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Au fost desemnați câștigătorii concursului de
eseuri dedicat leului moldovenesc la un sfert de
veac
Banca Națională a Moldovei (BNM) a desemnat câștigătorii concursului de eseuri la tema „Leul moldovenesc
la 25 de ani”, desfășurat în perioada 1 octombrie-15 noiembrie 2018.
Astfel, la categoria „Ciclul primar” premiul I i-a revenit Mirelei Vicol (9 ani, elevă la Liceul „Doina și Ion AldeaTeodorovici”, mun. Chișinău), iar locurile II și III au fost ocupate de Alexandra Spataru (clasa a IV-a „D”, IPLT
„Onisifor Ghibu”, mun. Chișinău) și, respectiv, Andreea Bologan (clasa a IV –a „D”, IPLT „Onisifor Ghibu”, mun.
Chișinău).
La categoria „Ciclul gimnazial”, deținătorul premiului I este Veronica Stoler (clasa a IX-a, Gimnaziul Tocuz,
raionul Căușeni), alți doi elevi s-au clasat pe locurile II și III: Victor Sava (clasa a VIII-a, Liceul Teoretic
„Gaudeamus”, mun. Chișinău) și Bianca Guțu (clasa a VIII –a „C”, IPLT Român-Englez „Mircea Eliade”, mun.
Chișinău).
În cea de-a treia categorie, care a inclus liceele, colegiile și universitățile, premiul I i-a revenit Alexandrei
Bulgac (clasa a XII-a „A”, Liceul Teoretic „Vasile Lupu” , mun. Chișinău), iar locurile II și III au fost ocupate de
Alina Grier (anul IV, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, mun. Bălți ) și, respectiv, Maria Crivorucenco (anul
IV, Centrul de Excelență în Economie și Finanțe, mun. Chișinău).
Persoanele clasate pe locul I au primit monede comemorative și jubiliare de argint, iar pentru locurile II și III
s-a acordat câte un set de monetărie.
Câștigătorii au fost desemnați de o comisie formată din reprezentanți ai băncii centrale.

Citate din eseurile copiilor și tinerilor dedicate leului
moldovenesc la 25 de ani
„Fiecare cetățean al Republicii Moldova poartă zilnic cu el o enciclopedie despre istorie, cultură și tradiție
transmise prin bancnotele leului moldovenesc...”
„Pentru mine leul este cea mai valoroasă monedă, pentru că în ea îmi este remunerată munca, pentru că în
lei îmi achit lumina pe care o consum, apa pe care o beau, pâinea pe care o mănânc, cărțile pe care le
citesc, și da, aleg să ﬁu remunerată în lei, pentru că aleg să ﬁu Acasă.”
„…dacă ar ﬁ să-i spunem o „urare” leului moldovenesc, deoarece 25 de ani este o vârstă importantă, ea ar
suna astfel: În numele întregului popor am onoarea de a vă adresa, stimate LEU, sincere felicitări cu prilejul
sărbătorilor „Leul moldovenesc la 25 de ani”! Această aniversare trezește ﬁecărui cetățean al țării
sentimente de solidaritate, aﬁrmare față de trecutul istoric, care a lăsat amprente puternice atât în viața
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economică, cât și în cultura și conștiința noastră națională. Republica Moldova este la începutul căii sale spre
un adevărat stat de drept, iar realizarea acestui deziderat este în strânsă legătură cu eforturile, susținerea,
promovarea valorilor, simbolurilor și a patrimoniului național.
La mulți ani!”
„Acum, leul moldovenesc ajuns la cea de-a 25 aniversare, se poate simți un tânăr ambițios, cu planuri bine
stabilite pentru viitor...”
„ ...Câte numai nu a văzut acest leu într-un sfert de veac,(...) el admiră zâmbetele și șterge lacrimile
oamenilor.(...) În tot acest timp vrednic a rămas și are valoare!”
„Toți acești ani au fost destul de grei, cu multe urcușuri și coborâșuri… ”
„Ce valoare are un leu? Exact cea pe care i-o dăm noi. Cu un leu poți procura: un pix ca să pui o semnătură
decisivă pentru cineva, o acadea ca să-ți îndulcești ziua, un caiet unui copil care merge în clasa I, un balon
copilului din orfelinat care nu are, dar și-ar dori enorm o jucărie nouă, un trandaﬁr în miez de vară femeii,
pentru care ﬂorile sunt un generator de fericire etc.”
„..Пожалуй, лучшим подарком ко дню рождения лея является факт существующего доверия к
национальной валюте в Молдове. И главным тому доказательством является тот факт, что очень и
очень многие компании, работающие в стране, перевели контракты со своими клиентами от привязки
к мировым валютам в леевую зону.
С днем рождения!
С юбилеем, лей!”
„ Am ținut în mâinile mele multe bancnote, nu doar moldovenești, am văzut bancnote și monede de diferite
valori, dar cel mai aproape și cele mai prețioase simt că au fost acei primi bani pe care i-am muncit...ei miau fost aproape de suﬂet.
La cea de-a 25-a aniversare a leului moldovenesc,îi doresc doar atât: să reprezinte în continuare o țară mică,
dar prosperă, cu oameni buni, care nu pun accentul pe bani, ci doar se folosesc ca de o materie necesară
vieții. (…) Cine dacă nu noi o să arătăm lumii întregi că suntem mândri de țara noastră, de datini, de neam,
limbă, de acest meleag...și de banii pe care i-ați lăsat aici...și ați plecat departe...Nu schimbați leii pe euro, e
aceeași valoare pe hârtii diferite...”
„Poate unii cetățenii consideră că leul moldovenesc nu are nicio importanță, dar nu e așa... Noi trebuie să ne
mândrim cu originalitatea și unicitatea valorii sale...”
„Nici noi nu putem cunoaște viitorul leului după douăzeci și cinci ani de existență, dar știm că totul va avea
loc pentru binele nostru, al neamului și al Republicii Moldova.”
„…Leul de astăzi, atât de cunoscut nouă, (…) reprezintă o istorie și o carte de vizită a Republicii Moldova. ”
„Bancnotele leului moldovenesc nicidecum nu cedează altei valute, cum ar ﬁ dolarul sau euro. Aici este
prezentată istoria unei țări de la cele mai vechi timpuri: de la daci până la contemporani.”
„Noi în ţară avem personalitaţi cu renume mondial, dar şi oameni talentaţi care nu s-au remarcat în
străinătate. Eu consider că ar ﬁ bine să se tipărească şi chipul lor pe bancnota noastră, pentru a demonstra
şi altor ţări că Republica Moldova are cu cine se mândri. ”
„Acum leul moldovenesc sărbătorește 25 de ani. Nu demult au mai fost creați patru frați de lei, leii în
monede a câte un leu, doi, cinci și zece lei. Din păcate, unii oamenii consideră că leii moldovenești
(bancnotele) sunt fără de fantezie și că este prea puțin să ﬁe doar unul dintre personaje a istoriei din
Republica Moldova. Eu, însă nu consider așa! Dar totuși, dacă m-ar întreba ce persoane remarcabile aș mai
picta pe leu, aș zice: Mihai Eminescu (...) ,, Luceafărul” său va putea lumina puternic calea leului nostru
moldovenesc.”
„На мой взгляд, наш лей можно назвать одним из символов современной Молдовы. Создание
банковско-финансового рынка - одно из немногого, что удалось реализовать государству за годы
независимости. Мы пережили кризис 1998 года, а это — одна из проверок жизнеспособности нашего
лея.”
„...În America am cunoscut mai mulți copii și maturi, care habar nu aveau de Moldova și nici de banii noștri.
Când le-am arătat leii moldovenești mă întrebau despre simbolurile și imaginile de pe ei. Dacă aș ﬁ știut
atâtea câte am aﬂat la excursia de acum câteva zile la BNM, le-aș ﬁ povestit cu drag și mândrie despre
istoria leilor moldovenești, despre monedele comemorative, despre nivelurile de securitate a banilor... Pe
lângă excursia, care mi-a plăcut mult, ideea acestui eseu m-a provocat să mă gândesc ce aș face sau ce aș
ﬁ eu la 25 de ani. [...] îi doresc și Leului Moldovenesc: să ﬁe rezistent la toate provocările, să ﬁe mereu primul
și oamenii să-l aprecieze. Eu de cum l-am descoperit, l-am îndrăgit și vreau să am mulți lei de hârtie, dar în
nici un caz un leu animal, de care îmi este frică.
La Mulți Ani, Leu Moldovenesc!”
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„Îi doresc leului să-și merite numele și să devină "regele junglei", să dea șanse generației în creștere de a se
dezvolta și învăța acasă, ca mai apoi ajungând la jubileul de 50 ani sa ﬁm mândri de valoarea la care va
ajunge știind că am participat la înﬂorirea și prosperarea sa și să iasă învingător din toate încercările și
luptele pe care le va avea de parcurs, precum a făcut-o domnitorul Ștefan cel Mare și Sfânt.
La mulți ani, LEULE!”.
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