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Valabilă până la 28 februarie 2022.

La mulţi ani!
Monetăria austriacă are obiceiul de a începe noul an cu 
emiterea unor monede speciale de 5 euro. Moneda care 
sărbătorește anul 2022 reprezintă de această dată mica 

pasăre a fericirii. Această monedă de Anul Nou, fie din ar-
gint, fie din cupru, va aduce fericire tuturor colecţionarilor.

5 euro • argint de 925/1000 
• 7,78 g • Ø 28,5 mm  
• Austria, 2022

Omul de zăpadă

5 euro • 7,78 g • Ø 28,5 mm • Austria, 2022

Romanul lui Raymond Briggs, 
„Omul de zăpadă”, a apărut în 1978, 
varianta animată fiind lansată acum 
40 de ani, în 1982. Filmul, prezentat 
în fiecare Crăciun, fermecător atât 

pentru copii, cât şi pentru adulţi, 
este câştigătorul a multor premii.

50 pence • 8 g • Ø 27,30 mm • Marea Britanie, 2021

Monedă aducătoare de noroc!
Trifoiul cu patru foi a fost purtat în cultura celtică în postură 
de amuletă împotriva spiritelor malefice, iar această credinţă 
s-a răspândit în întreaga lume. Această monedă din aur pur 
aduce în sine noroc. Până în zilele noastre, superstiţia spu-
ne că oricine găseşte un trifoi cu patru foi este norocos.
1 dolar • aur de 999,9/1000 • 0,5 g • Ø 13,92 mm • Palau, 2022

014

011

013

012

Cod art.: 202201012012 59,99 LEI

Cod art.: 202201013013 559,90 LEI

Cod art.: 202201014014 94,99 LEI

Cod art.: 202201011011 169,90 LEI

Aur pur!

Desen animat de 40 de ani!

https://www.muzeugalerie.ro/la-muli-ani-5-euro-argint-austria-2022-6202
https://www.muzeugalerie.ro/la-muli-ani-5-euro-austria-2022-6205
https://www.muzeugalerie.ro/moneda-aducatoare-de-noroc-1-dolar-aur-palau-2022-6208
https://www.muzeugalerie.ro/omul-de-zapada-50-pence-marea-britanie-2021-6211
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Călăman Schmidt, Director Comercial

Gigantul giganţilor

Compozitor: Ennio Morricone

De 100 de ani pe apă

O temă care ne duce 
într-o lume captivantă şi 
misterioasă, o curiozitate 
tehnologică şi un mod de 
reprezentare impresio-
nant şi bogat în detalii. 
Aşa sună cheia succesu-
lui seriei austriece de 3 
euro, care ne ia într-o 
călătorie în era dinozau-

rilor cu animale ciudate, îngrozitoare şi uriaşe. 
 
În acel timp au existat creaturi preistorice de mărimi 
incredibile. În baza fosilelor descoperite aflăm că 
dinozaurul cel mai mare a fost Argentinosaurus, cu 
greutatea sa de circa 90 de tone. Aşa cum arată 
şi numele, gigantul cu gât lung a trăit pe teritoriul 
Argentinei de astăzi.

3 euro • 16 g • Ø 34 mm • Austria, 2021

Ennio Morricone este omul al cărui nume a devenit 
una cu coloanele sonore. A fost compozitorul muzicii 
unor filme ca Le Professionnel, Caracatiţa sau A fost 
odată în Vest. Moneda comemorativă de 5 euro este 

un omagiu adus întregii opere a maestrului muzicii.

5 euro • 9,8 g • Ø 27,25 mm • Italia, 2021

Ruanda a emis o nouă monedă din argint 
de 1 uncie din seria velierelor istorice, pre-

zentându-ne cel mai mare velier din lume, fo-
losit şi în zilele noastre, Sedov. Nava, aflată 

acum în proprietatea Rusiei, a fost lansată la 
apă în Brema, acum 100 de ani, în 1921.

50 franci • argint de 999/1000 • 31,1 g 
• Ø 40 mm • Ruanda, 2021

Prima universitate de stat din SUA
Ultima piesă din anul 2021, a colecţiei „Inovatori 
americani”, omagiază prima universitate de stat 
din ţară: cea din Chapel Hill. Universitatea din 
Carolina de Nord şi-a deschis porţile în 1795. Pe 
monedă putem admira cărţi şi lampa cunoaşterii.

1 dolar • 8,1 g • Ø 26,49 mm • SUA, 2021

021

022

023

024

021 Cod art.: 202201021 112,99 LEI

022 Cod art.: 202201022 309,90 LEI

023 Cod art.: 202201023 29,99 LEI

024 Cod art.: 202201024 249,90 LEI

Monedă color, fosforescentă!

Piesă nouă din seria  
populară austriacă!

https://www.muzeugalerie.ro/gigantul-giganilor-3-euro-austria-2021-6214
https://www.muzeugalerie.ro/compozitor-ennio-morricone-5-euro-italia-2021-6217
https://www.muzeugalerie.ro/prima-universitate-de-stat-din-sua-1-dolar-sua-2021-6220
https://www.muzeugalerie.ro/de-100-de-ani-pe-apa-50-franci-argint-ruanda-2021-6223
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MONEDELE LUNII
Johann Strauss - Liliacul

Opera „Liliacul” de 
Johann Strauss este o 
piesă mult-aşteptată la 

concertul de Anul Nou din 
Viena. Din aceast motiv a 
ales monetăria austriacă 

acest simbol la emisiunea 
festivă emisă în anul 2015.

5 euro • 10 g • Ø 28,5 mm 
• Austria, 2015

Anul Internaţional Polar  
Această monedă deosebit de frumoasă redă 
cel de-al şaselea continent la Polul Sud, în 
vedere de sus. Anul 2007, Anul International 
Polar este salutat de australieni prin înfăţişa-
rea în prim plan a uneia dintre mândriile lor, 
un vas pentru explorarea regiunilor polare.  

1 dolar • 9 g • Ø 25 mm • Australia, 2007

Orhideea din Hong Kong
În 1898, Imperiul Britanic a luat în chirie 

insula Lantau, astfel Hong Kong a devenit 
colonie britanică. Pe moneda emisă în 1997 

putem admira orhideea din Hong Kong. 
Moneda a fost lansată cu ocazia realipirii 

oraşului-stat la Republica Populară Chineză.

10 yuani • 7,78 g • Ø 25,48 mm • China, 1997

Monedă cu inel din polimeri  
O inovaţie a pieţei monetare germane şi inter-
naţionale este moneda de 5 euro, creată prin 
tehnologia de polimeri. Inelul de grosimea 
monedei din interiorul acesteia arată o trans-
parenţă de culoare corespunzătoare culorii 
sursei, fie aceasta artificială sau naturală.  

5 euro • 9 g • Ø 27,25 mm • Germania, 2017

034033

032
031

Cod art.: 202201031031 149,90 LEI Cod art.: 202201032032 49,99 LEI

Cod art.: 202201033033 104,90 LEI Cod art.: 202201034034 49,99 LEI

-20% -25%119,90 LEI 37,50 LEI

-25% 78,50 LEI -20% 39,99 LEI

119,90 LEI

78,50 LEI 39,99 LEI

Monedă bimetalică!

https://www.muzeugalerie.ro/moneda-cu-inel-din-polimeri-5-euro-germania-2017-6226
https://www.muzeugalerie.ro/johann-strauss-liliacul-5-euro-austria-2015-6229
https://www.muzeugalerie.ro/anul-internaional-polar-1-dolar-australia-2007-6232
https://www.muzeugalerie.ro/orhideea-din-hong-kong-10-yuani-china-1997-6235
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CLASICI - MONEDE COMEMORATIVE

„Napoleon cel Mic”
Nepotul lui Napoleon a devenit împăratul 

Franţei în anul 1852. Potrivit lui Victor Hugo „Nu 
s-a întors un prinţ, ci o concepţie”. Monedele 

sale de 20 de franci, de aur – adevărate comori 
istorice – evocă epoca lui „Napoleon cel Mic”.  
20 franci • aur de 900/1000 • 6,45 g • Ø 21 mm 

• Franţa, 1853-1860

După război, în 1945, Austria a introdus şilingul. După încă 10 
ani, țara a ieșit din starea de sărăcie. Această monedă de 10 

şilingi din argint este mărturia consolidării economice. Moneda 
a fost în circulaţie în două versiuni, până la introducerea euro.

Primul şiling din argint 
– dovada bunăstării

10 şilingi • argint de 640/1000 • 7,5 g • Ø 27 mm • Austria, 1957-1973

Facultate din 
Cairo de 110 ani

Regele care nu a 
domnit niciodată

Constituţie de 170 de ani

Cea mai mare Universitate din Cairo este for-
mată din 15 facultăţi şi două instituţii. Faculta-
tea de comerţ a fost fondată în 1911. Această 
monedă omagiază 75 de ani de la înfiinţare. 
Pe revers îl vedem pe Thot, zeul egiptean al 
cunoaşterii, scriind numele universităţii.

5 lire • argint de 720/1000 • 17,5 g • Ø 37 mm • Egipt, 1986

Otto al Bavariei a fost nesocotit, din această cauză nu 
a domnit nici măcar o zi. Unchiul său şi, mai târziu, fiul 
acestuia, Ludovic, au domnit ca regenţi în locul său. În 
timpul domniei fiului său, Otto a abdicat, iar Ludovic al 
III-lea a devenit ultimul rege al Regatului Bavariei.

5 mărci • argint de 900/1000 • 27,778 g • Ø 38 mm 
• Imperiul German, 1891-1913

Constituţia federală a Elveţiei a fost adoptată în 
1848, fiind esenţial revizuită în 1874. Acest din urmă 
eveniment este marcat pe moneda jubiliară emisă 
la 100 de ani. Pe avers sunt înscrise trei date: 1848-
1874-1974, iar pe revers, trei figuri feminine helvete.

5 franci • 13,31 g • Ø 31,45 mm • Elveţia, 1974

045

044

043

042

041

SUPER

PR
EŢ
!

Cod art.: 202201041041 299,90 LEI

Cod art.: 202201042042 2 640 LEI

Cod art.: 202201043043 499,90 LEI

Cod art.: 202201044044 92,99 LEI

Cod art.: 202201045045 114,90 LEI

Aur imperial!

https://www.muzeugalerie.ro/facultate-din-cairo-de-110-ani-5-lire-argint-egipt-1986-6238
https://www.muzeugalerie.ro/napoleon-cel-mic-20-franci-aur-frana-1853-1860-6241
https://www.muzeugalerie.ro/regele-care-nu-a-domnit-niciodata-5-marci-argint-imperiul-german-1891-1913-6244
https://www.muzeugalerie.ro/primul-iling-din-argint-dovada-bunastarii-10-ilingi-argint-austria-1957-1973-6247
https://www.muzeugalerie.ro/constituie-de-170-de-ani-5-franci-elveia-1974-6250


Regele Oscar al II-lea a fost ultimul suveran 
suedez, care a fost încoronat în acelaşi timp, 
ca rege al Suediei şi rege al Norvegiei. Pe 
inscripţia circulară a monedei suedeze de 10 
coroane de aur, apar numele celor două ţări. 
10 coroane • aur de 900/1000 • 4,48 g • Ø 19 mm 
• Suedia, 1873-1901

Îndrăgostit de zbor

Iosif al II-lea „bunul împărat"

Savantul franco-brazilian, pilotul, inventatorul îndră-
gostit de aviaţie Alberto Santos Dumont a intrat în is-
torie. Numele lui rămâne în memoria tuturor datorită 
oraşului natal, mai multor aeroporturi, unui crater pe 

Lună şi, acum, graţie acestei monede din argint.

5000 reis • argint de 600/1000 • 10 g 
• Ø 27,6 mm • Brazilia, 1936-1938

Al patrulea copil al Mariei Terezia şi al lui Francisc I,  
împărat al Sfântului Imperiu Roman, Iosif al II-lea, 

şi-a condus imperiul 15 ani, împreună cu mama lui. 
A fost adeptul iluminismului, a aprobat construirea 

a numeroase biserici ortodoxe în Transilvania.  

20 creiţari • argint de 583/1000 • 6,68 g • Ø 27 mm 
• Imperiul Habsburgic, 1781-1790

Oscar al II-lea

Microbiologul şi chimistul francez Louis Pasteur este 
fondatorul şi figura cea mai reprezentativă a epidemi-
ologiei şi imunologiei, primul care a dezvoltat vaccin 
împotriva rabiei, boală letală incurabilă până atunci. 
Totodată, este autorul tehnologiei pasteurizării.

2 franci • 7,5 g • Ø 26,5 mm • Franţa, 1995

Pasteur, 125 de ani de la deces

Dolarul Morgan şi-a primit numele 
după designerul acestuia, George 
T. Morgan, fiind cel mai căutat dintre 
dolari, datorită mărimii şi a purităţii 
mare de argint. A fost bătut de la 1878 
până la 1904, dar şi în anul 1921, 
când s-a înlocuit cu dolarul Peace. 

1 dolar • argint de 900/1000 • 26,73 g • Ø 38,1 mm 
• SUA, 1878-1921

Cel mai căutat dolar din argint

05

055

054

053

052

051

Cod art.: 202201051051 47,99 LEI

Cod art.: 202201052052 129,90 LEI

Cod art.: 202201053053 2 370 LEI

Cod art.: 202201054054 194,90 LEI

Cod art.: 202201055055 479,90 LEI

SUPER

PR
EŢ
!

Monedă de argint de 240 de ani!

https://www.muzeugalerie.ro/pasteur-125-de-ani-de-la-deces-2-franci-frana-1995-6253
https://www.muzeugalerie.ro/indragostit-de-zbor-5000-reis-argint-brazilia-1936-1938-6256
https://www.muzeugalerie.ro/oscar-al-ii-lea-10-coroane-aur-suedia-1873-1901-6259
https://www.muzeugalerie.ro/iosif-al-ii-lea-bunul-imparat-20-creiari-argint-imperiul-habsburgic-1781-1790-6262
https://www.muzeugalerie.ro/cel-mai-cautat-dolar-din-argint-1-dolar-argint-sua-1878-1921-6265
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NOUTĂŢI - ANTICHITĂŢI ROMÂNEŞTI

JO de iarnă din 1988 au fost organizate la Na-
gano, unde a participat şi ţara noastră. Moneda 
de argint înfăţişează echipajul românesc de bob 
pentru patru persoane.

Întemeietorul României moderne

Ultimul nostru rege

Manufactura de arme

Alexandru Ioan Cuza este primul domnitor al Principatelor Unite. Sub 
domnia sa, s-a realizat întărirea statului naţional român. A constituit 
noul guvern unic, numind apoi oraşul Bucureşti capitala ţării. Moneda 
specială, aurită, aduce un omagiu figurii istorice a Unificatorului.
50 lei • placată cu aur • 5,9 g • Ø 26 mm • România, 1991-1996

Alexandru Ioan Cuza a fost primul dom-
nitor al Principatelor Unite. Domnia lui 
agitată de tensiuni politice, a pus bazele 
politice, economice, sociale şi culturale 
statului modern. 24 ianuarie Ziua Unirii 
Principatelor e sărbătoare naţională.

medalie • 15 g • Ø 35 mm • România

100 lei • argint de 925/1000 • 27 g • Ø 37 mm 
• România, 1998

Mihai I a fost ultimul monarh al Regatului României. A fost silit să 
abdice, în 1947 decembrie, de guvernul comunist. Moneda de ar-
gint emisă în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, reprezintă 
efigia regelui şi stema regală fără pavilion, numită „stema medie”.

200 lei • argint de 835/1000 • 6 g • Ø 24 mm • România, 1942

Reversul monedei redă imaginea 
Manufacturii de Arme de pe 

Dealul Arsenalului. Piatra de te-
melie a manufacturii a fost pusă 
în iulie 1863, aici se fabricau pi-
ese de schimb, se reparau arme 

şi se modernizau modelele vechi 
de puşti din dotarea armatei. 

10 lei • argint de 999/1000 • 31,1 g 
• Ø 37 mm • România, 2013

Alexandru Ioan Cuza

Alexandru Ioan Cuza

063

064

062

061

065

Cod art.: 202201061061 14,99 LEI

Cod art.: 202201062062 599,90 LEI

Cod art.: 202201063063 89,99 LEI

Cod art.: 202201064064 119,90 LEI

Cod art.: 202201065065 239,90 LEI

-35% 155,90 LEI

1 uncie argint pur!

Portretul placat cu aur!

https://www.muzeugalerie.ro/intemeietorul-romaniei-moderne-50-lei-romania-1991-1996-6268
https://www.muzeugalerie.ro/manufactura-de-arme-10-lei-argint-romania-2013-6271
https://www.muzeugalerie.ro/alexandru-ioan-cuza-medalie-romania-0-6274
https://www.muzeugalerie.ro/ultimul-nostru-rege-200-lei-argint-romania-1942-6277
https://www.muzeugalerie.ro/echipajul-de-bob-al-romaniei-100-lei-argint-romania-1998-6280


07

FILATELIE

07

Emisiunea alcătuită dintr-un bloc de două timbre dantelate cu 
două vignete, înfăţişează portretele Regelui Mihai I din copilărie şi 
tinereţe, iar pe fundal apare imaginea Castelului Peleş din Sinaia.

Bloc de 2 timbre • 18 lei • 116x100 mm •  offset • România, 2021 Coliţa dantelată ilustrează pe A.I. Cuza, domn 
al Moldovei şi al Ţării Româneşti, purtând Cons-

tituţia în mână. Pe 24 ianuarie 1862, Bucureşti 
a devenit Capitala Principatelor Unite Române. 

Coliţă dantelată • 16 lei • 130x180 mm •  offset • România, 2017

Bucureşti, capitala 
României

Centenarul naşterii Regelui Mihai I

Unirea Principatelor
Cu ocazia aniversării Unirii Moldovei cu 
Muntenia, a apărut emisiunea, ilustrând 
deschiderea lucrărilor Adunării Legislative a 
Principatelor Unite şi domnitorul A. I. Cuza.

Coliţă dantelată • 28,50 lei • 107 x 107 mm 
•  offset • România, 2019

Călătoria lui Magellan
Emisiune filatelică în onoarea aniversării a cinci 

secole de la începutul călătoriei transglobale 
a lui Magellan în jurul lumii. Coliţa nedantelată 

ilustrează portretul lui Magellan şi nava Victoria.
Coliţă nedantelată • 28,50 lei • 120x80 mm 

•  offset • România, 2019

Centenarul naşterii Regelui Mihai I

074

073

072

071

Cod art.: 202201071071 74,99 LEI

Cod art.: 202201072072 79,99 LEI

Cod art.: 202201073073 109,90 LEI

Cod art.: 202201074074 84,99 LEI

https://www.muzeugalerie.ro/centenarul-naterii-regelui-mihai-i-18-lei-romania-2021-6283
https://www.muzeugalerie.ro/bucureti-capitala-romaniei-16-lei-romania-2017-6286
https://www.muzeugalerie.ro/unirea-principatelor-2850-lei-romania-2019-6289
https://www.muzeugalerie.ro/calatoria-lui-magellan-2850-lei-romania-2019-6292


MONEDE ŞI BANCNOTE
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Moneda stabilă a 
unei ţări bogate
Suedia nu a introdus 
moneda euro, ca stat 
membru al Uniunii 
Europene, deoarece fiind 
o ţară puternică şi având 
o economie stabilă, are 
încredere în moneda 
proprie, coroana.

10, 50 öre,1, 5 kronor 
• Suedia, 1985-1990

Dincolo de colonii, dinspre Europa unită
Olanda şi-a pierdut colo-
niile după a doua jumă-
tate a secolului XX. Şi-a 

regăsit rolul într-o Europă 
unită, fiind membru 

fondator al Uniunii Mone-
tare, predecesorul UE, şi 
al Comunităţii Economice 

Europene. Monedele 
stau mărturie acestor 

realizări importante.

5, 10, 25 cent, 1, 2,5, 5 gulden • Olanda, 1950-2001

Una dintre cele mai 
mari ţări din lume, 
ţara tangoului: Ar-

gentina. Numele său 
derivă din cuvântul 

latin argint – argen-
tum. Până în anul 

1990, moneda naţio-
nală argentină a fost 
australul, pe care l-a 

înlocuit peso-ul.

0,5, 1, 5, 10, 50 centavo, 1, 5, 10 austral 
• Argentina, 1985-1989

Somoni-ul îşi trage 
numele de la Ismail Sa- 
mani, fondatorul 
dinastiei samanide. Pe 
reversul monedelor divi-
zionare apare stema cu 
7 stele. Potrivit tradiţiei, 
„şapte” este un cuvânt 
magic, simbol al per-
fecţiunii, întruchiparea 
fericirii şi sursa virtuţii. 
5, 10, 20, 25, 50 diram, 1, 3, 5 somoni 
• Tadjikistan, 2001-2006

Agentina, ţara argintului

Simbolul perfecţiunii 
pe monede

084

083

082

081

Cod art.: 202201081081 139,90 LEI

Cod art.: 202201082082 92,99 LEI

Cod art.: 202201083083 59,99 LEI

Cod art.: 202201084084 79,99 LEI

SUPER

PR
EŢ
!

Set de monetărie din Tadjikistan!

Monede din ţara papei Francisc!

https://www.muzeugalerie.ro/simbolul-perfeciunii-pe-monede-5-10-20-25-50-diram-1-3-5-somoni-tadjikistan-2001-2006-6295
https://www.muzeugalerie.ro/dincolo-de-colonii-dinspre-europa-unita-5-10-25-cent-1-25-5-gulden-olanda-1950-2001-6298
https://www.muzeugalerie.ro/moneda-stabila-a-unei-ari-bogate-10-50-ore1-5-kronor-suedia-1985-1990-6301
https://www.muzeugalerie.ro/agentina-ara-argintului-05-1-5-10-50-centavo-1-5-10-austral-argentina-1985-1989-6304
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Din 1752, Mozam-
bic a fost colonie 
portugheză, câş-
tigându-şi inde-
pendenţa doar în 
1975. Primii bani 
de hârtie emişi în 
calitatea de stat 
independent sunt 
aceste bancnote.

50, 100, 500, 1000 escudo  
• Mozambic, 1976

Insulele Cayman 
cuprinde trei insule 

coraligene, care atrage 
anual nenumăraţi turişti 
cu particularităţile sale 

naturale uimitoare. 
Insulele sunt teritoriul 

Regatului Unit, aşadar 
bancnota înfăţişează 

portretul Reginei  
Elisabeta a II-a.

1 dolar • Insulele Cayman, 2006

Republica Democ-
rată Congo este 

„Inima Africii”, iar 
mijlocul de plată 
este numit franc 

congolez. Frumo-
asele bancnote 

reprezintă lucruri 
speciale din Africa 
bogată coloristic.

10, 20, 50, 100, 200, 500 franci • Congo, 2002-2007

Moneda oficială din Vietnam este 
dong-ul; a fost introdusă prima 
dată în Vietnamul de Nord, iar 
după Războiul din Vietnam şi în 
Vietnamul de Sud. După unirea 
Vietnamului de Sud şi a Vietnamu-
lui de Nord, a fost emisă o nouă 
bancnotă dong. Această bancnotă 
de 2 dong – aflată în circulaţie în 
Vietnamul de Sud – este martorul 
perioadei crunte de după război. 

2 dong • Vietnam, 1963

Mozambicul independent

Insulele Caraibe

Congo

O lume izolată - Vietnam

094

093

092

091

Cod art.: 202201091091 74,99 LEI

Cod art.: 202201092092 74,99 LEI

Cod art.: 202201093093 74,99 LEI

Cod art.: 202201094094 159,90 LEI

SUPER

PR
EŢ
!

https://www.muzeugalerie.ro/o-lume-izolata-vietnam-2-dong-vietnam-1963-6307
https://www.muzeugalerie.ro/insulele-caraibe-1-dolar-insulele-cayman-2006-6310
https://www.muzeugalerie.ro/mozambicul-independent-50-100-500-1000-escudo-mozambic-1976-6313
https://www.muzeugalerie.ro/congo-10-20-50-100-200-500-franci-congo-2002-2007-6316


16 x 5 mărci • argint de 625/1000 • 11,2 g 
sau 5,3 g • Ø 28 mm • Germania, 1970-1979

Germania de Vest a emis monede comemo-
rative de 5 mărci începând din anul 1952. În 
primii ani, aceste monede au conţinut 7 gra-
me de argint. Din anul 1975, conţinutul de 
argint a fost redus, iar din anul 1980 mate-
rialul monedelor a devenit cupru-nichel. Ul-

timele 16 monede de 5 mărci sunt căutate de 
colecţionari nu numai pentru conţinutul de 
argint. Fiecare monedă comemorează câte 
o personalitate marcantă a naţiunii germane, 
ca Beethoven, Dürer sau Kant şi momente 
importante din istoria germană.

Ultimele 16 monede de 5 mărci

Informaţii privind colecţia: Colecţia cuprinde 16 monede, pe care vă vom trimite lunar, de fiecare dată 
pentru câte 74,99 lei. La fiecare piesă vom anexa un certificat de provenienţă. La abonaţii seriei, cu 
a 4-a piesă, vom trimite cadou o casetă pentru păstratea monedelor. Piesele colecţiei vi le trimitem în 
ordine diferită.

101

Colecţie completă! Cadou, casetă pt. monede!

OFERTĂ DE COLECŢIE LUNARĂ


10 Cod art.: 202201101101 74,99 LEI / monedă

https://www.muzeugalerie.ro/ultimele-16-monede-de-5-marci-16-x-5-marci-argint-germania-1970-1979-3856
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CUPON DE PRENOTARE
Completaţi corect cuponul şi trimiteţi-l la adresa noastră!

COD ART. DENUMIRE BUC
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Nume:

Adresă:

Telefon: E-mail:

MUZEU GALERIE

Cod client: (dacă sunteţi clientul nostru)
Din cauza creşterii rapide a preţului aurului pe piaţa mondială, preţul monedelor de aur îl putem   

garanta numai până la epuizarea stocului existent.
S.C. Muzeu Galerie S.R.L., Arad 1, CP: 1-124, Cod poştal: 310 000

Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.  Ne rezervăm dreptul de schimbare a preţurilor. 
Cheltuielile poştale sunt de 19,99 lei. Condiţiile Contractuale Generale le găsiţi pe www.muzeugalerie.ro. *Doar o singură monedă poate fi comandată pe o adresă.

1* * (Vă rugăm baraţi, 
dacă nu-l doriţi!)1 2 22 0 2 2 0 1

2 0 2 2 0 1
2 0 2 2 0 1
2 0 2 2 0 1
2 0 2 2 0 1
2 0 2 2 0 1
2 0 2 2 0 1

Washington trece râul Delaware



MERITĂ SĂ COLECŢIONAŢI

Colecţionarea monedelor este nu numai o 
activitate generatoare de valori, dar şi un hobby 
elegant! În mod firesc, bucuria supremă a colecţio-
narului este integritatea colecţiei. Completarea 
colecţiei cu piesele lipsă constituie de multe ori o 
provocare neprevăzută, din acest motiv, vă oferim 
serviciul nostru de asistenţă pentru colecţionari. 
Prin intermediul acestuia, veţi putea beneficia 
de completarea rapidă şi eficientă a colecţiei cu 
exemplarele lipsă.

Serviciul nostru mai oferă şi alte beneficii, de 
exemplu casete sau cutii gratis pentru stocarea mo-
nedelor. Piesele colecţiei vă vor fi livrate sistematic, 
cu cheltuieli poştale foarte convenabile.

Garanţia provenienţei: înainte de livrare, fiecare 
piesă este verificată de către un expert evaluator; pro-
venienţa produselor este garantată printr-un certificat.

Garanţia comodităţii: produsele le puteţi studia în 
căminul Dvs. prin ofertele trimise sau în magazinul 
online. Nu există nicio obligaţie de achiziţionare, plata 
se va efectua numai la preluarea comenzii.

Garanţia returnării: vă oferim garanţie de returnare 
sau de schimb de 14 zile, în cazul în care, nu sunteţi 
mulţumit/ă de produsele primite.

Garanţia livrării: fiecare comandă vă livrăm la adresa 
Dvs. prin Poşta Română, serviciul Prioripost.

Ajutor pentru colecţionari! Garanţii pentru clienţi!
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S.C. Muzeu Galerie S.R.L.

Arad 1
CP: 1-124
Cod poştal: 310 000

Loc
pentru
timbru

În horoscopul chinezesc, anul 2022 va fi dominat de tig-
ru. Sperăm că acest animal mândru, puternic şi curajos 
ne va aduce doar lucruri bune. Australia a emis această 
monedă din argint de 2 uncii în cinstea animalului măreţ.

2 dolari • argint de 999,9/1000 • 62,2 g • Ø 50,80 mm • Australia, 2022

Vine tigrul

Washington trece 
râul Delaware
La sfârşitul anului 2021, SUA a emis o nouă 
monedă de un sfert de dolar, prezentând un 
eveniment crucial al Războiului de Indepen-
denţă. În decembrie 1776, George Washing-
ton a traversat râul Delaware şi a pornit un 
asalt spontan împotriva trupelor britanice.
25 cenţi • 5,67 g • Ø 24,26 mm • SUA, 2021

122

121

Cod art.: 202201121121 439,90 LEI

Cod art.: 202201122122 15,99 LEI

2 uncii argint pur!

https://www.muzeugalerie.ro/vine-tigrul-2-dolari-argint-australia-2022-6319
https://www.muzeugalerie.ro/washington-trece-raul-delaware-25-ceni-sua-2021-6322

