigilența consumatorilor și concurența în sectorul 

comerțului cu amănuntul să limiteze acest risc. Potrivit unei părți interesate, nu se poate 

exclude nici posibilitatea ca suma finală de achiziție să poată fi rotunjită în jos, în general 

pe termen mediu, ca urmare a comportamentului concurențial.
23

 

 Experiența țărilor care limitează utilizarea monedelor de 1 și 2 cenți pentru plățile în 

numerar, cum ar fi Finlanda, Țările de Jos sau Irlanda, confirmă faptul că practica rotunjirii 

plăților în numerar nu a avut un impact măsurabil asupra inflației prețurilor de consum, 

astfel cum a fost măsurată prin intermediul IAPC sau al deflatorului de consum privat. 

 

2.8  Examinarea emiterii monedelor de 1 și 2 cenți, pe baza criteriilor de cost și de 

acceptabilitate de către public  

Aplicarea criteriilor de cost și de acceptabilitate de către public a monedelor de 1 și 2 cenți 

prezintă imaginea de mai jos: 

(1) Din cauza puterii lor de cumpărare reduse, monedele de 1 și 2 cenți sunt utilizate cu 

preponderență într-un singur sens, ceea ce duce la o tezaurizare și o pierdere de 

monede. 

(2) Guvernele care emit aceste monede înregistrează pierderi, cu senioraj negativ (cel 

puțin pentru moneda de 1 cent). 

(3) Costurile de manipulare a monedelor sunt ridicate în comparație cu valoarea nominală 

a acestor monede. Comercianții cu amănuntul plătesc până la 1 euro pentru un fișic cu 

50 de monede de 1 cent. 

(4) În rândul publicului larg, există o majoritate stabilă în favoarea scoaterii din circulație 

a monedelor de 1 și 2 cenți, așa cum reiese din datele prezentate în tabelul anterior. 

(5) Reducerea costurilor de producție are limite
24

. Într-un context de inflație pozitivă, 

aceasta nu face decât să genereze efecte temporare până când costurile de producție 

depășesc din nou valoarea nominală și nu răspunde la celelalte provocări generate de 

monedele de 1 și 2 cenți: tezaurizarea și pierderea vor continua. 

                                                           
23

 EHI Retail Institute/Deutsche Bundesbank, Coins Study: Impact assessment of rounding in the retail sector 

(Studiu privind monedele: evaluarea impactului rotunjirii în sectorul comerțului cu amănuntul) (2015), p. 51. 
24

  Statele membre au convenit noi standarde de fabricare a monedelor de 1 și 2 cenți, pentru a le produce mai 

eficient din punct de vedere al costurilor, fără a le schimba aspectul, continuând în același timp să respecte 

specificațiile tehnice stabilite în Regulamentul (UE) nr. 729/2014 al Consiliului. Noile standarde se aplică 

producției lansate în 2017. Monedele fabricate în conformitate cu standardele vechi pot fi utilizate în paralel. 
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Întreruperea acestor monede ar constitui o posibilitate de a aborda dezavantajele și 

provocările legate de utilizarea lor, astfel cum s-a subliniat mai sus. Cu toate acestea, se 

justifică o analiză mai aprofundată a implicațiilor oricărei eventuale suspendări. Se înțelege că 

statele membre pot emite monede euro sub rezerva aprobării de către BCE a volumului 

emisiunii.
25

Regulamentul (UE) nr. 651/2012 conține, pe de altă parte, norme obligatorii 

pentru emiterea de monede euro, pentru a preveni practicile diferite la nivelul statelor membre 

și pentru a realiza un cadru suficient de integrat pentru moneda unică.
26

 

Următoarele două subsecțiuni discută avantajele și dezavantajele atât privind retragerea, cât și 

eliminarea treptată a acestor monede.  

2.8.1 Avantajele și dezavantajele retragerii monedelor și pierderea rapidă a statutului de 

mijloc legal de plată 

În cazul în care statele membre hotărăsc să retragă aceste monede, emiterea lor ar urma să fie 

oprită, iar acestea își vor pierde statutul de mijloc legal de plată destul de rapid, eventual 

existând dreptul de a le răscumpăra la băncile centrale, chiar și după pierderea acestui statut. 

Ar fi necesară rotunjirea obligatorie a sumei finale de achiziție la cei mai apropiați cinci cenți 

pentru plățile în numerar în întreaga zonă euro, pentru a se asigura faptul că aceeași regulă se 

aplică în același mod în întreaga zonă.
27

Monedele ar trebui să fie retrase în mod activ din 

circulație. 

Acest lucru ar implica: 

 economii de costuri imediate: nu ar mai exista costuri de producție sau de emitere și 

nici senioraj negativ; 

 nu ar mai exista costuri de manipulare pentru monedele de 1 și 2 cenți; 

 reacție rapidă la preferințele cetățenilor. 

Dezavantajul ar fi costurile unice de retragere. Ar fi necesară o analiză suplimentară pentru a 

obține o estimare.
28

 

                                                           
25

 A se vedea articolul 128 alineatul (2) din TFUE. 
26

  A se vedea considerentul 2 din Regulamentul (UE) nr. 651/2012 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 4 iulie 2012 privind emiterea de monede euro. Prezentul regulament se bazează pe articolul 133 din 

TFUE. 
27

 În avizul său privind un proiect de lege belgian care prevede rotunjirea voluntară a plăților exprimate în euro, 

BCE (CON/2014/6, punctul 2.4) a subliniat că „prin urmare, pentru a menține unitatea și integritatea zonei 

monetare unice, BCE recomandă ca toate normele de rotunjire să fie stabilite într-o manieră armonizată la 

nivelul Uniunii, mai degrabă decât la nivel național.” BCE a repetat acest lucru în avizul său CON/2018/41 

din 4 septembrie 2018. 
28

  Aceste costuri sunt dificil de estimat, deoarece vor depinde de atitudinea cetățenilor din fiecare stat membru 

și de dorința lor de a returna efectiv monedele în valorile nominale retrase. Experiențele anterioare din 

perspectiva schimbării în euro indică faptul că astfel de costuri ar fi limitate, în special în ceea ce privește 

valorile nominale foarte scăzute, unde ratele actuale ridicate ale pierderilor indică deja o lipsă de disciplină în 

ceea ce privește aprecierea reală a valorii reprezentate de aceste monede. 
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2.8.2 Avantajele și dezavantajele eliminării treptate a monedelor și nepierderea imediată a 

statutului de mijloc legal de plată 

În cazul în care statele membre hotărăsc să elimine treptat aceste monede, emiterea lor ar 

înceta și ea, iar statutul de mijloc legal de plată ar fi retras doar mai târziu. Oprirea producției 

și a emiterii acestor monede ar avea un efect similar primului scenariu. Ele ar rămâne însă în 

circulație, dar ar dispărea încet-încet, pe măsură ce cantități mari de monede continuă să fie 

pierdute, fără a fi emise altele noi. Statutul de mijloc legal de plată al monedelor ar putea fi 

retras cel mai devreme atunci când circulația monedelor devine pur reziduală, menținând 

eventual dreptul de răscumpărare la băncile centrale, chiar și după ce statutul de mijloc legal 

de plată a luat sfârșit. Această măsură ar trebui să fie însoțită de rotunjirea obligatorie de 

îndată ce monedele încetează să mai fie emise, la fel ca în primul scenariu.  

Acest lucru ar implica: 

 nu ar exista costuri de retragere;  

 monedele de 1 și 2 cenți ar continua să fie utilizate pentru efectuarea de plăți pe o 

perioadă mai lungă. 

În comparație cu retragerea lor, acest lucru ar implica:  

 mai puține beneficii economice, având în vedere continuarea costurilor de manipulare 

pentru monedele de 1 și 2 cenți aflate în circulație până când numărul acestora ar 

scădea; 

 comercianții cu amănuntul ar trebui să continue operațiunile de prelucrare a monedelor 

de 1 și 2 cenți, deși mult mai puțin, ca urmare a rotunjirii; 

 absența unui răspuns imediat la dorințele celor mai mulți cetățeni din statele membre 

vizate.  

 

SECȚIUNEA 3.  PROTEJAREA MONEDELOR EURO ÎMPOTRIVA FALSIFICĂRII: ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CARACTERISTICILOR DE SECURITATE ALE MONEDELOR EURO PENTRU A 

MENȚINE MONEDELE CA MIJLOC DE PLATĂ SIGUR  

UE are un cadru juridic dezvoltat și încurajează cooperarea cu statele membre și cu 

autoritățile naționale pentru a se asigura că numerarul în euro este fiabil și că circulația 

numerarului se face în siguranță și cu eficiență. Există norme (inclusiv dispoziții de drept 

penal) pentru protejarea monedelor euro împotriva falsificării și pentru autentificarea acestora. 

Acestea sunt completate de prevederi legale privind reproducerea și privind medaliile și 
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jetoanele, pentru a se asigura că pot fi puse în circulație numai monede autentice și că numai 

ele sunt utilizate în circuitul de numerar.
29

 

Numărul de monede euro falsificate (50 de cenți, 1 euro, 2 euro) detectate în circulație și 

raportate este relativ stabil, cu o medie anuală de circa 150 000 de monede falsificate 

(reprezentând o valoare nominală de aproximativ 240 000 EUR).  

  

                                                           
29

 A se vedea o prezentare a actelor juridice relevante ale UE la adresa: https://ec.europa.eu/info/about-
european-commission/euro/euro-coins-and-notes/euro-coins/legislation-euro-coins_en  

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/euro/euro-coins-and-notes/euro-coins/legislation-euro-coins_en
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/euro/euro-coins-and-notes/euro-coins/legislation-euro-coins_en
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Numărul de monede euro falsificate depistate, per valoare nominală  

(Sursă: Centrul Tehnic și Științific European) 

 

În același timp, volumul total al monedelor aflate în circulație a continuat să crească de la 40 

de miliarde în 2002 la 125 de miliarde până la sfârșitul anului 2017. Ca urmare, raportul 

dintre falsurile detectate a scăzut în mod semnificativ în timp, de la 1 la fiecare 70 000 de 

monede autentice în 2007 la 1 la fiecare 120 000 în 2017 (luând din nou în considerare doar 

monedele de 50 de cenți, 1 euro, 2 euro). 

Cetățenii acordă puțină atenție aspectului exterior și caracteristicilor de securitate a 

monedelor. O mare parte a monedelor este păstrată în portofele și în casele de marcat ca 

mărunțiș, netrecând niciodată printr-o verificare profesională a autenticității. 

Specificațiile și caracteristicile tehnice ale tuturor valorilor nominale ale monedelor euro 

datează de la mijlocul anilor 1990, dar atât tehnologia de producție, cât și „calitatea” unor 

falsuri detectate au evoluat.  

Falsurile cu o calitate slabă a imaginii, dar cu proprietăți electromagnetice bune, pot intra pe 

piață prin intermediul automatelor și al mașinilor de vândut bilete. Unele mașini nu pot 

recunoaște imediat falsuri sofisticate și este probabil ca numărul de falsuri din circulație să fie 

mai mare decât numărul detectat.  

Zona euro trebuie să își continue eforturile de protejare a monedelor euro împotriva 

falsificării, pentru a le menține sigure și fiabile. Nu s-a luat încă în considerare modernizarea 

monedelor euro cu noi caracteristici de securitate. Banca Centrală Europeană a început să 

emită o nouă serie de bancnote cu caracteristici de securitate avansate. Poate ar fi timpul să 

începem să luăm în considerare necesitatea de a moderniza și monedele euro. 
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SECȚIUNEA 4.  CONCLUZII 

Prezentul raport descrie utilizarea monedelor de 1 și 2 cenți. El oferă statelor membre o bază 

pentru a analiza cea mai adecvată cale de urmat în ceea ce privește aceste două valori 

nominale la nivelul zonei euro.  

În ceea ce privește prioritățile în materie de protecție și securitate, Comisia va continua 

cooperarea cu statele membre pentru a îmbunătăți și mai mult detectarea falsurilor; în cadrul 

programului Pericles
30

 și al succesorului acestuia în contextul viitorului cadru financiar 

multianual
31

; va continua să acorde sprijin financiar autorităților competente ale statelor 

membre în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea în domeniul securității monedei; va 

explora care dintre noile caracteristici de securitate adecvate ar putea fi dezvoltate pentru 

utilizare în ceea ce privește monedele euro cu valoare nominală mare (monedele de 1 și 2 

euro); va continua discuțiile în forurile competente cu privire la modul în care ar putea fi 

emise monedele cu noi caracteristici de securitate, iar monedele de primă generație ar putea 

fi retrase în timp, fără a perturba buna circulație a celorlalte monede euro și circuitul de 

numerar bine stabilit. 

 

 

                                                           
30 Regulamentul (UE) nr. 331/2014 privind programul „Pericles 2020”, JO L 103, 5.4.2014, p. 1. 
31

 COM(2018) 369 final și COM(2018) 371 final. 
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