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O nouă față națională a monedelor euro destinate circulației
(2009/C 196/08)

Fața națională a noii monede comemorative de 2 euro destinate circulației și emise de Republica Italiană
Monedele euro destinate circulației au curs legal în toată zona euro. În vederea informării publicului și a
tuturor părților interesate care manipulează monedele, Comisia dă publicității caracteristicile modelelor
noilor monede (1). În conformitate cu concluziile Consiliului din 10 februarie 2009 (2), statelor membre
și țărilor care au încheiat cu Comunitatea un acord monetar privind emiterea de monede euro li se permite
să emită monede euro comemorative de circulație în anumite condiții, printre care să nu folosească decât
valoarea de 2 euro. Aceste monede au aceleași caracteristici tehnice ca și celelalte monede de 2 euro, însă
fața lor națională prezintă un model comemorativ cu o puternică semnificație la nivel național sau
european.
Țara emitentă: Republica Italiană
Obiectul comemorării: Bicentenarul nașterii lui Louis Braille (1809-1852)
Descrierea modelului: Partea interioară a monedei reprezintă o mână lecturând tactil o carte deschisă.
Deasupra indexului, care este orientat către inscripția verticală „LOUIS BRAILLE 1809-2009”, două păsări
simbolizează libertatea de a cunoaște. Indicația „RI”, reprezentând țara emitentă, este situată în partea
dreaptă sus, iar cea reprezentând atelierul monetar, „R”, este situată în partea dreaptă jos. Sub carte
figurează numele lui Louis Braille, în alfabetul al cărui inventator este. În partea de jos apar inițialele
„MCC” ale gravorului Maria Carmela Colanéri.
Inelul exterior al monedei conține cele douăsprezece stele ale drapelului european.
Volumul emisiunii: 2 milioane de monede
Data emisiunii: septembrie-octombrie 2009

(1) A se vedea JO C 373, 28.12.2001, pp. 1-30, cu privire la fețele naționale ale tuturor monedelor emise în 2002.
(2) A se vedea concluziile Consiliului Afaceri Economice și Financiare din 10 februarie 2009 și Recomandarea Comisiei
din 19 decembrie 2008 privind orientările comune pentru fețele naționale ale monedelor euro și emiterea de monede
euro destinate circulației (JO L 9, 14.1.2009, pp. 52-55).

20.8.2009

