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Lista monedelor comemorative și jubiliare, grupate după serii

Seria: FEMEI CELEBRE

2019
Zenaida Pally - 100 de ani de la naștere [1]
Domnica Darienco - 100 de ani de la naștere [2]

2018

Seria "Femei celebre" este dedicată femeilor celebre din
diverse domenii, apreciate la nivel național și internațional.

Ada Zevin - 100 de ani de la naștere [3]

Seria a fost lansată în 2015 cu moneda dedicată comemorării
a 80 de ani de la nașterea Mariei Bieșu, Primadona Operei
Naționale, fondatoarea Festivalului Internațional "Invită

2017

Maria Bieșu".
Maria Dragan - 70 de ani de la naștere [4]

2015
Maria Bieșu – 80 de ani de la naștere [5]

Seria: POVEȘTILE COPILĂRIEI

2019
Serie este dedicată copiilor pentru a trezi interesul față de
Făt-Frumos și Ileana Cosânzeana [6]

numismatică, care vine să promoveze în rândul acestora

Capra cu trei iezi [7]

valori morale, să valorifice cultura și tradițiile autohtone.

Seria: ȘTIINȚĂ ȘI INOVARE

2018
Mihai Marinciuc – 80 de ani de la naștere
Ivan Mocan – 100 de ani de la naștere [9]

[8]

Seria "Știință și inovare" a fost lansată în 2017 cu moneda
"Vladimir Andrunachievici – 100 de ani de la naștere". Seria
va include monede dedicate ooamenilor de știință, profesori,
pedagogi, ingineri și inovatori care au contribuit la
1

dezvoltarea științei și îmbunătățirea vieții social-economice

2017

din Republica Moldova.
Vladimir Andrunachievici – 100 de ani de la naștere

[10]

Seria: CONACE BOIEREȘTI

2018
Conacul familiei Ralli din satul Dolna, raionul Străşeni [11]

Seria "Conace boierești" a fost lansată în 2015 cu moneda "
Conacul Pommer din satul Țaul, raionul Dondușeni". Seria va

2015

include monede care reprezintă monumente istorice,
arhitecturale și culturale protejate de stat.

Conacul Pommer din satul Țaul, raionul Dondușeni [12]

Seria: EVENIMENTE ISTORICE

2018
100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România (aur) [13]
100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România (argint)
[14]

2017
100 de ani de la înființarea Sfatului Țării [15]

2016
„Descrierea Moldovei" de Dimitrie Cantemir - 300 de ani
[16]

25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii
Moldova [17]

2014
20 de ani de la adoptarea Constituției Republicii

Seria "Evenimente istorice " a fost lansată in 2011 cu moneda

Moldova [18]

"20 de ani de la inființarea Băncii Naționale a Moldovei".Seria

125 de ani de la fondarea Muzeului Național de

se va completa cu monede consacrate celor mai importante

Etnografie și Istorie Naturală [19]

evenimente care marchează istoria țării noastre.

2013
20 de ani de la introducerea monedei naționale în
Republica Moldova - aur [20]
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20 de ani de la introducerea monedei naționale în
Republica Moldova - argint [21]
1900 de ani de la inaugurarea Columnei lui Traian [22]
Anul european al cetățenilor [23]

2011
20 de ani de la inființarea Băncii Naționale a Moldovei
[24]

20 de ani de la proclamarea independenței Republicii
Moldova [25]
Chișinau - 575 de ani de la prima atestare documentară
[26]

Seria: ALEEA CLASICILOR DIN GRĂDINA PUBLICĂ "ȘTEFAN CEL MARE SI SFÂNT" DIN MUN. CHIȘINĂU

2019
Alecu Russo - 200 de ani de la naștere, aur [27]
Alecu Russo - 200 de ani de la naștere, argint [28]

2018
Constantin Negruzzi (aur) [29]
Constantin Negruzzi (argint) [30]

2017
Alexei Mateevici – 100 de ani de la trecerea în eternitate
(aur) [31]
Alexei Mateevici – 100 de ani de la trecerea în eternitate
(argint) [32]
Mihail Kogălniceanu – 200 de ani de la naștere (aur) [33]
Mihail Kogălniceanu – 200 de ani de la naștere (argint)
[34]

2015
Constantin Stere - aur [35]
Constantin Stere - argint [36]

Seria „Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și
Sfânt” din mun. Chișinău” a fost lansată in 2010 cu moneda
„Grigore Vieru”, dedicată aniversării a 75 de ani de la nașterea
poetului. Seria se va completa cu monede consacrate
scriitorilor literaturii române, busturile cărora sunt plasate pe

2014
Nicolae Milescu Spătarul - aur [37]
Nicolae Milescu Spătarul - argint [38]

Aleea Clasicilor din Chișinău. Acest complex sculptural a fost
inaugurat in 1958 și se constituia din 12 busturi, axate pe raza
centrală a parcului. După anul 1989 Aleea Clasicilor se
completează cu alte lucrări, schimbându-si compoziția, care
acum se desfășoară în forma de săgeată de ambele parți ale
axei. În prezent aici sunt amplasate 27 de sculpturi.
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2013
Adrian Păunescu - aur [39]
Adrian Păunescu - argint [40]

2012
Ion Creangă - aur [41]
Ion Creangă- argint [42]

2011
Bogdan Petriceicu Hașdeu - aur [43]
Bogdan Petriceicu Hașdeu - argint [44]

2010
Grigore Vieru - aur [45]
Grigore Vieru - argint [46]

Seria: LOCAȘURI SFINTE

2019
200 de ani de la întemeierea Bisericii „Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe" din Chișinău [47]

2016
180 de ani de la construcţia Catedralei „Naşterea

Monedele emise în seria „Locașuri sfinte” reprezintă

Domnului” din Chişinău [48]

arhitectura religioasă din R. Moldova cu valoare istorică. Seria
a fost deschisă cu moneda „Biserica Buna Vestire din mun.

2015
Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, Muzeul
Satului, Chişinău [49]

Chișinău – 200 de ani de la zidire”. Locașul a fost construit în
tradițiile arhitecturii medievale moldovenești. Edificiile de
cult de pe teritoriul Republicii Moldova prezintă o varietate
destul de mare - schituri, mănăstiri rupestre, complexe
monastice etc. Bisericile urbane sunt în mare parte din piatră
sau cărămidă, cu clopotnița, iar cele de la sate – în numar mic,

2012

deși în sec. XVIII ele erau majoritare, sunt de lemn, acoperite
cu nuiele sau captușite cu scânduri.

Biserica Mazarache din Chișinău [50]

2010
Biserica "Buna Vestire" din mun. Chișinău - 200 de ani de
la zidire [51]
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Seria: SPORT
Inițiată prin moneda „100 de ani ai fotbalului moldovenesc”,
seria „Sport” este dedicată evenimentelor și personalităților
2012

care au marcat sportul moldovenesc. Încă din timpurile
preistorice se cunosc activități si ceremonii ce implicau

Jocurile Olimpice de vară - 2012 [52]

competitivitatea fizică a oamenilor. Câstigătorii Jocurilor din
Olympia deveneau eroi, adulați de mulțime, în cinstea
atletilor fiînd organizate sărbători populare, li se dedicau

2010

ode, în onoarea lor se ridicau statui. De asemenea, se
emițeau monede prin care erau comemorate, de regulă,

100 de ani ai fotbalului moldovenesc [53]

victoriile ecvestre. Monedele emise de BNM în seria „Sport”
vor evidenția momentele sportive importante legate de R.
Moldova și campionii noștri.

Seria: 650 DE ANI DE LA ÎNTEMEIEREA STATULUI MOLDOVENESC
Seria a fost lansată în anul 2009 și cuprinde piese ce

2009

reprezintă evenimente de o valoare deosebită pentru istoria
și cultura natională - este vorba despre monedele

Moldova-650 ani [54]
Letopisețele moldovenești secolele XV-XVIII [55]
Pravila lui Vasile Lupu – primul Cod de legi al Țarii
Moldovei [56]
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Căușeni [57]

„Letopisețele moldovenești secolele XV-XVIII” și „Pravila lui
Vasile Lupu – primul Cod de legi al Țarii Moldovei”. Din
aceasta serie, moneda „Biserica „Adormirea Maicii Domnului”
din Caușeni” releva un monument de o semnificație artistică
si istorică aparte. Biserica a fost construită in secolele XVIIXVIII, pictura locașului datează din anul 1763.

Seria: PERSONALITĂȚI

2019
Gheorghe Vrabie - 80 de ani de la naștere [58]
Mihai Volontir – 85 de ani de la naștere

[59]

Glebus Sainciuc - 100 de ani de la naștere

[60]

Serghei Lunchevici - 85 de ani de la naștere [61]

2018
Mihail Berezovschi – 150 de ani de la naștere [62]
George Meniuc - 100 de ani de la naștere

[63]

Ion Druță – 90 de ani de la naștere [64]

2017
Eugen Doga – 80 de ani de la naștere [65]
Ion Vatamanu – 80 de ani de la naștere [66]
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2016
Mihail Grecu - 100 ani de la naștere (aur) [67]
Mihail Grecu - 100 ani de la naştere (argint) [68]

2015
Grigore Vieru – 80 de ani de la naştere [69]
Constantin Constantinov – 100 de ani de la naştere [70]

2014
Dumitru Matcovschi - 75 de ani de la naștere [71]
Tamara Ciobanu - 100 de ani de la naștere [72]
Monedele din seria „Personalități” sunt dedicate unor figuri
marcante ale istoriei, culturii, stiinței sau literaturii naționale.

2013

Banca Naționala a Moldovei emite comemorative în aceasta
Alexandru Plamadeala - 125 de ani de la naștere [73]

serie începand cu anul 2007 și în prezent include 17 monede,

Alexei Mateevici - 125 de ani de la naștere [74]

cu diverse tematici.

2012
555 de ani de la urcarea pe tron a lui Stefan cel Mare și
Sfant - aur [75]
555 de ani de la urcarea pe tron a lui Stefan cel Mare și
Sfant - argint [76]
Andrei Lupan - 100 de ani de la naștere [77]

2011
180 de ani de la nașterea lui Alexandru Bernardazzi [78]

2010
Doina și Ion Aldea-Teodorovici -două inimi gemene - aur
[79]

Doina și Ion Aldea-Teodorovici -două inimi gemene argint [80]
Maria Cebotari - 100 de ani de la naștere [81]

2008
Dimitrie Cantemir – 335 de ani de la naștere
Antioh Cantemir – 300 de ani de la naștere

[82]

[83]

2007
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480 de ani de la urcarea pe tron a domnitorului Petru
Rareș [84]
350 de ani de la trecerea în eternitate a mitropolitului
Varlaam [85]

Seria: MONUMENTELE MOLDOVEI

2014
Luminarea Recunosțintei [86]

2012

Monedele emise în aceasta serie sunt dedicate
monumentelor din Moldova de importanța natională si

Cetatea Soroca [87]

internațională - opere de sculptură sau arhitectură, precum și
monumentelor naturii, de insemnatate științifică sau estetică,
care fac parte din patrimoniul natural al Moldovei. Seria a

2010

fost inițiata în anul 2008 cu moneda „Stejarul lui Ștefan cel

Rezervația cultural-naturală "Orheiul Vechi" [88]

Mare”. Stejarul este cel mai longeviv arbore din Moldova (are
peste 600 de ani) și se află langă biserica din Cobâlnea,
Șoldanești. Arborele este inclus în Registrul monumentelor
R. Moldova ocrotite de stat. Seria a fost completată cu

2009
Arcul Geodezic Struve

moneda „Arcul Geodezic Struve" (2009), „Rezervația cultural[89]

naturală „Orheiul Vechi" (2010), „Cetatea Soroca" (2012) și
altele.

2008
Stejarul lui Ștefan cel Mare [90]

Seria: SĂRBĂTORILE, CULTURA, TRADIȚIILE MOLDOVEI

2016
Hora [91]

2015
Mărțișorul [92]

2013
Plugușorul [93]
Guguță - personaj literar din creația lui Spiridon Vangheli
[94]
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2012

Din seria “Sărbătorile, cultura, tradițiile Moldovei” fac parte
monede ce marchează indeletnicirile si cutumele naționale,

Sănzienele [95]

păstrate și transmise continuu de-a lungul istoriei de către

Miorița – 160 de ani de la publicarea baladei [96]

bastinași. Banca Națională a inițiat aceasta serie în 2007 cu
moneda „Tradiția populară – olăritul” - meștesug străvechi
care poziționează ceramica tradițională românească printre

2011

cele mai frumoase din Europa. În seria „Sărbătorile, cultura,
tradițiile Moldovei” mai sunt incluse monede precum

Colindul [97]

„Butnăritul” (2008), „Tradiția populară – țesutul” (2009),
„Instrumente muzicale tradiționale" (2010), „Colindul"
(2011), „Sănzienele" (2012), „Miorita-160 de ani de la

2010

publicarea baladei" (2012) și altele.

Instrumente muzicale tradiționale [98]

2009
Tradiția populară-țesutul [99]

2008
Butnăritul [100]

2007
Tradiția populară – olăritul [101]

Seria: CARTEA ROȘIE A REPUBLICII MOLDOVA

2019
Ghiocel Bogat (Leucojum aestivum L.) [102]

2018
Șoim dunărean (Falco cherrug) [103]

2017
Garofița-triunghiulară [104]

2016
Gâsca–cu-gât-roșu [105]
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2015
Broasca-ţestoasă-de-baltă [106]

2014
Țigănușul [107]
Bujorul-de-pădure [108]

2013
Lebăda cucuiată [109]
Libelula Mercuriu [110]

2012
Vidra [111]
Papucul-doamnei [112]

Seria de monede „Cartea Roșie a Republicii Moldova” a fost
lansată în 2001 și cuprinde piese dedicate speciilor de plante,
insecte, păsări sau mamifere pe cale de dispariție. Problema
protecției florei și faunei Moldovei este astazi, la scara

2011
Lopătar [113]

națională, o chestiune de prim-ordin. Emisia de monede în
aceasta serie este un gest de sensibilizare și atitudine față de
patrimoniul natural al Moldovei care este în stare alarmantă.

2008
Nufăr alb [114]

2007
Popândău comun [115]

2006
Dropie [116]

2005
Acvilă Imperială [117]

2004
Jder-de-pădure [118]

2003
Cocostîrc negru [119]
Nurcă europeană [120]
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2001
Pisică sălbatică [121]
Ciocănitoare verde [122]

Seria: MĂNĂSTIRILE MOLDOVEI

2018
Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron” din
Chișinău [123]

2013
Mănăstirea Țipova [124]

2012
Mănăstirea Butuceni [125]

2000

Seria a fost lansată în anul 2000 și a fost compusă din 20 de

Mănăstirea Vărzărești [126]

monede de argint care ilustrează locașurile sfinte din

Mănăstirea Căpriana [127]

Moldova. Monedele denota importanța pe care a avut-o

Mănăstirea Hîrbovăț [128]
Mănăstirea Hîrjauca [129]
Mănăstirea Țigănești [130]
Mănăstirea Japca [131]
Mănăstirea Rudi [132]

mănăstirile de-a lungul secolelor, de adevarate centre
spirituale, de culturală și de invațatură, în procesul de
formare și păstrare atât a religiei, cat și a valorilor naționale.
Începând cu anul 2012 seria se completează cu moneda
"Manastirea Butuceni" și moneda "Manastirea Țipova" (2013).

Mănăstirea Curchi [133]
Mănăstirea Tabăra [134]
Mănăstirea Saharna [135]
Mănăstirea Călărășăuca [136]
Mănăstirea Dobrușa [137]
Mănăstirea Suruceni [138]
Mănăstirea Cușilăuca [139]
Mănăstirea Condrița [140]
Mănăstirea Hirova [141]
Mănăstirea Frumoasa [142]
Mănăstirea Noul Neamț [143]
Mănăstirea Răciula [144]
Mănăstirea Hîncu [145]
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Seria: DOMNI AI ȚĂRII MOLDOVEI

2019
Bogdan Întemeietorul [146]

Seria: ALTELE

2019
25 de ani de la înființarea Curții de Conturi a Republicii
Moldova [147]
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[64] http://bnm.md/ro/content/ion-druta-90-de-ani-de-la-nastere
[65] http://bnm.md/ro/content/eugen-doga-80-de-ani-de-la-nastere
[66] http://bnm.md/ro/content/ion-vatamanu-80-de-ani-de-la-nastere
[67] http://bnm.md/ro/content/mihail-grecu-100-ani-de-la-nastere-aur
[68] http://bnm.md/ro/content/mihail-grecu-100-ani-de-la-nastere-argint
[69] http://bnm.md/ro/content/grigore-vieru-80-de-ani-de-la-nastere
[70] http://bnm.md/ro/content/constantin-constantinov-100-de-ani-de-la-nastere
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[71] http://bnm.md/ro/content/dumitru-matcovschi-75-de-ani-de-la-nastere
[72] http://bnm.md/ro/content/tamara-ciobanu-100-de-ani-de-la-nastere
[73] http://bnm.md/ro/content/alexandru-plamadeala-125-de-ani-de-la-nastere
[74] http://bnm.md/ro/content/alexei-mateevici-125-de-ani-de-la-nastere
[75] http://bnm.md/ro/content/555-de-ani-de-la-urcarea-pe-tron-lui-stefan-cel-mare-si-sfant-aur
[76] http://bnm.md/ro/content/555-de-ani-de-la-urcarea-pe-tron-lui-stefan-cel-mare-si-sfant-argint
[77] http://bnm.md/ro/content/andrei-lupan-100-de-ani-de-la-nastere
[78] http://bnm.md/ro/content/180-ani-de-la-nasterea-lui-alexandru-bernardazzi
[79] http://bnm.md/ro/content/doina-si-ion-aldea-teodorovici-doua-inimi-gemene-aur
[80] http://bnm.md/ro/content/doina-si-ion-aldea-teodorovici-doua-inimi-gemene-argint
[81] http://bnm.md/ro/content/maria-cebotari-100-de-ani-de-la-nastere
[82] http://bnm.md/ro/content/dimitrie-cantemir-335-de-ani-de-la-nastere
[83] http://bnm.md/ro/content/antioh-cantemir-300-de-ani-de-la-nastere
[84] http://bnm.md/ro/content/480-de-ani-de-la-urcarea-pe-tron-domnitorului-petru-rares
[85] http://bnm.md/ro/content/350-de-ani-de-la-trecerea-eternitate-mitropolitului-varlaam
[86] http://bnm.md/ro/content/luminarea-recunostintei
[87] http://bnm.md/ro/content/cetatea-soroca
[88] http://bnm.md/ro/content/rezervatia-cultural-naturala-orheiul-vechi
[89] http://bnm.md/ro/content/arcul-geodezic-struve
[90] http://bnm.md/ro/content/stejarul-lui-stefan-cel-mare
[91] http://bnm.md/ro/content/hora
[92] http://bnm.md/ro/content/martisorul
[93] http://bnm.md/ro/content/plugusorul
[94] http://bnm.md/ro/content/guguta-personaj-literar-din-creatia-lui-spiridon-vangheli
[95] http://bnm.md/ro/content/sanzienele
[96] http://bnm.md/ro/content/miorita-160-de-ani-de-la-publicarea-baladei
[97] http://bnm.md/ro/content/colindul
[98] http://bnm.md/ro/content/instrumente-muzicale-traditionale
[99] http://bnm.md/ro/content/traditia-populara-tesutul
[100] http://bnm.md/ro/content/butnaritul
[101] http://bnm.md/ro/content/traditia-populara-olaritul
[102] http://bnm.md/ro/content/ghiocel-bogat-leucojum-aestivum-l
[103] http://bnm.md/ro/content/soim-dunarean-falco-cherrug
[104] http://bnm.md/ro/content/garoﬁta-triunghiulara
[105] http://bnm.md/ro/content/gasca-cu-gat-rosu
[106] http://bnm.md/ro/content/broasca-testoasa-de-balta
[107] http://bnm.md/ro/content/tiganusul
[108] http://bnm.md/ro/content/bujorul-de-padure
[109] http://bnm.md/ro/content/lebada-cucuiata
[110] http://bnm.md/ro/content/libelula-mercuriu
[111] http://bnm.md/ro/content/vidra
[112] http://bnm.md/ro/content/papucul-doamnei
[113] http://bnm.md/ro/content/lopatar
[114] http://bnm.md/ro/content/nufar-alb
[115] http://bnm.md/ro/content/popandau-comun
[116] http://bnm.md/ro/content/dropie
[117] http://bnm.md/ro/content/acvila-imperiala
[118] http://bnm.md/ro/content/jder-de-padure
[119] http://bnm.md/ro/content/cocostirc-negru
[120] http://bnm.md/ro/content/nurca-europeana
[121] http://bnm.md/ro/content/pisica-salbatica
[122] http://bnm.md/ro/content/ciocanitoare-verde
[123] http://bnm.md/ro/content/manastirea-sfantul-mare-mucenic-teodor-tiron-din-chisinau
[124] http://bnm.md/ro/content/manastirea-tipova
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[125] http://bnm.md/ro/content/manastirea-butuceni
[126] http://bnm.md/ro/content/manastirea-varzaresti
[127] http://bnm.md/ro/content/manastirea-capriana
[128] http://bnm.md/ro/content/manastirea-hirbovat
[129] http://bnm.md/ro/content/manastirea-hirjauca
[130] http://bnm.md/ro/content/manastirea-tiganesti
[131] http://bnm.md/ro/content/manastirea-japca
[132] http://bnm.md/ro/content/manastirea-rudi
[133] http://bnm.md/ro/content/manastirea-curchi
[134] http://bnm.md/ro/content/manastirea-tabara
[135] http://bnm.md/ro/content/manastirea-saharna
[136] http://bnm.md/ro/content/manastirea-calarasauca
[137] http://bnm.md/ro/content/manastirea-dobrusa
[138] http://bnm.md/ro/content/manastirea-suruceni
[139] http://bnm.md/ro/content/manastirea-cusilauca
[140] http://bnm.md/ro/content/manastirea-condrita
[141] http://bnm.md/ro/content/manastirea-hirova
[142] http://bnm.md/ro/content/manastirea-frumoasa
[143] http://bnm.md/ro/content/manastirea-noul-neamt
[144] http://bnm.md/ro/content/manastirea-raciula
[145] http://bnm.md/ro/content/manastirea-hincu
[146] http://bnm.md/ro/content/bogdan-intemeietorul
[147] http://bnm.md/ro/content/25-de-ani-de-la-inﬁintarea-curtii-de-conturi-republicii-moldova
[148] http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Monede comemorative
[149] http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=monede jubiliare
[150] http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=serii
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