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Banca Naţională a Moldovei pune în circulaţie noi monede comemorative
Banca Naţională a Moldovei pune în circulaţie nouă monede comemorative şi jubiliare dedicate unor
personalităţi marcante, evenimente semniﬁcative, monumente şi locuri istorice din Republica Moldova. Două
monede – una bătută în aur şi alta în argint, consacrate lui Grigore Vieru vor deschide o nouă serie de
comemorative – „Aleea clasicilor din Grădina Publică „Ştefan cel mare şi Sfânt” din mun. Chişinău”. Seria
„Personalităţi” este completată de monedele „Doina şi Ion Aldea-Teodorovici – două inimi gemene” (aur şi
argint) şi „Maria Cebotari – 100 de ani de la naştere” (argint). Cu ocazia împlinirii unui centenar de la primul
meci de fotbal oﬁcial din Moldova este pusă în circulaţie moneda „100 de ani ai fotbalului moldovenesc”
(argint), prin care se lansează seria „Sport”. Moneda „Biserica Buna Vestire din mun. Chişinău – 200 de ani de la
zidire” (argint) iniţiază noua serie „Locaşuri sﬁnte”, iar moneda „Orheiul Vechi” (argint) completează seria
„Monumentele Moldovei” şi este dedicată celei mai vestite zone arheologice din Republica Moldova.
Numismaţii vor mai putea achiziţiona pentru colecţiile lor încă o monedă din seria „Sărbătorile, cultura,
tradiţiile Moldovei” - „Instrumentele populare” (argint). Designul acesteia reprezintă naiul, vioara, ﬂuierul şi
cimpoiul care se întâlnesc în toate zonele folclorice. În majoritatea satelor acestea constituiau instrumentele
obişnuite pentru interpretarea muzicii tradiţionale, nelipsite de la evenimentele importante din viaţa omului.
Monedele vor ﬁ puse în circulaţie în calitate de mijloc de plată şi cu valoare numismatică. Piesele din aur,
dedicate lui Grigore Vieru, Doinei şi lui Ion Aldea-Teodorovici, au valoarea nominală de 100 de lei, calitatea
proof, tirajul 300 de exemplare. Cele din argint au valoarea nominală de 50 de lei, calitatea proof, tirajul 500 de
exemplare, excepţie făcând moneda „100 de ani ai fotbalului moldovenesc” – 1000 de exemplare.
Comemorativele au o estetică şi o execuţie aparte. Acestea sunt prezentate în capsule şi cutii speciale, sunt
însoţite de certiﬁcate de autenticitate ce conţin caracteristicile monedei şi semnătura guvernatorului Băncii
Naţionale. Monedele se vor comercializa prin intermediul băncilor licenţiate.
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