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Care sunt avantajele introducerii Euro
pentru cetåœenii români?

Aceste avantaje sunt evidente în urmåtoarele cazuri:
- cålåtorie - cålåtorul trebuie så efectueze un singur

schimb valutar; de exemplu, dacå se viziteazå un
muzeu în Italia, se poate plåti biletul de intrare cu
banii råmaæi de la o excursie în Grecia sau se poate
mânca la restaurant în Franœa cu banii schimbaœi la
o casa de schimb din Spania, etc.

- cumpåråturi - preœurile sunt exprimate în aceeaæi
monedå în toatå zona Euro, deci se pot face mai
uæor comparaœii æi se poate alege cel mai bun preœ.

- afaceri - nu mai existå riscul ca diferitele valute så
fluctueze; se cumpårå, vinde æi tranzacœioneazå pe o
piaœå mult mai mare æi mai competitivå; gestiunea
unei afaceri e mai uæoarå æi mai puœin costisitoare.

Ce trebuie så facå cetåœenii români 
pentru a converti în Euro fostele bancnote 
æi monezi naœionale din zona Euro?

Având în vedere cå majoritatea båncilor oferå
posibilitatea de a converti automat æi fårå comision
conturile în valute naœionale în conturi Euro, opœiunea
cea mai puœin costisitoare pentru cetåœeanul român
este de a depune banii respectivi într-un cont bancar,
înainte de sfâræitul anului 2001.

Mai existå posibilitatea, pentru cei care nu dispun de
sumele necesare pentru a deschide un cont, de a
converti valutele din zona Euro în lei sau într-o altå
valutå din afara zonei Euro (caz în care se poate
percepe comision pentru efectuarea acestor tranzacœii).

Cetåœenii români care au posibilitatea de a se deplasa
în stråinåtate, în œårile zonei Euro, pot så converteascå
valutele naœionale direct la magazine sau bånci (pânå
la data 28 februarie 2002), sau doar în bånci æi
punctele special desemnate (dupå data respectivå).
Pânå la 28 februarie 2002, convertirea se va efectua
fårå comision în majoritatea båncilor din aceste
œåri, pentru sume în limite rezonabile.



Fostele monede naœionale pot fi convertite în Euro la
bancå, fårå comision pentru clienœii båncii
respective.

28 februarie 2002
Este termenul limitå pentru convertirea mårcii germane
în Euro prin intermediul båncilor comerciale din œårile
zonei Euro. 

Pânå la 31 martie 2002
Bancnotele corespunzåtoare oricåror monede
naœionale din zona Euro pot fi convertite în Euro, fårå
comision, la punctele desemnate de cåtre båncile
centrale naœionale din œårile zonei Euro.

30 iunie 2002
Este termenul limitå pentru convertirea pesetei
spaniole, francului francez, a celui luxemburghez æi a
escudo-ului portughez în Euro prin intermediul båncilor
comerciale din œårile zonei Euro.

31 decembrie 2002
Este termenul limitå pentru convertirea francului
belgian æi a guldenului olandez în Euro prin intermediul
båncilor comerciale din œårile zonei Euro.

Pânå la, cel târziu, 31 decembrie 2002
Bancnotele naœionale din œårile zonei Euro pot fi
convertite la båncile din œara în cauzå. Råmâne la latitu-
dinea båncii så stabileascå dacå va percepe comision
sau nu dupå data de 28.02.2001 pentru aceste servicii.
Monezile pot fi convertite, fårå comision, în Euro.

Båncile centrale naœionale din œårile zonei
Euro vor avea urmåtoarele termene pentru conversia
bancnotelor æi monezilor naœionale în Euro:

- bancnote - între 10 ani (Finlanda, Franœa, Grecia,
Italia) æi fårå termen  (Germania, Austria, Belgia,
Spania, Irlanda, Luxemburg);

- monezi - 31 decembrie 2002 (Portugalia), 2 ani
(Grecia), 31 decembrie 2004 (Belgia æi Luxemburg),
3 ani (Franœa), 1 ianuarie 2007 (Olanda), 10 ani
(Finlanda æi Italia), fårå termen (Germania, Austria,
Spania æi Irlanda)

Parafrazând un dicton popular, începând cu 1 ianuarie
2002, Euro nu va mai fi doar o idee bunå, ci chiar legea.
Aæa cå este timpul så råspundem la câteva întrebåri
esenœiale, æi anume:
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Ce este Euro?

Este moneda unicå europeanå începând cu 1 ianuarie
1999. Ea s-a transformat într-o realitate a pieœelor
financiare æi a mediului de afaceri, începând cu acea
datå, urmând ca de la 1 ianuarie 2002 så devinå o
realitate æi-n buzunarele cetåœenilor. 

Cum a apårut Euro?

Conceptul dateazå din anii ‘60. Pårinœii spirituali ai
Uniunii Europene actuale au avut în vedere crearea
unei Pieœe Unice, caracterizate prin libera circulaœie a
bunurilor, persoanelor, serviciilor æi capitalului. În cadrul
Pieœei Unice, urma så se dezvolte o zonå (aæa-numita
Uniune Economicå æi Monetarå) caracterizatå prin
utilizarea unei singure monede, atât ca necesitate
economicå, cât æi ca element firesc al Pieœei Unice. 

De ce era necesarå o monedå unicå?

Utilizarea unei monede unice are ca rezultate:
• eliminarea comisioanelor de conversie dintr-o

monedå naœionalå în alta; 
• eliminarea riscului ratei de schimb în schimburile

comerciale cu alœi membri ai zonei Euro; 
• eficienœa crescutå a pieœelor financiare æi

monetare; 
• transparenœa preœurilor la bunuri æi servicii în cadrul

zonei Euro, ce determinå concurenœa crescutå pe
piaœå; 

• mai buna distribuire a resurselor 
æi, în general,
• mai buna integrare economicå între partenerii

europeni. 

Reducerea costurilor referitoare la tranzacœiile în
diferite monede æi stabilitatea preœurilor sunt avantajele
cele mai evidente.

S-a fåcut mai demult un experiment: un cålåtor a plecat
cu 1 000 de franci în buzunar så viziteze toate statele
membre UE. În fiecare stat, a schimbat suma pe care o
avea la el în moneda naœionalå a statului respectiv. La
întoarcerea sa în œara de pornire, fårå så fi cumpårat

nimic, doar convertind banii dintr-o monedå naœionalå
în alta, a descoperit cå mai are doar 500 din cei 1 000
de franci cu care plecase. Restul fusese cheltuit pe
comisioanele de schimb dintr-o monedå în alta.

Câte bancnote æi monezi sunt?

Sunt 7 bancnote Euro cu urmåtoarele valori nominale:
5, 10, 20, 50, 100, 200 æi 500 Euro. Ele sunt identice,
pe ambele pårœi, pentru toatå zona Euro. Ilustraœiile de
pe ele reprezintå poduri, ferestre æi porœi æi se înscriu în
tematica “vârstele æi stilurile Europei”.

Sunt 8 monezi Euro cu urmåtoarele valori nominale: 1,
2, 5, 10, 20 æi 50 de cenœi, precum æi 1 æi 2 Euro. Una
din feœe este comunå tuturor monezilor æi este cea pe
care este marcatå valoarea. A doua faœå este diferitå de
la œarå la œarå, având marcatå pe ea ori efigia æefului
statului ori un alt simbol naœional.

Care sunt statele participante la zona
Euro?

Statele participante la zona Euro de la început (1
ianuarie 1999) sunt: Austria, Belgia, Finlanda, Franœa,
Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda,
Portugalia, Spania. Începând cu 1 ianuarie 2001 s-a
alåturat æi Grecia acestui grup de state.

Care sunt cursurile de schimb?

Cursurile de schimb au fost fixate irevocabil în 1999,
ele fiind cursurile de schimb valabile în momentul
trecerii la moneda unicå (1 ianuarie 1999). Acestea
sunt:

Ţara Moneda naœionalå

Austria 1 Euro = 13,7603
Belgia 1 Euro = 40,3399
Finlanda 1 Euro = 5,94573
Franœa 1 Euro = 6,55957
Germania 1 Euro = 1,95583
Grecia 1 Euro = 340,750

Irlanda 1 Euro = 0,787564
Italia 1 Euro = 1 936,27
Luxemburg 1 Euro = 40,3399
Olanda 1 Euro = 2,20371
Portugalia 1 Euro = 200,482
Spania 1 Euro = 166,386

Care este calendarul schimbårii monedelor
naœionale în Euro în œårile Uniunii Europene?

Septembrie 2001 - Decembrie 2001
Båncile naœionale æi båncile comerciale au fost
aprovizionate cu bancnote æi monezi Euro, conform
estimårilor proprii. Conturile bancare în monedele
naœionale din zona Euro au fost convertite automat æi
fårå comision în conturi în Euro.

31 decembrie 2001
Marca germanå îæi pierde puterea de circulaœie.

Începând cu 1 ianuarie 2002
Båncile, automatele bancare, oficiile poætale æi
comercianœii au disponibil în Euro pentru operaœiuni în
numerar.

27 ianuarie 2002
Guldenul olandez îæi pierde puterea de circulaœie.

9 februarie 2002
Lira irlandezå îæi pierde puterea de circulaœie.

17 februarie 2002
Francul francez îæi pierde puterea de circulaœie.

28 februarie 2002
Şilingul austriac, francul belgian, peseta spaniolå,
marca finlandezå, drahma greceascå, lira italianå,
francul luxemburghez æi escudo-ul portughez îæi pierd
puterea de circulaœie.

Pânå la, cel târziu, 28 februarie 2002
Fostele monede naœionale pot fi încå folosite pentru a
plåti în numerar, în statele membre UE din zona Euro.
Bancnotele æi monezile naœionale retrase de pe piaœå
nu vor mai fi re-emise.

Cum se desfåæoarå introducerea Euro 
în România?

Banca Naœionalå a României nu este implicatå în
distribuirea noilor bancnote æi monezi, deæi are la
dispoziœie o anumitå cantitate pentru a facilita recu-
noaæterea lor æi a fluidiza schimburile. Ea continuå så
publice cursurile de schimb ale fostelor monede
naœionale pânå în momentul încetårii puterii lor de
circulaœie æi a cursului lor legal.

Introducerea Euro nu influenœeazå regimul valutar
existent în România. Leul continuå så reprezinte
moneda naœionalå æi singurul instrument legal de platå
pe teritoriul României, între parteneri români.

Punerea în circulaœie a noilor monezi æi bancnote se
face prin intermediul båncilor comerciale æi caselor de
schimb private. 

Båncile comerciale au fåcut demersuri pentru a-æi
asigura necesarul de monezi æi bancnote pentru
operaœiunile în numerar. Ele asigurå, de asemenea,
conversia automatå, gratuitå æi fårå limitå de
sumå a conturilor curente æi de depozit, din fostele
monede naœionale în Euro. Båncile comerciale oferå æi
posibilitatea de a se deschide conturi în Euro cu
îndeplinirea anumitor condiœii, ce diferå de la bancå la
bancå.

Conversia în Euro a numerarului existent într-una din
monedele naœionale ce sunt înlocuite de Euro se va
putea efectua prin intermediul båncilor æi caselor de
schimb private, începând cu 1 ianuarie 2002.
Pentru operaœiunile “numerar contra numerar” se vor
percepe comisioane, care sunt la latitudinea båncilor
sau a caselor de schimb.

Båncile efectueazå schimbul valutar atât pentru clienœi,
cât æi pentru non-clienœi (prin intermediul ghiæeelor de
schimb valutar din cadrul båncii). Pentru a realiza
conversia în Euro a unei monede naœionale din zona
Euro se utilizeazå ratele de conversie fixe, stabilite la 1
ianuarie 1999. 


