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ZooMonetar
Fauna lumii pe bancnote și monede
∏
World Fauna on Banknotes and Coins

CUVÂNT ÎNAINTE

Banca Naţională a României – instituţie fundamentală a statului, aﬂată în centrul vieţii ﬁnanciare si
economice a României încă de la înﬁinţarea sa din anul 1880, martoră a destinului naţiunii, atât în perioade
diﬁcile, cât și în perioadele sale de prosperitate și stabilitate, cu o istorie bogată – prezintă în Muzeul său o
colecţie unică de exponate, plină de semniﬁcaţii.
Muzeul Băncii Naţionale a României, îmbinând caracterul formativ cu latura de divertisment și asigurând,
totodată, prin prezentarea modernă și atractivă, expunerea de obiecte cu valoare istorică deosebită,
contribuie prin forme speciﬁce la educaţia economică, ﬁnanciară și monetară non-formală a publicului larg
și, în special, a tinerilor.
Expoziţia ZooMonetar – Fauna lumii pe bancnote și monede este rodul colaborării dintre două instituţii cu
existenţă centenară: Banca Naţională a României și Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.
Rezultatul acestui parteneriat se dovedește a ﬁ un demers cultural novator, în care sistemele moderne de
expunere și utilizare a tehnologiilor multimedia aduc un plus de atractivitate, în contrast cu vechimea
unora dintre obiectele expuse.
În expoziţie sunt prezentate peste 300 de însemne monetare: bancnote, monede și medalii, care ilustrează
animale reprezentând vechi legende sau simboluri naţionale, evidenţiate prin compoziţie graﬁcă și
cromatică deosebite. Pe această cale, publicul este invitat la o incursiune atât în lumea banilor, cât și a
faunei lumii.

Acad. Mugur Isărescu
Guvernatorul Băncii Naționale a României

FOREWORD

The National Bank of Romania – a fundamental state institution, found at the centre of Romania’s
ﬁnancial and economic life since its establishment in 1880, witness of the nation’s destiny both
through diﬃcult times and through times of prosperity and stability and having a rich history –
displays in its Museum a unique and meaningful collection of exhibits.
The Museum of the National Bank of Romania intertwines education and entertainment to ensure
the presentation of objects with signiﬁcant historical value displayed in a modern and interesting
way. By using speciﬁc methods, the Museum of the National Bank of Romania contributes to the
non-formal economic, ﬁnancial and monetary education of the general public, with a special focus
on youth.
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The exhibition ZooMonetar – World Fauna on Banknotes and Coins is the outcome of the
collaboration between two century-old institutions: the National Bank of Romania and the “Grigore
Antipa” National Museum of Natural History. The result of this partnership proved to be an
innovative cultural venture: modern display systems and multi-media technologies add to the appeal
of the project, contrasting with the age of several exhibits.
The exhibition displays over 300 banknotes, coins and medals which depict animals illustrating old
legends or national symbols, highlighted by beautiful chromatics and graphic compositions. Thus,
the visitors are invited to set out on a journey across the world of money and fauna.

Mugur Isărescu, Member of the Romanian Academy
Governor of the National Bank of Romania
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ZooMonetar
Fauna lumii pe bancnote și monede
Tot ceea ce ne înconjoară, plantele, animalele, obiectele sau chiar cuvântul, este sau poate ﬁ transpus în simbol.
Pentru oameni, simbolurile au avut un rol important de-a lungul evoluției lor, contribuind la comunicare,
provocând teamă, respect sau încredere. Natura, ﬂora și fauna ei, pietrele preţioase și istoria sacră sunt marile
domenii ale simbolismului antic și medieval, în care animalele reale și fantastice sunt purtătoarele unor mesaje
care, pentru noi, cei de acum, și-au pierdut, în bună parte, sensul. Animalele reale, ca și cele fantastice, au fost
alese de oameni pentru a ilustra virtuţile, dar și viciile. Viețuitoarele, din faunele locale sau exotice, precum și
creaturile legendare și monstruoase au satisfăcut, încă de la început, gustul oamenilor pentru necunoscut,
insolit, pentru ţinuturile fabuloase ale unei geograﬁi fantastice, întregind imaginea lumii cunoscute, pe care
omenirea și-o reprezenta tocmai prin existenţa animalelor reale și plăsmuite. De aceea, poate, expunerile
temporare sau permanente cu obiectele „decorate” cu elemente faunistice reale sau fantastice nu încetează să
stârnească interesul și admirația publicului. Acestor „tentații” au cedat și organizatorii expoziției ZooMonetar, în
care două mari patrimonii științiﬁce și culturale, deținute de Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore
Antipa” și de Muzeul Băncii Naționale a României, s-au întâlnit pentru a ilustra, și astfel, evoluția simbolisticii
faunistice în numismatica națională și mondială.
Rod al colaborării între două instituții emblematice pentru știința, cultura și economia României, această
expoziție oferă vizitatorilor oportunitatea „studierii” diversității faunistice și altfel decât zoologic, dând
posibilitatea accesării de informații științiﬁce și culturale din domeniul numismaticii – cunoscută mai mult
publicului specializat decât celui larg. Selecția de piese expuse, din colecțiile Băncii Naționale a României,
aduce în atenția publicului importanța acestei instituții și prin patrimoniul cultural numismatic deținut, cel mai
valoros și mai bogat din țară, alcătuit din monede și bancnote emise în perioade istorice vechi și moderne, în
România și în lume.

Dr. Dumitru Murariu, membru corespondent al Academiei Române
Director General
Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

ZooMonetar
World Fauna on Banknotes and Coins
Everything around us, plants, animals, objects or even language, is or could be translated into symbol.
Symbols have always had an important role throughout the evolution of humankind, contributing to
communication, triggering fear, respect or trust. Nature, its ﬂora and fauna, precious stones and sacred history
are the great ﬁelds of ancient and medieval symbolism where real and fantastic animals are carriers of messages
that for us today have lost, to a great extent, their meaning. Both real and fantastic animals were chosen by men
to illustrate virtues, as well as vices. From the very beginning, creatures from local or exotic faunas, along with
legendary and monstrous creatures have satisﬁed people’s taste for the unknown and the unusual, for the
fabulous lands of a fantastic geography. Thus, they have completed the image of the known world which people
used to depict using real and imaginary animals. Maybe that is the reason why temporary or permanent displays
of objects “decorated” with real or fantastic animals keep arousing the public’s interest and admiration. The
organisers of the ZooMonetar exhibition gave in to these “temptations” and brought together the scientiﬁc and
cultural heritages of the “Grigore Antipa” National Museum of Natural History and of the Museum of the
National Bank of Romania in order to illustrate, via this project as well, the evolution of animal symbolism in
national and international numismatics.
The result of the collaboration between two institutions emblematic for Romanian science, culture and
economy, this exhibition oﬀers the visitors the opportunity to “study” animal diversity other than in the usual
zoological way and gives them the possibility to access scientiﬁc and cultural information from the ﬁeld of
numismatics – a ﬁeld known more to specialists rather than the general public. The selection of exhibits, from
the collections of the Museum of the National Bank of Romania, emphasises the institution’s importance and its
numismatic heritage, the most valuable and the richest in the country, composed of coins and banknotes issued
both in ancient and modern times, in Romania and worldwide.

Dumitru Murariu, Ph.D., Correspondent Member of the Romanian Academy
CEO
“Grigore Antipa” National Museum of Natural History
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Argument

Disciplină specializată a istoriei, numismatica se
adresează cu precădere unui cerc de inițiați,
specialiști ai domeniului. Din acest motiv, criteriile
cu care operează au o rigurozitate științiﬁcă
evidentă. Vechimea, raritatea, valoarea de piață,
emitentul, contextul istoric și economic în care au
fost emise monedele și bancnotele, sunt toate
elemente luate în considerare de specialiști atunci
când analizează o piesă numismatică.
Pentru marea majoritate a populației însă,
monedele și bancnotele, piesele numismatice adică,
sunt pur și simplu bani și, de aceea, sunt privite din
cu totul altă perspectivă, ﬁind parte integrantă din
existența lor. Acestui larg segment de populație ne
adresăm prin demersul nostru expozițional,
încercând, printr-o abordare novatoare, să
prezentăm banii altfel decât în mod obișnuit.
Am ales criteriul tematic, împrumutat din alte
domenii colecționistice, pentru a evidenția
simbolistica monedelor și bancnotelor.
Animalele, ca și banii, fac parte din viața cotidiană a
oamenilor. Fără a exclude caracteristicile științiﬁce
ale pieselor prezentate, am căutat să punem în
valoare, într-o manieră pe care ne-am dorit-o
inedită, prezența animalelor pe monede și
bancnote. Evident că aceasta nu este deloc
întâmplătoare, totul are o semniﬁcație,
o legătură directă cu cultura, istoria și viața
cotidiană a societăților în care au fost emiși banii
respectivi.
Însemnele monetare, pe lângă valoarea lor
intrinsecă, sunt veritabile barometre ale forţei și
prestigiului de care se bucură cel care le emite în
percepţia publicului larg. De asemenea, prin
iconograﬁa și mesajele pe care le conţin, ele sunt o
sursă preţioasă pentru cunoașterea religiilor, a
mitologiei sau a dezvoltării artistice a unei ţări. În
același timp, banii fac parte din civilizația
popoarelor și au o latură simbolistică deosebit de

înaltă. O incursiune în lumea banilor este, de aceea,
un demers captivant.
În cadrul expoziţiei sunt prezentate publicului peste
300 de piese numismatice din colecţia Muzeului
Băncii Naţionale a României (monede, bancnote,
medalii), care acoperă o largă arie temporală și
spațială. Cele mai vechi monede datează din secolul
al V-lea î.Hr., iar cele mai noi bancnote sunt emise
în anul 2013. Astfel, publicul are ocazia să cunoască
civilizaţii de mult apuse (Grecia antică, Imperiul
roman etc.), dar este invitat și la o călătorie imaginară pe șase continente, prin intermediul bancnotelor
din 59 de state și teritorii.
Expoziţia ZooMonetar se constituie ca o invitaţie
pentru cunoaștere și călătorie, folosind ca pretext
reprezentările animaliere prezente pe monede și
bancnote. Prin aceasta se dorește mutarea
punctului de interes către o categorie mai extinsă
de public, în special cel tânăr. Sperăm să trezim
interesul și curiozitatea vizitatorilor, prin această
asociere inedită, determinându-i ca ascultând și
văzând, aceștia să înțeleagă, să cunoască și să
respecte aceste valori, uneori abstracte, care sunt
banii.
Un loc important îi este alocat monedei noastre
naţionale, leul, ﬁind expuse atât monede și
bancnote cu putere circulatorie, cât și monede și
medalii cu caracter aniversar sau comemorativ.
Tehnicile moderne de expunere, conținutul
expozițional variat și expresiv, materialele
interactive de suport care dau posibilitatea oferirii
de informaţie de nișă, toate acestea au dus la
realizarea unei expoziţii care sperăm să atragă
aprecierile celor care îi calcă pragul...

Dr Cristian Scăiceanu
Muzeul Băncii Naționale a României

A Short Reasoning

A specialised branch of history, numismatics
appeals mainly to a group of connoisseurs, experts
in this field. Therefore, the criteria it uses have an
unmistakable precision. Age, rarity, market value,
issuer, the historic and economic context when
the coins were issued are all elements taken into
consideration by specialists when analysing a
numismatic piece.
For the vast majority of the population though,
coins and banknotes, namely numismatic pieces,
are just money. Therefore, they are regarded from
a different perspective, as an integral part of
people’s existence. The aim of this exhibition is to
reach precisely this segment of the public by
presenting money using other criteria than the
usual ones, as well as a novel approach.
We chose the thematic criterion, borrowed from
other fields of collecting, in order to highlight the
coins’ and banknotes’ symbolism. Animals, like
money, are part of the everyday life of individuals.
Without excluding the exhibits’ scientific
characteristics, we tried to emphasise the
presence of animals on coins and banknotes, in an
innovative manner. Zoomorphic depictions are not
accidental; everything has a meaning, a direct
connection with the culture, history and daily
existence of the societies where the respective
currency was issued.
Besides its essential value, money represents a
true barometer of the force and prestige that the
issuer enjoys in the mind of the public. Moreover,
through the iconography and the messages they
contain, coins and banknotes are a precious
source for understanding a country’s religion,
mythology or artistic development. At the same
time, money is part of people’s civilisation and has
a highly symbolist component. A journey into the
world of money is therefore a fascinating
undertaking.

The exhibition presents to the public over 300
numismatic pieces from the collection of the
Museum of the National Bank of Romania (coins,
banknotes, medals), covering large historical and
geographical areas. The oldest coins date from the
5th century BC, whereas the newest banknotes are
issued in 2013. Thus, we invite the public to an
encounter with long gone civilisations (ancient
Greece or Rome) and to depart on an imaginary
journey across six continents through the
displayed banknotes from 59 states and
territories.
ZooMonetar – World Fauna on Banknotes and
Coins is an invitation to knowledge and voyage
using as pretext the zoomorphic representations
on banknotes, coins and medals. Thus, we
switched the focus on a larger segment of the
public, with a special emphasis on youth. We hope
to raise the visitors’ interest and curiosity by using
this original association of animals and money, to
have them listen and watch, understand, know
and respect this sometimes abstract value: money.
An important place within the exhibition is
reserved to the national currency – leu. On display
are various coins and banknotes that have been in
circulation, as well as anniversary and
commemorative medals and coins.
The modern display techniques, the diverse and
expressive exhibition content, the supporting
interactive materials giving the possibility of
offering special, wide-ranging information, all
have contributed to the creation of an exhibition
that we hope will receive the visitors’
appreciation…

Cristian Scăiceanu, Ph.D.
Museum of the National Bank of Romania
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Reprezentări animaliere în numismatica românească

Din cele mai vechi timpuri, monedele (și ulterior
bancnotele), pe lângă funcţia lor speciﬁcă, aceea de
instrument legal de plată, au constituit și un foarte
eﬁcient mijloc de propagandă. Dacă pe avers („faţa
monedei”) de regulă era reprezentat regele sau
împăratul emitent în diferite ipostaze, imaginile și
inscripţiile de pe revers înfăţișau zeităţi, animale
sau monumente, personiﬁcări și alegorii simbolizând calitățile atribuite emitentului sau gloriﬁcând
faptele acestuia. De aceea, s-a acordat o importanţă
deosebită reprezentărilor de pe cele două feţe ale
monedelor care, pe lângă rolul de a certiﬁca
valoarea, autenticitatea și aria de valabilitate, aveau
și o valoare de simbol, sinonim cu prestigiul.
Convieţuirea dintre om și animalele din mediul său
înconjurător a generat în numismatică un simbolism
bogat și variat, numeroase și diverse reprezentări
animaliere regăsindu-se în iconograﬁa monetară din
întreaga lume, din antichitate până în zilele noastre.
Această constatare este valabilă și pentru ţara
noastră. Să amintim că primele monede bătute pe
teritoriul României de astăzi, drahmele cetăţii
Histria, care au circulat începând cu secolul al V-lea
î.Hr., aveau reprezentat pe avers un vultur ţinând în
gheare un delﬁn. Diversele tipuri monetare atribuite
dacilor au preluat de la tetradrahmele Macedoniei,
pe care le-au imitat, calul olimpic, în timp ce kosonii
din aur aveau reprezentat pe revers un vultur cu
aripile deschise.
O situaţie similară întâlnim și în Evul Mediu românesc, reprezentările animaliere apărând, de cele mai
multe ori, în context heraldic. Din a doua jumătate a
secolului al XIV-lea, Moldova și Ţara Românească
fac uz de dreptul regalian de a bate monedă.
Începând cu groșii lui Petru Mușat, monedele
moldovenești au ilustrat pe avers capul de bour
având între coarne o stea cu cinci raze, în timp ce pe
ducaţii muntenești, emiși din timpul domniei lui
Vladislav I Vlaicu, apare vulturul cruciat.

După câteva secole în care nu s-a mai emis monedă
autohtonă, după Unirea Principatelor Române din
1859, înﬁinţarea unui sistem monetar naţional a fost
considerată de Alexandru Ioan Cuza drept prima
reformă ﬁnanciară care trebuia întreprinsă pentru a
pune capăt haosului monetar din acea perioadă.
Eforturile pentru obţinerea dreptului de a emite
monedă proprie s-au concretizat abia la începutul
domniei lui Carol I când, la 22 aprilie/4 mai 1867, a
fost promulgată Legea pentru înﬁinţarea unui nou
sistem monetar și pentru fabricarea monedelor, leul
devenind unitatea monetară a României, divizat în
100 de bani.
Alegerea leului ca denumire pentru moneda națională a României nu era deloc întâmplătoare. Leul,
datorită calităţilor care îi sunt atribuite, este unul
dintre animalele cel mai des reprezentate atât pe
monede și bancnote, cât și în heraldică, ca simbol al
vigilenţei, puterii și suveranităţii. De la sfârșitul
secolului al XVI-lea, o importanţă covârșitoare
pentru istoria monetară a României au avut-o talerii
emiși în Provinciile Unite din Țările de Jos care,
pentru că aveau reprezentat de revers un leu
rampant, erau cunoscuţi sub denumirea de taler-leu
sau, pe scurt, leu. După ce a încetat să circule ca
monedă efectivă, leul a fost folosit în Ţările Române
drept monedă de calcul, în raport cu care se calcula
valoarea monedelor reale, aﬂate în circulaţie.
Reprezentările de pe banii românești în perioada
modernă reﬂectau ideologia oﬁcială a statului de-a
lungul timpului, dar și evoluţiile politice care le-au
inﬂuenţat. Rolul lor era de a exprima încredere în
suveran, naţiune și economie, în instituţia emitentă.
În acest context, fără să lipsească cu totul,
reprezentările animaliere sunt destul de puţin
prezente în iconograﬁa monetară a epocii moderne,
cu excepţia folosirii lor în componenţa stemei de
stat. În funcţie de perioada de circulaţie a
monedelor sau bancnotelor pe care este ilustrată,
stema a suferit diverse modiﬁcări.

În 1867, în acord cu legea monetară, au fost puse în
circulaţie primele monede românești, cu valori
nominale de 1, 2, 5 și 10 bani, având pe avers stema
ţării: un scut sfertuit, având reprezentată în
cartierele unu și patru acvila cruciată, iar în
cartierele doi și trei capul de bour cu o stea în cinci
colţuri între coarne. Scutul este timbrat de o
coroană închisă, ﬁind susţinut la dreapta de un
leopard lionat, iar la stânga de un personaj feminin
având în mâna dreaptă o sica dacică.
La monedele de argint de 1 leu și de aur de 20 lei
bătute în 1870 cu ocazia inaugurării Monetăriei
Naţionale, ca o încercare de aﬁrmare a suveranităţii
naţionale, stema este înlocuită de eﬁgia lui Carol I.
Ca urmare a protestelor Porţii, producţia din
România este oprită și, până la obţinerea
independenţei, emisiunile monetare ale României
au fost comandate în străinătate. De asemenea,
eﬁgia a fost înlocuită de noua stemă a ţării, adoptată
în 1872: în cartierul unu este reprezentată acvila
cruciată și încoronată, având în gheara stângă
sceptrul, iar în cea dreaptă spada; în cartierul doi
este ilustrat capul de bour cu o stea în șase colţuri
între coarne; în cartierul trei a fost introdus un leu
încoronat ţinând între labe o stea în șase colțuri, iar
în cartierul patru au fost reprezentați doi delﬁni
afrontaţi. Scutul este timbrat de o coroană închisă și
este susținut de către doi lei ce au coada trecută
printre picioare - simbol al Daciei. După
proclamarea Regatului în 1881, coroana superioară
este înlocuită cu cea de oțel a României, iar leii sunt
reprezentați cu coada în sus.
După Marea Unire, a apărut necesitatea ca această
nouă realitate politică să ﬁe reﬂectată și pe stema
de stat. Ea era alcătuită dintr-un scut, încărcat cu o
acvilă cruciată și încoronată, cu un sceptru în
gheara stângă și o sabie în cea dreaptă. Pe pieptul
acvilei ﬁgurează un alt scut scartelat cu insiţiune,
unde se regăsesc, în câte un cartier, stemele
provinciilor. În cartierul unu apare acvila cruciată

(Ţara Românească), iar în al doilea, capul de bour cu
stea între coarne (Moldova). În cartierul trei au fost
contopite stema Olteniei (leul rampant) și cea a
Banatului (pod peste valuri). Cartierul patru a fost
rezervat Transilvaniei: în partea superioară se
proﬁlează o acvilă, iar în partea inferioară, au fost
reprezentate șapte turnuri. În insițiune se regăsește
stema Dobrogei: doi delﬁni afrontați. Scutul este
timbrat cu coroana de oțel a României și este
susținut de către doi lei de aur (simbolul Daciei și al
Unirii din 1600). Această stemă a rămas valabilă
până la 30 decembrie 1947, când România a devenit
republică.
În afara acestor reprezentări oﬁciale, ocazional se
regăsesc simboluri animaliere în diverse compoziţii.
În reprezentările legate de regalitate, o temă
frecvent întâlnită în perioada interbelică și în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial este acvila simbol pentru zborul spre înălţimi, demnitate și
curaj. De asemenea, nu lipsesc reprezentările
ecvestre ale lui Carol I și ale lui Carol II, calul
sugerând măreţie, prestigiu și nobleţe.
În dezvoltarea motivului latinităţii poporului român,
pe lângă diverse alegorii, pe bancnote (biletul
ipotecar de 500 de lei emis în anul 1877, bancnota
de 1 leu tip I și cea de 5.000.000 de lei emisă în
anul 1947), dar și pe galbenul de podoabă bătut în
anul 1939 pentru Carol II, apare reprezentată Lupa
capitolina.
După 1990, odată cu reluarea de către Banca
Naţională a emisiunilor numismatice destinate
colecţionarilor, au fost realizate numeroase emisiuni
dedicate faunei naţionale și unor instituţii destinate
să protejeze sau să pună în valoare această bogăţie
naţională.

Dan Ilie, muzeograf
Muzeul Băncii Naționale a României
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Animal Iconography in Romanian Numismatics

Since ancient times, coins (and later banknotes),
apart from their speciﬁc role as legal tender, had
always been a very eﬃcient propaganda means. If
on the obverse (or “face” of the coin) the issuing
king or emperor was represented in various stances,
the images and inscriptions on the reverse depicted
deities, animals or monuments, personiﬁcations and
allegories symbolising the issuer’s attributes or
glorifying his deeds. Therefore, the representations
on coins’ both faces were given special importance:
their role was not only to certify the value,
authenticity and validity area of the coins, but also
to symbolise status.

After several centuries in the course of which the mintage of local money had stopped, following the Union
of the Romanian Principalities in 1859, the establishment of a national monetary system was considered a
priority by Alexandru Ioan Cuza (1859-1866). This ﬁrst
ﬁnancial reform needed to be made to end the
monetary chaos of the time. However, the eﬀorts to
obtain the right to issue national currency materialised
only at the beginning of the reign of Carol I when the
Law on the establishment of a new currency system and
the mintage of coins was passed on 22 April/4 May
1867. Thus, the leu (plural lei), subdivided into 100 bani
(singular ban), became Romania’s national currency.

The coexistence between man and the animals in
his surrounding environment generated a rich and
varied symbolism in the ﬁeld of numismatics. Thus,
numerous and diverse representations of animals
have been present in monetary iconography
worldwide from antiquity to present days.

The decision to name the legal tender leu (which in
Romanian means “lion”) was not at all accidental. The
lion, thanks to the qualities attributed to him, is one of
the most often represented animals on coins and
banknotes, as well as in heraldry as symbol for vigilance, strength and sovereignty. From the 16th century
onwards, the thalers issued by the Low Countries had
an overwhelming importance for Romanian monetary
history. These silver coins had a rampant lion depicted
on the obverse and therefore were known throughout
Romanian territories under the name of taleri-leu
(“lion-thalers”) or simply leu. After it had stopped
circulating as currency, the leu continued to be used
in the Romanian Provinces as coin of reference in
order to determine the value of real circulating coins.

This is also true for our country. The ﬁrst coins
issued on the territory of modern-day Romania, the
drachms of the city of Istria, which circulated starting with the 5th century BC, had an eagle holding a
dolphin in its talons represented on the obverse.
The various coins attributed to the Dacians copied
the Macedonian tetradrachms with the image of the
Olympian horse, whereas the gold kosons depicted
an eagle with spread wings on the reverse.
Similarly, in the Romanian provinces, animal
representations were used more often in heraldry
throughout the Middle Ages. However, in the
second half of the 14th century, Wallachia and
Moldova started using the regal right to mint coins.
Thus, on the Wallachian ducats, issued during the
reign of Vladislav I Vlaicu (1364-1377), was depicted
an eagle with a cross in its beak. Moreover, starting
with the groats coined by Petru Mușat (1375-1391),
Moldavian coins had a bull’s head with a ﬁve-point
star between its horns illustrated on the obverse.

The representations of Romanian currency during
modern era reﬂect the state’s oﬃcial ideology
throughout the decades, but also the political
developments that had inﬂuenced them. Their role
was to induce trust in the sovereign, nation and
economy, in the issuing institution. In this context,
images of animals were fairly little depicted in
monetary iconography of the 20th century with the
exception of their usage in the coat of arms of
Romania. However, depending on the issuing year
of the coins and banknotes on which the coat of
arms was illustrated, it underwent various changes.

According to the monetary law, the ﬁrst Romanian
coins were issued in 1867 with the nominal values of
1, 2, 5 and 10 bani. They had on the obverse the coat
of arms of Romania: a quartered shield with the
representation of the eagle with a cross in its beak
in the ﬁrst and fourth quarters and the bull’s head
with a star between its horns in the second and
third quarters. The shield was crowned with a royal
crown and supported by a leopard-lion on the right
and a female character on the left, holding in her
right hand a Dacian dagger (sica).
On the occasion of the National Mint’s inauguration,
as an attempt of national sovereignty assertion, the
coat of arms was replaced by the eﬃgy of Carol I on
the 1 leu silver coins and on the 20 lei gold coins.
Following the complaints received from Istanbul,
the production in Romania was ceased and until the
state gained its independence, all Romanian
currency was produced abroad. Moreover, the
king’s eﬃgy was replaced by a new coat of arms
adopted in 1872: in the ﬁrst quarter was represented
the crowned eagle holding a cross in its beak, the
sceptre in its left talon and the sword in its right; in
the second quarter was illustrated the bull’s head
with a six-point star between its horns; in the third
quarter was depicted a crowned lion holding a sixpoint star between its paws; and in the fourth
quarter were portrayed two dolphins side by side.
The shield was crowned with a royal crown and
supported by two lions with the tails between their
legs - symbol of Dacia. After the proclamation of the
Kingdom in 1881, the crown over the shield was
replaced by the steel crown of Romania and the
lions were represented with the tails upwards.
Following the Great Union, the new political reality
had also to be reﬂected in a new coat of arms. The
latter was made up of a shield with a crowned eagle
with a cross in its beak, with a sceptre in its left talon
and a sword in the right. On the chest of the eagle
was depicted another quartered escutcheon with

entrée en point, having the provinces’ coats of arms
represented inside each section. In the ﬁrst quarter
was illustrated the eagle with a cross in its beak
(Wallachia) and in the second the bull’s head with a
star between its horns (Moldova). In the third quarter
were merged the coats of arms of Oltenia (rampant
lion) and of Banat (bridge over waves). The fourth
quarter was reserved to Transylvania: an eagle in the
upper part and seven towers on the bottom. In the
entrée en point was represented the coat of arms of
Dobrudja: two dolphins side by side. The shield was
crowned with the steel crown of Romania and supported by two gold lions symbolising Dacia and the
Union of 1600. This coat of arms was valid until 30
December 1947 when Romania became a republic.
Apart from these oﬃcial representations, animal symbols were occasionally included in various compositions. In depictions related to the monarchy, one
recurrent subject throughout the inter-war period and
the Second World War was the eagle – symbol of the
ﬂight upwards, of dignity and courage. Furthermore,
the equestrian representations of kings Carol I and
Carol II were also frequent, as the horse was considered symbol for greatness, prestige and nobility.
Developing the motif of the Latinity of the Romanian
people, besides various allegories, the Lupa capitolina
was represented on several banknotes (500 lei
mortgage note issued in 1877, the 1 leu type I and the
5,000,000 lei banknotes issued in 1947), as well as on
the great ducat minted in 1939 for Carol II.
After 1990, the National Bank of Romania resumed
minting numismatic issues for the collectors. Among
the pieces thus realised were numerous issues dedicated to the national fauna and to institutions that
preserve or cherish this important national richness.

Dan Ilie, curator
Museum of the National Bank of Romania

15

animale marine ≥ marine animals

17

001

1 dolar,
Insulele Cayman,
2010
hârtie, 156  66 mm
față: Regina Elisabeta II,
pește înger
(Pomacanthus arcuatus)
verso: faleza Insulei
Cayman Brac

1 dollar,
Cayman Islands,
2010
paper, 156  66 mm
front: Queen Elisabeth II,
angelﬁsh (Pomacanthus
arcuatus)
back: Cayman Brac Island
coastline

002 1.000 franci,
Madagascar, 1997
hârtie, 136  76 mm
față: în dreapta, un
personaj masculin și, în
fundal, bărci de pescuit
verso: personaj feminin
ținând în mână un coș,
homar (Panulirus
homarus), langustă
(Palinurus elephas), pește
clovn (Amphiprion
latifasciatus)

1,000 francs,
Madagascar, 1997
paper, 136  76 mm
front: on the right, male
character and, in the
back, ﬁshing boats
back: female character
holding a basket, lobster
(Panulirus homarus),
spiny lobster (Palinurus
elephas), clown ﬁsh
(Amphiprion latifasciatus)

003 20 kwacha,
Malawi, 2012
hârtie, 128  69 mm
față: în stânga, tilapia
(Hemitilapia oxyrhyncha);
în dreapta, Inkosi Ya
Makhosi M'Mbelwa II
(Lazalo Mkhuzo Jere),
liderul mișcării de
independență din Malawi
verso: Universitatea din
Malawi - Colegiul Domasi

20 kwacha,
Malawi, 2012
paper, 128  69 mm
front: on the left, giant
haplochromis
(Hemitilapia oxyrhyncha);
on the right, Inkosi Ya
Makhosi M'Mbelwa II
(Lazalo Mkhuzo Jere),
leader of Malawi’s
independence movement
back: Domasi College,
University of Malawi
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004 2 bolivares, Venezuela, 2007
hârtie, 156  69 mm
față: portretul lui Francisco de Miranda, președintele Venezuelei (1812-1813);
în fundal, steagul Venezuelei și corăbii
verso: în stânga, stema statului, delﬁn de Amazon (Inia geoﬀrensis) și imagine din Parcul
Național Médanos de Coro

2 bolivares, Venezuela, 2007
paper, 156  69 mm
front: portrait of Francisco de Miranda, president of Venezuela (1812-1813); in the back,
Venezuelan ﬂag and sailing ships
back: on the left, Venezuelan coat of arms, Amazon dolphin (Inia geoﬀrensis) and an image
from the National Park Médanos de Coro

005 – 006 50 rupii,
Seychelles, 2005
hârtie din bumbac,
150  75 mm
față: stema statului,
sailﬁsh (Istiophorus
platypterus), pește înger
regal (Pygoplites
diacanthus), orhideea lui
Darwin (Angraecum
sesquipedale)
verso: în stânga, scoici,
Turnul cu Ceas din
capitala Victoria; în
centru, ton cu aripioare
galbene (Thunnus
albacares); în dreapta,
cârsteiul lui Cuvier
(Dryolimnas cuvieri)

50 rupees,
Seychelles, 2005
cotton paper,
150  75 mm
front: coat of arms of
Seychelles, sailﬁsh
(Istiophorus platypterus),
royal angelﬁsh
(Pygoplites diacanthus),
Darwin’s orchid (Angraecum sesquipedale)
back: on the left, cowrie
seashells, the Clock
Tower in Victoria; in the
centre, yellow ﬁn tuna
(Thunnus albacares); on
the right, Cuvier’s rail
(Dryolimnas cuvieri)

007 3 dolari,
Insulele Cook, 1987
hârtie, 148  75 mm
față: în stânga, personaj
feminin nud (Ina) călare
pe un rechin taur
(Carchartinus leucas)
verso: în centru, barcă de
pescuit; în dreapta, zeul
Rongo

3 dollars,
Cook Islands, 1987
paper, 148  75 mm
front: on the left, nude
female character (Ina)
riding on a bull shark
(Carchartinus leucas)
back: in the centre,
ﬁshing boat; on the right,
the God Rongo

008 5 dolari,
Statele Est
Caraibiene, 2003
hârtie, 145  69 mm
față: în stânga, pești; în
centru, țestoasă de mare
(Caretta caretta); în
dreapta, Regina Elisabeta
a II-a, o pasăre colibri,
clădirea Băncii Centrale
Caraibiene
verso: în centru, harta
Insulelor Est Caraibiene;
în dreapta, Cascada
Trafalgar din Insula
Dominica și pești

5 dollars,
East Caribbean
States, 2003
paper, 145  69 mm
front: on the left, ﬁsh; in
the centre, sea turtle
(Caretta caretta); on the
right, Queen Elisabeth II,
humming bird, the
building of the Eastern
Caraibbean Central Bank
back: in the centre, map
of the Eastern
Caraibbean Islands; on
the right, Trafalgar Falls in
Dominica and ﬁsh

009 – 010 10 rupii,
Seychelles, 2008
hârtie, 150  75 mm
față: în centru, chiră albă
(Gygis alba); în dreapta,
țestoasă de mare
(Caretta caretta)
verso: pește trăgaci clovn
(Balistoi des
conspicillum), sailﬁsh
(Istiophorus platypterus)

10 rupees,
Seychelles, 2008
paper, 150  75 mm
front: in the centre, white
tern (Gygis alba); on the
right, sea turtle (Caretta
caretta)
back: clown triggerﬁsh
(Balistoi des
conspicillum), sailﬁsh
(Istiophorus platypterus)
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011

5.000 sucres,
Ecuador, 1999
hârtie, 156  66 mm
față: în stânga, portretul
scriitorului Juan
Montalvo; în centru,
stema provinciei
Tungurahua cu vulcanul
Tungurahua erupând
verso: în dreapta, stema
națională a Ecuadorului,
fauna Insulelor
Galapagos; țestoasă de
Galapagos (Chelonoidis
nigra); în centru, pinguin
de Galapagos
(Spheniscus mendiculus),
cormoran nezburător
(Phalacrocorax harrisi)

5,000 sucres,
Ecuador, 1999

012

2 reais, Brazilia, 2010
hârtie, 139  65 mm
față: în dreapta, statuie reprezentând Republica
verso: țestoasă de mare (Caretta caretta)

2 reais, Brazil, 2010
paper, 139  65 mm
front: on the right, the Republic portrayed as a statue
back: sea turtle (Caretta caretta)

paper, 156  66 mm
front: on the left, portrait
of writer Juan Montalvo;
in the centre, Tungurahua
Province coat of arms
with the Tungurahua
volcano errupting
back: on the right,
Ecuador coat of arms,
fauna of the Galapagos
Islands; Galapagos
tortoise (Chelonoidis
nigra); in the centre,
Galapagos penguin
(Spheniscus mendiculus),
ﬂightless cormorant
(Phalacrocorax harrisi)

013

Decadrahmă, Syracusa, c. 400 î.Hr., replică
argint; 36,64 mm; 29,81 g
avers: cvadrigă în galop spre stânga, condusă de un
personaj mitologic încoronat de Victoria
revers: capul Persephonei încoronat cu spice, înconjurat de
patru delﬁni

Decadrachm, Syracuse, circa 400 BC, replica
silver; 36.64 mm; 29.81 g
obverse: racing four-horse chariot to the left; above, Nike
ﬂies to the right to crown the driver
reverse: head of Persephone, her hair wreathed; around,
four dolphins

014

Denar, Roma, L.
LUCRETIO TRIO,
76 î.Hr.
argint; 17,89 mm; 3,41 g
avers: capul lui Neptun
laureat, spre dreapta; în
spate stânga, un trident
revers: tânăr înaripat,
călare pe un delﬁn care
înoată spre dreapta

015

Nummus, Grecia, Taras, sec. V î.Hr., replică

Denar, Roma, L.
LUCRETIO TRIO,
76 BC

argint; 21,33 mm; 6,74 g
avers: Taras șezând spre stânga, ținând o furcă și turnând
vin din kantharos
revers: Phalantus călare pe un delﬁn înotând spre dreapta;
jos, o scoică

silver; 17.89 mm; 3.41 g
obverse: laureate head of
Neptune, to the right; to
the left, trident
reverse: winged boy on
dolphin swimming to the
right

Nummus, Greece, Taras, 5th cent. BC, replica
silver; 21.33 mm; 6.74 g
obverse: Taras seated to the left, holding a fork, pouring
wine from a kantharos
reverse: Phalantos riding a dolphin swimming to the right;
below, scallop shell

017 – 018

4 assaria,
Imperiul Roman,
Tomis, Gordian III,
238-244 d.Hr.
bronz; 27,84 mm; 11,76 g
bronz; 26,64 mm; 10,61 g
avers: bust laureat,
drapat și cuirasat, spre
dreapta
revers: șarpe încolăcit,
spre dreapta

016

Monedă, Imperiul Roman,
Tomis, Severus Alexander, 222-235 d.Hr.
bronz; 25,89 mm; 10,92 g
avers: bust laureat, drapat și cuirasat, spre dreapta
revers: șarpe nimbat, încolăcit, cu capul spre dreapta

Coin, Roman Empire,
Tomis, Severus Alexander, 222-235 AD
bronze; 25.89 mm; 10.92 g
obverse: laureate, draped and cuirassed bust, to the right
reverse: coiled serpent with a nimbus, to the right

4 assaria,
Roman Empire,
Tomis, Gordian III,
238-244 AD
bronze; 27.84 mm; 11.76 g
bronze; 26.64 mm; 10.61 g
obverse: laureate, draped
and cuirassed bust, to
the right
reverse: coiled serpent,
to the right

23

019

Monedă, Imperiul Roman, Callatis,
Geta Augustus, 209-212 d.Hr.
bronz; 26,59 mm; 10,71 g
avers: cap laureat, spre dreapta
revers: șarpe încolăcit, cu capul spre dreapta

Coin, Roman Empire, Callatis,
Geta Augustus, 209-212 AD
bronze; 26.59 mm; 10.71 g
obverse: laureate head, to the right
reverse: coiled serpent, to the right

020 Monedă, Imperiul Roman, Callatis,
Severus Alexander, 222-235 d.Hr.
bronz; 26,02 mm; 9,85 g
avers: cap laureat, spre dreapta
revers: șarpe nimbat, încolăcit, cu capul spre dreapta

Coin, Roman Empire, Callatis,
Severus Alexander, 222-235 AD
bronze; 26.02 mm; 9.85 g
obverse: laureate head, to the right
reverse: coiled serpent with a nimbus, to the right

021 – 022

1 dolar, Antarctica, 2011
polimer, 160  80 cm
față: în stânga, grup de pinguini
verso: populație de pinguini imperiali (Aptenodytes forsteri)
cu puii lor

1 dollar, Antarctica, 2011
polymer, 160  80 cm
front: to the left, a group of penguins
back: emperor penguins (Aptenodytes forsteri) with their
chicks

023 5 dolari,
Fiji, 2007
hârtie, 136  67 mm
față: în stânga, un coș de
sare Kato ni Masima; în
dreapta, Regina Elisabeta
a II-a, stema statului
verso: în stânga, iguană
crestată (Brachylophus
vitiensis); în centru,
palmier Balaka și ﬂoare
tropicală Masiratu; în
dreapta, emblema Băncii
Centrale din Fiji

5 dollars,
Fiji, 2007
paper, 136  67 mm
front: on the left, a salt
basket Kato ni Masima;
on the right, Queen
Elizabeth II, Fijian coat of
arms
back: on the left, crested
iguana (Brachylophus
vitiensis); in the centre,
Balaka palm and Masiratu
ﬂower; on the right,
emblem of the Reserve
Bank of Fiji

024 – 025 2 dolari,
Insulele Solomon,
2001
hârtie și polimer,
140  72 mm
față: în centru, pești; în
dreapta, stema Insulelor
Solomon cu rechin și
crocodil
verso: în stânga, un pește
stilizat; în centru, pescari;
în dreapta, o pasăre
stilizată

2 dollars,
Solomon Islands,
2001
paper and polymer,
140  72 mm
front: in the centre, ﬁsh;
to the right, coat of arms
of the Solomon Islands
with shark and crocodile
back: on the left, stylised
ﬁsh; in the centre, ﬁshers;
on the right, stylised bird
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026 20 șilingi,
Kenya, 1978
hârtie, 145  76 mm
față: în stânga, portretul
primului președinte al
Kenyei, Mzee Jomo
Kenyatta (1894-1978)
verso: o familie de lei
africani (Panthera leo) și
culmile munților Kenyei
cu vârfurile gemene
Lenana și John

20 shillings,
Kenya, 1978
paper, 145  76 mm
front: on the left, portrait
of Mzee Jomo Kenyatta,
the ﬁrst President of
Kenya (1894-1978)
back: family of African
lions (Panthera leo) and
Kenyan mountains with
the twin summits of Point
Lenana and Point John

027

20 dolari,
Hong Kong, 2007
hârtie din bumbac,
143  71 mm
față: în stânga, leu asiatic
(Panthera leo persica),
statuia leului de bronz
(Stitt) din fața clădirii
principale a Hongkong
and Shanghai Banking
Corporation (HSBC) din
Hong Kong
verso: în centru, peisaj
urban

20 dollars,
Hong Kong, 2007
cotton paper, 143  71 mm
front: on the left, Asiatic
lion (Panthera leo
persica), bronze lion
statue (Stitt) of the
Hongkong and Shanghai
Banking Corporation
(HSBC) Main Building in
Hong Kong
back: in the centre,
cityscape

028; 030

20 franci,
R. D. Congo, 2003
hârtie, 150  70 mm
față: în stânga, cap de leu
african (Panthera leo); în
centru, emblema Băncii
Centrale din Congo
verso: în dreapta, o
leoaică cu doi pui

20 francs,
D. R. Congo, 2003
paper, 150  70 mm
front: on the left, head of
African lion (Panthera
leo); in the centre,
emblem of the Central
Bank of the Congo
back: on the right, a
lionness with two cubs
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029 2.000 șilingi,
Tanzania, 2010
hârtie, 130  66 mm
față: în centru, cap de leu
african (Panthera leo),
stema statului
verso: în stânga, vechea
fortăreață arabă din
Stone Town, Zanzibar,
palmieri; în dreapta, cap
de girafă

2,000 shillings,
Tanzania, 2010
paper, 130  66 mm
front: in the centre, head
of African lion (Panthera
leo), coat of arms of
Tanzania
back: on the left, old
Arab fort in Stone Town,
Zanzibar, palm trees; on
the right, giraﬀe’s head

031 – 032

Ducat,
Polonia, Danzig, Ştefan Bathori, 1584, 1586
aur; 22,12 mm; 3,48 g
aur; 21,84 mm; 3,49 g
avers: bustul încoronat și cuirasat al regelui, privind spre
dreapta
revers: stema orașului Danzig, susținută de doi lei cu labele
din față

Ducat,
Poland, Danzig, Stephan Bathori, 1584, 1586
gold; 22.12 mm; 3.48 g
gold; 21.84 mm; 3.49 g
obverse: crowned and cuirassed bust of Stephan Bathory,
to the right
reverse: coat of arms of Danzig, held by two lions with their
forelegs

033 Ducat, Polonia, Danzig, Sigismund III, 1595
aur; 22,06 mm; 3,40 g
avers: bustul încoronat al regelui, spre dreapta
revers: stema orașului Danzig, susținută de doi lei cu labele
din față

Ducat, Poland, Danzig, Sigismund III, 1595
gold; 22.06 mm; 3.40 g
obverse: crowned bust of the king, spre dreapta
reverse: coat of arms of Danzig, held by two lions with their
forelegs

034 Monedă,
Imperiul Roman, Istros, Crispina, 178-191 d.Hr.
bronz; 21,37 mm; 5,28 g
avers: bust drapat, spre dreapta
revers: Dionysos spre stânga, turnând vin din kantharos și
având la picioare, în stânga, o panteră

Coin,
Roman Empire, Istros, Crispina, 178-191 AD
bronze; 21.37 mm; 5.28 g
obverse: draped bust, to the right
reverse: Dionysus to the left, pouring wine from a kantharos,
with a panther at his side

035 Denar, Imperiul Roman,
Septimius Severus, 202-210 d.Hr.
argint; 18,54 mm; 3,81 g
avers: cap laureat, spre dreapta
revers: Dea Caelestis, cu fulger și sceptru, călare pe leu,
spre dreapta; jos, o apă

Denarius, Roman Empire,
Septimius Severus, 202-210 AD
silver; 18.54 mm; 3.81 g
obverse: laureate head facing right
reverse: Dea Caelestis, holding thunderbolt and sceptre,
riding a lion, to the right; below, water

036 Denar, Imperiul Roman,
Septimius Severus, 202-210 d.Hr.
argint; 18,08 mm; 2,47 g
avers: cap laureat, spre dreapta
revers: Bachus stând spre stânga, având la piciorul drept o
panteră

Denarius, Roman Empire,
Septimius Severus, AD
silver; 18.08 mm; 2.47 g
obverse: laureate head facing right
reverse: Bacchus standing left, with a panther at his side

037

Ort, Polonia, Danzig, Sigismund III, 1624
argint; 29,20 mm; 6,83 g
avers: bustul încoronat al regelui spre dreapta
revers: stema orașului Danzig, susținută de doi lei cu labele
din față

Ort, Poland, Danzig, Sigismund III, 1624
silver; 29.20 mm; 6.83 g
obverse: crowned bust of the king, to the right
reverse: coat of arms of Danzig, held by two lions with their
forelegs
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038 Monedă, Imperiul Roman,
Nicaea, Geta Caesar, 198-212 d.Hr.
bronz; 15,54 mm; 2,15 g
avers: cap spre dreapta
revers: Dionysos călare pe panteră, mergând spre dreapta

Coin, Roman Empire,
Nicaea, Geta Caesar, 198-212 AD
bronze; 15.54 mm; 2.15 g
obverse: head facing right
reverse: Dionysus riding a panther, walking to the right

039 20 franci, Belgia, Leopold II, 1878
aur; 21,29 mm; 6,42 g
avers: capul regelui, spre dreapta
revers: stema regatului Belgiei, având în mijloc un leu
rampant mergând spre stânga

20 francs, Belgium, Leopold II, 1878
gold; 21.29 mm; 6.42 g
obverse: head of the king facing right
reverse: coat of arms of Belgium with a central rampant lion
to the left

040 1/2 Taler-leu, Ţările de Jos, Geldern, 1634
argint; 32,94 mm; 12,92 g
avers: cavaler spre stânga, cu capul întors spre dreapta; jos,
în scut, un leu rampant, spre stânga
revers: leu rampant, spre stânga

1/2 Lion thaler, Netherlands, Geldern, 1634
silver; 32.94 mm; 12.92 g
obverse: knight to the left, head facing right; below, rampant
lion to the left
reverse: rampant lion to the left

041 – 042 Taler-leu,
Ţările de Jos, Westfriesland, 1633, 1645
argint; 41,03 mm; 26,82 g
argint; 40,83 mm 26,81 g
avers: cavaler spre stânga, cu capul întors spre dreapta; jos,
în scut, un leu rampant, spre stânga
revers: leu rampant, spre stânga

Lion thaler,
Netherlands, Westfriesland, 1633, 1645
silver; 41.03 mm; 26.82 g
silver; 40.83 mm 26.81 g
obverse: knight to the left, head facing right; below, rampant
lion to the left
reverse: rampant lion to the left

043 – 044 Taler,
Bohemia, Joachimsthaler, 1520, 1525 - replici
argint; 42,40 mm; 22,24 g
argint; 40,23 mm; 28,35 g
avers: Sfântul Joachim în picioare, privit din față
revers: leu rampant, mergând spre stânga

Thaler,
Bohemia, Joachimsthaler, 1520, 1525 - replicas
silver; 42.40 mm; 22.24 g
silver; 40.23 mm; 28.35 g
obverse: Saint Joachim standing shown from the front
reverse: rampant lion walking to the left

045 10 makuta,
Zair, 1993
hârtie, 159  79 mm
față: în stânga, leopard
(Panthera pardus)
alergând; în dreapta,
chipul președintelui
Mobutu Sese Seko în
uniformă militară și stema
statului
verso: în stânga, ﬁldeș,
coșul unei fabrici și două
structuri piramidale

10 makuta,
Zair, 1993
paper, 159  79 mm
front: on the left, leaping
leopard (Panthera
pardus); to the right,
portrait of President
Mobutu Sese Seko in
military uniform and the
Zair coat of arms
back: on the left,
elephant tusks, smoking
chimney of a factory and
two pyramidal structures

046 2 rupii,
Nepal, 1981-2000
hârtie, 114  70 mm
față: în stânga, regele
Birendra Bir Bikram
purtând o coroană cu
pene, templul Bajrayogini
de lângă Sankhu și
Kathmandu; în dreapta, o
sculptură reprezentând-o
pe Frieze
verso: în centru, un
leopard; în dreapta,
stema statului

2 rupees,
Nepal, 1981-2000
paper, 114  70 mm
front: on the left, King
Birendra Bir Bikram
wearing a feather corwn,
Bajrayogini temple in
Kathmandu valley; on the
right, a sculpture of
Frieze
back: in the centre,
leopard; on the right,
Nepalese coat of arms
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047 – 048 25 dinari,
Irak, 1990
hârtie, 174  80 mm
față: în centru, trei cai
albi în galop (Equus
caballus)
verso: în centru, curtea
Palatului Abbasid din
Baghdad

25 dinars,
Irak, 1990
paper, 174  80 mm
front: in the centre, three
galloping white horses
(Equus caballus)
back: in the centre,
courtyard of the Abbasid
Palace in Baghdad

049 5 som,
Kârgâzstan, 1993
hârtie, 139  70 mm
față: în stânga,
ornamente naționale
kârgâze; în dreapta,
statuia ecvestră a lui
Manas (Equus caballus)
verso: în stânga,
Mausoleul lui Manas din
Talas

5 som,
Kyrgyzstan, 1993
paper, 139  70 mm
front: on the left, Kyrgyz
national ornaments; on
the right, equestrian
statue of Manas (Equus
caballus)
back: on the left, Manas
Mausoleum in Talas

050 100 dinari,
Iugoslavia, 1978
hârtie, 148  70 mm
față: în stânga, un
luptător pe cal (Equus
caballus)
verso: în centru, valoarea
nominală

100 dinars,
Yugoslavia, 1978
paper, 148  70 mm
front: on the left, warrior
on horse back (Equus
caballus)
back: in the centre,
nominal value

37

051

1 som,
Kârgâzstan, 1993
hârtie, 139  70 mm
față: în stânga,
ornamente naționale
kârgâze; în dreapta,
statuia ecvestră a lui
Manas (Equus caballus)
verso: în stânga,
Mausoleul lui Manas din
Talas

1 som,
Kyrgyzstan, 1993
paper, 139  70 mm
front: on the left, Kyrgyz
national ornaments; on
the right, equestrian
statue of Manas (Equus
caballus)
back: on the left, Manas
Mausoleum in Talas

052 50 diram,
Tadjikistan, 1999
hârtie, 100  60 mm
față: în centru, Ismoil
Somoni pe cal (Equus
caballus)
verso: în centru, un drum
pe o vale muntoasă

50 diram,
Tajikistan, 1999
paper, 100  60 mm
front: in the centre, Ismoil
Somoni on horse back
(Equus caballus)
back: in the centre,
mountain valley road

053 – 054 10 maloti,
Lesotho, 2007
hârtie, 132  70 mm
față: în stânga, Regele
Moshoeshoe I; în centru,
stema statului
verso: în dreapta,
personaj masculin călare
pe cal

10 maloti,
Lesotho, 2007
paper, 132  70 mm
front: on the left, King
Moshoeshoe I; in the
centre, coat of arms of
Lesotho
back: on the right, male
character riding a horse

055 50 tygrik,
Mongolia, 2000
hârtie, 135  66 mm
față: în stânga, portretul
lui Damdiny Sühbaatar; în
centru, simbolul național
al Mongoliei - Soyombo
verso: peisaj montan cu
cai (Equus przewalskii)

50 tygrik,
Mongolia, 2000
paper, 135  66 mm
front: on the left, portrait
of Damdiny Sühbaatar; in
the centre, Soyombo –
the national symbol of
Mongolia
back: mountain scenery
with horses (Equus
przewalskii)
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056 100 ruble,
Belarus, 1992
hârtie, 105  53 mm
față: în dreapta, zimbru
cu capul spre stânga
verso: în centru, stema
țării, Pahonia - cavaler cu
sabie și scut, călare pe
cal (Equus caballus)

100 rubles,
Belarus, 1992
paper, 105  53 mm
front: on the right, bull
looking left
back: in the centre,
Belarusian coat of arms,
Pahonia – charging knight
with sword and shield
riding a horse (Equus
caballus)

057

Denar incus,
Roma, C. ALLIVS BALA, 92 î.Hr.
argint; 16,75 mm; 3,82 g
avers-revers: Diana conducând biga spre dreapta, ținând în
mâini un sceptru, o făclie și hamurile; jos, o broască

Incus denarius,
Rome, C. ALLIVS BALA, 92 BC
silver; 16.75 mm; 3.82 g
obverse-reverse: Diana riding a biga (two-horse chariot) to
the right, holding a sceptre, a torch and the reins; below, a
frog

058 – 059 Denar,
Roma, IVLIVS BVRSIO, 85 î.Hr.
argint; 19,80 mm; 3,15 g
argint; 16,43 mm; 4,02 g
avers: bust laureat, drapat, spre dreapta, având atributele
lui Neptun (trident), Apollo (lauri) și Mercur (aripi); în spate,
un trident și un cap de cal
revers: Victoria înaripată conducând cvadriga spre dreapta,
ținând hamurile și o cunună

Denarius,
Rome, IVLIVS BVRSIO, 85 BC
silver; 19.80 mm; 3.15 g
silver; 16.43 mm; 4.02 g
obverse: laureate and draped bust to the right, with the
attributes of Neptune (trident), Apollo (laurels) and Mercury
(wings); trident and horse’s head over the shoulder
reverse: winged Victory driving a quadriga (four-horse
chariot) to the right, holding the reins and a wreath

060 – 061 Tetradrahmă,
Syracusa, c. 400 î.Hr. - replici
argint; 27,77 mm; 16,16 g
argint; 27,60 mm; 15,98 g
avers: capul Athenei spre stânga, înconjurat de 4 delﬁni
revers: Persephona conducând cvadriga în galop spre
stânga, încoronată de Nike, ținând în mâna dreaptă o făclie

Tetradrachm,
Syracuse, circa 400 BC - replicas
silver; 27.77 mm; 16.16 g
silver; 27.60 mm; 15.98 g
obverse: Athena’s head to the left, surrounded by four
dolphins
reverse: Persephone riding a quadriga (four-horse chariot)
to the left, crowned by Nike, holding a torch in her right
hand

062 – 063 Denar, Roma, L. PISO L. FL. N. FRVGI, 90 î.Hr
argint; 18,70 mm; 3,56 g
argint; 19,12 mm; 3,81 g
avers: capul lui Apollo laureat, spre dreapta
revers: călăreț în galop spre dreapta, ținând în mâna stângă
o ramură de palmier

Denarius, Rome, L. PISO L. FL. N. FRVGI, 90 BC
silver; 18.70 mm; 3.56 g
silver; 19.12 mm; 3.81 g
obverse: laureate Apollo’s head, to the right
reverse: horseman galloping to the right, holding a palm
branch in his left hand

064 Sestert,
Imperiul Roman, Nerva, 96-98 d.Hr. - replică
bronz, 36,30 mm; 31,44 g
avers: cap laureat, spre dreapta
revers: doi catâri, păscând în direcții opuse

Sestertius,
Roman Empire, Nerva, 96-98 AD - replica
bronze, 36.30 mm; 31.44 g
obverse: laureate head, to the right
reverse: two mules grazing back to back

065 Denar, Roma, L. FLAMINIVS CHILO, 109-108 î.Hr.
argint; 19,03 mm; 3,75 g
avers: capul Romei cu coif, spre dreapta
revers: Victoria conducând biga spre dreapta, ținând
hamurile și o cunună

Denarius, Rome, L. FLAMINIVS CHILO, 109-108 BC
silver; 19.03 mm; 3.75 g
obverse: Rome’s head with helmet, to the right
reverse: Victory riding a biga (two-horse chariot) to the right,
holding the reins and a wreath

066 Denar, Roma, P. SERVILI M.F. RVLLI, 100 î.Hr.
argint; 19,29 mm; 3,40 g
avers: bustul Minervei spre stânga, purtând coif corintian
revers: Victoria în bigă spre dreapta, ținând o ramură de
palmier în mâna stângă

Denarius, Rome, P. SERVILI M.F. RVLLI, 100 BC
silver; 19,29 mm; 3,40 g
obverse: bust of Minerva to the left, wearing Corinthian helmet
reverse: Victory in biga (two-horse chariot) to the right,
holding a palm branch in her left hand

41

067

Didrahmă,
Dacia, tip Niculiţel, sec. II î.Hr.
argint; 22,84 mm; 6,67 g
avers: capul lui Apollo spre dreapta
revers: călăreț spre stânga

Didrachm,
Dacia, Niculiţel type 2nd century BC
silver; 22.84 mm; 6.67 g
obverse: head of Apollo, to the right
reverse: horseman to the left

068 Sestert,
Imperiul Roman, Tiberius: Iulia, 14-37 d.Hr.
bronz; 35,81 mm; 26,69 g
avers: carpentum cu părțile laterale ornamentate, mergând
spre dreapta, tras de doi catâri
revers: în centru, S • C •

Sestertius,
Roman Empire, Tiberius: Iulia, 14-37 AD
bronze; 35.81 mm; 26.69 g
obverse: carpentum drawn to the right by two mules, with
adorned sides
reverse: in the centre, S • C •

069 Denar, Roma, T. QVINTIVS, 112-111 î.Hr
argint; 18,34 mm; 3,84 g
avers: bustul lui Hercule, spre stânga, văzut din spate, având
măciuca pe umărul drept
revers: desultor călare, spre stânga; sub cal, un șobolan,
spre stânga

Denarius, Rome, T. QVINTIVS, 112-111 BC
silver; 18,34 mm; 3,84 g
obverse: bust of Hercules, to the left, seen from the back,
club over his right shoulder
reverse: desultor on horseback, to the left; rat below, to the
left

070 Denar, Imperiul Roman,
Septimius Severus: Caracalla, 193-211 d.Hr.
argint; 19,83 mm; 3,52 g
avers: cap laureat, spre dreapta
revers: suveranul mergând călare spre dreapta, ținând o
suliță

Denarius, Roman Empire,
Septimius Severus: Caracalla, 193-211 AD
silver; 19.83 mm; 3.52 g
obverse: laureate head, to the right
reverse: emperor on horseback, strutting to the right,
holding a spear

071

Monedă, Macedonia, Filip II, 359-336 î.Hr.
bronz; 17,42 mm; 5,56 g
avers: capul lui Apollo, spre dreapta
revers: călăreț spre dreapta; sub cal, un pește, spre dreapta

Coin, Macedonia, Philip II, 359-336 BC
bronze; 17.42 mm; 5.56 g
obverse: laureate head of Apollo, to the right
reverse: man on horseback to the right; ﬁsh below, to the
right

072

Tetradrahmă, Dacia, tip Aninoasa-Dobrești,
sec. III-II î.Hr.
argint; 24,14 mm; 13,07 g
avers: capul lui Heracles, spre dreapta
revers: călăreț spre dreapta

Tetradrachm, Dacia, Aninoasa-Dobrești type,
3rd-2nd centuries BC
silver; 24.14 mm; 13.07 g
obverse: head of Heracles, to the right
reverse: horseman to the right
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073 – 074 Tetradrahmă,
Macedonia, Filip II, 359-336 î.Hr.
argint; 24,61 mm; 13,80 g
argint; 25,16 mm; 14,00 g
avers: capul lui Zeus cu cunună de lauri, spre dreapta
revers: călărețul olimpic spre dreapta cu o ramură de
palmier în mână; sub cal, un șarpe

Tetradrachm,
Macedonia, Philip II, 359-336 BC
silver; 24.61 mm; 13.80 g
silver; 25.16 mm; 14.00 g
obverse: laureate head of Zeus, to the right
reverse: Olympic horseman, to the right, holding a palm
branch; snake below

075

Denar,
Roma, ANTONIVS BALBVS, 83-82 î.Hr.
argint; 18,67 mm; 3,49 g
avers: capul lui Jupiter, laureat, spre dreapta
revers: Victoria înaripată, conducând cvadriga, spre
dreapta, ținând hamurile, o cunună și o frunză de palmier

Denarius,
Rome, ANTONIVS BALBVS, 83-82 BC
silver; 18.67 mm; 3.49 g
obverse: laureate head of Jupiter to the right
reverse: winged Victory, riding a quadriga (four-horse
chariot) to the right, holding the reins, a wreath and a palm
leaf

păsări ≥ birds
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076

1 dolar,
Singapore, 1976
hârtie, 125  63 mm
față: în stânga, chiră cu
ceafă neagră (Sterna
Sumatrana); în centru,
orizont singaporez
verso: în stânga, femeie
îmbrăcată într-o rochie
tradițională; în centru, o
paradă de Ziua Națională

1 dollar,
Singapore, 1976
paper, 125  63 mm
front: on the left, blacknaped tern (Sterna
Sumatrana); in the
centre, Singaporean
skyline
back: on the left, woman
in a traditional dress; in
the centre, National Day
Parade

077

5 dalasis,
Gambia, 2001
hârtie, 133  70 mm
față: în centru, pescărel
pestriț (Ceryle rudis); în
dreapta, chipul unei
tinere
verso: în centru, scenă
agricolă cu vite și
palmieri

5 dalasis,
Gambia, 2001
paper, 133  70 mm
front: in the centre, pied
kingﬁsher (Ceryle rudis);
on the right, young
Gambian girl
back: in the centre,
agricultural scene with
cows and palm trees

078

10 dalasis,
Gambia, 2013
hârtie, 138  72 mm
față: în centru, Ibis
african (Threskiornis
aethiopicus); în dreapta,
chipul unui tânăr
verso: în centru, clădire
modernă

10 dalasis,
Gambia, 2013
paper, 138  72 mm
front: in the centre,
African Ibis (Threskiornis
aethiopicus); on the right,
young Gambian boy
back: in the centre,
modern building
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079

25 dalasis,
Gambia, 2001
hârtie, 149  75 mm
față: în centru, prigorie
nubiană (Merops
nubicus); în dreapta,
chipul unui bărbat
verso: în centru, clădirea
Guvernului din Gambia

25 dalasis,
Gambia, 2001
paper, 149  75 mm
front: in the centre,
Northern carmine beeeater (Merops nubicus);
on the right, Gambian
man
back: in the centre,
Gambian Government
building

080 50 dalasis,
Gambia, 2010
hârtie, 150  78 mm
față: în centru, pupăză
(Upupa epops); în
dreapta, chipul unei
femei
verso: în centru,
Cercurile de Piatră
Senegambeze de la
Wassu

50 dalasis,
Gambia, 2010
paper, 150  78 mm
front: in centre, African
hoopoe bird (Upupa
epops); on the right,
Gambian woman
back: in centre, SenegaloGambian stone circles at
Wassu

081

100 cruzados,
novos, Brazilia, 1989
hârtie, 140  65 mm
față: în stânga, desen și
versuri extrase din
poemul „Cânticos” și un
ﬂuture stilizat; în centru,
eﬁgia poetei Cecilia
Meireles; în dreapta,
barză albă (Ciconia
ciconia)
verso: în stânga, barză
albă (Ciconia ciconia); în
centru, un copil citind; în
dreapta, reprezentări
folclorice

100 cruzados,
novos, Brazil, 1989
paper, 140  65 mm
front: at left, drawing and
verses from the poem
“Cânticos” and a stylised
butterﬂy; in centre, eﬃgy
of poet Cecilia Meireles;
on the right, white stork
(Ciconia ciconia)
back: on the left, white
stork (Ciconia ciconia); in
centre, child reading; on
the right, folk
representations

082 100.000 cruzeiros,
Brazilia, 1992-1993
hârtie, 139  65 mm
față: în centru, pasăre
colibri (Trochilus sp.)
hrănindu-și puii din cuib;
în dreapta, ﬂuture coadăde-rândunică (Papilio
thoas brasiliensis)
verso: în stânga, un
ﬂuture; în centru,
Cascadele de pe Iguazú –
frontiera Braziliei cu
Argentina

100.000 cruzeiros,
Brazil, 1992-1993
paper, 139  65 mm
front: in centre,
hummingbird (Trochilus
sp.) feeding its chicks in
the nest; on the right,
king swallowtail (Papilio
thoas brasiliensis)
back: on the left,
butterﬂy; in centre,
Iguazú Falls on the
border of Brazil and
Argentina
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083 1 riyal,
Qatar, 2008
hârtie, 135  66 mm
față: în stânga, o coloană ornată și
arcade, o corabie și un palmier
încadrate de două săbii în cruce; în
dreapta, o corabie și un palmier
încadrate de două săbii în cruce
verso: în stânga, trei păsări indigene:
prigorie (Merops apiaster), ciocârlan
moțat (Galerida cristata) și
prundăraș (Charadrius asiaticus)

1 riyal,
Qatar, 2008
paper, 135  66 mm
front: on the left, ornated column
and arches, sailboat and palmtree
framed by crossed swords; on the
right, sailboat and palmtree framed
by crossed swords
back: on the left, three native birds:
bee-eater (Merops apiaster),
crested lark (Galerida cristata) and
Caspian plover (Charadrius
asiaticus)

084 5 dolari, Fiji, 2007
polimer, 136  68 mm
față: în stânga, un coș de
sare Kato ni Masima; în
dreapta, papagal Loris cu
gât roșu (Charmosyna
amabilis), stema statului
verso: în stânga, iguană
crestată (Brachylophus
vitiensis); în centru,
palmier Balaka și ﬂoare
tropicală Masiratu; în
dreapta, emblema Băncii
Centrale din Fiji

5 dollars, Fiji, 2007
polymer, 136  68 mm
front: on the left, a salt
basket Kato ni Masima;
on the right, red-throated
lorikeet (Charmosyna
amabilis), Fijian coat of
arms
back: on the left, crested
iguana (Brachylophus
vitiensis); in centre,
Balaka palm and Masiratu
ﬂower; on the right,
emblem of the Reserve
Bank of Fiji

085 10 rupii, Sri Lanka, 1995
hârtie, 122  61 mm
față: în dreapta, statuia leului mitologic Chinthe
verso: barză (Mycteria leucocephala); în centru, Palatul
Prezidențial; jos, ﬂori

10 rupees, Sri Lanka, 1995
paper, 122  61 mm
front: on the right, statue of mythical lion Chinthe
back: stork (Mycteria leucocephala); in the centre,
Presidential Secretariat building; ﬂowers

086 5.000 dobras,
Sao Tome și
Principe, 1996
hârtie, 130  62 mm
față: în stânga, pasăre
Papa Figo (Lamprotomis
ornatus); în centru, stema
statului; în dreapta,
liderul răscoalei sclavilor
din 1595 - Rei Amador
verso: în centru, drumul
ce duce spre plantația
Agostinho Neto, spitalul
din Rio do Ouro

5,000 dobras,
Sao Tome și
Principe, 1996
paper, 130  62 mm
front: on the left, Papa
Figo bird (Lamprotomis
ornatus); in centre, coat
of arms; on the right,
leader of a slave revolt in
the archipelago in 1595 Rei Amador
back: in centre, the
promenade leading to
Plantation Agostinho
Neto, hospital in Rio do
Ouro

087 20 rupii, Sri Lanka, 2010
hârtie, 128  68 mm
față: în stânga, un ﬂuture; în centru, vedere din Portul Colombo; în dreapta, ciuf (Otus
thilohoﬀmanni) și leul din Sri Lanka cu o sabie
verso: sus, un vas Punkalasa - simbol al prosperității; jos, un dansator Ves Netuma și un
toboșar la Geta Bera (tobă speciﬁcă din Sri Lanka); în dreapta, motivul ﬂoral Liya Vela

20 rupees, Sri Lanka, 2010
paper, 128  68 mm
front: on the left, butterﬂy; in centre, view from the Port of Colombo; on the right, owl (Otus
thilohoﬀmanni) and the Sri Lanka Lion bearing a sword
back: Punkalasa pot - symbol of prosperity; a Ves Netuma dancer and a Geta Bera drummer;
on the right, Liya Vela stylised ﬂoral motif
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088 50 rupii, Sri Lanka, 2010
hârtie, 132  66 mm
față: în stânga, ﬂuture frunză-moartă (Kalima philarcus); în centru, podul nou și podul
vechi din Manampitiya, în fundal, tren pe pod; în dreapta, pasăre muscar (Eumyas
sordida) și leul din Sri Lanka cu o sabie
verso: sus, un vas Punkalasa – simbol al prosperității, jos, un dansator Vadiga Patuna și
un toboșar la Yakbera (tobă speciﬁcă din Sri Lanka); în dreapta, motivul ﬂoral Liya
Vela

50 rupees, Sri Lanka, 2010
paper, 132  66 mm
front: on the left, blue oakleaf butterﬂy (Kalima philarcus); in centre, new and old
bridge of Manampitiya, in the back, train crossing a railway arch bridge; on the right,
dull-blue ﬂycatcher (Eumyas sordida) and the Sri Lanka Lion bearing a sword
back: Punkalasa pot – symbol of prosperity; a Vadiga Patuna dancer and a Yakbera
drummer; on the right, Liya Vela stylised ﬂoral motif

089 – 090 5 rupii,
Indonezia, 1959
hârtie, 124  64 mm
față: în centru, tuberoză
(Polianthes tuberosa)
verso: păsări soare
(Anthreptes sp.)

5 rupees,
Indonesia, 1959
paper, 124  64 mm
front: in centre, tuberose
(Polianthes tuberosa)
back: sunbirds
(Anthreptes sp.)

091 – 092 20 franci,
Franţa, 1907, 1912
aur; 21,30 mm; 6,43 g
aur; 21,27 mm; 6,44 g
avers: Marianna, spre
dreapta
revers: cocoșul galic, spre
stânga

20 francs,
France, 1907, 1912
gold; 21.30 mm; 6.43 g
gold; 21.27 mm; 6.44 g
obverse: Marianne facing
right
reverse: standing
cockerel facing left

093 Ducat,
Ungaria,
Matia Corvin,
1458-1490
aur; 21,06 mm; 3,60 g
avers: Sfântul Ladislau
încoronat, stând din față,
ținând globul crucifer și o
halebardă
revers: scut împărțit în
patru câmpuri: grinzi
orizontale, cruce dublă,
corb având un inel în cioc
și leu rampant

Ducat,
Hungary,
Matia Corvin,
1458-1490
094 – 095 20 franci,
Franţa, 1878, 1897
aur; 21,19 mm; 6,42 g
aur; 21,16 mm; 6,43 g
avers: Genius, în picioare
spre dreapta, scriind
Constituția; în dreapta
jos, un cocoș
revers: valoarea nominală
și anul emisiunii, într-o
cunună

20 francs,
France, 1878, 1897
gold; 21.19 mm; 6.42 g
gold; 21.16 mm; 6.43 g
obverse: Genius standing
to the right, writing the
Constitution; bottom
right corner, a cockerel
reverse: nominal value
and year of issue
encircled by wreath

gold; 21.06 mm; 3.60 g
obverse: crowned Saint
Ladislas seen from the
front, holding orb and ax
reverse: quartered arms:
horizontal lines, double
cross, falcon with a ring in
its beak and rampant lion

53

mamifere ≥ mammals

55

096 1.000 dolari,
Zimbabwe, 2003
hârtie, 154  78 mm
față: în stânga, rocile din
Epworth lângă Harare; în
dreapta, girafe
verso: în stânga, girafe
(Giraﬀa camelopardalis
reticulata); în centru,
elefanți africani
(Loxodonta africana)

1,000 dollars,
Zimbabwe, 2003
paper, 154  78 mm
front: on the left,
balancing rocks in
Epworth, near Harare; on
the right, giraﬀes
back: on the left, giraﬀes
(Giraﬀa camelopardalis
reticulata); in centre,
African elephants
(Loxodonta africana)

097 500 șilingi,
Uganda, 1991
hârtie, 150  74 mm
față: în stânga, elefant
african (Loxodonta
africana); în centru,
stema țării; în dreapta,
emblema Băncii Centrale
a Ugandei
verso: în centru, o clădire
municipală

500 shillings,
Uganda, 1991
paper, 150  74 mm
front: on the left, African
elephant (Loxodonta
africana); in centre, coat
of arms of Uganda; on the
right, emblem of Bank of
Uganda
back: in centre, municipal
building

098 500 kwacha,
Zambia, 2009
polimer, 140  70 mm
față: în stânga, porumbel
alb; în centru, baobab
african; în dreapta, vultur
și pene de vultur
verso: în stânga, cap de
elefant african
(Loxodonta africana); în
centru, femei la cules de
bumbac și statuia
Chainbreaker din capitala
Lusaka

500 kwacha,
Zambia, 2009
polymer, 140  70 mm
front: on the left, white
dove; in centre, African
baobab; on the right, ﬁsh
eagle and eagle feathers
back: on the left, African
elephant (Loxodonta
africana); in centre,
women picking cotton
and the Chainbreaker
statue in capital Lusaka

099 50 kwacha,
Malawi, 2012
hârtie, 128  69 mm
față: în stânga, o barcă de
pescuit cu pescari, un
pește; în centru, clădirea
Băncii Centrale din
Malawi; în dreapta, eﬁgia
conducătorului Inkosi ya
Makhosi Philip Goman II
verso: în stânga, elefanți
africani (Loxodonta
africana) și un Jeep
Safari în Parcul Național
Kasungu

50 kwacha,
Malawi, 2012
paper, 128  69 mm
front: on the left, boat
with ﬁshermen, ﬁsh; in
centre, building of the
Reserve Bank of Malawi;
on the right, eﬃgy leader
Inkosi ya Makhosi Philip
Goman II
back: on the left, African
elephants (Loxodonta
africana) and a Safari
Jeep in Kasungu National
Park
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100 franci,
R. D. Congo, 2012
hârtie, 151  70 mm
față: în stânga, elefant
african (Loxodonta
africana) în Parcul
Național Virunga; în
centru, sigla Băncii
Centrale Congo
verso: în centru, linii de
înaltă tensiune; în
dreapta, centrala
hidroelectrică a barajului
Inga II de pe ﬂuviul
Congo

100 francs,
D. R. Congo, 2012
paper, 151  70 mm
front: on the left, African
elephant (Loxodonta
africana) in Virunga
National Park; in centre,
logo of Central Bank of
Congo
back: in centre, high
voltage power lines; on
the right, Inga II
hydroelectric dam and
power station on Congo
River
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100 rupii,
Indonezia, 1977
hârtie, 144  72 mm
față: în stânga, rinocer de
Sumatra (Dicerorhinus
sumatrensis)
verso: în centru, rinocer
în junglă

100 rupees,
Indonesia, 1977
paper, 144  72 mm
front: on the left,
Sumatran rhinoceros
(Dicerorhinus
sumatrensis)
back: in centre,
rhinoceros in the jungle
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5 bolivares, Venezuela, 2007
hârtie, 155  70 mm
față: jos, luptătorul Pedro Camejo (cunoscut și sub numele de El
Negro Primero), călăreți pe cai și steagul Venezuelei
verso: în stânga, stema Venezuelei; în centru, tatu (Priodontes
maximus) și în fundal, arbori

5 bolivares, Venezuela, 2007
paper, 155  70 mm
front: ﬁghter Pedro Camejo (also known as El Negro Primero),
charging horsemen and Venezuelan ﬂag
back: on the left, Venezuelan coat of arms; in centre, giant armadillo
(Priodontes maximus) and in the background, trees
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10 rand,
Africa de Sud, 2005
hârtie, 129  70 mm
față: în dreapta, rinoceri
negri (Diceros bicornis) și
un diamant stilizat
verso: în stânga, cap de
berbec, bovine, ﬂoarea
soarelui stilizată și o
veche turbină de vânt

10 rand,
South Africa, 2005
paper, 129  70 mm
front: on the right, black
rhinoceros (Diceros
bicornis) and stylised
diamond
back: on the left, ram’s
head, cattle, stylised
sunﬂowers and an old
wind turbine
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5 dinari,
Libia, 2009
hârtie, 151  75 mm
față: în dreapta, femelă și
pui de dromader
(Camelus dromedarius)
verso: în centru, o
mulțime de oameni în
jurul monumentului
bătăliei de la Al-Hani din
Tripoli

5 dinars,
Libya, 2009
paper, 151  75 mm
front: on the right,
mother and baby Arabian
camel (Camelus
dromedarius)
back: in centre, crowd
around the Al-Hani Battle
Monument in Tripoli
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20 meticais,
Mozambic, 2006
hârtie, 140  65 mm
față: în stânga, portretul
comandantului Samora
Moises Machel
verso: în centru, rinocer
alb (Cerotatherium
simum)

20 meticais,
Mozambique, 2006
paper, 140  65 mm
front: on the left, portrait
of leader Samora Moises
Machel
back: in centre, white
rhinoceros
(Cerotatherium simum)
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5.000 șilingi,
Tanzania, 2010
hârtie, 135  67 mm
față: în centru, cap de
rinocer negru (Diceros
bicornis) și stema statului
verso: în stânga, Mina de
aur Geita; în centru,
diamante; în dreapta, cap
de girafă

5,000 shillings,
Tanzania, 2010
paper, 135  67 mm
front: in centre, head of a
black rhinoceros (Diceros
bicornis) and coat of
arms of Tanzania
back: on the left, Geita
Gold Mine; in centre,
diamonds; on the right,
head of giraﬀe
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500 franci,
Statele Africii de
Vest, 2012
hârtie, 114  60 mm
față: în centru, un pește
stilizat; în dreapta, o
mână care atinge o
tabletă PC și harta
Statelor Africii de Vest
verso: în stânga, doi
hipopotami
(Hippopotamus
amphibius)

500 francs,
West Africa States,
2012
paper, 114  60 mm
front: in centre, stylised
ﬁsh; on the right, hand
touching a PC tablet and
the map of West African
States
back: on the left, two
hippopotami
(Hippopotamus
amphibius)
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10 șilingi,
Somalia, 1996
hârtie, 120  53 mm
față: în centru, o clădire;
în dreapta, marele kudu
(Tragelaphus
strepsiceros)
verso: în centru,
dromaderi (Camelus
dromedarius)

10 shillings,
Somalia, 1996
paper, 120  53 mm
front: in centre, building;
on the right, greater kudu
(Tragelaphus
strepsiceros)
back: in centre, Arabian
camels (Camelus
dromedarius)

110

50 franci,
Burundi, 2007
hârtie, 140  67 mm
față: în stânga, un african
într-o canoe; în centru,
stema statului
verso: în centru, pescari
cu o barcă; în dreapta, un
hipopotam
(Hippopotamus
amphibius)

50 francs,
Burundi, 2007
paper, 140  67 mm
front: on the left, African
man in a canoe; in centre,
coat of arms of Burundi
back: in centre, ﬁshermen
in a boat; on the right,
hippopotamus
(Hippopotamus
amphibius)
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Denar,
Roma, M. SCAVR, 58 î.Hr.
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argint; 18,91 mm; 3,76 g
avers: Aretas îngenuncheat lângă o cămilă, ținând o ramură
de măslin
revers: Jupiter conducând cvadriga, spre stânga, ținând un
fulger; sub cai, un scorpion spre dreapta

argint; 17,23 mm; 3,23 g
avers: capul lui Jupiter,
spre dreapta, în stil
arhaic
revers: elefant, spre
dreapta

Denarius,
Rome, M. SCAVR, 58 BC
silver; 18.91 mm; 3.76 g
obverse: Aretas kneeling before a camel, to the right,
holding an olive branch
reverse: Jupiter driving a quadriga (four-horse chariot), to
the left, holding a thunderbolt; scorpion below to the right
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Denar,
Roma, Q. METEL
PIVS SCIPIO IMP,
47-46 î.Hr.

Denarius,
Rome, Q. METEL
PIVS SCIPIO IMP,
47-46 BC
silver; 17.23 mm; 3.23 g
obverse: head of Jupiter
facing right, archaic style
reverse: elephant
standing to the right

Denar,
Roma, C. MARIVS C.F. CAPITO, 81 î.Hr.
argint; 19,35 mm; 3,77 g
avers: Ceres (bust) cu cunună de spice, spre dreapta; în
față, un cap de antilopă
revers: fermier arând cu un jug tras de doi boi, spre stânga

Denarius,
Rome, C. MARIVS C.F. CAPITO, 81 BC
silver; 19.35 mm; 3.77 g
obverse: bust of Ceres with laurel wreath, facing right;
before, antelope head
reverse: ploughman with yoke with two oxen to the left
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Denar,
Imperiul Roman,
Traian, 98-117 d.Hr.
argint; 20,64 mm; 2,84 g
avers: bust laureat,
drapat pe umărul stâng,
spre dreapta
revers: Arabia stând, din
față, cu capul spre
stânga, ținând o ramură în
mâna dreaptă și având o
cămilă la picioare
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Medalion, Imperiul Roman, Traian, 98-117 d.Hr.
bronz, 38,74 mm; 26,23 g
avers: cap laureat, spre dreapta
revers: cerb alergând spre dreapta, urmărit de trei câini

Medallion, Roman Empire, Trajan, 98-117 AD
bronze, 38.74 mm; 26.23 g
obverse: laureate head facing right
revers: stag running to the right chased by three dogs

Denarius,
Roman Empire,
Trajan, 98-117 AD
silver; 20.64 mm; 2.84 g
obverse: laureate and
draped bust, facing right
reverse: Arabia standing
and facing left, holding a
branch in her right hand,
with a camel at her feet
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5 riyali, Qatar, 2008
hârtie, 140  67 mm
față: în stânga, o coloană
ornată și arcade, o
corabie și un palmier
încadrați de două săbii în
cruce; în dreapta, o
corabie și un palmier
încadrați de două săbii în
cruce
verso: în stânga, antilopă
Oryx arabă (Oryx
leucoryx) și dromader
(Camelus dromedarius)

5 riyals, Qatar,
2008
paper, 140  67 mm
front: on the left, ornated
column and arches, a
sailboat and a palm tree
framed by two crossed
swords; on the right, a
sailboat and a palm tree
framed by two crossed
swords
back: on the left, Arabian
oryx (Oryx leucoryx) and
dromedary (Camelus
dromedarius)
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20 nakfa,
Eritreea, 1997
hârtie, 140  70 mm
față: în stânga, o mulțime
de oameni lângă steag; în
centru, trei tinere din
Eritreea; în dreapta, o
cămilă
verso: în stânga, conturul
unei cămile; scene
agricole cu dromader
(Camelus dromedarius)

20 nakfa,
Eritrea, 1997
paper, 140  70 mm
front: on the left, crowd
by the ﬂag; in centre,
three young girls from
Eritrea; on the right,
camel
back: on the left, outline
of camel; in centre,
agricultural scenes with a
dromedary (Camelus
dromedarius)
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5 ruble,
Belarus, 1992
hârtie, 105  53 mm
față: în dreapta, lupi
(Canis lupus)
verso: în centru, stema
țării, Pahonia – luptător
cu sabie și scut, călare pe
cal (Equus caballus)

5 rubles,
Belarus, 1992
paper, 105  53 mm
front: on the right, wolves
(Canis lupus)
back: in the centre,
Belarusian coat of arms,
Pahonia – knight with
sword and shield on
horseback (Equus
caballus)
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10 ruble,
Belarus, 1992
hârtie, 105  53 mm
față: în dreapta, râs
(Lynx lynx)
verso: în centru, stema
țării, Pahonia – luptător
cu sabie și scut, călare pe
cal (Equus caballus)

10 rubles,
Belarus, 1992
paper, 105  53 mm
front: on the right, lynx
(Lynx lynx)
back: in the centre,
Belarusian coat of arms,
Pahonia – knight with
sword and shield on
horseback (Equus
caballus)
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25 ruble,
Belarus, 1992
Hârtie, 105  53 mm
față: în dreapta, elan
(Alces alces)
verso: în centru, stema
țării, Pahonia – luptător
cu sabie și scut, călare pe
cal (Equus caballus)

25 rubles,
Belarus, 1992
paper, 105  53 mm
front: on the right, moose
(Alces alces)
back: in the centre,
Belarusian coat of arms,
Pahonia – knight with
sword and shield on
horseback (Equus
caballus)
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50 ruble,
Belarus, 1992
hârtie, 105  53 mm
față: în dreapta, urs brun
(Ursus arctos)
verso: în centru, stema
țării, Pahonia – luptător
cu sabie și scut, călare pe
cal (Equus caballus)

50 rubles,
Belarus, 1992
paper, 105  53 mm
front: on the right, brown
bear (Ursus arctos)
back: in the centre,
Belarusian coat of arms,
Pahonia – knight with
sword and shield on
horseback (Equus
caballus)
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50 copeici,
Belarus, 1992
hârtie, 105  53 mm
față: în dreapta, veveriță
roșie (Sciurus vulgaris)
verso: în centru, stema
țării, Pahonia – luptător
cu sabie și scut, călare pe
cal (Equus caballus)

50 kopeks,
Belarus, 1992
paper, 105  53 mm
front: on the right, red
squirrel (Sciurus vulgaris)
back: in the centre,
Belarusian coat of arms,
Pahonia – knight with
sword and shield on
horseback (Equus
caballus)
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100 ruble,
Belarus, 1992
hârtie, 105  53 mm
față: în centru, zimbru
(Bison bonasus)
verso: în centru, stema
țării, Pahonia – luptător
cu sabie și scut, călare pe
cal (Equus caballus)

100 rubles,
Belarus, 1992
paper, 105  53 mm
front: in centre, bull
(Bison bonasus)
back: in the centre,
Belarusian coat of arms,
Pahonia – knight with
sword and shield on
horseback (Equus
caballus)
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500 rupii,
Indonezia, 1992
hârtie, 140  68 mm
față: în stânga, urangutan
(Pongo borneo)
verso: în dreapta, case
tradiționale din provincia
East Kalimantan

500 rupees,
Indonesia, 1992
paper, 140  68 mm
front: on the left,
orangutan (Pongo
borneo)
back: on the right, native
huts in East Kalimantan
province
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500 rupii,
Indonezia, 1988
hârtie, 140  66 mm
față: în stânga, cerb de
Java (Rusa timorensis); în
dreapta, un corb stilizat
verso: în centru, clădirea
Băncii Centrale a
Indoneziei

500 rupees,
Indonesia, 1988
paper, 140  66 mm
front: on the left, Java
rusa (Rusa timorensis); on
the right, stylised falcon
back: in centre, building
of the Bank of Indonesia
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50 franci,
Madagascar
1974-1975
hârtie, 115  65 mm
față: în dreapta, portretul
unui tânăr îmbrăcat în alb
verso: în stânga, două
girafe și doi struți stilizați;
în centru, imagine dintr-o
piață

50 francs,
Madagascar
1974-1975
paper, 115  65 mm
front: on the right,
portrait of young man
dressed in white
back: on the left, two
stylised giraﬀes and
ostriches; in centre,
market scene
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50 centime,
R. D. Congo, 1997
hârtie, 121  70 mm
față: în stânga, cap de
okapi (Okapia johnstoni)
verso: în centru, o familie
de okapi (Okapia
johnstoni) păscând

50 centimes,
D. R. Congo, 1997
paper, 121  70 mm
front: on the left, head of
okapi (Okapia johnstoni)
back: in centre, okapi
family (Okapia johnstoni)
grazing
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Piatră de vistierie,
Moldova, 1834

129

bronz; 16,83 mm; 3,49 g
avers: în centru, într-o
cunună, capul de bour
revers: în centru, o
rozetă; jos, anul 1834

Gros, Moldova,
Ştefan cel Mare,
1457-1504
argint; 14,76 mm; 0,53 g
avers: în centru, cap de
bour având o stea între
coarne, în stânga o
semilună, în dreapta o
rozetă
revers: scut cu grinzi
orizontale, cruce și rozetă
în interior

Coin weight,
Moldova, 1834
bronze; 16.83 mm; 3.49 g
obverse: in the centre,
head of bull in wreath of
laurel
reverse: in the centre,
rosette; below, year 1834

Groat, Moldova,
Stephen the Great,
1457-1504
silver; 14.76 mm; 0.53 g
obverse: in the centre,
head of bull with star
between the horns,
crescent to the left and
rosette to the right
reverse: shield with
horizontal lines, cross and
rosette inside
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130 – 131

Nummus,
VRBS ROMA,
Imperiul Roman,
Cyzic, sec. IV d.Hr.
bronz; 17,58 mm; 2,39 g
bronz; 17,09 mm; 2,84 g
avers: bustul Romei, cu
cască și cuirasată, spre
stânga
revers: Lupoaica, spre
stânga, alăptându-i pe
Remus și Romulus

Nummus,
VRBS ROMA,
Roman Empire,
Cyzic,
4th century AD
bronze; 17.58 mm; 2.39 g
bronze; 17.09 mm; 2.84 g
obverse: helmet and
cuirassed bust of Rome,
facing left
reverse: she-wolf facing
left, suckling Remus and
Romulus
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Gros, Moldova,
Petru Mușat,
1375-1391
argint; 17,65 mm; 0,73 g
avers: în centru, cap de
bour având o stea între
coarne, în stânga o
semilună, în dreapta o
rozetă
revers: scut cu grinzi
orizontale și șapte ﬂori
de crin

Groat, Moldova,
Petru Mușat,
1375-1391
silver; 17.65 mm; 0.73 g
obverse: in the centre,
bull head with star
between his horns,
crescent to the left and
rosette to the right
reverse: shield with
horizontal lines and
seven ﬂeurs-de-lis
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Accea,
Moldova, Ioan Vodă cel Cumplit, 1572-1574
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bronz; 25,79 mm; 7,28 g
avers: capul domnitorului spre dreapta, purtând pălărie cu
boruri mici
revers: cap de bour, cu o stea cu cinci raze între coarne

2 parale/3 copeici,
Rusia, Sadagura,
1774
bronz; 35 mm; 19,71 g
avers: sub o coroană,
stemele heraldice ale
Moldovei (capul de bour)
și Ţării Românești
(vulturul cruciat)
revers: într-un pătrat, cu
litere chirilice, valoarea
nominală

Akce,
Moldova, John III the Terrible, 1572-1574
bronze; 25.79 mm; 7.28 g
obverse: head of ruler facing right, wearing a hat with
narrow brim
reverse: bull head with star between his horns

2 para/3 kopeks,
Russia, Sadagura,
1774
bronze; 35 mm; 19.71 g
obverse: under a crown,
the coats of arms of
Moldova (bull head) and
Wallachia (eagle holding a
cross in its beak)
reverse: inside a square,
nominal value written in
Cyrillic
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100 meticais,
Mozambic, 2006
hârtie, 147  65 mm
faţă: în centru, portretul
lui Samora Moises
Machel, președintele
Mozambicului (1975-1986)
verso: în centru, trei
girafe (Giraﬀa
camelopardalis giraﬀa)
mergând spre dreapta

100 meticais,
Mozambique, 2006
paper, 147  65 mm
front: in the centre,
portrait of Samora
Moises Machel, president
of Mozambique (19751986)
back: in the centre, three
giraﬀes (Giraﬀa
camelopardalis giraﬀa)
walking to the right
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100.000.000.000
dolari, Zimbabwe,
2008
hârtie, 148  74 mm
faţă: în stânga, sigla
Băncii Centrale din
Zimbabwe; în dreapta,
două girafe (Giraﬀa
camelopardalis
reticulata)
verso: în stânga, două
girafe (Giraﬀa
camelopardalis
reticulata); în centru, un
depozit de cereale

100,000,000,000
dollars, Zimbabwe,
2008
paper, 148  74 mm
front: on the left, logo of
Reserve Bank of
Zimbabwe; on the right,
two giraﬀes (Giraﬀa
camelopardalis
reticulata)
back: on the left, two
giraﬀes (Giraﬀa
camelopardalis
reticulata); in the centre,
granary
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1.000 ariary,
Madagascar, 2004
hârtie, 138  69 mm
faţă: în centru, animale
din Madagascar: Indri
lemur (Varecia
variegata), lemur AyeAye (Daubentonia
madagascariensis),
țestoasă de Madagascar
(Astrochelys radiata)
verso: în dreapta, cactuși
și sisali

1,000 ariary,
Madagascar, 2004
paper, 138  69 mm
front: in the centre,
endemic animals of
Madagascar: Indri lemur
(Varecia variegata), AyeAye lemur (Daubentonia
madagascariensis),
tortoise (Astrochelys
radiata)
back: on the right, prickly
pear cactus and sisal
(Agave sisalana)
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100 franci,
Rwanda, 1989
hârtie, 135  70 mm
faţă: în stânga, stema
Republicii Rwanda (19622001); în centru, o turmă
de zebra lui Grant (Equus
quagga boehmi)
verso: în stânga, mamă cu
copil în spate; în fundal,
Munții Bisoke și Karisimb
din Parcul Național al
Vulcanilor

100 francs,
Rwanda, 1989
paper, 135  70 mm
front: on the left, coat of
arms of the Republic of
Rwanda (1962-2001); in
the centre, a heard of
zebras (Equus quagga
boehmi)
back: on the left, mother
carrying her baby on her
back; in the background,
Volcanoes National Park,
Mount Bisoke and Mount
Karisimb
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10 dolari,
Namibia, 2013
hârtie, 130  70 mm
faţă: în stânga, portretul
primului președinte al
Namibiei, Sam Nujoma; în
fundal, clădirea
Parlamentului
verso: în centru, trei
gazele săltătoare
(Antidorcas marsupialis)
pe câmp

10 dollars,
Namibia, 2013
paper, 130  70 mm
front: on the left, portrait
of Sam Nujoma, ﬁrst
president of Namibia; in
the background,
Parliament building
back: in the centre, three
springbok antelopes
(Antidorcas marsupialis)
on the ﬁeld
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10 dolari,
Namibia, 2001
hârtie, 130  70 mm
faţă: în centru, portretul
căpitanului Hendrik
Witbooi; în fundal,
clădirea Parlamentului
verso: în centru, două
gazele săltătoare
(Antidorcas marsupialis)
pe câmp

10 dollars,
Namibia, 2001
paper, 130  70 mm
front: on the left, portrait
of Captain Hendrik
Witbooi; in the
background, Parliament
building
back: in the centre, to
springbok antelopes
(Antidorcas marsupialis)
on the ﬁeld
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20 dolari,
Namibia, 2002
hârtie, 135  70 mm
faţă: în centru, portretul
căpitanului Hendrik
Witbooi; în fundal,
clădirea Parlamentului
verso: în centru, antilope
roșii (Alcelaphus
buselaphus caama)

20 dollars,
Namibia, 2002
paper, 135  70 mm
front: in centre, portrait
of Captain Hendrik
Witbooi; in the
background, Parliament
building
back: in the centre, red
antelopes (Alcelaphus
buselaphus caama)
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500 ariary,
Madagascar, 2004
hârtie, 132  66 mm
faţă: în stânga,
meșteșugari și obiecte
artizanale
verso: în centru, tauri
Watusi (Bos primigenius
watusi) pe câmp

500 ariary,
Madagascar, 2004
paper, 132  66 mm
front: on the left, artisan
workers and objects
back: in the centre,
Zebus (Bos primigenius
watusi) on the ﬁeld
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20 centime,
R. D. Congo, 1997
hârtie, 121  70 mm
faţă: în stânga, antilopă
de mlaștină (Kobus
ellipsiprymnus)
verso: în centru, turmă de
antilope de mlaștină
(Kobus ellipsiprymnus) în
Parcul Național
L’Upemba

20 centimes,
D. R. Congo, 1997
paper, 121  70 mm
front: on the left,
waterbuck antelope
(Kobus ellipsiprymnus)
back: in the centre, heard
of waterbuck antelopes
(Kobus ellipsiprymnus) in
L’Upemba National Park
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10 kwanzas,
Angola, 1999
hârtie, 145  66 mm
faţă: în dreapta,
portretele președinților
Jose Eduardo dos Santos
și Antonio Agostinho
Neto, încadrați într-un
medalion
verso: în stânga, două
antilope de mlaștină
(Kobus ellipsiprymnus) cu
coarnele încrucișate; în
dreapta, masca tribală
Chokwe

10 kwanzas,
Angola, 1999
paper, 145  66 mm
front: on the right,
portraits of presidents
Jose Eduardo dos Santos
and Antonio Agostinho
Neto, framed in a
medallion
back: on the left, two
waterbuck antelopes
(Kobus ellipsiprymnus)
with crossed horns; on
the right, tribal mask
Chokwe
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5 birr,
Etiopia, 2006
hârtie, 140  65 mm
faţă: în stânga, cap de leu
(Panthera leo persica); în
centru, culegător de
cafea
verso: în centru, antilopă
Niala (Tragelaphus
buxtoni); în dreapta,
serval (Leptailurus serval)

5 birr,
Ethiopia, 2006
paper, 140  65 mm
front: on the left, lion
head (Panthera leo
persica); in the centre,
coﬀee picker
back: in the centre, Niala
antelope (Tragelaphus
buxtoni); on the right,
serval (Leptailurus serval)
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100.000 cruzeiros,
Brazilia, 1992-1993
hârtie, 140  66 mm
faţă: în centru, pasăre
colibri (Trochilus sp.) care
își hrănește puii din cuib;
în dreapta, ﬂuturele
coadă-de-rândunică
(Papilio thoas
brasiliensis)
verso: în stânga, un
ﬂuture stilizat; în centru,
Cascada Iguazu la granița
dintre Brazilia și
Argentina

100.000 cruzeiros,
Brazil, 1992-1993
paper, 140  66 mm
front: in the centre,
hummingbird (Trochilus
sp.) feeding its chicks in
the nest; on the right,
king swallowtail (Papilio
thoas brasiliensis)
back: on the left,
butterﬂy; in the centre,
Iguazú Falls on the
border of Brazil and
Argentina
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2 kina, Papua Noua
Guinee, 1975
hârtie, 140  70 mm
faţă: în centru, pasăre
paradis roșie (Paradisaea
raggiana) stând pe o
suliță și pe o tobă
tradițională
verso: articole
tradiționale: topor, bâtă,
podoabe, vas din lut

2 kina, Papua New
Guinea, 1975
paper, 140  70 mm
front: in the centre, bird
of paradise (Paradisaea
raggiana) standing on a
spear and a traditional
drum
back: traditional objects:
axe, club, ornaments, clay
pot
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5 ringgit,
Malaysia, 2011
polimer, 135  65 mm
faţă: în centru, ﬂoarea
națională a Malaysiei
(Hibiscus rosa-sinensis);
în dreapta, portretul
colonelului Seri Paduka,
primul Șef de Stat
Suprem
verso: în stânga, emblema
Băncii Centrale a
Malaysiei; în centru, două
păsări rinocer (Buceros
rhinoceros)

5 ringgit,
Malaysia, 2011
polymer, 135  65 mm
front: in the centre,
national ﬂower of
Malaysia (Hibiscus rosasinensis); on the right,
portrait of Colonel Seri
Paduka, ﬁrst Supreme
Head of State
back: on the left, logo of
the Central Bank of
Malaysia; in the centre,
two rhinoceros hornbills
(Buceros rhinoceros)
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10 kina, Papua
Noua Guinee, 1998
hârtie, 150  75 mm
faţă: în stânga, pasăre
paradis (Paradisaea
raggiana) stând pe o
suliță și pe o tobă
tradițională; în fundal,
clădirea Parlamentului
verso: în centru, pasăre
paradis (Paradisaea
raggiana), bolul Tami,
colți de mistreț din
Highlands

10 kina, Papua New
Guinea, 1998
paper, 150  75 mm
front: on the left, bird of
paradise (Paradisaea
raggiana) standing on a
spear and a traditional
drum; in the background,
Parliament building
back: in the centre, bird
of paradise (Paradisaea
raggiana), Tami bowl,
boar tusks from the
Highlands
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25 gulden,
Surinam, 2000
hârtie, 140  70 mm
faţă: în centru, tucan cu gât alb
(Ramphastos tucanus) și patru
ﬂuturi stilizați; în dreapta, insectă
stilizată
verso: în stânga, insectă stilizată;
în centru, ﬂoare tropicală
(Couroupita guianensis); în fundal,
clădirea Băncii Centrale a
Surinamului

25 gulden,
Suriname, 2000
paper, 140  70 mm
front: in the centre, red-billed
white-throated toucan
(Ramphastos tucanus) and four
stylised butterﬂies; on the right,
stylised praying mantis
back: on the left, stylised praying
mantis; in the centre, cannonball
tree ﬂower (Couroupita
guianensis); in the background,
building of the Central Bank of
Surinam
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100 gulden,
Surinam, 1986
hârtie, 150  73 mm
faţă: în stânga, portretul lui Anton
de Kom, luptător de rezistență; în
dreapta, revoluționari; jos,
Monumentul Revoluției din
Paramaribo, un rând de case și
clădiri celebre din Paramaribo
verso: în stânga, tucan cu gât alb
(Ramphastos tucanus); în dreapta,
orator în fața mulțimii

100 gulden,
Suriname, 1986
paper, 150  73 mm
front: on the left, portrait of
Anton de Kom, ﬁghter in the
resistence; on the right,
revolutionaries; below, Monument
of the Revolution in Paramaribo,
row of houses and famous
buildings in Paramaribo
back: on the left, red-billed whitethroated toucan (Ramphastos
tucanus); on the right, speaker in
front of crowd
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Denar,
Imperiul Roman,
Diva Faustina,
sec. II d.Hr.
argint; 18,80 mm; 2,82 g
avers: bust drapat, spre
dreapta
revers: păun mergând
spre dreapta, cu capul
întors spre stânga

Tetradrahmă,
Atena,
sec. V-IV î.Hr.

Denarius,
Roman Empire,
Diva Faustina,
2nd century AD

argint; 23,81 mm; 16,40 g
avers: capul zeiței
Athena, spre dreapta
revers: bufniță spre
dreapta, privind înainte

silver; 18.80 mm; 2.82 g
obverse: draped bust
facing right
reverse: peacock walking
to the right, head turned
left

Tetradrachm,
Athens, 5th-4th
centuries BC
silver; 23.81 mm; 16.40 g
obverse: head of Athena
facing right
reverse: owl standing to
the right, head facing
forward
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Denar,
Imperiul Roman,
Iulia Domna,
193-217 d.Hr.
argint; 15,49 mm; 3,14 g
avers: bust drapat, spre
dreapta
revers: Iunona stând spre
stânga, ținând o cunună și
un sceptru; la picioare, un
păun

Denarius,
Roman Empire,
Iulia Domna,
193-217 AD
silver; 15.49 mm; 3.14 g
obverse: draped bust
facing right
reverse: Juno standing
left, holding a wreath and
a sceptre; peacock at her
feet
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Denar,
Roma, L. PISO.
FRVGI, 90 î.Hr.
argint; 18,78 mm; 3,82 g
avers: capul lui Apollo
laureat, spre dreapta
revers: călăreț în galop
spre dreapta; deasupra, o
pasăre spre dreapta

Denarius,
Rome, L. PISO.
FRVGI, 90 BC
silver; 18.78 mm; 3.82 g
obverse: laureate head of
Apollo facing right
reverse: horseman
galloping to the right;
above, bird facing right
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Sestert, Imperiul Roman, Diva Paulina, 235-238 d.Hr.
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bronz; 28,90 mm; 16,85 g
avers: bust drapat, spre dreapta
revers: Paulina privind spre stânga, stând pe un păun în zbor spre
dreapta

Denar, Imperiul
Roman, Hadrian,
117-138 d.Hr.
argint; 17,19 mm; 3,17 g
avers: cap laureat, spre
dreapta
revers: Aegyptos șezând
spre stânga, având în față
un ibis spre dreapta

Sestertius, Roman Empire, Diva Paulina, 235-238 AD
bronze; 28.90 mm; 16.85 g
obverse: draped bust facing right
reverse: Paulina facing left, seated on peacock ﬂying to the right

Denarius, Roman
Empire, Hadrianus,
117-138 AD
silver; 17.19 mm; 3.17 g
obverse: laureate head
facing right
reverse: Aegyptos
reclining to the left, ibis in
front of her facing right
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20 coroane,
Suedia, 1991
hârtie, 130  72 mm
faţă: în dreapta, portretul
scriitoarei Selma
Lagerlöf; în fundal, extras
din cartea „Povestea lui
Gösta Berling”; în stânga,
scriitoarea conducând o
trăsură cu cai
verso: o imagine din
cartea „Minunata
călătorie a lui Nils
Holgersson prin Suedia”,
cârd de gâște (Anser
anser domesticus) în zbor
peste câmpiile Suediei

20 kronor,
Sweden, 1991
paper, 130  72 mm
front: on the right,
portrait of writer Selma
Lagerlöf; in the
background, excerpt
from “Gösta Berling’s
Saga”; on the left, the
writer driving a horse
carrage
back: image from “Nils
Holgersson’s Wonderful
Journey through
Sweden”, geese (Anser
anser domesticus) ﬂying
over Swedish landscape
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10 gulden,
Surinam, 2000
hârtie, 140  70 mm
faţă: în stânga, pasăre
colibri cu gușă verde
(Anthracothorax viridis) și
patru ﬂuturi stilizați; în
dreapta, un gândac
stilizat
verso: în centru,
guzmania (Guzmania
lingulata); în fundal,
clădirea Băncii Centrale a
Surinamului; în stânga jos,
un gândac stilizat

10 gulden,
Suriname, 2000
paper, 140  70 mm
front: on the left, greenthroated mango
(Anthracothorax viridis)
and four stylised
butterﬂies; on the right,
stylised beetle
back: in the centre,
scarlet star (Guzmania
lingulata); in the
background, building of
the Central Bank of
Surinam; below, stylised
beetle
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2 1/2 gulden,
Surinam, 1985
hârtie, 128  72 mm
faţă: în stânga, pasăre
Tangara (Thraupis
episcopus), stând pe o
ramură
verso: în stânga, șopârlă
(Iguana iguana); în
centru, barajul
hidroelectric Afobaka

2 1/2 gulden,
Suriname, 1985
paper, 128  72 mm
front: on the left, bluegray tanager (Thraupis
episcopus) on a branch
back: on the left, green
iguana (Iguana iguana); in
the centre, hidroelectric
dam in Afobaka
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5 gulden,
Surinam, 2000
hârtie, 140  70 mm
faţă: în stânga,
ciocănitoare cu gât roșu
(Campephilus rubricollis)
și patru ﬂuturi stilizați; în
dreapta, un liliac vampir
stilizat
verso: în centru, ﬂoarea
gigant Granadilla
(Passiﬂora
quadrangularis); în
fundal, clădirea Băncii
Centrale a Surinamului

5 gulden,
Suriname, 2000
paper, 140  70 mm
front: on the left, rednecked woodpecker
(Campephilus rubricollis)
and four stylised
butterﬂies; on the right,
stylised vampire bat
verso: in the centre, giant
Granadilla (Passiﬂora
quadrangularis); in the
background, building of
the Central Bank of
Surinam
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100 rupii,
Indonezia, 1984
hârtie, 133  64 mm
faţă: în stânga, porumbel
cu coroană (Goura
victoria), cu capul spre
dreapta
verso: în centru, barajul
Asahan

100 rupees,
Indonesia, 1984
paper, 133  64 mm
front: on the left, Victoria
crowned-pigeon (Goura
victoria) head turned
right
back: in the centre,
Asahan dam
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1 pound,
Sudan, 2006
hârtie, 139  64 mm
faţă: în centru, porumbel
comun (Columba livia
domestica); în dreapta,
clădirile moderne ale
Băncii Centrale a
Sudanului, harta
Sudanului
verso: în centru, doi
porumbei albi în zbor

1 pound,
Sudan, 2006
paper, 139  64 mm
front: in the centre,
domestic pigeon
(Columba livia
domestica); on the right,
modern buildings of the
Central Bank of Sudan,
map outline of Sudan
back: in the centre, two
white doves ﬂying
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1 dinar, Libia, 2013
hârtie, 131  65 mm
faţă: în dreapta, un grup
de revoluționari ﬂuturând
noile steaguri ale Libiei
verso: în centru, un stol
de porumbei (Columba
livia domestica) zburând
deasupra noului steag al
Libiei

1 dinar, Libya, 2013
paper, 131  65 mm
front: on the right, group
of protesters with the
new Libyan ﬂags
back: in the centre,
domestic pigeons
(Columba livia
domestica) ﬂying above
the new Lybian ﬂag
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1 afgani,
Afganistan, 2002
hârtie, 131  55 mm
faţă: în centru, clădirea Moscheei
Albastre din Mazar-e-Sharif, peste
care zboară porumbei (Columba
livia domestica)
verso: în dreapta, emblema Băncii
Centrale a Afganistanului,
reprezentând o monedă și un corn
al abundenței

1 afgani,
Afghanistan, 2002
paper, 131  55 mm
front: in the centre, building of
the Blue Mosque in Mazar-eSharif, doves ﬂying above
(Columba livia domestica)
back: on the right, logo of the
Central Bank of Afghanistan
depicting a coin and a cornucopia
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1 birr,
Etiopia, 2008
hârtie, 135  60 mm
faţă: în centru, portretul unui
tânăr etiopian; în stânga, conturul
unui cap de leu, în dreapta, o
cireadă de vaci (Bos primigenius)
verso: în centru, Cascada Tisisat
de pe Nilul Albastru; în stânga,
două prigorii (Merops albicollis)
stând pe o creangă

1 birr,
Ethiopia, 2008
paper, 135  60 mm
front: in the centre, portrait of
young Ethiopian boy; on the left,
outline of lion head, on the right,
heard of cows (Bos primigenius)
back: in the centre, Tisisat Falls on
the Blue Nile; on the left, two
white-throated bee-eaters
(Merops albicollis) on a branch

păsări de pradă ≥ birds of prey
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Rublă, Rusia, Alexandru II, 1877
argint; 35,61 mm; 20,53 g
avers: stema Rusiei imperiale: acvilă bicefală încoronată
revers: valoarea nominală și anul emisiunii, între ramuri de
măslin și stejar

Ruble, Russia, Alexander II, 1877
silver; 35.61 mm; 20.53 g
obverse: coat of arms of Imperial Russia: double-headed
eagle
reverse: nominal value and issue year, between olive and
oak branches
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1 dolar, SUA, 1883
argint; 37,80 mm; 26,66 g
avers: Libertatea diademată spre stânga
revers: vultur, cu aripile desfăcute, ținând în gheare o
ramură (dreapta) și un mănunchi de săgeți (stânga), încadrat
de o cunună de lauri

1 dollar, USA, 1883
silver; 37.80 mm; 26.66 g
obverse: Liberty with diadem facing left
reverse: eagle with outstretched wings holding a branch
(right talon) and a bunch of arrows (left talon), framed by a
wreath of laurels
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20 dolari, SUA, 1904
aur; 34,39 mm; 33,02 g
avers: Libertatea diademată spre stânga
revers: vultur, cu aripile desfăcute, ținând pe piept un scut,
iar în gheare o ramură (dreapta) și un mănunchi de săgeți
(stânga); în partea superioară, raze în semicerc și 13 stele;
vulturul este încadrat de 2 panglici ornamentale

20 dollars, USA, 1904
gold; 34.39 mm; 33.02 g
obverse: Liberty with diadem facing left
reverse: eagle with outstretched wings holding a shield on
its chest, a branch (right talon) and a bunch of arrows (left
talon); upper part, sunrays and 13 stars; eagle framed by two
ornamental ribbons
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1 marcă, Germania,
Wilhelm II, 1874

172

argint; 24,10 mm; 5,38 g
avers: vultur cu aripile
desfăcute (stema
Imperiului German)
revers: valoarea nominală
într-o cunună de stejar

argint; 28,19 mm; 6,60 g
avers: într-o cunună de
laur, bustul împăratului,
spre dreapta
revers: acvilă bicefală
încoronată (stema
Imperiului Habsburgic);
jos, valoarea nominală

1 mark, Germany,
Wilhelm II, 1874

20 kreuzer, Austria,
Francisc I, 1810

silver; 24.10 mm; 5.38 g
obverse: eagle with
outstretched wings (coat
of arms of the German
Empire)
reverse: nominal value
framed by an oak wreath
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20 kreuzer, Austria,
Francisc I, 1810

silver; 28.19 mm; 6.60 g
obverse: bust of the
emperor facing right,
framed by a laurel wreath
reverse: crowned doubleheaded eagle (coat of
arms of the Habsburg
Empire); below, nominal
value

4 ducaţi, Austria,
Franz Joseph, 1915
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aur; 39,57 mm; 13,93 g
aur; 39,57 mm; 13,93 g
avers: bustul împăratului
spre dreapta, cu capul
laureat
revers: vultur bicefal,
încoronat, cu stema
Austriei pe piept

4 ducats, Austria,
Franz Joseph, 1915
gold; 39.57 mm; 13.93 g
gold; 39.57 mm; 13.93 g
obverse: laureate bust of
the emperor facing right
reverse: crowned doubleheaded eagle with the
Austrian coat of arms on
its chest
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20 mărci,
Germania,
Wilhelm II, 1872
aur; 22,65 mm; 7,93 g
avers: eﬁgia lui Wilhelm
II, spre dreapta
revers: acvilă imperială
încoronată, stând din
față, cu capul spre stânga

20 maks,
Germany,
Wilhelm II, 1872
gold; 22.65 mm; 7.93 g
obverse: eﬃgy of
Wilhelm II, to the right
reverse: crowned
imperial eagle, seen from
the front, head turned
left
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Taler, Austria, Maria Theresia, 1780
argint; 40,86 mm; 27,99 g
argint; 40,87 mm; 27,89 g
avers: eﬁgia împărătesei purtând vălul de văduvă, spre
dreapta
revers: acvilă bicefală încoronată (stema Imperiului
Habsburgic)

Thaler, Austria, Maria Theresia, 1780
silver; 40.86 mm; 27.99 g
silver; 40.87 mm; 27.89 g
obverse: eﬃgy of the empress wearing the widow veil,
facing right
reverse: crowned double-headed eagle (coat of arms of the
Habsburg Empire)
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1 ﬂorin, Austria, Franz Joseph, 1871
argint, 29,29 mm; 12,21 g
avers: cap laureat spre dreapta
revers: stemă cu acvilă bicefală încoronată

1 ﬂorin, Austria, Franz Joseph, 1871
silver, 29.29 mm; 12.21 g
obverse: laureate head facing right
reverse: coat of arms with crowned double-headed eagle
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Rublă, Rusia,
Ana, 1732
argint; 41,22 mm; 25,03 g
avers: bustul împărătesei
spre dreapta
revers: stema Rusiei
imperiale cu acvilă
bicefală încoronată

Ruble, Russia,
Ana, 1732
silver; 41.22 mm; 25.03 g
obverse: bust of the
empress facing right
reverse: coat of arms of
Imperial Russia with
crowned double-headed
eagle
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100 kwacha,
Zambia, 2006
hârtie, 140  70 mm
faţă: în centru, cocotieri;
în stânga, turturică
(Streptopelia turtur); în
dreapta, codalb african
(Haliaeetus vocifer), cu
capul spre stânga
verso: în dreapta, cap de
bivol african (Syncerus
caﬀer); în centru,
Cascada Victoria și
statuia Chainbreaker

100 kwacha,
Zambia, 2006
paper, 140  70 mm
front: in the centre,
coconut palm trees; on
the left, turtle dove
(Streptopelia turtur); on
the right, African ﬁsh
eagle (Haliaeetus
vocifer), facing left
back: on the right, head
of African buﬀalo
(Syncerus caﬀer); in the
centre, Victoria Falls and
the Chainbreaker statue
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50 kwacha,
Zambia, 2008
hârtie, 140  70 mm
faţă: în stânga, turturică
(Streptopelia turtur); în
dreapta, codalb african
(Haliaeetus vocifer) stând
pe o ramură; în fundal, un
smochin
verso: în stânga, cap de
zebra lui Grant (Equus
quagga boehmi); în
fundal, mina de la Nkana;
în dreapta, statuia
Chainbreaker

50 kwacha,
Zambia, 2008
paper, 140  70 mm
front: on the left, turtle
dove (Streptopelia
turtur); on the right,
African ﬁsh eagle
(Haliaeetus vocifer)
standing on a branch; in
the background, ﬁg tree
back: on the left, head of
Grant’s zebra (Equus
quagga boehmi); in the
background, Nkana mine;
on the right, the
Chainbreaker statue
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50 kwacha,
Zambia, 1986-1988
hârtie, 153  73 mm
faţă: în stânga, codalb
african (Haliaeetus
vocifer) cu capul spre
stânga; în dreapta,
portretul lui Kenneth
David Kaunda, primul
președinte al Zambiei
verso: în stânga, statuia
Chainbreaker; în fundal,
imaginea unei fabrici

50 kwacha,
Zambia, 1986-1988
paper, 153  73 mm
front: on the left, African
ﬁsh eagle (Haliaeetus
vocifer) facing left; on the
right, portrait of Kenneth
David Kaunda, ﬁrst
president of Zambia
back: on the left, the
Chainbreaker statue; in
the background, image of
a factory

183

20 kwacha,
Zambia, 1992
hârtie, 140  70 mm
faţă: în stânga, turturică
(Streptopelia turtur); în
dreapta, codalb african
(Haliaeetus vocifer), cu
capul spre stânga
verso: în stânga, capul
marelui Kudu (Tragelaphus strepsiceros); în
centru, palatul
președintelui din capitala
Lusaka; în dreapta,
statuia Chainbreaker

20 kwacha,
Zambia, 1992
paper, 140  70 mm
front: on the left, turtle
dove (Streptopelia
turtur); on the right,
African ﬁsh eagle
(Haliaeetus vocifer)
facing left
back: on the left, head of
greater Kudu
(Tragelaphus
strepsiceros); in the
centre, presidential
palace in capital Lusaka;
on the right, the
Chainbreaker statue
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10 kwacha,
Zambia, 1980-1988
hârtie, 143  71 mm
faţă: în stânga, codalb
african (Haliaeetus
vocifer); în dreapta,
portretul lui Kenneth
David Kaunda, primul
președinte al Zambiei
verso: în centru, imaginea
Băncii Centrale a
Zambiei

10 kwacha,
Zambia, 1980-1988
paper, 143  71 mm
front: on the left, African
ﬁsh eagle (Haliaeetus
vocifer); on the right,
portrait of Kenneth David
Kaunda, ﬁrst president of
Zambia
back: in the centre, image
of the Bank of Zambia

99

185

1 tyin, Kârgâzstan, 1993
hârtie, 90  70 mm
faţă: vultur cu cap alb (Haliaeetus leucocephalus) cu aripile desfăcute, încadrat în medalion
verso: model ﬂoral geometric, încadrat în medalion

1 tyin, Kyrgyzstan, 1993
paper, 90  70 mm
front: bald eagle (Haliaeetus leucocephalus) with spread wings, framed in a medallion
back: geometric ﬂower motif, framed in a medallion

186

10 tyin,
Kârgâzstan, 1993
hârtie, 90  70 mm
faţă: vultur cu cap alb
(Haliaeetus
leucocephalus) cu aripile
desfăcute, încadrat în
medalion
verso: model ﬂoral
geometric, încadrat în
medalion

10 tyin,
Kyrgyzstan, 1993
paper, 90  70 mm
front: bald eagle
(Haliaeetus
leucocephalus) with
spread wings, framed in a
medallion
back: geometric ﬂower
motif, framed in a
medallion
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50 tyin,
Kârgâzstan, 1993
hârtie, 90  70 mm
faţă: vultur cu cap alb
(Haliaeetus
leucocephalus) cu aripile
desfăcute, încadrat în
medalion
verso: model ﬂoral
geometric, încadrat în
medalion

50 tyin,
Kyrgyzstan, 1993
paper, 90  70 mm
front: bald eagle
(Haliaeetus
leucocephalus) with
spread wings, framed in a
medallion
back: geometric ﬂower
motif, framed in a
medallion

188

5 kwacha, Zambia, 1989
hârtie, 138  40 mm
faţă: în dreapta, portretul lui
Kenneth David Kaunda, primul
președinte al Zambiei; în stânga,
acvilă țipătoare (Aquila pomarina)
cu aripile desfăcute; în fundal, un
ﬂuture stilizat
verso: în stânga, statuia
Chainbreaker și cap de leu
(Panthera leo) încadrat într-un
medalion octogonal; în fundal,
imaginea unei clădiri
guvernamentale; în dreapta, vas
tradițional

5 kwacha, Zambia, 1989
paper, 138  40 mm
front: on the right, portrait of
Kenneth David Kaunda, ﬁrst
president of Zambia; on the left,
lesser spotted eagle (Aquila
pomarina) with spread wings; in
the background, stylised butterﬂy
back: on the left, the
Chainbreaker statue and head of
African lion (Panthera leo) framed
in a octogonal medallion; in the
background, image of government
building; on the right, traditional
vase
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5 dirham,
Emiratele Arabe Unite,
2007
hârtie, 143  60 mm
faţă: în centru, stema Emiratelor
Arabe Unite; în dreapta, clădire
din piața Khar Fokkan
verso: în stânga, șoim arctic (Falco
rusticolus) cu capul spre dreapta;
în centru, un far în Golful Oman

5 dirhams,
United Arab Emirates,
2007
paper, 143  60 mm
front: in the centre, coat of arms
of the United Arab Emirates; on
the right, building in the Khar
Fokkan market
back: on the left, gyrfalcon (Falco
rusticolus) facing right; in the
centre, lighthouse from the Golf
of Oman

101
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5 pesos oro,
Columbia, 1981
hârtie, 140  70 mm
faţă: în stânga, condor
(Vultur gryphus); în
dreapta, generalul Jose
Maria Cordoba
verso: în centru sus,
Liberty în medalion; în
centru, Cetatea
Cartagena

5 pesos oro,
Columbia, 1981
paper, 140  70 mm
front: on the left, Andean
condor (Vultur gryphus);
on the right, general Jose
Maria Cordoba
back: upper centre,
Liberty in medallion; in
the centre, Cartagena
fortress
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100 baisa,
Oman, 1995
hârtie, 121  64 mm
faţă: în dreapta, portretul
Sultanului Qaboos; în
fundal, un canal de
irigație
verso: în stânga, acvilă
țipătoare (Aquila
pomarina), prigorie
(Merops apiaster); în
centru, antilopă arabă
Oryx (Oryx leucoryx),
gazelă (Gazella dorcas)

100 baisa,
Oman, 1995
paper, 121  64 mm
front: on the right,
portrait of Sultan
Qaboos; in the
background, irrigation
canal
back: on the left, lesser
spotted eagle (Aquila
pomarina), European
bee-eater (Merops
apiaster); îin the centre,
Arabian Oryx (Oryx
leucoryx), dorcas gazelle
(Gazella dorcas)
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Trihemiobol,
Histria,
sec. IV î.Hr.

193 – 194

Drahmă, Histria,
sec. IV î.Hr.
argint; 19,42 mm; 5,81 g
argint; 19,73 mm; 5,38 g
avers: două capete
alăturate, cel din dreapta
inversat
revers: vultur pe delﬁn,
spre dreapta

argint; 12,56 mm; 1,30 g
avers: două capete
alăturate, cel din stânga
inversat
revers: vultur pe delﬁn
spre stânga

Drachm, Histria,
4th century BC

Trihemiobol,
Histria,
4th century BC

silver; 19.42 mm; 5.81 g
silver; 19.73 mm; 5.38 g
obverse: two heads side
by side, the one on the
right inverted
reverse: eagle on dolphin
to the right

silver; 12.56 mm; 1.30 g
obverse: two heads side
by side, the one on the
left inverted
reverse: eagle on dolphin
to the left
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Denar, Roma, L.
AVRELIVS COTTA,
65-64 î.Hr.
argint; 19,93 mm; 3,47 g
avers: bustul lui Vulcan,
drapat, spre dreapta,
purtând o pălărie
laureată și un clește pe
umăr, într-o cunună de
laur; în spate, o stea
revers: acvilă stând din
față, cu capul spre
stânga, cu aripile în jos,
pe un fulger, în cunună de
laur

Denarius, Rome, L.
AVRELIVS COTTA,
65-64 BC
silver; 19.93 mm; 3.47 g
obverse: draped bust of
Vulcan facing right,
wearing a laureate pileus,
with tongs and star
behind, encircled by
wreath of laurel
reverse: eagle standing
on thunderbolt, seen
from the front, head to
the left, wings turned
downwards, in a wreath
of laurel
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Denar,
Imperiul Roman,
Vespasian,
69-79 d.Hr.
argint; 21,1 mm; 3,23 g
avers: cap laureat, spre
stânga
revers: acvilă stând pe un
podium, cu capul spre
stânga, având aripile cu
vârfurile în jos

Denarius,
Roman Empire,
Vespasian,
69-79 AD
silver; 21.1 mm; 3.23 g
obverse: laureate head
facing left
reverse: eagle standing
upon altar, head to the
left, wings turned
downwards
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Monedă, Imperiul Roman, Tomis,
Severus Alexander, 222-235 d.Hr.
bronz; 27,16 mm; 8,01 g
avers: cap laureat, spre dreapta
revers: acvilă din față, cu capul spre stânga, cu aripile
ridicate, stând pe un altar; sus, bustul lui Serapis

Coin, Roman Empire, Tomis,
Severus Alexander, 222-235 AD
bronze; 27.16 mm; 8.01 g
obverse: laureate head facing right
reverse: eagle standing upon altar, head to the left, wings
turned upwards; above, Serapis bust

198

Tetradrahmă, Imperiul Roman, Antiochia,
Traianus Decius, 249-251 d.Hr.
bronz; 26,36 mm; 11,35 g
avers: bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta
revers: vultur stând pe o ramură de palmier, spre stânga,
ținând în cioc o cunună, având aripile în jos

Tetradrachm, Roman Empire, Antioch,
Traianus Decius, 249-251 AD
bronze; 26.36 mm; 11.35 g
obverse: laureate, draped and cuirassed bust facing right
reverse: eagle standing on palm branch, facing left, holding a
wreath in its beak, with wings turned downwards

199

Monedă, Imperiul Roman, Tomis,
Gordian III, 238-244 d.Hr.
bronz; 29,03 mm; 12,24 g
avers: bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta
revers: acvilă stând din față, pe un altar, cu capul spre
dreapta, între două stindarde

Coin, Roman Empire, Tomis,
Gordian III, 238-244 AD
bronze; 29.03 mm; 12.24 g
obverse: laureate, draped and cuirassed bust facing right
reverse: eagle standing upon altar, head to the right
between two ﬂags

200 – 201 Ducat, Ţara Românească,
Mircea cel Bătrân, 1386-1418
argint; 14,79 mm; 0,37 g
argint; 13,41mm; 0,38 g
avers: scutul fasciat al Basarabilor cu sigla P (П)
revers: stema Ţării Românești (acvilă valahă așezată pe coif);
în câmp stânga, sigla C (П)

Ducat, Wallachia,
Mircea the Elder, 1386-1418
silver; 14.79 mm; 0.37 g
silver; 13.41mm; 0.38 g
obverse: coat of arms of the Basarab family with ensign P (П)
reverse: coat of arms of Wallachia (eagle perched on a
helmet); in the left ﬁeld, ensign C (П)

202 Drahmă, Egipt,
Ptolemeu III,
247-222 î.Hr.
bronz; 35,46 mm; 37,70 g
avers: capul zeului
Ammon, spre dreapta
revers: acvilă spre stânga,
stând pe un fulger

Drachm, Egypt,
Ptolemy III,
247-222 BC
bronze; 35.46 mm; 37.70 g
obverse: head of God
Ammon facing right
reverse: eagle standing
on thunderbolt facing left

203 Sestert, Imperiul Roman, Dacia, Filip II Caesar,
248-249 d.Hr.
bronz, 28,37 mm; 12,81g
avers: bust laureat, drapat, spre dreapta
revers: Dacia stând spre stânga, ținând un steag; la picioare,
de o parte și de alta, o acvilă cu o cunună în cioc, stând spre
dreapta, și un leu, stând spre stânga

Sestertius, Roman Empire, Dacia, Philip II
Caesar, 248-249 AD
bronze, 28,37 mm; 12,81g
obverse: laureate and draped bust facing right
reverse: Dacia standing to the left holding a ﬂag; at her feet,
on each side, an eagle with a wreath in its beak (to the right)
and a lion (to the left)
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mamifere ≥ mammals

204 100 franci,
Rwanda, 2003
hârtie, 130  65 mm
faţă: în centru, țărani
arând cu tauri watusi (Bos
primigenius watusi)
verso: în centru, Lacul
Kivu

100 francs,
Rwanda, 2003
paper, 130  65 mm
front: in the centre,
peasants ploughing with
watusi bulls (Bos
primigenius watusi)
back: in the centre, Kivu
Lake

205 500 ariary,
Madagascar, 1994
hârtie, 128  75 mm
faţă: în dreapta, portretul
unei tinere; în fundal,
imaginea unui sat
verso: în dreapta, păstori
de vaci (Bos primigenius
watusi)

500 ariary,
Madagascar, 1994
paper, 128  75 mm
front: on the right,
portrait of a young
woman; in the
background, image of a
village
back: on the right,
farmers with watusi bulls
(Bos primigenius watusi)

206 10 șilingi,
Uganda, 1987
hârtie, 132  164 mm
faţă: în stânga sus, stema
Ugandei: cocor cu
coroană (Balearica
regulorum Bennett) și
antilopă Kob (Kobus kob);
în dreapta sus, emblema
Băncii Centrale a
Ugandei
verso: în stânga, doi tauri
watusi (Bos primigenius
watusi); în dreapta,
ciorchine de banane; în
fundal, barcă cu pescari
pe lac

10 shillings,
Uganda, 1987
paper, 132  164 mm
front: upper left corner,
coat of arms of Uganda:
grey crowned-crane
(Balearica regulorum
Bennett) and Kob
antelope (Kobus kob); in
the upper right corner,
logo of the Central Bank
of Uganda
back: on the left, two
watusi bulls (Bos
primigenius watusi); on
the right, bananas; in the
background, boat with
ﬁshermen on the lake

207

10 kumi,
Kenya, 1978
hârtie, 140  173 mm
faţă: în stânga, portretul
primului președinte al
Kenyei, Mzee Jomo
Kenyatta (1894-1978)
verso: în centru, vaci
domestice (Bos
primigenius) păscând pe
câmp

10 kumi,
Kenya, 1978
paper, 140  173 mm
front: on the left, portrait
of the ﬁrst president of
Kenya, Mzee Jomo
Kenyatta (1894-1978)
back: in the centre,
domestic cattle (Bos
primigenius) grazing on
the ﬁeld

109

208 1.000 franci,
Burundi, 2009
hârtie, 136  69 mm
faţă: în stânga, trei vaci
domestice (Bos
primigenius) și un arbust
de cafea
verso: în centru,
Monumentul Unității
Naționale; în dreapta, un
arbust de cafea și vacă
domestică (Bos
primigenius)

1,000 franci,
Burundi, 2009
paper, 136  69 mm
front: on the left, three
domestic cows (Bos
primigenius) and a coﬀee
plant
back: in the centre,
Monument of National
Unity; on the right, coﬀee
plant and domestic cow
(Bos primigenius)

209 1.000 franci,
Burundi, 2000
hârtie, 170  76 mm
faţă: în stânga, trei vaci
domestice (Bos
primigenius) și arbust de
cafea
verso: în centru,
Monumentul Unității
Naționale, în dreapta,
arbust de cafea și vacă
Zebu (Bos primigenius
indicus)

1,000 franci,
Burundi, 2000
paper, 170  76 mm
front: on the left, three
domestic cows (Bos
primigenius) and a coﬀee
plant
back: in the centre,
Monument of National
Unity, on the right, coﬀee
plant and Zebu cow (Bos
primigenius indicus)

210 – 211

500 franci,
Rwanda, 2013
hârtie, 135  72 mm
faţă: în centru, trei vaci
domestice (Bos
primigenius)
verso: în centru, tineri
studenți lucrând la
computer

500 francs,
Rwanda, 2013
paper, 135  72 mm
front: in the centre, three
domestic cows (Bos
primigenius)
back: in the centre, young
students working on
computers
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10 leone,
Sierra Leone, 1988
hârtie, 160  74 mm
faţă: în dreapta, portretul
președintelui Joseph
Saidu Momoh
verso: în stânga, vacă
Ndama (Bos primigenius);
în centru, culegător de
grâne

10 leones,
Sierra Leone, 1988
paper, 160  74 mm
front: on the right,
portrait of President
Joseph Saidu Momoh
back: on the left, Ndama
cow (Bos primigenius); in
the centre, grains
harvester

213

500 șilingi,
Tanzania, 2003
hârtie, 130  63 mm
faţă: în centru, bivol
african (Syncerus caﬀer)
verso: în centru,
Universitatea din Dar es
Salaam; în dreapta, piton
african (Python sebae)

500 shillings,
Tanzania, 2003
paper, 130  63 mm
front: in the centre,
African buﬀalo (Syncerus
caﬀer)
back: in the centre,
University of Dar es
Salaam; on the right,
African rock python
(Python sebae)

214

5 rupii,
Nepal, 2002
hârtie, 120  70 mm
faţă: în stânga, Regele
Gyanendra Bir Bikram; în
centru, Templul Teleju; în
dreapta, monedă antică
verso: în stânga, emblema
Băncii Centrale a
Nepalului; în centru, doi
iaci (Bos grunniens); în
fundal, Munții Himalaya

5 rupees,
Nepal, 2002
paper, 120  70 mm
front: on the left, King
Gyanendra Bir Bikram; in
the centre, Teleju Temple;
on the right, old coin
back: on the left, logo of
the Central Bank of
Nepal; in the centre, two
yaks (Bos grunniens); in
the background,
Himalaya Mountains

215

10 rupii,
Nepal, 2002
polimer, 133  70 mm
faţă: în stânga, Regele
Gyanendra Bir Bikram; în
centru, zeul Vishnu pe
Garuda în Templul
Changu Narayan
verso: în centru, trei
antilope blackbuck
(Antilope cervicapra); în
stânga, emblema Băncii
Centrale a Nepalului

10 rupees,
Nepal, 2002
polymer, 133  70 mm
front: on the left, King
Gyanendra Bir Bikram; in
the centre, god Vishnu
seated on Garuda at
Changu Narayan Temple
back: on the left, logo of
the Central Bank of
Nepal; in the centre,
three blackbuck
antelopes (Antilope
cervicapra)

216

10 dolari,
Namibia, 2013
hârtie, 130  70 mm
faţă: în stânga, portretul
președintelui Sam
Nujoma; în fundal,
clădirea Parlamentului
verso: în centru, trei
gazele săltătoare
(Antidorcas marsupialis)
pe câmp

10 dollars,
Namibia, 2013
paper, 130  70 mm
front: on the left, portrait
of President Sam
Nujoma; in the
background, Parlament
building
back: in the centre, three
springbok antelopes
(Antidorcas marsupialis)
on the ﬁeld
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1.000 colones,
Costa Rica, 2009
polimer, 125  67 mm
faţă: în dreapta, portretul
lui Braulio Carrillo Colina,
șeful statului Costa Rica
verso: în fundal, o pădure
din provincia
Guanacaste; în centru,
arborele guanacaste
(Enterolobium
Cyclocarpum); în
dreapta, cerbul american
cu coadă albă
(Odocoileus virginianus)

1,000 colones,
Costa Rica, 2009
polymer, 125  67 mm
front: on the right,
portrait of Braulio
Carrillo Colina, head of
state of Costa Rica
back: in the background,
forest in Guanacaste
province; in the centre,
guanacaste tree
(Enterolobium
Cyclocarpum); on the
right, white-tailed deer
(Odocoileus virginianus)

219 – 220

218

Dublu ducat, Nürnberg, Leopold I, 1700

Denar,
Imperiul Roman,
Augustus,
Lugdunum,
15-13 î.Hr.
argint; 17,90 mm; 3,52 g
argint; 19,38 mm; 3,62 g
avers: cap privind spre
dreapta
revers: taur în poziție de
luptă, spre dreapta

aur; 28,57 mm; 6,92 g
avers: vultur cu o ramură în cioc, spre stânga, stând
deasupra a trei steme
revers: mielul pascal stând spre stânga pe un glob, ținând un
steag, inscripționat „PAX”

Denarius,
Roman Empire,
Augustus,
Lugdunum,
15-13 BC

Double ducat, Nürnberg, Leopold I, 1700

silver; 17.90 mm; 3.52 g
silver; 19.38 mm; 3.62 g
obverse: head facing
right
reverse: bull in ﬁghting
position, facing right

gold; 28.57 mm; 6.92 g
obverse: eagle with branch in its beak, facing left, standing
on top of three coats of arms
reverse: holy lamb standing on globe, holding banner
inscribed with “PAX”

221

Denar,
Imperiul Roman,
Vespasian,
69-79 d.Hr.

222

argint; 18,00 mm; 3,05 g
avers: cap laureat spre
dreapta
revers: scroafă cu trei
purcei, mergând spre
stânga

Denarius,
Roman Empire,
Vespasian,
69-79 AD
silver; 18.00 mm; 3.05 g
obverse: laureate head
facing right
reverse: sow with three
piglets walking to the left

223 – 224

Denar,
Imperiul Roman,
Titus: Domitian
Caesar, 79-81 d.Hr
argint; 18,31 mm; 2,96 g
avers: capul laureat spre
dreapta
revers: în centru, o capră,
spre stânga

Denarius,
Roman Empire,
Titus: Domitian
Caesar, 79-81 AD
silver; 18.31 mm; 2.96 g
obverse: laureate head
facing right
reverse: in the centre,
goat standing left

Drahmă, Dyrrhachium, Xenon și Philodames, sec. III-II î.Hr.
argint; 18,16 mm; 3,33 g
argint; 17,99 mm; 3,09 g
avers: vacă spre dreapta, cu capul întors spre stânga, alăptând un vițel; sus, o acvilă în zbor
spre dreapta cu capul întors spre stânga
revers: pătrat dublu înstelat

Drachm, Dyrrhachium, Xenon and Philodames, 3rd-2nd centuries BC
silver; 18.16 mm; 3.33 g
silver; 17.99 mm; 3.09 g
obverse: cow standing to the right, head turned left, with suckling calf; above, eagle ﬂying to
the right, head facing left
reverse: double-stellate square

225 – 226

Monedă, Imperiul Roman, Nicaea, Iulia Domna, 193-217 d.Hr.
bronz; 15,35 mm; 2,46 g
bronz; 15,50 mm; 1,94 g
avers: bust drapat spre dreapta
revers: taur spre dreapta

Coin, Roman Empire, Nicaea, Iulia Domna, 193-217 AD
bronze; 15.35 mm; 2.46 g
bronze; 15.50 mm; 1.94 g
obverse: draped bust facing right
reverse: bull standing to the right
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animale fantastice
fantastic animals

227

1 ngultrum,
Buthan, 2013
hârtie, 120  60 mm
faţă: în centru, simbolul
vieții – dharma; în stânga
și dreapta, câte un
dragon
verso: în centru, palatul
budist Simtokha Dzong

1 ngultrum,
Bhutan, 2013
paper, 120  60 mm
front: in the centre,
symbol of life – dharma;
on each side, a dragon
back: in the centre,
budhist palace Simtokha
Dzong

228

1 tygrik,
Mongolia, 1993
hârtie, 114  57 mm
faţă: în stânga, animal
mitologic – leul Chinthe
în monedă
verso: în dreapta,
simbolul național al
Mongoliei – Soyombo

1 tygrik,
Mongolia, 1993
paper, 114  57 mm
front: on the left,
mythical lion Chinthe in a
coin
back: on the right,
national symbol of
Mongolia – Soyombo

229

10 rupii, Sri Lanka, 1995
hârtie, 122  60 mm
faţă: în dreapta, animal mitologic – leul Chinthe
verso: jos, ﬂori de hibiscus; sus, palatul prezidențial

10 rupees, Sri Lanka, 1995
paper, 122  60 mm
front: on the right, mythical lion Chinthe
back: on the bottom, hibiscus ﬂowers; on top, presidential
palace

119

230 – 231

10 dolari,
Hong Kong, 1995
hârtie, 139  60 mm
faţă: în dreapta, dragon
pește
verso: în stânga, clădire
înaltă; în centru, ﬂoare de
hibiscus

10 dollars,
Hong Kong, 1995
paper, 139  60 mm
front: on the right,
dragon ﬁsh
back: on the left, highrise;
in the centre, hibiscus
ﬂower
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10 kyats,
Myanmar, 1995
hârtie, 146  70 mm
faţă: în dreapta, animal
mitologic – leul Chinthe
verso: în centru, clădirea
regală Karaweik Bird
Barge

10 kyats,
Myanmar, 1995
paper, 146  70 mm
front: on the right,
mythical lion Chinthe
back: in the centre, royal
building Karaweik Bird
Barge

233

5 ngultrum,
Bhutan, 1985
hârtie, 130  62 mm
faţă: în centru, simbolul
vieții – dharma; în stânga
și dreapta, câte o păsăre
mitologică
verso: în centru,
mănăstirea budistă Paro
Dzong

5 ngultrum,
Bhutan, 1985
paper, 130  62 mm
front: in the centre,
symbol of life – dharma;
on each side, a mythical
bird
back: in the centre,
budhist monastery Paro
Dzong
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1 ngultrum,
Bhutan, 1986
hârtie, 113  61 mm
faţă: în centru, simbolul
vieții - dharma; în stânga
și dreapta, câte un
dragon
verso: în centru, palatul
budist Simtokha Dzong

1 ngultrum,
Bhutan, 1986
paper, 113  61 mm
front: in the centre,
symbol of life – dharma;
on each side, a dragon
back: in the centre,
budhist palace Simtokha
Dzong
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5 ngultrum,
Bhutan, 2006
hârtie, 124  59 mm
faţă: în centru, simbolul
vieții - dharma; în stânga
și dreapta, câte o pasăre
mitologică
verso: în centru,
mănăstirea budistă
Taktsang

5 ngultrum,
Bhutan, 2006
paper, 124  59 mm
front: in the centre,
symbol of life - dharma;
on each side, a mythical
bird
back: in the centre,
budhist monastery
Taktsang
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20 kyats,
Myanmar, 1994
hârtie, 146  70 mm
faţă: în stânga, un animal
mitologic - leul Chinthe
verso: în dreapta, o
fântână arteziană cu
elefanți; în fundal, o
stradă de promenadă

20 kyats,
Myanmar, 1994
paper, 146  70 mm
front: on the left,
mythical lion Chinthe
back: on the right,
fountain with elephants;
in the background,
promenade street

238 – 239

5 pounds,
Marea Britanie,
Eduard VII, 1902
aur; 36,08 mm; 39,84 g
aur; 36,10 mm; 39,78 g
avers: cap spre dreapta
revers: Sfântul Gheorghe
călare, spre dreapta,
omorând balaurul cu o
sabie

5 pounds,
Great Britain,
Edward VII, 1902
gold; 3608 mm; 39.84 g
gold; 36.10 mm; 39.78 g
obverse: head facing
right
reverse: Saint George on
horseback, to the right,
killing the dragon with a
sword

240 Monedă,
Mysia, Parium,
Commodus,
180-192 d.Hr.

241

Monedă,
Mysia, Parium,
Severus Alexander,
222-235 d.Hr.

bronz; 23,08 mm; 6,36 g
avers: cap laureat, spre
dreapta
revers: capricorn spre
dreapta, având între
picioare un glob; sus,
cornul abundenței

bronz; 22,34 mm; 5,59 g
avers: cap laureat, spre
dreapta
revers: capricorn spre
dreapta, având între
picioare un glob; sus,
cornul abundenței

Coin,
Mysia, Parium,
Commodus,
180-192 AD

Coin,
Mysia, Parium,
Severus Alexander,
222-235 AD

bronze; 23.08 mm; 6.36 g
obverse: laureate head
facing right
reverse: Capricorn
leaping to the right, globe
between its feet; above,
cornucopia

bronze; 22.34 mm; 5.59 g
obverse: laureate head
facing right
reverse: Capricorn
leaping to the right, globe
between its feet; above,
cornucopia
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242 – 243 Denar,
Roma, Q. TITIVS,
90 î.Hr.

244

Monedă,
Tomis, Filip II,
244-249 d.Hr.

argint; 17,70 mm; 3,94 g
argint; 18,29 mm; 3,46 g
avers: capul lui Mutinus
Titinus spre dreapta
revers: Pegas în galop,
spre dreapta

bronz; 26,23 mm; 10,38 g
avers: bust drapat,
cuirasat, spre dreapta
revers: grifon șezând
spre stânga, având o labă
pe o roată

Denarius,
Rome, Q. TITIVS,
90 BC

Coin,
Tomis, Philip II,
244-249 AD

silver; 17.70 mm; 3.94 g
silver; 18.29 mm; 3.46 g
obverse: head of Mutinus
Titinus facing right
reverse: Pegas galloping
to the right

bronze; 26.23 mm; 10.38 g
obverse: draped and
cuirassed bust facing
right
reverse: griﬃn sitting to
the left, with foreleg on a
wheel

245

Stater,
Acarnania, Leucas,
400-375
î.Hr. – replică

246

argint; 21,50 mm; 7,84 g
avers: Pegas în galop,
spre dreapta
revers: capul Athenei cu
coif corintian, spre
dreapta; în stânga,
kantharos

bronz; 16,46 mm; 2,20 g
avers: bust diademat,
drapat, cuirasat, spre
dreapta
revers: pasărea Phoenix
nimbată, stând pe un
glob spre dreapta, ținând
în cioc o cunună; în
dreapta, o stea

Stater,
Acarnania, Leucas,
400-375
BC – replica

Coin,
Roman Empire,
Constantius II,
337-361 AD

silver; 21.50 mm; 7.84 g
obverse: Pegas galloping
to the right
revers: head of Athena
wearing Corinthian
helmet, facing right; on
the left, kantharos
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Denar hybrid,
Roma, 79 î.Hr.,
fourée

Monedă,
Imperiul Roman,
Constantius II,
337-361 d.Hr.

bronze; 16.46 mm; 2.20 g
obverse: diademed,
draped and cuirassed
bust facing right
reverse: nimbate Phoenix
standing on globe to the
right, holding a wreath in
its beak; star to the right
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Monedă,
Bythinia, Prusius II,
183-149 î.Hr.

argintat; 19,30 mm; 3,45 g
avers: bustul Dianei,
drapat, spre dreapta,
ținând un arc și pe umăr
o tolbă
revers: grifon alergând
spre dreapta

bronz; 21,83 mm; 3,19 g
avers: capul lui Dionysos
cu cunună de iederă,
spre dreapta
revers: centaurul Chiron
spre dreapta, cântând la
liră

Hybrid denarius,
Rome, 79 BC,
fourée

Coin,
Bythinia, Prusius II,
183-149 BC

Silver-plated; 19.30 mm;
3.45 g
obverse: draped bust of
Diana facing right,
holding bow and with
quiver on shoulder
reverse: griﬃn running to
the right

bronze; 21.83 mm; 3.19 g
obverse: head of
Dionysos wearing an ivywreath, facing right
reverse: centaur Cheiron
walking to the right,
playing the lyre

numismatică românească modernă
modern romanian numismatics
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Medalie
„Prima cameră a
deputaţilor
români”, 1859
argint; 51,4 mm; 52,43 g
avers: stemele Valahiei și
Moldovei; deasupra, o
coroană și ramuri de laur;
sub steme, ramuri de laur
legate cu panglică
revers: legendă pe 5
rânduri

Medal of the ﬁrst
chamber of
Romanian deputies,
1859
silver; 51.4 mm; 52.43 g
obverse: coats of arms of
Wallachia and Moldova;
above, wreath and laurel
branches; below, laurel
branches tied with ribbon
reverse: legend on ﬁve
lines

250 20 lei,
România, 1926
hârtie; 162  100 mm
faţă: două personaje
reprezentând agricultura
și pescuitul, având între
ele stema țării, așezată
pe un cartuș ornamental
verso: în centru, acvilă
cruciată în zbor spre
dreapta, ținând în gheare
stema mică a țării și o
eșarfă

20 lei,
Romania, 1926
paper; 162  100 mm
front: two characters
depicting agriculture and
ﬁshing; between them,
the coat of arms of
Romania on a decorative
band
back: in the centre, eagle
holding cross in its beak,
ﬂying to the right with
Romania’s lesser coat of
arms in its talons and a
scarf
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5 lei, România, 1917
hârtie; 132  79 mm
faţă: în stânga, țărancă
torcând; în dreapta,
stema țării
verso: peisaj dintr-o
livadă, țărancă cu copil,
culegând fructe

5 lei, Romania, 1917
paper; 132  79 mm
front: on the left, peasant
woman spinning; on the
right, coat of arms of
Romania
back: image from an
orchard, peasant woman
with child picking fruits

129
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25 bani,
România, 1921
aluminiu; 19 mm; 0,89 g
avers: acvilă cu aripile
deschise și anul emisiunii
revers: valoarea
nominală, pe două
rânduri; în dreapta,
coroana regală

25 bani,
Romania, 1921
aluminum; 19 mm; 0.89 g
obverse: eagle with
outstretched wings and
year of issue
reverse: nominal value,
on two lines; on the right,
royal crown

1 leu, România, 1915
hârtie; 80  55 mm
faţă: în dreapta, țărancă
cosând; în stânga, sonde
petroliere, viță de vie, o
seceră și snop de grâu
verso: sus, în centru,
stema țării; în centru, pe
un postament, lupoaica
cu Romulus și Remus

1 leu, Romania, 1915
paper; 80  55 mm
front: on the right,
peasant woman sewing;
on the left, oil drilling rigs,
grapevines, sickle and
bundles of wheat
back: in the upper centre,
coat of arms of Romania;
in the centre, she-wolf
with Romulus and Remus
on a pedestal

255 – 256

50 lei, România, 1906
aur; 40 mm; 16,12 g
avers: bustul regelui Carol I, spre stânga
revers: Carol I călare spre dreapta, în uniformă de campanie

50 lei, Romania, 1906
gold; 40 mm; 16.12 g
obverse: bust of the king Carol I facing right
reverse: Carol I on horseback to the right, wearing military
ﬁeld uniform

257 – 258

100 lei, România, 1922
aur; 35 mm; 32,25 g
avers: capul regelui Ferdinand I laureat, spre stânga
revers: stema mijlocie a țării, într-un cerc perlat

100 lei, Romania, 1922
gold; 35 mm; 32.25 g
obverse: laureate head of king Ferdinand I facing left
reverse: middle coat of arms of Romania in a pearled circle

259

2 lei, România, 1920
hârtie; 105  67 mm
faţă: în stânga, personaj feminin în picioare, cu scut în mână
și sabie la brâu; în dreapta, peisaj montan, vultur cu crucea
în cioc
verso: jos, în centru, stema țării; în părțile laterale, câte un
dorobanț în picioare, cu echipament de campanie

2 lei, Romania, 1920
paper; 105  67 mm
front: on the left, female character standing with shield in
hand and sword at waist; on the right, mountain landscape,
eagle with cross in its beak
back: in the bottom centre, coat of arms of Romania; on
each side, foot soldier “dorobanț” in military ﬁeld uniform

260 – 261

50 bani,
România, 1921
aluminiu; 21 mm; 1,20 g
avers: acvilă cu aripile
deschise și anul emisiunii
revers: valoarea
nominală, pe două
rânduri; în dreapta,
coroana regală

262 – 263

1 leu, România, 1924
nichel; 21 mm; 3,50 g
avers: stema mijlocie a
țării; în lateral, câte trei
stele
revers: în centru,
valoarea nominală; jos,
ghirlandă de spice

50 bani,
Romania, 1921
aluminum; 21 mm; 1.20 g
obverse: eagle with
outstretched wings and
the year of issue
reverse: nominal value,
on two lines; on the right,
royal crown

1 leu, Romania, 1924
nickel; 21 mm; 3.50 g
obverse: middle coat of
arms of Romania; on each
side, three stars
reverse: in the centre,
nominal value; below,
wheat spikes
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5 lei, România, 1921
– probă monetară
bronz; 32,22 mm; 13,30 g
avers: stema mijlocie a
țării: doi lei ținând un
scut poligonal cu stemele
provinciilor și având
deasupra coroana regală
revers: cornul
abundenței din care se
revarsă spice de grâu și
fructe

5 lei, Romania, 1921
– pattern coin
bronze; 32.22 mm; 13.30 g
obverse: middle coat of
arms of Romania: two
lions holding polygonal
shield with the coats of
arms of the provinces
and the royal crown
above
reverse: cornucopia with
overﬂowing wheat spikes
and fruits

265 – 266

12,5 lei,
România, 1906
aur; 20 mm; 4,03 g
avers: bustul regelui
Carol I, spre stânga
revers: acvilă încoronată
cu aripile deschise,
ținând o cruce în cioc

12.5 lei,
Romania, 1906
gold; 20 mm; 4.03 g
obverse: bust of king
Carol I facing left
reverse: crowned eagle
with outstretched wings
and cross in its beak
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5 lei, România, 1921 – probă monetară
nichel; 32,25 mm; 14,67 g
avers: stema mijlocie a țării: doi lei ținând un scut poligonal
cu stemele provinciilor și având deasupra coroana regală
revers: cornul abundenței din care se revarsă spice de grâu
și fructe

5 lei, Romania, 1921 – pattern coin
nickel; 32.25 mm; 14.67 g
obverse: middle coat of arms of Romania: two lions holding
polygonal shield with the coats of arms of the provinces and
the royal crown above
reverse: cornucopia with overﬂowing wheat spikes and
fruits

268 – 269 2 lei, România, 1924
nichel; 25 mm; 7,00 g
avers: stema mijlocie a
țării; în lateral, câte trei
stele
revers: în centru,
valoarea nominală; jos,
ghirlandă de spice

2 lei, Romania, 1924
nickel; 25 mm; 7.00 g
obverse: middle coat of
arms of Romania; on the
sides, three stars
reverse: in the centre,
nominal value; below,
garland of wheat spikes
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5.000 lei,
România, 1943
hârtie; 165  90 mm
faţă: în centru, stema
mijlocie a țării; în stânga
sus, medalion cu Traian și
Decebal
verso: în centru, scenă
agricolă cu țăran la arat
cu boi; în fundal, peisaj
industrial, simboluri
artistice și imagine
portuară

5,000 lei,
Romania, 1943
paper; 165  90 mm
front: in the centre,
middle coat of arms of
Romania; in the upper left
corner, medallion with
Trajan and Decebal
back: in the centre,
agricultural scene with
peasant man ploughing
with bulls; in the
background, industrial
panorama, artistic
symbols and seaport
view
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1.000 lei, România, 1934
hârtie; 220  128 mm
faţă: în stânga, într-un medalion, eﬁgia regelui Carol II spre dreapta; în dreapta sus, stema României
verso: în dreapta, două țărănci, una torcând, cealaltă ținând în brațe un copil; pe latura de jos, țăran arând cu patru boi și diverse
unelte, simbolizând bogăția țării

1,000 lei, Romania, 1934
paper; 220  128 mm
front: on the left, in a medallion, eﬃgy of King Carol II facing right; in the upper right corner, coat of arms of Romania
back: on the right, two peasant women, one spinning and the other one holding a baby; on the bottom, agricultural scene with
peasant man ploughing with four bulls and various tools symbolising the richness of the country
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5.000.000 lei,
România, 1947
hârtie, 189  90 mm
faţă: în centru, într-un
medalion, lupoaica cu
Romulus și Remus; în
părțile laterale, scene cu
copii și țărănci în diferite
ipostaze
verso: în stânga, țărănci
cu sapele pe umăr; în
dreapta, o țărancă cu
scară, culegând fructe

5,000,000 lei,
Romania, 1947
paper, 189  90 mm
front: in the centre, in
a medallion, she-wolf
with Romulus and
Remus; on the sides,
scenes with children
and peasant women
in various stances
back: on the left, peasant
women with hoes on
their shoulders; on the
right, a peasant woman
with ladder, picking fruit

273 – 274

100 lei, România, 1932
argint; 31 mm; 14,00 g
avers: capul regelui Carol II, spre dreapta
revers: în centru, valoarea nominală; deasupra, acvilă
încoronată cu aripile deschise, ținând o cruce în cioc

100 lei, Romania, 1932
silver; 31 mm; 14.00 g
obverse: head of king Carol II facing right
reverse: in the centre, nominal value; above, crowned eagle
with outstretched wings, holding a cross in its beak

275

Medalie „Ferdinand
întregitorul”, 1929
bronz; 70,2 mm; 131,65 g
avers: bustul încoronat al
regelui, spre stânga
revers: harta României în
cerc perlat, înconjurată
de 5 steme

“Ferdinand I”
medal, 1929
bronze; 70.2 mm; 131.65 g
obverse: crowned bust of
the king facing left
reverse: map of Romania
in pearled circle,
surrounded by ﬁve coats
of arms
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250 lei,
România, 1935
argint; 29 mm; 13,50 g
avers: capul regelui
Carol II, spre stânga
revers: acvilă încoronată
cu aripile deschise,
ținând o cruce în cioc

250 lei,
Romania, 1935
silver; 29 mm; 13.50 g
obverse: head of king
Carol II facing left
reverse: crowned eagle
with outstretched wings
holding cross in its beak
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2.000 lei,
România, 1944
hârtie; 201  112 mm
faţă: pe un podium
decorat cu motive
vegetale, în stânga,
țărancă torcând și în
dreapta, țărancă alăptând
verso: în stânga, două
țărănci, purtând sape în
spate; în dreapta, peisaj
montan, cu sonde și
Castelul Peleș; centru
sus, stema României

2,000 lei,
Romania, 1944
paper; 201  112 mm
front: two peasant
women sitting on a
podium decorated with
vegetal motifs, one
spinning on the left and
one breastfeeding in the
right
back: on the left, two
peasant women with
hoes on their shoulders;
on the right, mountain
landscape, with oil drilling
rigs and Peleș Castle;
above, coat of arms of
Romania

279 – 280 20 lei, România, 1939
aur; 21 mm; 6,50 g
avers: capul regelui Carol II, spre dreapta
revers: acvilă încoronată cu aripile deschise, ținând o cruce
în cioc

20 lei, Romania, 1939
gold; 21 mm; 6.50 g
obverse: head of king Carol II facing right
reverse: crowned eagle with outstretched wings holding
cross in its beak

281 – 282

281-282. 10 lei, România, 1930
bronz; 23 mm; 5,00 g
avers: capul regelui Carol II, spre stânga
revers: acvilă încoronată cu aripile deschise, ținând o cruce
în cioc

10 lei, Romania, 1930
bronze; 23 mm; 5.00 g
obverse: head of king Carol II facing left
reverse: crowned eagle with outstretched wings holding
cross in its beak

283 – 284 „Galben de podoabă”, România, 1939
aur; 41 mm; 42,00 g
avers: Carol II cu coif, purtând mantia ordinului Mihai
Viteazul, călare, spre stânga
revers: pe o tabletă, în centru, numele țării; deasupra
tabletei, lupoaica cu cei doi gemeni; dedesubt, stemele
provinciilor

Great ducat, Romania, 1939
gold; 41 mm; 42.00 g
obverse: King Carol II on horseback to the left, wearing a
helmet and the cloak of the Order “Mihai Viteazul”,
reverse: in the centre, the name of the country written on a
tablet; above, she-wolf with the twins; below, coats of arms
of the provinces

285 – 286 20 lei, România, 1930
bronz; 27 mm; 7,50 g
avers: capul regelui Carol II, spre stânga
revers: acvilă încoronată cu aripile deschise, ținând o cruce
în cioc

20 lei, Romania, 1930
bronze; 27 mm; 7.50 g
obverse: head of king Carol II facing left
reverse: crowned eagle with outstretched wings holding
cross in its beak

287 – 288

Medalie „Ardealul nostru”, România, 1944
aur; 21 mm; 6,55 g
avers: busturile acolate spre stânga ale lui Mihai Viteazul,
Ferdinand I și Mihai I
revers: în centru, capul acvilei încoronate, spre stânga,
ținând o cruce în cioc; împrejur, stemele celor 11 județe din
Transilvania reunite cu România

“Our Ardeal” Medal, Romania, 1944
gold; 21 mm; 6.55 g
obverse: overlapping busts of Michael the Brave, Ferdinand
I and Michael I, facing left
reverse: in the centre, head of crowned eagle facing left,
with cross in its beak; around, coats of arms of the 11
Transylvanian counties reunited with Romania
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Set de monetărie
„100 de ani de la inaugurarea sediului Muzeului Naţional de Istorie
Naturală „Grigore Antipa”, 2008,
conţinând:
Monedele românești aﬂate în circulație (1, 5, 10 și 50 bani) și
Medalie „100 de ani de la inaugurarea sediului Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore
Antipa”
argint; 28 mm; 15,5 g
avers: două exponate din colecția „Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”,
respectiv schelete de Deinotherium gigantissimum și Mammut americanum, la care privesc doi
vizitatori
revers: clădirea Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” și portretul lui Grigore
Antipa

Mint set
for the anniversary of the inauguration of the “Grigore Antipa” National
Museum of Natural History headquarters, 2008,
containing:
Romanian coins in circulation (1, 5, 10 and 50 bani) and
Medal
silver; 28 mm; 15.5 g
obverse: two exhibits from the collection of the “Grigore Antipa” National Museum of Natural
History: two visitors looking at skeletons of Deinotherium gigantissimum and Mammut
americanum
reverse: building of “Grigore Antipa” National Museum of Natural History and the portrait of
biologist Grigore Antipa
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Medalie „Istoria monedei – replică după
moneda dacică de tip koson”, 2005
aur; 20 mm; 8,50 g
avers: în centru, un consul roman însoțit de doi lictori;
dedesubt, legenda în limba greacă „KOSON”; împrejur, cerc
perlat
revers: vultur cu aripile deschise, în proﬁl spre stânga, stând
cu un picior pe un sceptru și ținând în gheara dreaptă o
cunună; împrejur, cerc perlat

Medal celebrating the history of coin – replica
of the koson Dacian coin, 2005
gold; 20 mm; 8.50 g
obverse: in the centre, Roman consul accompanied by two
lictors walking to the left; below, in exergue “KOSON”
written in Greek; around, pearled rim
reverse: eagle with spread wings standing left on sceptre
and holding laurel wreath in right talon; around, pearled rim
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100 lei,
„Istoria aurului – engolpion cantacuzin”, 2004
aur; 13,92 mm; 1,224 g
avers: ornament medieval compus din două păsări afrontate
și stema României
revers: imaginea engolpionului arhieresc reprezentând
vulturul bicefal cu cruce, simbolul heraldic al Patriarhiei
Ecumenice de la Constantinopol

100 lei
coin celebrating the history of gold, 2004
gold; 13.92 mm; 1.224 g
obverse: medieval ornament composed of two birds facing
each other; above, the coat of arms of Romania
reverse: double-headed eagle with cross, heraldic symbol of
the Ecumenical Patriarchate of Constantinople

293

100 lei,
„Istoria aurului - Vulturul de la Apahida”, 2003
aur; 13,92 mm; 1,224 g
avers: stema României, într-un medalion ornamentat în stilul
plăcuțelor de harnașament în formă de rozetă de la Apahida
revers: placă ornamentală de șa, în formă de vultur; corpul
vulturului redat printr-o rețea de casete de forme diferite
sugerând penajul păsării

100 lei
coin celebrating the history of gold, 2003
gold; 13.92 mm; 1.224 g
obverse: coat of arms of Romania in a medallion decorated
in the style of the rosette harness plates from Apahida
reverse: eagle-shaped decorative saddle plate; the body of
the eagle depicted with a network of diﬀerent shapes
suggesting the bird’s plumage

294

Medalie
„Muzeul Cinegetic de la Posada”,
2007
argint; 37 mm; 31,103 g
avers: în centru, zeița romană a vânătorii, Diana
revers: în centru, un scut mat, peste care sunt suprapuse: un
cap de cerb în partea superioară, un grup de doi arbori în
stânga și un păstrăv în dreapta

Medal
celebrating the Hunting Museum of Posada,
2007
silver; 37 mm; 31.103 g
obverse: in the centre, Diana – Roman goddess of hunting
reverse: in the centre, a matte shield overlapped with a stag
head in the upper part, two trees on the left side and a
trout on the right side
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100 lei,
„100 de ani de la Expediţia antarctică a navei
Belgica 1897-1899 cu participarea
naturalistului român Emil Racoviţă”, 1999
argint; 37 mm; 27 g
avers: medalion cu stema României; în spațiul dintre
medalion și marginea monedei, reprezentări graﬁce ale rozei
vânturilor, specii de păsări și mamifere speciﬁce zonei
antarctice: focă polară, pinguin și furtunar uriaș
revers: în prim plan, vasul Belgica navigînd printre canalele
banchizei polare antarctice; în dreapta, bustul naturalistului
Emil Racoviță; în fundal, contururile unor aisberguri

100 lei coin
celebrating the expedition in Antarctica of
the Belgica ship (1897-1899), 1999
silver; 37 mm; 27 g
obverse: medallion with the coat of arms of Romania;
between the medallion and the coin rim, graphic
representations of the wind rose, species of birds and
mamals native to Antarctica: polar seal, penguin and
southern giant petrel
reverse: in the foreground, the ship Belgica sailing through
the Antarctic sea ice canals; on the right, bust of naturalist
Emil Racoviță; in the background, iceberg outlines

297 – 299

Set de trei monede
„Anul internaţional al apei pure – Rezervaţia
biosferei Delta Dunării” – 2003
argint; 27 mm; 15,551 g
avers: comun, stema României și reprezentarea stilizată a
unei picături care cade pe suprafața unei ape, având în
centru globul pământesc
revers 1: pelican creț, spre stânga
revers 2: egretă mare, spre stânga
revers 3: pescăruș albastru, spre stânga

Set of three coins
celebrating the Danube Delta Biosphere
Reservation, 2003
silver; 27 mm; 15.551 g
obverse: common, coat of arms of Romania and the stylised
depiction of a water drop with the earth globe in the centre
falling on a water surface
reverse 1: Dalmatian pelican facing left
reverse 2: great egret facing left
reverse 3: common kingﬁsher facing left

296

10 lei,
„150 de ani de la emiterea primelor mărci
poștale românești Cap de Bour”, 2008
argint; 37 mm; 31,103 g
avers: în partea superioară și în dreapta, imaginile mărcilor
poștale „Cap de Bour”; în stânga, jos, stema României, în
interiorul a două cercuri concentrice, sugerând o ștampilă
poștală
revers: marca poștală „Cap de Bour”, mărginită sus și la
stânga de două linii care sugerează un colț de scrisoare;
peste partea din dreapta, jos, a timbrului, două cercuri
concentrice sugerând o ștampilă

10 lei coin
celebrating 150 years since the issue of the
ﬁrst Romanian postage stamps, 2008
silver; 37 mm; 31.103 g
obverse: in the upper part and on the right, images of the
postage stamps Bull’s Head; in the bottom left corner, coat
of arms of România, within two concentrical circles,
suggesting a postage stamp
reverse: Bull’s Head postage stamp, delimited on the top
and left sides by two lines suggesting a letter corner; over
the bottom right corner of the stamp, two concentrical
circles suggesting a stamp
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300 – 302 Set de trei monede
„Rezervaţii și parcuri naţionale ale României”,
2002
argint; 27,71 mm; 15,551 g
avers: comun, stema României, într-un medalion triunghiular
revers 1: acvilă de munte, spre stânga
revers 2: capră neagră, spre stânga
revers 3: râs, spre stânga

Set of three coins
celebrating national reservations and parks in
Romania, 2002
silver; 27.71 mm; 15.551 g
obverse: common, coat of arms of Romania in a triangular
medallion
reverse 1: golden eagle facing left
reverse 2: chamois facing left
reverse 3: lynx facing left

303 Set de monetărie
„75 de ani de la înﬁinţarea Parcului Naţional Munţii Rodnei”, 2007,
conţinând:
Monedele românești aﬂate în circulație (1, 5, 10 și 50 bani) și
Medalie „75 de ani de la înﬁințarea Parcului Național Munții Rodnei”
argint; 28 mm; 15,5 g
avers: în stânga, o ﬂoare de Gușa porumbelului sau Opaițul Munților Rodnei (Lychnis nivalis);
în plan superior, un peisaj din Munții Rodnei
revers: în dreapta, o marmotă (Marmota marmota); în stânga, un peisaj montan și o capră
neagră (Rupicapra rupicapra)

Mint set
celebrating 75 years since the establishment of the Rodnei Mountains
National Park, 2007,
containing:
Romanian coins in circulation (1, 5, 10 and 50 bani) and
Medal
silver; 28 mm; 15.5 g
obverse: on the left, ﬂower endemic to the Rodnei Mountains (Lychnis nivalis); upper part,
landscape from the Rodnei Mountains
reverse: on the right, alpine marmot (Marmota marmota); on the left, mountain landscape and
a chamois (Rupicapra rupicapra)
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304 200 lei,
România, 1992
hârtie; 155  77 mm
faţă: în dreapta, bustul lui
Grigore Antipa; în centru,
stârc cenușiu și ﬂoare de
nufăr; în spatele bustului,
silueta farului din Sulina
verso: în stânga, păsări și
pești din fauna Deltei
Dunării, unealtă de
pescuit și harta stilizată a
Deltei Dunării

200 lei,
Romania, 1992
paper; 155  77 mm
front: on the right, bust
of Grigore Antipa; in the
centre, heron and water
lilly; behind the bust, the
outline of the lighthouse
in Sulina
back: on the left, birds
and ﬁsh from the Danube
Delta fauna, ﬁsh tool and
stylised map of the
Danube Delta

animale sălbatice rare din China
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rare wildlife from China

305 5 yuan, Republica Populară Chineză, 1993
aliaj de cupru; 32 mm; 13,5 g
data emisiunii: 15.06.1993
avers: stema R.P. Chineze și anul de emisiune
revers: doi urși panda gigant (Ailuropoda melanoleuca),
între plante de bambus

5 yuan, People’s Republic of China, 1993
copper alloy; 32 mm; 13.5 g
issue date: 15.06.1993
obverse: coat of arms of the People’s Republic of China and
the issue year
reverse: two giant panda bears (Ailuropoda melanoleuca),
among bamboo plants

306 5 yuan, Republica Populară Chineză, 1995
aliaj de cupru; 32 mm; 13,5 g
data emisiunii: 16.11.1995
avers: stema R.P. Chineze și anul de emisiune
revers: maimuța aurie (Rhinopithecus roxellanae), spre
dreapta, stând într-un copac

5 yuan, People’s Republic of China, 1995
copper alloy; 32 mm; 13.5 g
issue date: 16.11.1995
obverse: coat of arms of the People’s Republic of China and
the issue year
reverse: golden snub-nosed monkey (Rhinopithecus
roxellanae), to the right, sitting in a tree

307

5 yuan, Republica Populară Chineză, 1996
aliaj de cupru; 32 mm; 13,5 g
data emisiunii: 18.12.1996
avers: stema R.P. Chineze și anul de emisiune
revers: tigru din sudul Chinei (Panthera tigris amoyensis),
spre dreapta, cu capul întors spre stânga

5 yuan, People’s Republic of China, 1996
copper alloy; 32 mm; 13.5 g
issue date: 18.12.1996
obverse: coat of arms of the People’s Republic of China and
the issue year
reverse: South China tiger (Panthera tigris amoyensis)
standing to the right, head turned left

308 5 yuan, Republica Populară Chineză, 1996
aliaj de cupru; 32 mm; 13,5 g
data emisiunii: 18.12.1996
avers: stema R.P. Chineze și anul de emisiune
revers: baiji sau delﬁni chinezești (Lipotes vexillifer), înotând
în direcții opuse

5 yuan, People’s Republic of China, 1996
copper alloy; 32 mm; 13.5 g
issue date: 18.12.1996
obverse: coat of arms of the People’s Republic of China and
the issue year
reverse: baiji or Chinese river dolphins (Lipotes vexillifer)
swimming in opposite directions

309 5 yuan, Republica Populară Chineză, 1997
aliaj de cupru; 32 mm; 13,5 g
data emisiunii: 02.06.1998
avers: stema R.P. Chineze și anul de emisiune
revers: ibis crestat (Nipponia nippon), stând spre stânga, pe
o creangă de copac

5 yuan, People’s Republic of China, 1997
copper alloy; 32 mm; 13.5 g
issue date: 02.06.1998
obverse: coat of arms of the People’s Republic of China and
the issue year
reverse: crested ibis (Nipponia nippon) standing on a tree
branch, facing left

310

5 yuan, Republica Populară Chineză, 1997
aliaj de cupru; 32 mm; 13,5 g
data emisiunii: 02.06.1998
avers: stema R.P. Chineze și anul de emisiune
revers: cocor japonez (Grus japonensis), spre dreapta, pe
malul unei ape

5 yuan, People’s Republic of China, 1997
copper alloy; 32 mm; 13.5 g
issue date: 02.06.1998
obverse: coat of arms of the People’s Republic of China and
the issue year
reverse: red-crowned crane (Grus japonensis) standing on a
water bank, facing right
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311

5 yuan, Republica Populară Chineză, 1998
aliaj de cupru; 32 mm; 13,5 g
data emisiunii: 23.10.1998
avers: stema R.P. Chineze și anul de emisiune
revers: aligator chinezesc (Alligator sinensis), spre dreapta,
pe malul unei ape

5 yuan, People’s Republic of China, 1998
copper alloy; 32 mm; 13.5 g
issue date: 23.10.1998
obverse: coat of arms of the People’s Republic of China and
the issue year
reverse: Chinese alligator (Alligator sinensis) standing on a
water bank, facing right

312

5 yuan, Republica Populară Chineză, 1999
aliaj de cupru; 32 mm; 13,5 g
data emisiunii: 15.07.1999
avers: stema R.P. Chineze și anul de emisiune
revers: ﬂuture (Teinopalpus aureus) zburând spre dreapta,
deasupra unei crengi înﬂorite

5 yuan, People’s Republic of China, 1999
copper alloy; 32 mm; 13.5 g
issue date: 15.07.1999
obverse: coat of arms of the People’s Republic of China and
the issue year
reverse: golden Kaiser-i-Hind (Teinopalpus aureus) ﬂying to
the right above a tree branch in bloom

313

5 yuan, Republica Populară Chineză, 1999
aliaj de cupru; 32 mm; 13,5 g
data emisiunii: 15.07.1999
avers: stema R.P. Chineze și anul de emisiune
revers: sturion chinezesc (Acipenser sinensis) înotând spre
dreapta

5 yuan, People’s Republic of China, 1999
copper alloy; 32 mm; 13.5 g
issue date: 15.07.1999
obverse: coat of arms of the People’s Republic of China and
the issue year
reverse: Chinese sturgeon (Acipenser sinensis) swimming to
the right

314

5 yuan, Republica Populară Chineză, 1998
aliaj de cupru; 32 mm; 13,5 g
data emisiunii: 23.10.1998
avers: stema R.P. Chineze și anul de emisiune
revers: fazan (Crossoptilon mantchuricum), spre stânga, pe o
stâncă

5 yuan, People’s Republic of China, 1998
copper alloy; 32 mm; 13.5 g
issue date: 23.10.1998
obverse: coat of arms of the People’s Republic of China and
the issue year
reverse: brown-eared phasant (Crossoptilon mantchuricum)
on a rock to the left
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