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Monedele comemorative reprezintă o operă de artă
monetară şi se confecţionază de cele mai dese ori din 

metal preţios – aur sau argint. Acestea se emit de banca 
centrală în tiraj restrâns şi sunt dedicate unor

personalităţi, evenimente istorice, precum şi naturii, 
ştiinţei sau artelor.



Ornamentul 

tradițional
Reprezintă mărturii importante ale 
vieții spirituale și a tradițiilor 
seculare ale neamului, este parte 
componentă a patrimoniului 
național-cultural
al Republicii Moldova.
Seria “Sărbătorile, cultura și tradițiile Moldovei”.



Valentina Rusu-
Ciobanu

Artist plastic, una dintre
cele mai ilustre personalități
ale picturii basarabene, a cărei creație
se remarcă prin mijloacele expresive
și o profundă notă poetică.
Seria “Personalități”.

100 de ani de la naștere



Alexandru Ioan 

Cuza

Primul domnitor al Principatelor Unite și 
al statului național România (1859-1866). 
Lider al mișcării revoluționare de la 1848 
din Moldova, s-a remarcat prin lupta  
pentru Unirea Principatelor.
Seria “Personalități”.

200 de ani de la naștere



Paul Bran

Profesor universitar, dr. în 
economie, fondator și primul 
rector al Academiei de Studii 
Economice a Moldovei.
Seria “Știință și inovare”.

80 de ani de la naștere



Fluturele mahaon

face parte din familia Papilionidae, 
familie a fluturilor de zi de talie relativ 
mare. 
Seria “Cartea Roșie a Republicii Moldova”.

Papilio machaon L.



Punguța

cu doi bani
O excelentă oportunitate de a
redescoperi poveștile lui
Ion Creangă – basme de
un incredibil dinamism scenic,
scrise acum mai mult de un secol. 
Seria “Poveștile copilăriei”.



Vinurile

Moldovei
Sunt faima și simbolul țării,
imbold de renaștere și
trofeu de victorie, devenind parte 
importantă a patrimoniului nostru 
național, cultural și istoric. 
Seria “Altele”.



Mănăstirea 
Vărzărești
Cea mai veche vatră de rugăciune din 
spațiul dintre Nistru și Prut, ctitorie a 
boierului Stan Vărzari, este atestată
documentar la 25 aprilie 1420 într-un 
act emis de către Alexandru cel Bun, 
Domnul Țării Moldovei.
Seria “Mănăstirile Moldovei”.



Medicul meu –

eroul meu
Crearea acestei monede-omagiu
vine să reflecte recunoștința,
stima și admirație în fața celor
care își riscă viața în fiecare oră și
clipă pentru a salva alte vieți.
Imaginea reprezintă design-conceptul monedei.
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