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Valabilă până la 30 noiembrie 2022.

Drapelul negru
William Moody a fost un pirat cu reputa-
ţie scandaloasă, care a jefuit o mulţime 
de oameni în Caraibe cu ajutorul navei 

Rising Sun. Această navă cu steag 
negru apare acum pe o monedă din ar-
gint pur de 1 uncie. Căpitanul ar fi fost 

fericit să vadă o asemenea comoară.
1 dolar • argint de 999,9/1000 • 31,1 g 

• Ø 40,90 mm • Tuvalu, 2022

Pânze de aur

Dinozauri pe monede

„Navigare necesse est, vivere non est 
necesse” – spune proverbul roman, 
adică navigarea este necesară, viaţa 

însă nu. Istoria lumii este plină de ma-
rinari curajoşi, care au făcut descope-

riri importante pentru întreaga lume.

1 dolar • aur de 999,9/1000 • 0,5 g 
• Ø 13,92 mm • Palau, 2022

Cel mai nou element decorativ al noii 
monede austriece de 3 euro este un 

ornithomimus, un dinozaur asemănă-
tor cu struţul. Acesta poate fi văzut în 
filme ca The Valley of Gwangi, Plane-

ta dinozaurilor sau creaţia în format 
IMAX, T-Rex – Înapoi în Cretacic.

3 euro • 16 g • Ø 34 mm • Austria, 2022

Piraţii din Caraibe
Moneda din argint pur ne duce cu gândul la 
Piraţii din Caraibe, un film de succes din ulti-
mii ani. Interpretarea remarcabilă a lui 
Johnny Depp, cel care a jucat rolul căpitanului 
Jack Sparrow, ne-a vrăjit pe mulţi dintre noi, 
iar coloana sonoră este şi ea una superbă.
2 dolari • argint de 999/1000 • 31,1 g 
• Ø 40,7 mm • Niue, 2022

014

011

013

012

Cod art.: 202210012012 659,90 LEI

Cod art.: 202210013013 279,90 LEI

Cod art.: 202210014014 114,90 LEI

Cod art.: 202210011011 389,90 LEI 

Aur pur!

Monedă fosforescentă!

https://www.muzeugalerie.ro/drapelul-negru-1-dolar-argint-tuvalu-2022-7522
https://www.muzeugalerie.ro/panze-de-aur-1-dolar-aur-palau-2022-7525
https://www.muzeugalerie.ro/piraii-din-caraibe-2-dolari-argint-niue-2022-7528
https://www.muzeugalerie.ro/dinozauri-pe-monede-3-euro-austria-2022-7531
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Călăman Schmidt, Director Comercial

Gălbenele - planta miraculoasă

Steagul Luxemburgului

Lumea misterioasă a insectelor

Monetăria austriacă a lansat o nouă 
monedă din seria „Limbajul florilor”, iar pe 
această piesă putem admira o plantă stră-
lucitoare, de culoare portocalie: floarea de 
gălbenele. Această plantă este foarte bine 
cunoscută şi admirată pentru proprietăţile 
ei de calmare şi protejare în cazul pielii, 
totodată petalele ei au proprietăţi antiinfla-
matoare, antivirale şi antiseptice. Nu este 
întâmplător că a fost cultivată chiar şi în 

Antichitate în grădinile din lumea arabă, India, Grecia şi Roma, iar în 
zilele noastre este o plantă-minune a medicinei tradiţionale. Una dintre 
secretele plantei este că aceasta combină apa şi focul – nuanţele de 
galben-portocaliu ne duc cu gândul la căldura şi energia soarelui, iar 
frunzele ei sunt pline de umiditate. 
 
Moneda a fost bătută cu ajutorul unui negativ al unei plante adevă-
rate, aşadar prezintă detalii minuţios elaborate. O monedă minunată, 
ambalată exclusiv!

10 euro • argint de 925/1000 • 15,551 g • Ø 32 mm • Austria, 2022

Deşi marele ducat foloseşte steagul tri-
color format din dungi de culoare roşie, 

albă şi albastru ales încă din anul 1830, 
l-a proclamat în constituţie la 23 iunie 

1972. Acest semicentenar este aniver-
sat şi prin recenta monedă de 2 euro.

2 euro • 8,52 g • Ø 25,75 mm • Luxemburg, 2022

Grupul artropodelor este cea mai veche încren-
gătură a regnului animal. În prezent, acesta 
cuprinde mai mult de două treimi din specii. 

Ca număr de exemplare, este cel mai numeros 
grup. Iar acum, Germania lansează o nouă 

serie monetară special dedicată artropodelor.
5 euro • 9 g • Ø 27 mm • Germania, 2022

Invenţia lui Bell: telefonul
În 1876, Alexander Graham Bell în faţa unui te-
lefon a rostit următoarele cuvinte: „Mr. Watson 
hai aici, vreau să te văd”. Mesajul a ajuns la 
destinaţie, iar comunicarea între oameni s-a 
schimbat pentru totdeauna. Invenţia lui Bell 
este imortalizată şi pe monedă.

2 lire • 12 g • Ø 28,4 mm • Marea Britanie, 2022

021

022

023

024

021 Cod art.: 202210021 359,90 LEI

022 Cod art.: 202210022 82,99 LEI

023 Cod art.: 202210023 99,90 LEI

024 Cod art.: 202210024 74,99 LEI

Reprezentare reală a plantei!

Noul 2 euro din Luxemburg! 

Serie nouă germană!

https://www.muzeugalerie.ro/galbenele-planta-miraculoasa-10-euro-argint-austria-2022-7534
https://www.muzeugalerie.ro/steagul-luxemburgului-2-euro-luxemburg-2022-7537
https://www.muzeugalerie.ro/invenia-lui-bell-telefonul-2-lire-marea-britanie-2022-7540
https://www.muzeugalerie.ro/lumea-misterioasa-a-insectelor-5-euro-germania-2022-7543
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ANGLIA ÎN DOLIU„Britannia” în doliu

Înfăţişările reginei

Zeiţa Britannia este simbolul insulelor britanice 
de mai bine de 2000 de ani. Romanii au marcat 
această provincie cu figura zeiţei cu scut şi har-
pon, reprezentarea modernă apare din 1997 în 
colecţiile lumii. De data aceasta, actualitatea sa 
tristă o face să fie şi mai căutată de colecţionari.
2 lire • argint de 999/1000 • 31,1 g • Ø 38,61 mm 
• Marea Britanie, 2022

Din 1952 până în luna septembrie, 
Regina Elisabeta a II-a a fost suve-
ranul Regatului Unit, timp de peste 
70 de ani. De-a lungul deceniilor, 
portretele ei s-au schimbat de mai 
multe ori. Acest set de monede 
prezintă 5 portrete ale reginei.

1 cent, 2 x 5 cenţi, 1 penny, 1 liră  
• Marea Britanie, 1961-2016

Rămas bun de la Regină

Argint de investiţie

Întreaga lume a fost în doliu. Moartea reginei Elisabe-
ta a II-a înseamnă şi sfârşitul unei ere. Această mone-

dă de 50 penny are menirea de a-i păstra amintirea.
50 pence • 8 g • Ø 27,3 mm 

• Marea Britanie, 2011

Australia, o ţară membră a Commonwealth-ului, în-
făţişează monedele cu portretul monarhului britanic 
aflat la putere. Reversul celei mai populare monede 
de investiţie este decorat cu Regina Elisabeta a II-a. 
În mod firesc, şi ţara cât un continent a fost în doliu.

1 dolar • argint de 999/1000 • 31,1 g 
• Ø 40,6 mm • Australia, 1998-2022

Cele patru naţiuni britanice
Monedele bimetalice de mult timp sunt populare în 
rândul colecţionarilor. Pe moneda de 1 liră apare sim-
bolurile celor patru naţiuni britanice: trandafirul en-
glez, prazul galez, ciulinul scoţian şi trifoiul irlandez.
1 liră • 8,8 g • Ø 22,6 mm • Marea Britanie, 2016

034

035

033

032
031

Cod art.: 202210031031 259,90 LEI Cod art.: 202210032032 84,99 LEI

Cod art.: 202210033033 54,99 LEI

Cod art.: 202210034034 259,90 LEI

Cod art.: 202210035035 179,90 LEI

Monedă bimetalică!

Cu portretul Elisabetei a II-a!

https://www.muzeugalerie.ro/britannia-in-doliu-2-lire-argint-marea-britanie-2022-7546
https://www.muzeugalerie.ro/ramas-bun-de-la-regina-50-pence-marea-britanie-2011-7549
https://www.muzeugalerie.ro/cele-patru-naiuni-britanice-1-lira-marea-britanie-2016-7552
https://www.muzeugalerie.ro/argint-de-investiie-1-dolar-argint-australia-1998-2022-7555
https://www.muzeugalerie.ro/infaiarile-reginei-1-cent-2-x-5-ceni-1-penny-1-lira-marea-britanie-1961-2016-7558
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CLASICI - MONEDE COMEMORATIVE

Reforma „Micului Napoleon”
Uniunea Monetară Latină a fost creată de 
către Napoleon al III-lea şi era o încerca-
re de a crea o monedă unică europeană. 
Rezultatul a fost francul şi lira cu diferite 

valori nominale, iar această monedă fran-
ceză din aur este rodul acestei reforme.

10 franci • aur de 900/1000 • 3,23 g 
• Ø 19 mm • Franţa, 1861-1869

Insulele Azore au fost descoperite în 1427, însă 
probabil au fost cunoscute încă de cartaginezi, 

figurând deja pe hărţi desenate înaintea desco-
peririi „oficiale”. Constituția portugheză din 1976 
o definește ca o regiune autonomă, moneda de 

100 escudo marcând cea de-a zecea aniversare.

Insulele cunoscute înainte 
de descoperire

100 escudo • 16,5 g • Ø 34 mm • Insulele Azore, 1986

Poseidon, zeul mării

Conflictul de interese dintre marile imperii 

Monedele coloniilor  

Mitologia greacă a definit întreaga cultură 
a Europei, zeii săi apărând şi pe monede-
le greceşti. Moneda emisă în anul 1930 îl 
înfăţişează pe Poseidon, zeul mării.
20 drahme • argint de 500/1000 • 11,31 g 
• Ø 28,50 mm • Grecia, 1930

Puterile Antantei au fost un tip de alianţă militară cu 
menirea de a se opune Puterilor Centrale. Membrii 
acesteia au fost Marea Britanie, Franţa şi Rusia. La 
izbucnirea războiului, toate aceste state au lansat 
atacuri împotriva Germaniei, capul puterilor centrale.

2 franci • argint de 835/1000 • 10 g • Ø 27,5 mm • Franţa, 1898-1920

Regele Leopold al II-lea al Belgiei beneficiază de 
porecla „marele colonizator”, deoarece sub domnia 
lui a devenit Belgia mare ţară colonizatoare, coloni-
ile fiind până atunci proprietăţile private ale regelui, 
naţionalizate în urma protestelor internaţionale.

5 franci • argint de 900/1000 • 25 g • Ø 37 mm • Belgia, 1865-1876

045

044

043

042

041

Cod art.: 202210041041 269,90 LEI

Cod art.: 202210042042 1 599 LEI

Cod art.: 202210043043 259,90 LEI

Cod art.: 202210044044 64,99 LEI

Cod art.: 202210045045 459,90 LEI

SUPER

PR
EŢ
!

SUPER

PR
EŢ
!

Aur imperial!

https://www.muzeugalerie.ro/poseidon-zeul-marii-20-drahme-argint-grecia-1930-7561
https://www.muzeugalerie.ro/reforma-micului-napoleon-10-franci-aur-frana-1861-1869-7564
https://www.muzeugalerie.ro/conflictul-de-interese-dintre-marile-imperii-2-franci-argint-frana-1898-1920-7567
https://www.muzeugalerie.ro/insulele-cunoscute-inainte-de-descoperire-100-escudo-insulele-azore-1986-7570
https://www.muzeugalerie.ro/monedele-coloniilor-5-franci-argint-belgia-1865-1876-7573


În anul 1861 a fost creată Italia unifi-
cată, Victor Emanuel al II-lea fiind pro-
clamat primul rege al statului unificat. 
Lirele sale de aur sunt deci primele 
monede de aur ale Italiei unificate.

20 lire • aur de 900/1000 • 6,45 g 
• Ø 21 mm • Italia, 1861-1878

Hindenburg - 175 de ani de la naştere 

Secretele recifelor de corali

În urmă cu 175 de ani, în 1847, s-a născut Paul von 
Hindenburg, preşedinte al Republicii de la Weimar din 

1925. Odată cu moartea preşedintelui, anul 1934 a 
fost un punct de cotitură în istoria Germaniei şi a lumii. 
Din acest moment, evenimentele s-au îndreptat către 

tristul deznodământ – cel de-Al Doilea Război Mondial.
5 mărci • argint de 900/1000 • 13,89 g 

• Ø 29 mm • Germania, 1935-1936

Misterios şi captivant! Această lansare 
exotică din 2008 ne prezintă lumea 

colorată a recifelor de corali. Totodată, 
ne atrage atenţia nu numai asupra 

acestui univers submarin fraged, cât şi 
asupra vulnerabilităţii întregii biosfere.

1 dolar • 24 g • Ø 38,55 mm • Palau, 2008

Primul aur italian

Dictatorul şi generalul spaniol şi-a format 
un rang şi o curte demnă de regi. Moneda 
reprezintă epoca de războaie reci, când el şi 
ţara lui au fost reprimiţi de lumea vestică, ne-
luând în calcul erorile lui de război mondial.
5 peseta • 5,7 g • Ø 23 mm • Spania, 1957-1975

Franco, conducătorul

Statuia Libertăţii din New York a fost inaugurată 
în 28 octombrie 1886. Moneda de argint sărbă-
toreşte un centenar de la inaugurare. Pe avers 
apare statuia care apără intrarea Americii, iar pe 
revers textul scris pe piedestalul statuii, potrivit 
căruia fiecărui om decăzut i se oferă o nouă ţară.
1 dolar • argint de 900/1000 • 26,73 g • Ø 38,1 mm • SUA, 1986

Statuia Libertăţii de 100 de ani

05

055

054

053

052

051

Cod art.: 202210051051 17,99 LEI

Cod art.: 202210052052 189,90 LEI

Cod art.: 202210053053 2 950 LEI

Cod art.: 202210054054 169,90 LEI

Cod art.: 202210055055 389,90 LEI

SUPER

PR
EŢ
!

Martorul unei epoci istorice!

Aur istoric!

https://www.muzeugalerie.ro/franco-conducatorul-5-peseta-spania-1957-1975-7576
https://www.muzeugalerie.ro/hindenburg-175-de-ani-de-la-natere-5-marci-argint-germania-1935-1936-7579
https://www.muzeugalerie.ro/primul-aur-italian-20-lire-aur-italia-1861-1878-7582
https://www.muzeugalerie.ro/secretele-recifelor-de-corali-1-dolar-palau-2008-7585
https://www.muzeugalerie.ro/statuia-libertaii-de-100-de-ani-1-dolar-argint-sua-1986-7588
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NOUTĂŢI - ANTICHITĂŢI ROMÂNEŞTI
Monedă de 60 de ani

Ferdinand I, întregitorul de ţară

Academia Română

După abdicarea forţată a regelui Mihai, a fost pro-
clamată Republica Populară Română. În timpul lui 
Nicolae Ceauşescu, numele ţării a fost schimbat 
în Republica Socialistă Romînia, dar şi stema ţării.

15 bani • 2,88 g • Ø 19,5 mm 
• România, 1960-1963

La sfârşitul Primului Război Mondial, după Marea Unire, 
a fost adoptată o nouă reprezentare a stemei. Pe aversul 
acestei monede apare „stema mare” a Regatului României. 
De fapt, „stema mare” este stema cu pavilion, pe care apar 
şi cei doi lei din aur, simbolul Daciei şi al Unirii din 1600.

500 lei • 10 g • Ø 30 mm • România, 1945

În 1896 au avut loc primele Jocuri Olimpice mo-
derne, la Atena. După 100 de ani, grecii au vrut să 
organizeze din nou Jocurile Olimpice, dar s-a de-
cis ca ele să aibă loc în Atlanta. Atena a câştigat 
dreptul de organizare abia după opt ani, în 2004.

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

Ferdinand I la încoronarea sa a făgăduit, că se va stră-
dui să susţină unitatea naţiunii. Această monedă de 

2 lei emisă în situaţia economică gravă dintre cele două 
războaie mondiale, a fost o „monedă de necesitate”.

2 lei • 7 g • Ø 25 mm • România, 1924

În cinstea Academiei Româ-
ne la aniversarea înfiinţări 

de 150 de ani, s-a emis o 
monedă din argint pur. Pe 

aversul monedei apare zeiţa 
Minerva şi sediului Acade-

miei, iar pe revers portretele 
membrilor fondatori ai So-

cietăţii Academice Române.

10 lei • argint de 999/1000 • 31,103 g 
• Ø 37 mm • România, 2016

Moneda Regelui Mihai I

Centenarul Jocurilor Olimpice

063

064

062

061

065

Cod art.: 202210061061 19,99 LEI

Cod art.: 202210062062 599,90 LEI

Cod art.: 202210063063 79,99 LEI

Cod art.: 202210064064 29,99 LEI

Cod art.: 202210065065 239,90 LEI

-20%
191,90 LEI

1 uncie argint pur!

https://www.muzeugalerie.ro/moneda-de-60-de-ani-15-bani-romania-1960-1963-7591
https://www.muzeugalerie.ro/academia-romana-10-lei-argint-romania-2016-7594
https://www.muzeugalerie.ro/moneda-regelui-mihai-i-500-lei-romania-1945-7597
https://www.muzeugalerie.ro/ferdinand-i-intregitorul-de-ara-2-lei-romania-1924-7600
https://www.muzeugalerie.ro/centenarul-jocurilor-olimpice-100-lei-argint-romania-1996-7603
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FILATELIE
Emisiune specială cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la 
trecerea în veşnicie al lui Avram Iancu. În timpul Revoluţiei 
Române de la 1848, a comandat cetele înarmate de ţărani 
şi de mineri, devenind astfel conducătorul Ţării Moţilor.

Coliţă dantelată • 32 lei • 114x96 mm •  offset • România, 2022

Emisiune în onoarea inventatorul telefonului, 
Graham Bell, care ilustrează telefonul de perete 

cu microfon cu diafragmă de lemn. Acest tele-
fon a fost produs în anul 1880 şi este inscripţio-

nat cu numele proprietarului Alex Bernstein.
Coliţă dantelată • 32 lei • 94x94 mm 

•  offset • România, 2022

Telefoane

Avram Iancu - 150 de ani de la moarte

Expoziţie filate-
lică în New York
Evenimentul filatelic mondial, la care participă 
multe cluburi filatelice din lume, în anul 2016 a 
avut loc la New York. România a salutat eveni-
mentul cu o emisiune, care înfăţişează Statuia 
Libertăţii şi primul timbru românesc „Cap de Bour”.

Coliţă dantelată • 15 lei • 136x93 mm •  offset • România, 2016

„România revoluţionară”
Coliţă nedantelată cu tabloul România Revoluţiona-

ră. Pictorul paşoptist, Rosenthal a fost primul, care a 
făcut celebră, cămaşa tradiţională, ia românească.

Coliţă nedantelată • 28,50 lei • 100x126 mm 
•  offset • România, 2018

074

073

072

071

Cod art.: 202210071071 99,90 LEI Cod art.: 202210072072 99,90 LEI

Cod art.: 202210073073 69,99 LEI

Cod art.: 202210074074 119,90 LEI

https://www.muzeugalerie.ro/avram-iancu-150-de-ani-de-la-moarte-32-lei-romania-2022-7606
https://www.muzeugalerie.ro/telefoane-32-lei-romania-2022-7609
https://www.muzeugalerie.ro/expoziie-filatelica-in-new-york-15-lei-romania-2016-7612
https://www.muzeugalerie.ro/romania-revoluionara-2850-lei-romania-2018-7615


MONEDE ŞI BANCNOTE
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Monedele Papei Paul al VI-lea
Monedele de euro emi-
se de Vatican sunt rare 
şi valoroase. Coordona-
torul Conciliului al II-lea 
din Vatican a fost Papa 
Paul al VI-lea. Stând pe 
tronul Sfântului Petru 
din 1963 până la 1978, 
a făcut multe pentru 
detensionarea erei 
Războiului Rece.

1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 lire • Vatican, 1966

Monedele hiperinflaţiei
În urmă cu 100 de ani, hiperinflaţia 

era mare problemă în Germania. 
Situaţia anevoioasă a dus la 

introducerea banilor de necesitate, 
printre care se numără emisiunile 

din aluminiu, cu cea mai mare 
valoare nominală emise vreodată, 

cele de 200 şi 500 de mărci.

50 pfennig, 3, 200, 500 mărci 
• Imperiul German, 1919-1923

1-5 paisa, monedele 
cu valori nominale 

mici ale noului sistem 
monetar din India, 

introdus în anul 1957, 
din anii '70 nu au mai 

fost bătute. Rolul lor a 
fost, treptat, preluat de 

monedele cu valoare 
nominală mai mare, 
introduse mai târziu.

1, 2, 3, 5, 10, 20 paise • India, 1965-1997

Această serie monetară con-
ţine singura monedă pe care 
apare monograma prinţului 
Filip. Moneda respectivă a 
fost lansată cu ocazia nunţii 
de argint a cuplului regal şi 
conţine iniţialele E 
(Elizabeth) şi P (Philip).

1, 2, 5,10, 20, 25, 50 penny, 1 liră 
• Marea Britanie, 1972-2014

Set de monetărie specială din India

Prinţul Filip

084

083

082

081

Cod art.: 202210081081 219,90 LEI

Cod art.: 202210082082 169,90 LEI

Cod art.: 202210083083 194,90 LEI

Cod art.: 202210084084 69,99 LEI

SUPER

PR
EŢ
!

Bani de necesitate speciale!

https://www.muzeugalerie.ro/prinul-filip-1-2-510-20-25-50-penny-1-lira-marea-britanie-1972-2014-7618
https://www.muzeugalerie.ro/monedele-hiperinflaiei-50-pfennig-3-200-500-marci-imperiul-german-1919-1923-7621
https://www.muzeugalerie.ro/monedele-papei-paul-al-vi-lea-1-2-5-10-20-50-100-lire-vatican-1966-7624
https://www.muzeugalerie.ro/set-de-monetarie-speciala-din-india-1-2-3-5-10-20-paise-india-1965-1997-7627
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Emisiunile poloneze pre-
zintă trecutul istoric şi di-
versitatea culturală a ţării. 
Setul conţine şi o bancnotă 
superbă cu astronomul 
polonez Copernic, care a 
pus bazele astronomiei 
moderne şi cu asta a încli-
nat vederea geocentrică a 
lumii, aşezând Soarele în 
centrul Sistemului Solar.

10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 zloţi 
• Polonia, 1982-1988

Pesoul mexican există din 
1863. Apogeul acestuia 
era la mijlocul secolului 
XX. Această bancnotă 

face parte din prima serie 
monetară şi aduce omagiu 

eroinei naţionale Josefa 
Ortiz de Domínguez, care 

a jucat un rol decisiv în 
declanşarea Războiului de 
Independenţă al Mexicului.

5 peso • Mexic, 1971

O caracteristică interesantă a banc-
notelor iraniene este că locurile sfin-
te islamice de pe revers, sanctuarul 
Kaaba şi moscheea Al-Aqsa, nici nu 
se află în Iran. Ayatollahul Ruhollah 
Khomeini, de pe bancnota de 1000 

de riali, a fost liderul revoluției 
iraniene din 1979, iar numele său 

înseamnă „sufletul lui Dumnezeu”. 

100, 200, 500, 1000, 2000 rial 
• Iran, 1982-2005

Egiptul este ţara co-
morilor şi a minunilor, 
decorul unei culturi 
multimilenare. Această 
bancnotă de 10 lire pre-
zintă statuia faraonului 
Khafre, iar pe avers 
moscheea sultanului 
Hassan din Cairo, cea 
mai mare moschee din 
lume la acea vreme.

10 lire • Egipt, 1969-1978

Personalităţi istorice din Polonia

Bancnota epocii de aur

„Sufletul lui Dumnezeu”

Bancnotă din ţara faraonilor

094

093

092

091

Cod art.: 202210091091 239,90 LEI

Cod art.: 202210092092 89,99 LEI

Cod art.: 202210093093 239,90 LEI

Cod art.: 202210094094 119,90 LEI
SUPER

PR
EŢ
!

https://www.muzeugalerie.ro/bancnota-din-ara-faraonilor-10-lire-egipt-1969-1978-7630
https://www.muzeugalerie.ro/bancnota-epocii-de-aur-5-peso-mexic-1971-7633
https://www.muzeugalerie.ro/personalitai-istorice-din-polonia-10-20-50-100-200-500-1000-zloi-polonia-1982-1988-7636
https://www.muzeugalerie.ro/sufletul-lui-dumnezeu-100-200-500-1000-2000-rial-iran-1982-2005-7639


OFERTĂ DE COLECŢIE

Intrarea triumfală a lui 
Mihai Viteazul în cetatea 

Alba Iulia din 1600

Proclamarea Unirii din 
1859, Unirea Ţării 

Româneşti cu Moldova

Victoria României în 
Războiul de Întregire 

Naţională

OFERTĂ DE COLECŢIE

MIHAI VITEAZUL ALEXANDRU IOAN CUZA REGELE FERDINAND I
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Medaliile prezintă cei mai de seamă personalităţi, care au contribuit la întregirea ţării şi a 
neamului românesc, şi înfăţişează momente istorice importante din trecutul nostru glorios. 

Medaliile au fost proiectate cu măiestrie şi cu o atenţie deosebită în 
cele mai mici detalii şi sunt placate cu aur pur.

aliaj de cupru, placat cu aur 
• 15 g • Ø 35 mm • România

Mari Unificatori

101

Cod art.: 202210101101 279,90 LEI

Set de 3 medalii placate cu aur pur!

Calitatea proof!

Cadou, casetă elegantă!

https://www.muzeugalerie.ro/mari-unificatori-set-de-3-medalii-3505
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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 1 0

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

Electricitate pentru toată lumea



Chitara, una dintre cele mai căutate şi mai populare instrumente muzicale, apare acum 
pe o monedă din aur. Artiştii spun că acest instrument este ca şi sufletul nostru – dacă 
vrem ca muzica să răsune, chitara trebuie acordată, altfel nu putem ajunge la armonie.

50 euro • aur de 999,9/1000 • 7,78 g • Ø 22 mm • Germania, 2022

Chitară din aur

1/4 uncie aur pur!

111

Cod art.: 202210111111 4 390 LEI

https://www.muzeugalerie.ro/chitara-din-aur-50-euro-aur-germania-2022-7642
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S.C. Muzeu Galerie S.R.L.

Arad 1
CP: 1-124
Cod poştal: 310 000

Loc
pentru
timbru

Lingoul de argint de mărime gigantică este decorat cu imaginea zeiţei Britannia. Zeiţa Bri-
tannia este de 2000 de ani simbolul insulelor britanice, de când romanii au marcat aceas-
tă provincie cu figura zeiţei cu scut şi harpon. O piesă superbă de 10 uncii argint pur! 

lingou de argint • argint de 999/1000 • 311 g • 90,02x51,92 mm • Marea Britanie, 2022

Britannia - lingou de argint

Electricitate 
pentru toată lumea
Noua monedă din seria dedicată inovaţii-
lor americane ne prezintă statul 
Tennessee şi aniversează înfiinţarea în 
1933 a Tennessee Valley Authority, care a 
avut ca scop construirea reţelei de elec-
tricitate pentru mai multe sate şi ferme.

1 dolar • 8,1 g • Ø 26,49 mm • SUA, 2022

122

121

Cod art.: 202210121121 1 930 LEI

Cod art.: 202210122122 17,99 LEI

10 uncii argint pur!

Din seria 
„Inovatori Americani”!

https://www.muzeugalerie.ro/britannia-lingou-de-argint-lingou-de-argint-argint-marea-britanie-2022-7645
https://www.muzeugalerie.ro/electricitate-pentru-toata-lumea-1-dolar-sua-2022

