Publicat pe (http://www.bnm.md)
Moneda națională

Extinde Ascunde

13.05.1994

Bancnota cu valoarea nominală de 1 leu
Emisiunea mai 1994
Caracteristici:
Dimensiuni: 58 x 114 mm;
Culori dominante, faţă-verso: galben, verde, cafeniu şi ocru;
Imprimată pe hîrtie specială, în masa căreia este inclus un ﬁligran ce reproduce portretul lui Ştefan cel
Mare şi un ﬁr de siguranţă vertical metalizat complet încorporat;

Faţa bancnotei: Stema Republicii Moldova, inscripţia "REPUBLICA MOLDOVA", portretul lui Ştefan cel
Mare, un ornament naţional multicolor, două elemente decorative verticale, ghioşul central, valoarea
nominală imprimată în cifre şi în litere, sigla "BNM", faximilul " GUVERNATOR, L. Talmaci", textul pe cerc
"PE-UN PICIOR DE PLAI, PE-O GURĂ DE RAI...", simbolul Victoriei - "V", anul imprimării bancnotei "1994",
numărul şi seria bancnotei, textul "FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEŞTE CONFORM
LEGILOR".
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Versoul bancnotei: În interiorul unei rame imaginea graﬁcă a Mănăstirii Căpriana cu inscripţia sub ea
"MĂNĂSTIREA CĂPRIANA", valoarea nominală în cifre şi în litere, două elemente verticale decorative,
Stema lui Ştefan cel Mare, imaginea stilizată a Columnei lui Traian, Coloana Inﬁnitului iar între ele
semiluna, denumirea băncii emitente "BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI", sigla "BNM".
Elemente de siguranţă:
ﬁligran umbrit, reprezentînd portretul lui Ştefan cel Mare orientat spre centru, vizibil la privirea în
contralumină;
ﬁrul de siguranţă metalizat încorporat între portretul lui Ştefan cel Mare şi ghioşul central, vizibil la
privirea în contralumină;
elementul de suprapunere faţă-verso: la privirea bancnotei în contralumină conturul exterior al
imaginilor soarelui de pe faţa bancnotei şi semilunii de pe verso trebuie să coincida, la fel şi cercul soarelui
cu cercul în care este înscrisă semiluna. La suprapunere litera "V" de pe faţa bancnotei şi imaginea
Columnei lui Traian şi a Coloanei Inﬁnitului de pe verso trebuie să formeze silueta literei " M" (Moldova).

Vezi și
Tag-uri
bancnota [1]
1 leu [2]
moneda națională [3]
1994 [4]

Sursa URL:
http://www.bnm.md/ro/content/bancnota-cu-valoarea-nominala-de-1-leu
Legături conexe:
[1] http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=bancnota
[2] http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=1 leu
[3] http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=moneda națională
[4] http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=1994

2

[4] http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=1994

3

