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Moneda cu valoarea nominală de 5 lei
Emisiunea februarie 2018
Caracteristicile principale ale monedei
Moneda are forma rotundă, cu contur circular, care se evidențiază pe toată marginea suprafeței atât pe
avers cât și pe revers.
Aversul și reversul monedei sunt de culoare aurie-argintie: interior – argintie, exterior – aurie.
Partea laterală a monedei este zimțată cu cinci grupe de zimți.
Imaginea aversului și a reversului monedei se stabilește prin rotirea acesteia în raport cu axa verticală sub un
unghi de 180 grade.
forma: rotunda
compoziția: bimetal
- interior - oțel placat cu nichel
- exterior - oțel placat cu alamă
diametrul: 24,4 mm
greutatea: 7.1 grame (± 3.5 %)
grosimea: 2.25 mm
marginea: zimțată cu cinci grupe de zimți.

Descriere:
Аvers:
în plan central parte a capului de bour cu coarnele încadrând o stea cu opt raze în chip de Luceafăr și
timbrate de o coroană deschisă;
în partea dreaptă a coroanei se aﬂă o roză heraldică;
în partea stângă a coroanei se aﬂă Stema de Stat a Republicii Moldova;
în exergă, sus, legenda în arc de cerc: "REPUBLICA MOLDOVA".
Revers:
în plan central valoarea nominală "LEI5";
în partea de jos anul emisiei;
pe suprafața monedei pe fundal elemente din Stema de Stat a Republicii Moldova;
în partea de sus, în exergă – monograma din literele capitale „R” și „M”(abrevierea denumirii Republica
Moldova) în imagine latentă (imagini ascunse, care sunt vizibile alternativ când se înclină reversul
monedei stânga-dreapta);
pe suprafața cifrei monedei se aplică un element de siguranță: microgravura cu legenda „BNM”.
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