
BURSA COLECŢIILORMUZEU GALERIE
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Valabilă până la 30 iunie 2022.

În jurul Pământului
Dacă vine vorba despre prima circumnavigaţie, toată 
lumea se gândeşte la Magellan, chiar dacă el a pierit 
în cursul călătoriei. Cel care a reuşit această perfor-

manţă a fost un adjunct al lui, Juan Sebastián Elcano, 
cel care este omagiat prin această monedă de 2 euro.

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

Africa, paradisul 
animalelor sălbatice

Prietenul lui Robin Hood

De ani buni, monedele ruandeze din argint pur atrag 
atenţia asupra speciilor de animale ameninţate din Af-
rica. Pe cea mai nouă monedă apare pelicanul. Uriaşul 

speciei este pelicanul creţ, cu o lungime de 180 cm, 
greutatea de 13 kg, iar anvergura aripilor de 3,45 m.

50 franci • argint de 999/1000 • 31,1 g 
• Ø 40 mm • Ruanda, 2022

Un erou cunoscut al baladelor populare engleze 
este Robin Hood. Prietenii lui au fost călugărul Tuck, 

Allen-a-Dale şi Little John. Cel din urmă apare pe 
moneda de 2 lire din argint pur de 1 uncie. Numele 

lui este însă o referinţă ironică la statura lui imensă.

2 lire • argint de 999/1000 • 31,1 g • Ø 38,6 mm 
• Marea Britanie, 2022

Vulturul de pe cerul Australiei
Australia, prin monedele sale, încearcă să 
atragă atenţia asupra mediului înconjurător şi 
asupra importanţei conservării faunei. După 
cangur, koala şi pasărea care râde, kookabur-
ra, a apărut moneda cu mare succes, vulturul 
cu coadă-pană, emisă prima dată în anul 2014.

1 dolar • argint de 999,9/1000 • 31,1 g 
• Ø 40,6 mm • Australia, 2022

014

011

013

012

Cod art.: 202205012012 259,90 LEI

Cod art.: 202205013013 259,90 LEI

Cod art.: 202205014014 259,90 LEI

Cod art.: 202205011011 32,99 LEI

Argint pur de 999,9/1000!

https://www.muzeugalerie.ro/in-jurul-pamantului-2-euro-spania-2022-6797
https://www.muzeugalerie.ro/africa-paradisul-animalelor-salbatice-50-franci-argint-ruanda-2022-6800
https://www.muzeugalerie.ro/vulturul-de-pe-cerul-australiei-1-dolar-argint-australia-2022-6803
https://www.muzeugalerie.ro/prietenul-lui-robin-hood-2-lire-argint-marea-britanie-2022-6806
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Călăman Schmidt, Director Comercial

Viaţă extraterestră?

Faţa zâmbitoare are 50 de ani

Pădure de laur de o mie de ani

Căutarea vieţii extraterestre poate căpăta o 
importanţă accentuată în următoarele decenii. 
Întrebarea care îi preocupă pe cercetători 
şi un public laic din ce în ce mai popular 
sună în felul următor: Oare suntem singuri 
în Univers? Cum arată extratereştrii? Cum 
am putea intra în contact cu ei? Întrebările 
formulate nu sunt puse întâmplător, deoarece 
pe moment oamenii de ştiinţă cunosc numai o 
mică parte a Universului. 

 
Ultima emitere a monetăriei austriece, confecţionată din niobiu, abor-
dează aceeaşi tematică. În inelul de pe aversul monedei este înscrisă 
ecuaţia Drake, alături de telescopul spaţial James Webb, iar pe partea 
centrală din niobiu figurează un „extraterestru” care ţine în mâini Terra, 
simbolizând vulnerabilitatea noastră pe scară cosmică. Pe revers apar 
elementele care asigură viaţa: bioxidul de carbon, metanul, oxigenul, apa, 
dar şi plantele. Monedă de niobiu, „intergalactică”, merită s-o achiziţionaţi!

25 euro • argint de 900/1000 • 9,8 g • Ø 34 mm • Austria, 2022

Faţa zâmbitoare galbenă a devenit un super-
star. Ziaristul Franklin Loufrani a evidenţiat 
ştirile pozitive cu ajutorul feţei zâmbitoare. 

De atunci, prin Smiley putem exprima o serie 
largă de emoţii. Emoticonul renumit vă zâm-

beşte acum şi de pe moneda de 10 euro.

10 franci • argint de 333/1000 • 17 g • Ø 31 mm • Franţa, 2022

Parcul naţional Garajonay este în mijlocul insu-
lei La Gomera, care face parte din Arhipelagul 

Canarelor. Doar aici putem admira pădurea 
veche de laur din Macaronesia, care acopera 

pe vremuri zona tropicală. Pe monedă apare o 
stâncă uriaşă, coloana de bazalt Agando.

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

Cea mai veche competiţie de fotbal
Competiţia FA Cup a debutat în anul 1872 şi 
se desfăşoară cu participarea echipelor din 
toate diviziile. Este posibil ca o echipă din 
Premier League să fie învinsă de o altă echipă 
mai puţin cunoscută. Aniversarea este mar-
cată prin minunata monedă de 2 lire sterline.

2 lire • 12 g • Ø 28,40 mm • Marea Britanie, 2022

022

023

024

021 Cod art.: 202205021 549,90 LEI

022 Cod art.: 202205022 169,90 LEI

023 Cod art.: 202205023 94,99 LEI

024 Cod art.: 202205024 29,99 LEI

021

Monedă de niobiu!

FA Cup are 150 de ani!

https://www.muzeugalerie.ro/viaa-extraterestra-25-euro-argint-austria-2022-6809
https://www.muzeugalerie.ro/faa-zambitoare-are-50-de-ani-10-franci-argint-frana-2022-6812
https://www.muzeugalerie.ro/cea-mai-veche-competiie-de-fotbal-2-lire-marea-britanie-2022-6815
https://www.muzeugalerie.ro/padure-de-laur-de-o-mie-de-ani-2-euro-spania-2022-6818
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MONEDELE LUNIIGemeni
Nativii Gemenii au dorinţă perma- 
nentă de nou şi o inteligenţă uimito-
are. Sunt prietenoşi, au nevoie să fie 
stimulaţi intelectual, le place libertatea 
şi mişcarea permanentă, fără a se limi-
ta la sine. Medalie zodiac splendidă!

medalie • 20 g • Ø 40 mm • România, 2018

Filip August

Stăpânul lumii

A cincea piesă a colecţiei consac-
rat regilor Franţei este dedicată 

lui Filip August, comemorând cel 
mai însemnat monarh al regatu-
lui. Curiozitatea acestei monede 

este forma ei, amintindu-ne de 
monedele medievale.

10 euro • argint de 900/1000 • 
22,2 g • Ø 37 mm • Franţa, 2012

Napoleon a rămas în istorie drept un geniu mili-
tar, a avut mulţi prieteni, dar şi duşmani. A luat 

parte la 60 de bătălii – mai multe decât Alexand-
ru cel Mare, Hannibal şi Iulius Cezar împreună.

1000 togrog • argint de 999/1000 
• 31,1 g • Ø 38,61 mm • Mongolia, 

2021

Logodnă la 
Casa Windsor
Marea Britanie a sărbătorit, în 2017, în luna noiembrie, lo-
godna celui mai mic fiu al Dianei. Prinţul Harry şi Meghan,  
precum şi William şi Catherine, au fost cu adevărat feri-
ciţi. Ei au fost felicitaţi şi pe monede de 5 lire.
5 lire • 28,28 g • Ø 38,61 mm • Marea Britanie, 2017

034

033

032

031

Cod art.: 202205031031 54,99 LEI Cod art.: 202205032032 319,90 LEI

Cod art.: 202205033033 189,90 LEI

Cod art.: 202205034034 789,90 LEI

+ 200 de puncte de fidelitate în
 c

ad
ou

! MG
FIDELITATE

-15% 670 LEI
132,90 LEI-30%

Ambalat exclusiv!

https://www.muzeugalerie.ro/gemeni-medalie-romania-2018-6821
https://www.muzeugalerie.ro/filip-august-10-euro-argint-frana-2012-6824
https://www.muzeugalerie.ro/logodna-la-casa-windsor-5-lire-marea-britanie-2017-6827
https://www.muzeugalerie.ro/stapanul-lumii-1000-togrog-argint-mongolia-2021-6830
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CLASICI - MONEDE COMEMORATIVE

Elveţia+aur=siguranţă
Elveţia, care este cunoscută ca întruchiparea 

siguranţei materiale, a elaborat în curs de 
mai multe decenii o monedă din aur legen-

dară, „Helveţia”. Pe moneda de 20 de franci, 
este reprezentat sfântul protector al Elveţiei.

20 franci • aur de 900/1000 • 6,4516 g • 
Ø 21 mm • Elveţia, 1897-1949

Mitologia greacă constituie un pilon fundamental 
al culturii europene. Divinităţile antice apar de 

multe ori pe monedele greceşti. Pe moneda de 
20 drahme emisă de regele Paul I apare Selene, 

zeiţa Lunii, întruchiparea frumuseţii şi a feminităţii.

Selene, lumina nopţii

20 drahme • argint de 835/1000 • 7,5 g • Ø 26,2 mm • Grecia, 1960-1965

Apelul lui Charles 
de Gaulle

Banii coloniali ai regelui reticent

Muntele Rushmore

Charles de Gaulle în data de 18 iunie 1940 a transmis 
din studioul BBC un apel la rezistenţă. Cu acest mesaj a 
pornit opunerea francezilor împotriva ocupanţilor ger- 
mani care s-a menţinut până la sfârşitul războiului. Charles 
de Gaulle între 1959-1969 a fost preşedintele republicii.

1 franc • 6 g • Ø 24 mm • Franţa, 1988

George al VI-lea a urcat pe tronul fratelui său, plin de ezitări din ca-
uza bâlbâielii. În timpul domniei a izbucnit cel de-Al Doilea Război 
Mondial, Imperiul Britanic s-a dezintegrat în ritm accelerat şi s-a 
format Comunitatea Naţiunilor. Moneda înfăţişează portretul regelui.

1 cent • 2,38 g • Ø 22 mm • Ceylon, 1942-1945

Monumentul memorial săpat în stâncă al 
celor patru preşedinţi ai SUA este unul 
dintre cele mai cunoscute simboluri în 
SUA. În 1991, a apărut acest monument 
pe o monedă comemorativă din argint.

1 dolar • argint de 900/1000 • 26,73 g 
• Ø 38,1 mm • SUA, 1991

045

044

043

042

041

SUPER

PR
EŢ
!

Cod art.: 202205041041 19,99 LEI

Cod art.: 202205042042 2 920,00 LEI

Cod art.: 202205043043 49,99 LEI

Cod art.: 202205044044 59,99 LEI

Cod art.: 202205045045 429,90 LEI

Monedă valoroasă din aur!

Reprezentare mitologică!

https://www.muzeugalerie.ro/apelul-lui-charles-de-gaulle-1-franc-frana-1988-6833
https://www.muzeugalerie.ro/elveiaaursigurana-20-franci-aur-elveia-1883-1949-6836
https://www.muzeugalerie.ro/banii-coloniali-ai-regelui-reticent-1-cent-ceylon-1942-1945-6839
https://www.muzeugalerie.ro/selene-lumina-nopii-20-drahme-argint-grecia-1960-1965-6842
https://www.muzeugalerie.ro/muntele-rushmore-1-dolar-argint-sua-1991-6845


Ferdinand al II-lea a fost împărat al Imperiului roma-
no-german, arhiduce de Stiria, totodată rege al Boemiei, 
al Croaţiei şi al Ungariei. Aversul monedei înfăţişează 
ceremonia de încoronare a regelui, pe revers este repre- 
zentat portretul regelui Ferdinand al II-lea.
100 euro • aur de 900/1000 • 9,5 g 
• Ø 26 mm • Slovacia, 2018

Regina Juliana 

Libertatea cu bonetă frigiană

Datorită activităţilor caritabile, stilului ei simplu 
şi direct, Regina Juliana a Ţărilor de Jos, a fost 
iubită şi respectată de popor. Această monedă 

de argint a fost în circulaţie timp de 13 ani, după 
care s-a emis cu motiv identic, dar din nichel.

2 1/2 guldeni • argint de 720/1000 • 15 g • 
Ø 33 mm • Olanda, 1959-1966

În timpul revoluţiei franceze din 1789, o femeie cu 
prenumele Marianne a luptat pe baricade, alături 

de luptători, unde îi îngrijea pe răniţi. După procla-
marea republicii, legenda Mariannei a tot crescut. 

Figura ei simbolizează libertatea franceză.
10 franci • argint de 680/1000 • 10 g 

• Ø 28 mm • Franţa, 1929-1939

Bratislava, oraş al încoronărilor

Pe 15 aprilie 2019, la Catedrala Notre-Dame, 
 unul dintre monumentele emblematice ale 
Parisului, a izbucnit un incediu devastator. 
Acoperişul şi turla „săgeată” s-au prăbuşit, 
dar structura, construită în urmă cu 850 de 
ani, a fost salvată în întregime.

10 euro • argint de 333/1000 • 17 g • Ø 31 mm • Franţa, 2016

Incendiu devastator la Notre-Dame

Înfiinţată după Primul Război Mondial, Republica de la Weimar 
a avut o viaţă scurtă, monedele sale sunt rare şi căutate. La fel 
ca orice ţară, a fost zguduită de criza economică mondială din 
anul 1930, prăbuşirea ei însă fiind cauzată de preluarea puterii 
de către Adolf Hitler şi crearea Celui de-al Treilea Reich. 

2 mărci imperiale • argint de 500/1000 • 10 g • Ø 26 mm 
• Republica de la Weimar, 1925-1926

Monedă din Republica de la Weimar
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055
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053
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051

Cod art.: 202205051051 99,90 LEI

Cod art.: 202205052052 99,90 LEI

Cod art.: 202205053053 3 325,00 LEI

Cod art.: 202205054054 79,99 LEI

Cod art.: 202205055055 369,90 LEI

+ 200 de puncte de fidelitate în
 c

ad
ou

! MG
FIDELITATE

SUPER

PR
EŢ
!

Tragedie pe monedă franceză!

Monedă de 100 de euro din aur!

Din perioada marii crize economice!

https://www.muzeugalerie.ro/incendiu-devastator-la-notre-dame-10-euro-argint-frana-2016-6848
https://www.muzeugalerie.ro/regina-juliana-2-12-guldeni-argint-olanda-1959-1966-6851
https://www.muzeugalerie.ro/bratislava-ora-al-incoronarilor-100-euro-aur-slovacia-2018-6854
https://www.muzeugalerie.ro/libertatea-cu-boneta-frigiana-10-franci-argint-frana-1929-1939-6857
https://www.muzeugalerie.ro/moneda-din-republica-de-la-weimar-2-marci-imperiale-argint-republica-de-la-weimar-1925-1926-6860
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NOUTĂŢI - ANTICHITĂŢI ROMÂNEŞTI
Eclipsă totală de Soare 

Regele Carol al II-lea

Nicolae Bălcescu

Ultima eclipsă totală de Soare a mileniului care s-a putut observa şi 
din România la 11 august 1999, a mobilizat întreaga Europă. BNR a 
emis o monedă de 500 de lei în memoria acestui eveniment rar, care 
va putea fi văzut din nou în ţara noastră abia peste câteva decenii.
500 lei • 3,7 g • Ø 25 mm • România, 1999

Pe 15 octombrie 1922, la Alba Iulia, 
Ferdinand I a fost încoronat ca Regele 
României Mari. În timpul domniei sale a 
fost adoptată Constituţia modernă, care 
a oferit cadrul dezvoltării României Mari.

medalie • 15 g • Ø 35 mm • România

La JO de vară din 1996, România a ocupat locul 14 în 
clasamentul de medalii. Ca urmare a rezultatelor spor-
tivilor noştri, ne mândrim cu două medalii de aur la 
canotaj. Monedă de argint în amintirea acestui succes.

100 lei • argint de 925/1000 • 27 gr • Ø 37 mm 
• România, 1996

Moneda emisă în 1930, anul încoronării regelui 
Carol al II-lea, evocă era unei stabilităţi econo-
mice şi a unei culturi înfloritoare, în ciuda anilor 

crizei economice mondiale. Pe această monedă 
apare şi monograma regelui Carol al II-lea.

10 lei • 5 g • Ø 23 mm • România, 1930

Monedă din argint în memoria lui Nicolae  
Bălcescu, unul dintre cei mai mari revoluţionari. 

În anul 1848, popoarele Europei s-au răsculat, 
luptând pentru dobândirea drepturilor fundamen-
tale ale omului – libertate, egalitate şi fraternitate.

10 lei • argint de 999/1000 • 31,10 g 
• Ø 37 mm • România, 2009

Regele Ferdinand I

Canotaj pe argint

063

064

062

061

065

Cod art.: 202205061061 24,99 LEI

Cod art.: 202205062062 599,90 LEI

Cod art.: 202205063063 89,99 LEI

Cod art.: 202205064064 89,99 LEI

Cod art.: 202205065065 239,90 LEI

-20% 191,90 LEI

1 uncie argint pur!

Placat parţial cu aur!

Monograma Regelui!

https://www.muzeugalerie.ro/eclipsa-totala-de-soare-500-lei-romania-1999-6863
https://www.muzeugalerie.ro/nicolae-balcescu-10-lei-argint-romania-2009-6866
https://www.muzeugalerie.ro/regele-ferdinand-i-medalie-romania-6869
https://www.muzeugalerie.ro/regele-carol-al-ii-lea-10-lei-romania-1930-6872
https://www.muzeugalerie.ro/canotaj-pe-argint-100-lei-argint-romania-1996-6875
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FILATELIE
Emisiunea filatelică intitulată „Monede româneşti din 
aur”, formată din patru timbre, ilustrează monede 
regale din aur de 20 lei, emise între anii 1870-1939.
Set de 4 timbre • 3,30, 4,30, 4,50, 8,10 lei 
• 140x137 mm •  offset • Románia, 2013

La aniversarea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu 
România, a apărut emisiunea, ilustrând Actul Unirii, Pan-
telimon Halipa şi primul timbru românesc, Capul de bour.

Coliţă dantelată • 16 lei • 140x152 mm •  offset • România, 2018

Unirea Basarabiei cu România

Monede româneşti din aur

Vitralii Apusene
Timbrul coliţei deosebite reprezintă vitralii 
din Muzeul de Artă Veche Apuseană „Ing. 
Dumitru Furnicã-Minovici“,  în stânga fiind Sf. 
Hieronimus, iar în dreapta Învierea lui Lazăr.

Coliţă dantelată • 8,10 lei • 136x145 mm 
•  offset • România, 2011

Theodor Pallady
Emisiunea filatelică aniversează 150 de ani de la naş-
terea pictorului Theodor Pallady. Coliţa reprezintă luc-
rarea Natură statică cu lalele şi autoportretul lui. A fost 

şi rămâne unul din cei mai prestigioşi artişti moderni.

Coliţă dantelată • 31,50 lei • 42x52 mm •  offset • România, 2021

074

073

072

071

Cod art.: 202205071071 94,99 LEI

Cod art.: 202205072072 79,99 LEI

Cod art.: 202205073073 49,99 LEI

Cod art.: 202205074074 99,90 LEI

https://www.muzeugalerie.ro/monede-romaneti-din-aur-330-430-450-810-lei-romania-2013-6878
https://www.muzeugalerie.ro/unirea-basarabiei-cu-romania-16-lei-romania-2018-6881
https://www.muzeugalerie.ro/vitralii-apusene-810-lei-romania-2011-6884
https://www.muzeugalerie.ro/theodor-pallady-3150-lei-romania-2021-6887


MONEDE ŞI BANCNOTE
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Monede militare germane
Dintre numeroasele decizii 
nechibzuite ale lui Wilhelm 
al II-lea, consecinţa cea mai 
gravă a avut-o decizia luată 
în 1914, de a intra în război 
ca răspuns la mobiliza-
rea forţelor militare ruse. 
Aceste monede emise de 
armata germană au fost 
folosite în Estonia, Polonia 
și nord-vestul Rusiei.

1, 2, 3 copeici • Imperiul German, 1916

Simbolurile lui Mussolini
Mussolini şi Italia 

fascistă se mândra 
cu ascendenţa sa 

din Imperiul Roman. 
Monedele din timpul 
războiului au preluat 

simbolurile romane 
din motive propa-

gandistice: vulturul 
imperial, coroana cu 

lauri sau fascia.

5, 10, 20, 50 centesimi, 1, 2 lire • Italia, 1939-1943

În anul 1932, Marea Brita-
nie a recunoscut indepen-
denţa Irakului, atunci fiind 

introdus în circulaţie dinarul 
care a înlocuit instrumentul 

de plată oficial, rupia indi-
ană. După cel de-al doilea 

Război din Golf, Irak de-
vine din nou independent, 

astfel s-au emis monede şi 
bancnote noi.

5, 10, 25, 50 fil, 25, 50, 100 dinari • Irak, 1969-2004

Myanmar, pe numele ei mai cu-
noscut Birmania, este cea mai 
mare ţară de pelerinaj pentru 
credincioşii budişti. Ţara situată 
în Asia de Sud-Est, mai întâi a 
fost invadată de Regatul Unit 
al Marii Britanii, apoi a ajuns să 
fie integrată în India Britanică. A 
devenit independentă în 1937.

1, 5, 10, 25, 50 pyas • Birmania, 1966

Dinari irakieni

Myanmar sau Birmania?

084

083

082

081

Cod art.: 202205081081 114,90 LEI

Cod art.: 202205082082 129,90 LEI

Cod art.: 202205083083 399,90 LEI

Cod art.: 202205084084 79,99 LEI

SUPER

PR
EŢ
!

Din cel de-Al Doilea Război Mondial!

https://www.muzeugalerie.ro/myanmar-sau-birmania-1-5-10-25-50-pyas-birmania-1966-6890
https://www.muzeugalerie.ro/simbolurile-lui-mussolini-5-10-20-50-centesimi-1-2-lire-italia-1939-1943-6893
https://www.muzeugalerie.ro/monede-militare-germane-1-2-3-copeici-imperiul-german-1916-6896
https://www.muzeugalerie.ro/dinari-irakieni-5-10-25-50-fil-25-50-100-dinari-irak-1969-2004-6899
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Ultimele bancnote din 
Iugoslavia înainte de 
reforma monetară din 
1990. Înfăţişează portre-
tul minerului Josip Broz 
Tito, două femei tinere şi 
stema ţării. Pe revers, o 
reprezentare a oraşelor 
Jajce şi Dubrovnik şi o 
reprezentare abstractă a 
unui excavator.

5000, 20000, 50000, 100000 dinari • Iugoslavia, 1985-1989

Qatar este, poate, cea mai 
bogată ţară din lume. Prin-

cipala sa resursă economică 
este provizia imensă de pet-

rol şi de gaze naturale, iar 
industria sa se bazează pe 

rafinarea petrolului, industria 
chimică şi cea siderurgică. 
Astfel şi-a construit o infra-

structură dezvoltată şi un 
sistem social complex.

10 rial • Qatar, 2020

Prin aşezarea geografică, 
Siria este la răscrucea 

unor drumuri comerciale, 
totodată la punctul de 

coliziune a unor culturi şi 
imperii. Şi-a păstrat multe 

artefacte ale culturilor 
antice, inclusiv tăbliţe din 
lut cu scrieri cuneiforme, 

ruine romane sau roţi 
hidraulice.

50, 100, 200, 500, 1000 lire • 
Siria, 2009-2013

O ţară de dimensiuni incre- 
dibile, căminul marilor 
ţări de odinioară, patria 
drumurilor fără capăt şi a 
iernilor cumplite. Această 
bancnotă de 3 ruble a 
Uniunii Sovietice este mar-
torul tăcut a strălucirii şi 
căderii unei superputeri.

3 ruble • Rusia, 1961

Bancnotele Iugoslaviei

Cea mai bogată ţară din lume 

Amintiri din leagănului culturii

Bancnotele  
Uniunii Sovietice

094

093

092

091

Cod art.: 202205091091 54,99 LEI

Cod art.: 202205092092 74,99 LEI

Cod art.: 202205093093 129,90 LEI

Cod art.: 202205094094 159,90 LEI

SUPER

PR
EŢ
!

Bancnotă de 60 de ani!

https://www.muzeugalerie.ro/bancnotele-uniunii-sovietice-3-ruble-rusia-1961-6902
https://www.muzeugalerie.ro/cea-mai-bogata-ara-din-lume-10-rial-qatar-2020-6905
https://www.muzeugalerie.ro/bancnotele-iugoslaviei-5000-20000-50000-100000-dinari-iugoslavia-1985-1989-6908
https://www.muzeugalerie.ro/amintiri-din-leaganului-culturii-50-100-200-500-1000-lire-siria-2009-2013-6911



OFERTĂ DE COLECŢIE LUNARĂ

10

Medalii comemorative cu locuri pentru 
pelerinaj, locaţii cu puteri charismati-
ce, sfinte, care fac parte din patri-
moniul cultural şi spiritual, tărâmul 
misterelor şi al legendelor…

Rafturile librăriilor sunt pline de cărţi 
născute în urma unor experienţe spi-
rituale trăite în cursul unor pelerinaje. 
Cei care pornesc la aceste drumuri 
sunt copleşiţi de febra unei călătorii pe 
drumul credinţei spre adâncul sufle-
tului lor, vârsta sau religia lor nefiind 
vreun obstacol în această cale.

Descoperiţi cele mai populare locuri 
de pelerinaj prin lumea specială a 
medaliilor.

medalie • 20 g • Ø 40 mm

Informaţii privind colecţia:
Prima piesă a colecţiei vă oferim la preţul de 34,99 lei. 
Următoarele piese ale colecţiei vi le trimitem la preţul de 
69,99 lei. Medaliile vom expedia în ritm lunar, 
la 3-4 săptămâni. Colecţia de 12 medalii conţine nenu-
merate cadouri: casetă specială, certificat ilustrat, filă de 
informare (prin care vă vom povesti istoria fiecărui loc), 
un autocolant (cu imaginea locului, identică cu cea de pe 
medalie), paşaport de pelerin şi o busolă.

Oraşe din colecţie:
Iaşi, Santiago de Compostela, Prislop, Loreto, Fatima, 
Curtea de Argeş, Assisi, Garabandal, Medjugorje, 
Lourdes, Czestochowa, Mariazell

Drumurile credinţei – Pelerinaje

101

101

Prima piesă a colecţiei numai 34,99 lei

 Fiecărei medalii comemorative îi vom alătura 
câte o filă de informare, un autocolant, un certifi-

cat ilustrat, cu o vedere a locului de pelerinaj!

Imagine ilustrativă

Cod art.: 202205101101 34,99 LEI / prima medalie

https://www.muzeugalerie.ro/drumurile-credinei-pelerinaje-medalie-romania-6914
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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 5

2 0 2 2 0 5
2 0 2 2 0 5
2 0 2 2 0 5
2 0 2 2 0 5
2 0 2 2 0 5
2 0 2 2 0 5

Marea inovaţie a celui mai mic stat



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 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. Debarcarea după Potop 
a fost pe muntele Ararat, ce apare pe moneda armeană de investiţie, cu o dimensiune imensă.

1000 dram • argint de 999/1000 • 155,5 g • Ø 60,20 mm • Armenia, 2022

Arca lui Noe şi Potopul

Marea inovaţie a 
celui mai mic stat
Noua monedă din acest an a colecţiei de 1 dolar „Inova-
tori americani”, omagiază statul Rhode Island, cel mai 
mic stat din SUA. Înfățișează iahtul Reliance, realizat de 
Nathanael Herreshoff, inovator în domeniul yachtingu-
lui, care a câştigat primul loc în Cupa Americii din 1903.
1 dolar • 8,1 g • Ø 26,5 mm • SUA, 2022

122

121

Cod art.: 202205121121 1 190,00 LEI

Cod art.: 202205122122 17,99 LEI

5 uncii argint pur!

https://www.muzeugalerie.ro/arca-lui-noe-i-potopul-1000-dram-argint-armenia-2022-6917
https://www.muzeugalerie.ro/marea-inovaie-a-celui-mai-mic-stat-1-dolar-sua-2022-6920

