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Valabilă până la 31 mai 2022.

Madonna şi copilul
Moneda în formă deosebită, pictată şi 

placată cu aur, reprezintă tabloul renu-
mit Madonna şi copilul, al lui Giovanni 

Battista Salvi. O piesă minunată pe care 
apare copilul Iisus şi Fecioara Maria, 

poate aduce în căminul dumneavoastră 
o adevărată atmosferă de sărbătoare!

2 cedi • 15,2 g • 42,4x36,8 mm • Ghana, 2021

Botezul lui Iisus Hristos

Un Paşte ca-n poveşti

Moneda originală din aur, rară şi valoroasă, 
cu greutatea de 10 ducaţi (34,63 g) a fost 

emisă la Baia Mare, la cererea domnitorului 
Gabriel Bethlen. Pe avers este ilustrat râul 

Iordan, unde a fost botezat Iisus de Ioan 
Botezătorul. Emisiunea re- 

prezintă scena biblică într-o formă originală.

medalie placată cu aur, replică 
• 35 g • Ø 46 mm

În fiecare an, monetăria austriacă celebrează venirea 
primăverii şi Paştele cu o monedă specială. În acest 

an, motivul decorativ al monedei de 5 euro a fost 
inspirat de o poveste cunoscută „Micul eu sunt eu”. 

5 euro • 8,9 g • Ø 28,5 mm • Austria, 2022

Arca lui Noe şi Potopul
În timpul marelui Potop, doar Noe - singurul 
om care a dus o viaţă evlavioasă - şi familia lui 
au fost cruţaţi. El a construit o arcă imensă, 
salvând mai multe specii de animale. Debar-
carea după Potop a fost pe muntele Ararat, ce 
apare pe moneda armeană de investiţie.

500 dram • argint de 999/1000 • 31,1  g 
• Ø 38,6 mm • Armenia, 2022

014

011

013

012

Cod art.: 202204012012 99,90 LEI

Cod art.: 202204013013 259,90 LEI

Cod art.: 202204014014 64,99 LEI

Cod art.: 202204011011 229,90 LEI

Monedă artistică!

Replică fidelă!

https://www.muzeugalerie.ro/madonna-i-copilul-2-cedi-ghana-2021-6657
https://www.muzeugalerie.ro/botezul-lui-iisus-hristos-medalie-placata-cu-aur-replica
https://www.muzeugalerie.ro/arca-lui-noe-i-potopul-500-dram-argint-armenia-2022-6663
https://www.muzeugalerie.ro/un-pate-ca-n-poveti-5-euro-austria-2022-6666
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Călăman Schmidt, Director Comercial

Thor, zeul tunetului şi al fulgerului

Călăman Schmidt, Director Comercial

Thor, zeul tunetu-
lui şi al fulgerului

Cel mai bun prieten al omului

Societatea Literară Estonă are 150 de ani

Una dintre figurile centrale 
ale mitologiei scandinave 
este Thor, zeul fulgerului, 
al tunetului şi al furtunilor. 
Un bărbat zvelt, puternic, 
excepţional de curajos 
şi cu un suflet nobil, 
însă câteodată naiv, de 
neînduplecat şi cu o fire 

colerică. În pofida acestor caracteristici, el este văzut 
ca o personalitate amiabilă şi benevolă, căruia trebuie 
mulţumit în primul rând pentru recolta bună şi vremea 
favorabilă. Arma lui este un ciocan numit Mjölnir, o 
armă letală cu un comportament de bumerang. 
 
Această monedă ghaneză de dimensiuni considerabi-
le, în detalii minuţioase, îl reprezintă pe Thor zeul tune-
tului şi figura stilizată a ciocanului deasupra divinităţii.

2 cedi • 35 g • Ø 45 mm 
• Ghana, 2022

De milenii, câinele ne este ajutor la căuta-
rea persoanelor dispărute, ajută persoanele 
cu handicap, este compania de încredere a 
persoanelor singure şi bătrâne. Moneda din 

argint pur din Insulele Fiji este un omagiu 
adus celui mai bun prieten al omului.

50 cenţi • argint de 999/1000 • 31,1 g 
• Ø 40 mm • Insulele Fiji, 2022

Societatea Literară Estonă a fost fondată în 1872 
la Viljandi. Obiectivul propus era promovarea litera-
turii în limba estonă şi ridicarea nivelului cultural al 
naţiunii. Moneda specială de 2 euro a fost lansată 

pentru a aniversa cei 150 de ani de la înfiinţare.

2 euro • 8,5 g • Ø 25,75 mm • Estonia, 2022

Simbol vechi pe monedă nouă
În mod tradiţional, monedele franceze sunt 
frumos decorate, fiind şi foarte îndrăgite în 
rândul colecţionarilor. Lansările moderne 
aduc deseori omagiu unor motive clasice. Aşa 
este şi în cazul noii lansări de 20 de euro, de-
corată cu spicul de grâu, simbolul bunăstării.

20 euro • argint de 900/1000 • 18 g • Ø 33 mm • Franţa, 2022

021

022

023

024

021 Cod art.: 202204021 399,90 LEI

022 Cod art.: 202204022 289,90 LEI

023 Cod art.: 202204023 224,90 LEI

024 Cod art.: 202204024 32,99 LEI

Formă unică, emisiune limitată!

1 uncie argint pur!

Reprezentare deosebită, prelucrare detaliată!

https://www.muzeugalerie.ro/thor-zeul-tunetului-i-al-fulgerului-2-cedi-ghana-2022-6669
https://www.muzeugalerie.ro/cel-mai-bun-prieten-al-omului-50-ceni-argint-insulele-fiji-2022-6672
https://www.muzeugalerie.ro/simbol-vechi-pe-moneda-noua-20-euro-argint-frana-2022-6675
https://www.muzeugalerie.ro/societatea-literara-estona-are-150-de-ani-2-euro-estonia-2022-6678
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RĂZBOI ŞI PACEKennedy pe 1/2 dolar

Pace în Europa

Preşedintele Kennedy, victima unui misterios asasinat, 
este înfăţişat pe această monedă din argint, clasică şi po-
pulară. Președinția lui Kennedy a avut loc în timpul Răz-
boiului Rece, iar politica sa externă a fost determinată de 
relația tensionată dintre SUA și Uniunea Sovietică.

1/2 dolar • argint de 400/1000 • 11,5 g 
• Ø 30,6 mm • SUA, 1965-1970

Sloganul Uniunii Europene, drept profeţie care s-a împlinit, este dovada pă-
cii actuale în Europa. Uniunea, formată la început pe baza convenţiei a şase 
state, are astăzi 28 de state membre şi reprezintă garanţia păcii pe conti-
nent. Porumbelul păcii cu ramura de măslin reprezintă un simbol al păcii.

2 euro • 8,5 g • Ø 25,75 mm • Franţa, 2015

Motiv japonez pe monedă chineză

Winston Churchill

În 1937 a izbucnit un război între 
Japonia şi China. Sub ocupaţia japo-
neză a fost emisă bancnota chineză 

cu portretul prinţului japonez Shotoku 
Taishi şi cu o reprezentare splendidă 

a Templului Horyuji, devenit între timp 
parte a Patrimoniului UNESCO.

10 yeni • China, 1938

Winston Churchill a fost un politician im-
portant a secolului al XX-lea. Discursul său, 
rostit în 1946 la Fulton, inaugurează epoca 
Războiului Rece. A spus: „Cortina de Fier 

coboară asupra Europei”. Este omagiat, în 
anul morţii printr-o monedă comemorativă.

1 coroană • 28,28 g • Ø 38,61 mm • Marea Britanie, 1965

Războiul din Vietnam                 
În acest conflict colonial, apoi în războiul civil 
început în 1955, SUA au intrat în 1965-1966. Până la 
sfârşitul războiului, au fost implicaţi 1,2 milioane de 
militari americani şi 60.000 de australieni. Cu toate 
acestea, nu a fost suficientă forţă pentru victorie.

50 cenţi • 15,55 g • Ø 31,51 mm • Australia, 2016

034

035

033

032

031

Cod art.: 202204031031 54,99 LEI

Cod art.: 202204032032 94,99 LEI

Cod art.: 202204033033 59,99 LEI

Cod art.: 202204034034 32,99 LEI

Cod art.: 202204035035 37,99 LEI

SUPER

PR
EŢ
!

Bancnotă din timpul Invaziei Japoniei!

Însemne colorate pe monedă!

A folosit expresia „Cortina de Fier”!

Unitate în diversitate!

https://www.muzeugalerie.ro/kennedy-pe-12-dolar-12-dolar-argint-sua-1965-1970-6681
https://www.muzeugalerie.ro/motiv-japonez-pe-moneda-chineza-10-yeni-china-1938-6684
https://www.muzeugalerie.ro/razboiul-din-vietnam-50-ceni-australia-2016-6687
https://www.muzeugalerie.ro/winston-churchill-1-coroana-marea-britanie-1965-6690
https://www.muzeugalerie.ro/pace-in-europa-2-euro-frana-2015-6693
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CLASICI - MONEDE COMEMORATIVE

Aurul vikingilor
Regele Oscar al II-lea al Suediei a fost contempo-
ran cu Francisc Iosif. Deşi era vikingilor apusese 
de mult, invocarea gloriosului trecut al războini-

cilor era la moda vremurilor. Iar înscrisurile de pe 
monedă atestă că el a fost şi regele norvegienilor.

5 coroane • aur de 900/1000 • 2,24 g 
• Ø 16 mm • Suedia, 1881-1901

O monedă splendidă cu semnificaţie isto-
rică. Moneda de 1 cent din SUA lansată 

după 1860 a fost martorul războiului civil, 
a luptei dintre Nord şi Sud. Astfel, valoarea 

sa estetică este dublată de cea istorică.

Moneda războiului civil din America

1 cent • 4,67 g • Ø 19 mm • SUA, 1860-1864

Peter Iepuraşul

Lupta lui Hercule cu leul

Calea ferată istorică a Canadei

Celebrul iepure a scriitoarei Beatrix Pot-
ter, Peter Iepuraşul, a devenit star de 
cinema în 2018, astfel a ajuns pe marile 
ecrane. Eroul cu urechi mari apare şi pe 
această monedă britanică de 50 pence.

50 pence • 8 g • Ø 27,3 mm • Marea Britanie, 2019

Pe această monedă lansată cu aproape un 
secol în urmă întâlnim un motiv clasic: lupta 
lui Hercule cu leul din Nemea. În mitologia 
greacă, drumul spre nemurire al lui Hercule l-a 
dus prin zece încercări supraomeneştii, dintre 
care prima a fost să omoare leul din Nemea.

1/2 lek • 6 g • Ø 24 mm • Albania, 1926

Moneda canadiană de 25 de cenţi din 1999 
îi aduce un omagiu societăţii de cale ferată, 
Canadian Pacific Railway. Una dintre cele mai 
semnificative societăţi feroviare a fost fondată 
în 1881, fiind cotată şi pe bursa din New York.

25 cenţi • 5,03 g • Ø 23,8 mm • Canada, 1999

045

044

043

042

041

SUPER

PR
EŢ
!

Cod art.: 202204041041 89,99 LEI

Cod art.: 202204042042 1 450,00 LEI

Cod art.: 202204043043 74,99 LEI

Cod art.: 202204044044 74,99 LEI

Cod art.: 202204045045 39,99 LEI

În limita stocului!

Monedă de aur de peste 100 de ani!

Scenă mitologică!

Monedă de peste 160 de ani!

https://www.muzeugalerie.ro/peter-iepuraul-50-pence-marea-britanie-2019-6696
https://www.muzeugalerie.ro/aurul-vikingilor-5-coroane-aur-suedia-1881-1901-6699
https://www.muzeugalerie.ro/lupta-lui-hercule-cu-leul-12-lek-albania-1926-6702
https://www.muzeugalerie.ro/moneda-razboiului-civil-din-america-1-cent-sua-1860-1864-6705
https://www.muzeugalerie.ro/calea-ferata-istorica-a-canadei-25-ceni-canada-1999-6708


Primul monarh al Italiei Unite, regele Victor Emmanu-
el, a fost urmat la tron de fiul său, Umberto. În timpul 
domniei sale, „bunul” Umberto a fost ţinta a trei aten-
tate. Datorită reprezentării grafice tradiţionale, mone-
da poate constitui piesa clasică a oricărei colecţii. 

20 lire • aur de 900/1000 • 6,45 g 
• Ø 22 mm • Italia, 1879-1897

Ultima serie monetară a monarhiei

Dictatorul iugoslav

Monedele emise în anii 
Primului Război Mondial 
stau mărturie amurgului 

unei ere, fiind ultimele 
emise de Monarhia 
Austro-Ungară. Pe 

aceste monede hel-
ler ale lui Carol al IV-lea 
putem urmări o varieta-

te de forme şi de materii 
prime, din cauza crizei 

acestora din urmă.

2, 2, 10, 10, 10, 20, 20 helleri • Austria, 1892-1918

Alexandru, primul monarh al Regatului Iugoslaviei întemeiat în 
1929, a instaurat dictatura – pentru menţinerea ordinii şi spre 

binele poporului. Însă acest fapt – cum se obişnuieşte – a stâr-
nit antipatia supuşilor, iar regele a căzut victimă unui atentat.

10 dinari • argint de 500/1000 • 7 g • Ø 24 mm • Iugoslavia, 1931

Regele Umberto

Această monedă solidus provine din vremurile 
Uniunii statale polono-lituaniene, din anul 1569. 
Acesta păstrează amintirea domniei lui Sigismund 
Vasa al III-lea, care a condus uniunea 45 de ani.
1 solidus • argint • 0,44 g • Ø 16 mm • Lituania, 1617-1627

Uniunea Statală Polono-Lituaniană

Regele Bavariei, Otto, suferea de tulburări psi-
hice încă din tinereţe, fiind declarat oficial bol-
nav în 1875. Deşi a fost încoronat în 1886, nu a 
fost conştient de rangul său. Astfel, timp de 27 
de ani, ţara a fost guvernată de un regent.

3 mărci • argint de 900/1000 • 16,67 g • Ø 33 mm 
• Imperiul German, 1908-1913

Un nebun pe tron

05

055

054

053

052

051

Cod art.: 202204051051 229,90 LEI

Cod art.: 202204052052 94,99 LEI

Cod art.: 202204053053 2 650,00 LEI

Cod art.: 202204054054 59,99 LEI

Cod art.: 202204055055 379,90 LEI

SUPER

PR
EŢ
!

Monedă de 400 de ani!

Aur istoric!

https://www.muzeugalerie.ro/uniunea-statala-polono-lituaniana-1-solidus-argint-lituania-1617-1627-6711
https://www.muzeugalerie.ro/ultima-serie-monetara-a-monarhiei-2-2-10-10-10-20-20-helleri-austria-1892-1918-6714
https://www.muzeugalerie.ro/regele-umberto-20-lire-aur-italia-1879-1897-6717
https://www.muzeugalerie.ro/dictatorul-iugoslav-10-dinari-argint-iugoslavia-1931-6720
https://www.muzeugalerie.ro/un-nebun-pe-tron-3-marci-argint-imperiul-german-1908-1913-6723
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NOUTĂŢI - ANTICHITĂŢI ROMÂNEŞTI
Moneda de 5 lei a lui Ceauşescu

Regele Mihai I

Grigore Alexandrescu

După ce a ajuns Nicolae Ceauşescu la putere, în anul 
1966 s-a emis un nou set monetar. Acest set monetar a 
fost în circulaţie până în anul 1989, numai că în anul 1978 
a fost completat cu această monedă de 5 lei din aluminiu.
5 lei • 2,8 g • Ø 29 mm • România, 1978

Prima monedă europeană cu gaură a fost bătută în 1901, în Bel-
gia, iar utilizarea acestora s-au răspândit în toată Europa. Din anul 
1905 şi ţara noastră a introdus baterea „monedelor divizionare cu 
gaură”, care au fost emise în timpul domniei Regelui Carol I.

10 bani • 4 g • Ø 22 mm • România, 1905-1906

Banca Naţională a României a emis o monedă din argint în 
amintirea Campionatului European de Fotbal din 1996. Mo-
tivele care ornamentează moneda – o minge de fotbal stili-
zată şi faze de fotbal – evocă emoţiile acestui campionat.  
100 lei • argint de 925/1000 • 27 g 
• Ø 37 mm  • România, 1996

Cea de-a doua domnie a regelui Mihai I a început într-o epocă dra-
matică: Europa era devastată de război, România a pierdut partea de 

nord-est a Transilvaniei, puterea regelui era controlată de comunişti. 
Această monedă a apărut în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

500 lei • argint de 700/1000 • 12 g • Ø 32 mm • România, 1944

Monedă comemorativă de 
1 uncie argint pur, dedicată 
marelui fabulist şi poet al li-

teraturii române. Motivele de 
pe monedă reprezintă cele 

mai importante momente 
din viaţa şi opera artistului.

10 lei • argint de 999/1000 • 31,1 g 
• Ø 37 mm • România, 2010

Moneda Regelui Carol I

Sportul preferat în România

063

064

062

061

065

Cod art.: 202204061061 19,99 LEI

Cod art.: 202204062062 599,90 LEI

Cod art.: 202204063063 49,99 LEI

Cod art.: 202204064064 149,90 LEI

Cod art.: 202204065065 239,90 LEI
-20% 191,90 LEI

Marele fabulist şi poet! 

Monedă cu gaură!

Monedă argint!

https://www.muzeugalerie.ro/moneda-de-5-lei-a-lui-ceauescu-5-lei-romania-1978-6726
https://www.muzeugalerie.ro/grigore-alexandrescu-10-lei-argint-romania-2010-6729
https://www.muzeugalerie.ro/moneda-regelui-carol-i-10-bani-romania-1905-1906-6732
https://www.muzeugalerie.ro/regele-mihai-i-500-lei-argint-romania-1944-6735
https://www.muzeugalerie.ro/sportul-preferat-in-romania-100-lei-argint-romania-1996-6738


07

FILATELIE
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Sărbătoarea Paştilor începe cu ziua în care  
Iisus Hristos a intrat în Ierusalim. Oamenii, 
care auziseră de minunile Lui, l-au însoţit, 
această scenă este ilustrată pe coliţa emisiunii.

Coliţă dantelată • 32 lei • 122x112 mm 
•  offset • România, 2022

BNR a fost înfiinţată în anul 1880, ca instituţie 
de credit, ce deţinea privilegiul de a emite 

moneda naţională, leul. Emisiunea prezintă 
muzeul BNR şi prima bancnotă de 100 de lei.

Coliţă dantelată • 6,70 lei • 122x120 mm •  offset 
• România, 2010

Banca Naţională Română

Sfintele Paşti

Timbre din timpul regalităţii
Timbre originale neştampilate emise în ultimul 
an de domnie a Regelui Mihai I. La 30 de-
cembrie 1947, Mihai I a fost silit să abdice şi a 
părăsit ţara, cetăţenia română fiindu-i retrasă.
Set de 4 timbre • 10, 20, 80, 200 lei • 21x26 mm 
•  fotogravură • România, 1947

Protejarea gheţarilor
Încălzirea globală se manifestă în regi-
unea arctică mai repede decât în cele-
lalte locuri de pe planetă. Oare gheţarii 

vor dispare până în anul 2040?
Coliţă dantelată • 9,70 lei • 130x100 mm •  offset 

• Románia, 2009
074073

072

071

Cod art.: 202204071071 109,90 LEI

Cod art.: 202204072072 42,99 LEI

Cod art.: 202204073073 49,99 LEI

Cod art.: 202204074074 59,99 LEI

https://www.muzeugalerie.ro/sfintele-pati-32-lei-romania-2022-6741
https://www.muzeugalerie.ro/banca-naionala-romana-670-lei-romania-2010-6744
https://www.muzeugalerie.ro/timbre-din-timpul-regalitaii-10-20-80-200-lei-romania-1947-4617
https://www.muzeugalerie.ro/protejarea-ghearilor-970-lei-romania-2009-6747


MONEDE ŞI BANCNOTE
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Monedele de circulaţie ale unei superputeri de odinioară 
Aceste monede 
de circulaţie sunt 
martorii tăcuţi ai 
strălucirii şi căderii 
unei superputeri; 
au fost monede-
le de circulaţie 
ale URSS de la 
începutul anilor '60 
până la declinul şi 
căderea acestuia. 

1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 copeici • URSS, 1961-1991

Ţara recordurilor
Italia înconjoară una din- 
tre cele mai mici republici 

din lume. Constituţia aces-
teia din 1244 este una 

dintre cele mai vechi din 
întreaga lume. Chiar dacă 

circuitul de Formula 1  
din Imola nu se află de 

fapt acolo, evenimentul se 
numeşte Marele Premiu 

din San Marino.
1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 
1000 lire • San Marino, 1973-1997

Insulele Fiji a fost o colonie a Co-
roanei Britanice, care a devenit in-
dependentă faţă de Marea Britanie 
în anul 1970. Acum este monarhie 
constituţională, dar membră a Co-

munităţii Naţiunilor, astfel pe aversul 
monedelor în continuare apare 

portretul Reginei Elisabeta a II-a.

5, 10, 20, 50 cenţi • Insulele 
Fiji, 1969-1985

Principatul Monaco este minuscul, 
dar este statul cu cea mai mare 
densitate a populaţiei. Dinastia Gri-
maldi domneşte din Evul Mediu. La 
semnarea Tratatului de la Versailles, 
francezii şi-au asumat patronajul 
asupra Monaco. Monedele emise 
după această dată înfăţişează 
portretul lui Louis al II-lea.

1, 2, 5, 10, 20 franci • Monaco, 1943-1947

Monedele independeţei

Microstatul gigant

084

083

082

081

Cod art.: 202204081081 249,90 LEI

Cod art.: 202204082082 224,90 LEI

Cod art.: 202204083083 64,99 LEI

Cod art.: 202204084084 64,99 LEI

SUPER

PR
EŢ
!

Monede istorice din Monaco!

https://www.muzeugalerie.ro/microstatul-gigant-1-2-5-10-20-franci-monaco-1943-1947-6750
https://www.muzeugalerie.ro/ara-recordurilor-1-2-5-10-20-50-100-200-500-1000-lire-san-marino-1973-1997-6753
https://www.muzeugalerie.ro/monedele-de-circulaie-ale-unei-superputeri-de-odinioara-1-2-3-5-10-15-20-copeici-urss-1961-1991-6756
https://www.muzeugalerie.ro/monedele-independeei-5-10-20-50-ceni-insulele-fiji-1969-1985-6759
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Indonezia este conside-
rat cea de-a patra ţară 
cu populaţia cea mai 
mare din lume şi toto-
dată este cea mai po-
pulată ţară musulmană. 
Prima rupie a fost emisă 
în anul 1946. Bancnote-
le sale înfăţişează cultu-
ra, comorile naturale şi 
eroii săi.

100, 500, 1000, 5000, 10000 rupii • Indonezia, 1994-2000

Mexicul de astăzi a fost 
ocupat timp de mii de ani de 
către azteci, moştenirea lor 

apare în cultura, dar şi pe 
stema ţării. La ordinea Zeului 

Soarelui, capitala ţării a fost 
construit la locul unde vulturul 
stă pe un cactus cu un şarpe 
în cioc. Bancnota înfăţişează 
stema şi pe Miguel Hidalgo, 
tatăl Mexicului independent.

100 peso • Mexic, 1972

Unul dintre cele mai mici state afri-
cane este Guineea-Bissau, numelui 

ţării fiind alipit şi numele capitalei, 
Bissau, pentru a evita confuzia 
cu Republica Guineea. Până la 

recunoaşterea independenţei ţării, 
din anul 1974, acest tărâm a fost 

colonie portugheză. Zona Insulelor 
Capului Verde şi Guineea-Bissau a 

fost descoperită în 1446.

50, 100, 500, 1000 peso • Guinea-Bissau, 1990-1993

Regatul Sârbo-Croato-Slo-
ven a fost schimbat în 
Regatul Iugoslaviei în 1929, 
de Alexandru I al Iugoslaviei. 
Petru al II-lea a ocupat tronul 
iugoslav la vârsta de 11 ani, 
după ce tatăl lui a fost ucis 
într-un atentat. După război 
s-a înfiinţat Republica Iugos-
lavă. Aceasta este una dintre 
ultimele bancnote clasice.

20 dinari • Iugoslavia, 1936

Indonezia, cel mai mare stat insular

Ordinea zeului Soarelui

Comoara Oceanului Atlantic

Bani din scurta existență a Regatului Iugoslaviei

094

093

092

091

Cod art.: 202204091091 109,90 LEI

Cod art.: 202204092092 109,90 LEI

Cod art.: 202204093093 124,90 LEI

Cod art.: 202204094094 159,90 LEI

SUPER

PR
EŢ
!

Bancnotă de 50 de ani!

https://www.muzeugalerie.ro/bani-din-scurta-existenta-a-regatului-iugoslaviei-20-dinari-iugoslavia-1936-6762
https://www.muzeugalerie.ro/ordinea-zeului-soarelui-100-peso-mexic-1972-6765
https://www.muzeugalerie.ro/indonezia-cel-mai-mare-stat-insular-100-500-1000-5000-10000-rupii-indonezia-1994-2000-6768
https://www.muzeugalerie.ro/comoara-oceanului-atlantic-50-100-500-1000-peso-guinea-bissau-1990-1993-6771



OFERTĂ DE COLECŢIE

10

4x5 dolari • 27 g • Ø 38,61 mm • Liberia, 2011

În urmă cu 200 de ani, pe 5 mai 1821, împăratul Napoleon 
Bonaparte a murit în exil pe insula Sf. Elena. Tânărul ofiţer 
a devenit general în 1795, iar apoi a devenit comandant şef 
al armatei. În anul 1800 a fost ales primul consul al Franţei, 
iar în 1804 a fost încoronat împărat al Franţei. 
 
Şi-a înscris numele în istoria lumii prin multe cuceriri şi 
victorii. Imperiul său în anul 1811 s-a extins din Peninsula 
Iberică până în Polonia. Cele mai mari bătălii victorioase 
ale sale proclamă geniul său militar excepţional.

Bătăliile victorioase 
ale lui Napoleon

101

Număr limitat de bucăţi, 
până la epuizarea stocului!

Ambalate în cutie 
decorativă!

Bătăliile legendare ale lui Napoleon!

Cod art.: 202204101101 299,90 LEI

https://www.muzeugalerie.ro/bataliile-victorioase-ale-lui-napoleon-4x5-dolari-liberia-2011-6774
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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 4

2 0 2 2 0 4
2 0 2 2 0 4
2 0 2 2 0 4
2 0 2 2 0 4
2 0 2 2 0 4
2 0 2 2 0 4

Maya Angelou



Monetăria Regală Britanică a emis o colecţie nouă cu bestiile regale ale dinastiei Tudor. Leul repre-
zintă curajul, eroismul şi puterea, în stema britanică a apărut pentru prima dată în timpul lui Richard I 
(Inimă de Leu). Pe această monedă din aur de 1/4 uncie este înfăţişată această bestie maiestuoasă.

25 lire • aur de 999,9/1000 • 7,8 g • Ø 22 mm • Marea Britanie, 2022

Leul de aur al Casei Tudor

Aur pur!



111

Cod art.: 202204111111 3 590,00 LEI

https://www.muzeugalerie.ro/leul-de-aur-al-casei-tudor-25-lire-aur-marea-britanie-2022-6777
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S.C. Muzeu Galerie S.R.L.

Arad 1
CP: 1-124
Cod poştal: 310 000

Loc
pentru
timbru

Asemenea monedei de aur, a fost emisă şi o monedă din argint pur cu greu-
tatea de 2 uncii. Pe a doua emisiune a colecţiei apare „Leul Angliei”, bestia 
dinastiei Tudor, care păzeşte stema regelui Henric al VIII-lea şi reginei Jane 
Seymour. Această bestie este expusă la Palatul Hampton Court din Londra.

5 lire • argint de 999,9/1000 • 62,2 g • Ø 38,61 mm • Marea Britanie, 2022

Leul curajos al Casei Tudor

Maya Angelou
SUA lansează o nouă serie mo-

netară intitulată „Femei ame-
ricane”. Prima piesă a acestei 

colecţii omagiale pentru 
doamne este dedicată poetei şi 

scriitoarei Maya Angelou.

25 cenţi • 5,67 g • Ø 24,26 mm 
• SUA, 2022

122

121

Cod art.: 202204121121 519,90 LEI

Cod art.: 202204122122 17,99 LEI

2 uncii argint pur!

Serie nouă de 25 de cenţi!

https://www.muzeugalerie.ro/leul-curajos-al-casei-tudor-5-lire-argint-marea-britanie-2022-6780
https://www.muzeugalerie.ro/maya-angelou-25-ceni-sua-2022-6783

