
Societatea noastră Casa de Monede România s.r.o este distribuitor de produse de 
calitate în domeniul numismaticii comemorative. 

Marcarea produselor din metale prețioase este reglementată de legea de marcare a 
Republicii Cehe nr. 539/1992 Sb., care este considerată una dintre cele mai consistente 
standarde din întreaga UE, care pune protecția consumatorului pe primul loc. 

În conformitate cu această lege, Casa de Monede România s.r.o. este înregistrată la 
Oficiul de marcare din Republica Cehă din 2018 sub numărul de înregistrare 13872.

Oficiul de marcare aparține administrației de stat și principala sa sarcină este verificarea 
purității metalelor prețioase. Această activitate este cea care examinează în detaliu 
producătorii și comercianții de produse din metale prețioase. Inspecțiile includ, de 
asemenea, analize chimice și alte teste specifice.   

Puritatea indică conținutul de metal pur prețios din aliajul din care este fabricat 
produsul. Puritatea este întodeauna exprimată în mii (1/1000). Conținutul de argint pur, 
aur sau platină este indicat de așa-numitul semn de puritate.  

În domeniul numismaticii comemorative puteți întâlni cel mai adesea argint și aur cu o 
puritate de 999/1000. Această puritate exprimă o puritate a metalului de 99,9 %.

Marcarea

Semnul distinctiv informează clientul despre autenticitate și puritate. Marcarea în sine 
se face prin batere sau laser și întregul proces se numește marcare.  

Medaliile de argint care conțin mai mult de 3 grame și medaliile de aur care conțin mai 
mult de 0,5 grame de metal pur trebuie să fie marcate cu un semn distinctiv.   
 
Monedele comemorative oficiale, adică numismatele emise de autoritățile de stat  
(bănci naționale) care poartă o valoare nominală în moneda unei anumite țări, nu sunt 
supuse marcării. 



Tipuri de marcare

• Marca de răspundere este înregistrată la institutul de marcare, iar aceasta servește la 
identificarea producătorului sau importatorului produsului respectiv.

 Marca de responsabilitate a companiei noastre Casa de Monede Romania s.r.o. este:

• Semnul de marcare de stat al statului ceh este un semn specific cu un număr. Forma 
semnului distinctiv indică din ce metal și din ce puritate au fost fabricate produsele. 
Numai institutul de marcare poate pune marca de stat pe produs și îndeplinește 
funcția de control principal. Produsele marcate cu marca de stat cehă au o puritate 
verificată, garantată de stat.


