23 decembrie 2009

LISTA BUNURILOR PRIMITE CU TITLU GRATUIT,
CU PRILEJUL UNOR ACŢIUNI DE PROTOCOL, ÎN ANUL 2009
- finala Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

1.

TRAIAN BĂSESCU

2.

TRAIAN BĂSESCU

3.

TRAIAN BĂSESCU

4.

TRAIAN BĂSESCU

Bunuri primite cu titlu gratuit
Plachetă – „Harta Lumii, cu Ierusalimul în centru”, în casetă de
prezentare. Dimensiuni: plachetă – Ø = 19,5 cm; suport – 24 x
27 cm.
Plachetă din lemn, sub formă de scut, pe care se află sigla
Brigăzii 2 vânători de munte. „Sarmizegetusa”; dimensiuni: 20
x 15,5 cm.
Tablou „Traian Băsescu”, în cărbune; în partea de jos a
tabloului este scrisă dedicaţia autorului pentru Domnul
Preşedinte, semnătura acestuia şi Kaiza 09; dimensiuni: 60 x
50 cm
Cub aniversar; este confecţionat din sticlă incoloră –
transparent. În interiorul cubului se vede din cristal, sigla
universităţii, o imagine gravată cu clădirea universităţii şi
inscripţia 140 de ani. Cubul este fixat, la un colţ, pe o placă din
granit pe care este aplicată o plăcuţă din metal pe care este
scris numele universităţii.
Dimensiuni: latura cubului - 6 cm; placa – 7,5 x 7,5 x 0,9 cm;
caseta – 12 x 12 x 12 cm.

Valoare
euro

Destinaţia
bunului

50

Patrimoniul
instituţiei

15

Patrimoniul
instituţiei

80

Patrimoniul
instituţiei

30

Patrimoniul
instituţiei

Nr.
crt.
5.

Numele şi
prenumele
TRAIAN BĂSESCU

Bunuri primite cu titlu gratuit
Drapelul DGIA, în casetă de prezentare; confecţionat din
mătase albastră are brodat pe o faţă sigla DGIA şi pe cealaltă
parte pe Sfântul Gheorghe; dimensiuni: 32 x 52 cm.
Medalie aniversară – 10 ani de la înfiinţarea DGIA, în casetă
de prezentare; este confecţionată din metal (pe o parte are
gravată sigla DGIA iar pe cealaltă este înscris „ROMÂNIA,
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE, 1999 - 2009”). Pe
capacul casetei (are forma de pentagon) este aplicată sigla
DGIA. Dimensiuni: medalia – Ø 6 cm; casetă – 9,5 x 12,5 x 3
cm.
Tablou „Casbah D’Alger” mozaic din faianţă. Pe colţul din
dreapta, sus, este aşezată în diagonală o lentă tricoloră în
culorile alb, galben, verde (drapelul Algeriei).
Dimensiuni: 75 x 63 cm.
Tablou „Casbah D’Alger” realizat prin metaloplastie
reprezentând o imagine din Algeria.
Dimensiuni: 50 x 60 cm.

Valoare
euro

Destinaţia
bunului

50

Patrimoniul
instituţiei

20

Patrimoniul
instituţiei

160

Patrimoniul
instituţiei

80

Patrimoniul
instituţiei

6.

TRAIAN BĂSESCU

7.

TRAIAN BĂSESCU

8.

TRAIAN BĂSESCU

9.

TRAIAN BĂSESCU

Cheia Municipiului Băileşti în casetă de prezentare

20

Patrimoniul
instituţiei

TRAIAN BĂSESCU

Serviciu de masă tradiţional, pentru servit băuturi, pentru şase
persoane în casetă de prezentare. Setul este confecţionat din
metal alb, eloxat decorat cu motive florale tradiţionale azere şi
conţine opt piese: tavă – dimensiuni: 27 x 38 cm, vas sub
formă de amforă, cu mâner, H = 32 cm şi şase cupe cu picior –
H = 11 cm). Caseta este îmbrăcată cu catifea albastră
(dimensiuni: 43 x 41 x 14 cm).

150

Rămâne la
primitor

10.

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

11.

TRAIAN BĂSESCU

12.

TRAIAN BĂSESCU

13.

TRAIAN BĂSESCU

14.

TRAIAN BĂSESCU

15.

TRAIAN BĂSESCU

16.

TRAIAN BĂSESCU

Bunuri primite cu titlu gratuit
Plachetă – Diplomă pe metal, în casetă de prezentare. Placheta
- Diploma conţine textul „Se acordă Preşedintelui României,
Traian Băsescu ca recunoaştere a meritelor în combaterea
discriminării romilor în Europa”. Dimensiuni: plachetă - 20 x
15 cm; casetă -26 x 20 x 4 cm
Fanion cu însemnele Casei Regale Cioabă, în casetă de
prezentare. Pe casetă este brodat cu fir auriu „Domnului
TRAIAN BĂSESCU, Preşedintele României” .
Dimensiuni: fanion – 24 x 16 cm; casetă – 34 x 24 cm
Monedă din aur primită la Costeşti, judeţul Vâlcea, de la Casa
Regelui Cioabă, în data de 08 septembrie 2009. Moneda a fost
bătută la anul 1915. Cu diametrul de 4 cm., grosime de aprox.
0,2 mm şi o greutate de 7 grame, are pe avers inscripţionat un
cap de bărbat încoronat şi inscripţia Frank Iosif – Strehaia.
Este găurită în partea de sus şi prinsă într-o fundă de mătase.
2 căni din porţelan, cu farfurie cu inscripţia Municipiul Alba
Iulia şi stema Municipiului. Dimensiuni: ceaşcă – H – 17 cm;
Ø – 19 cm; ø – 10,5 cm; farfurie - Ø – 25 cm.
2 fanioane tricolore cu suport de plastic. Dimensiuni: fanion 47 x 29 cm; suport – 42 cm.
Placheta reprezintă harta Afganistanului, confecţionată din
lemn, pe care este aplicată sigla ISAF şi o plăcuţă cu textul
„Preşedintelui României – Detaşamentul special Afganistan –
Kabul 2005”. „Să trăim bine”.
Dimensiuni: 34 x 18 cm.

Valoare
euro

Destinaţia
bunului

30

Patrimoniul
instituţiei

25

Patrimoniul
instituţiei

280

Patrimoniul
instituţiei

30

Patrimoniul
instituţiei

10

Patrimoniul
instituţiei

40

Patrimoniul
instituţiei

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

17.

TRAIAN BĂSESCU

18.

TRAIAN BĂSESCU

19.

TRAIAN BĂSESCU

20.

TRAIAN BĂSESCU

21.

TRAIAN BĂSESCU

Bunuri primite cu titlu gratuit
Tablou „Primăria Oradea”. Pe spatele tabloului este semnătura
autorului (Teodor Albert, Oradea, 2009). Dimensiuni: 43 x 33
cm.
Spadă confecţionată din oţel; pe garda spadei într-un medalion
(pe ambele părţi) este înscris „Ştei, România”; la capătul
mânerului, este aplicat, pe ambele părţi, un medalion emailat
cu însemnul heraldic al Oraşului Ştei; pe lamă, lângă garda
spadei este gravată inscripţia „Excelenţei Sale D-lui TRAIAN
BĂSESCU, PREŞEDINTELE ROMÂNIEI, ŞTEI, BIHOR”.
Lungimea spadei – 122 cm; lăţimea lamei - 5 cm, în jumătatea
spre gardă; lungimea mânerului – 20 cm; lungimea gărzii – 26
cm; : 120 cm; panoplia din lemn, Dimensiuni 132 x 26 cm
Plachetă aniversară - 60 de ani de la înfiinţarea Filarmonicii de
Stat din Oradea. Plachetă din plexi pe care este gravat un
dirijor, o vioară, un segment de partitură, 60, 1949 – 2009,
„FILARMONICA DE STAT, ALLA MI FILHARMONIA,
ORADEA, NAGYVARAD, ROMANIA„; dimensiuni: 18 x 15
cm.
Stema Oraşului Hajdudorog din Ungaria. Stema are formă de
scut, este confecţionată din piele – sunt desenate în relief
însemnele heraldice Oraşului şi inscripţia „Hajdúdorog”. Are
atasat un medalion din piele pe care este scris: „Ţinutul
Secuiesc”. Dimensiuni: 39 x 32 cm.
Casetă cu două insigne din metal emailat, care unite formează
un echipaj de schif dublu.
Dimensiuni: cele două insigne unite 11,5 cm (6 şi 5,5 cm);
casetă: 16 x 16 cm.

Valoare
euro

Destinaţia
bunului

50

Patrimoniul
instituţiei

160

Patrimoniul
instituţiei

20

Patrimoniul
instituţiei

35

Patrimoniul
instituţiei

30

Patrimoniul
instituţiei

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

22.

TRAIAN BĂSESCU

23.

TRAIAN BĂSESCU

24.

TRAIAN BĂSESCU

25.

TRAIAN BĂSESCU

26.

TRAIAN BĂSESCU

27.

TRAIAN BĂSESCU

28.

TRAIAN BĂSESCU

Bunuri primite cu titlu gratuit
Gravură „Primăria – Prefectura” din Tg. Mureş; dimensiuni:
51 x 33 cm.
Tabloul cuprinde un detaliu brodat dintr-o rochie tradiţională
din Serbia din prima jumătate a sec XX, restaurat şi desenat de
Marija Jovanovic. Detaliul este montat într-un cadru decorativ
din lemn. Dimensiuni: detaliul - 18 x 18 cm; cadrul – 42 x 42
cm.
Tablou decorativ pe plachetă din placaj; dimensiuni: 24,5 x
15,5 cm.
Gravura reprezintă un vultur bicefal, între cele două capete
fiind pictată o cruce; copia după gravură este montată într-o
ramă din lemn sculptat. Dimensiuni: tablou – 24,5 x 24,5 cm;
ramă 38,5 x 38,5 cm.
Plachetă confecţionată din metal, în ramă din lemn; pe plachetă
este inscripţionat „Târgovişte – cetatea celor 33 de voievozi”
pe fundal, printr-o firidă se vede Turnul Chindiei; dimensiuni:
22 x 19 cm
Cheia Municipiului Tîrgovişte în casetă de prezentare. Pe cheie
este inscripţia „Târgovişte – cetatea celor 33 de voievozi”
Plachetă confecţionată din sticlă. Pe plachetă este gravată sigla
unităţii şi inscripţia „Acordată cu ocazia înmânării Drapelului
de luptă D-lui Traian BĂSESCU, PREŞEDINTELE
ROMÂNIEI, Miercurea Ciuc, 26.06.2009”; dimensiuni: 26 x
18x 3 cm.

Valoare
euro

Destinaţia
bunului

50

Patrimoniul
instituţiei

60

Patrimoniul
instituţiei

40

Patrimoniul
instituţiei

75

Patrimoniul
instituţiei

50

Patrimoniul
instituţiei

20

Patrimoniul
instituţiei

30

Patrimoniul
instituţiei

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

29.

TRAIAN BĂSESCU

30.

TRAIAN BĂSESCU

31.

TRAIAN BĂSESCU

32.

TRAIAN BĂSESCU

Bunuri primite cu titlu gratuit
Placheta este confecţionată din metal galben, montată pe
suport din lemn şi are inscripţionat textul „mai 2009 – Destinul
nu este o întâmplare ci o alegere, nu este ceea ce ne aşteptăm ci
ceea ce realizăm ! Cu consideraţie, Excelenţei Sale Domnul
Traian Băsescu. Noul prieten al Casei România din Spania. –
Valentin Potrivitu”
Dimensiuni: plachetă – 24 x 19 cm; suport – 26 x 21 x 4 cm.
Tablou „Buddha”; pictură în ulei; în colţul din dreapta jos este
semnătura pictorului „Dipto 06”; dimensiuni: 115 x 88 cm.
Placheta este confecţionată din metal emailat. Pe plachetă pe o
faţă este scris „Episcopia Giurgiului, Vrednicia Vlăsceană,
2000, 2006, 2008” şi sunt aplicate, în centru – stema
Episcopiei Giurgiului, pe margine stema fostului judeţ Vlaşca
şi imagini cu Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş şi Mihai Viteazul.
Pe cealaltă faţă a plachetei, în centru este o icoană a
Arhanghelului Mihail, înconjurat de imagini a şase biserici
reprezentative din cadrul Episcopiei Giurgiului (Catedrala
Episcopală, Administraţia Eparhială, Biserica Naşterea Maicii
Domnului, Biserica Mănăstirii Sf. M. Mc. Gheorghe, Catedrala
Adormirea Maicii Domnului, Biserica Mănăstirii Comana ).
Plachetă din material plastic, pe suport din lemn, dedicată
meciului de fotbal F.C. Vaslui - AEK Atena, disputat în
Europa League.
Dimensiuni : 15 x 23,5 cm.

Valoare
euro

Destinaţia
bunului

50

Patrimoniul
instituţiei

150

Patrimoniul
instituţiei

100

Patrimoniul
instituţiei

30

Patrimoniul
instituţiei

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

Bunuri primite cu titlu gratuit
Plachetă din lemn sub formă de scut pe care este aplicată ssigla
KFOR – Kosovo Force şi inscripţia „Detaşamentul special
Kosovo - Camp BOND STEEL - 2006”; dimensiuni: 20 x 17
cm.
Placheta, confecţionată din metal are gravat pe o faţă o scenă
de lucru dintr-o tiparniţă din sec XVI, iar pe cealaltă faţă o
prima pagină a primei tipărituri româneşti, 1508-2008 şi 500
ANI de TIPAR ROMÂNESC; dimensiuni: 6 x 6 cm; casetă 9
X 16,5 cm
Tablou „Sirene în port” în ulei cu semnatura pictorului şi
certificat de autenticitate; dimensiuni: 81 x 65 cm
Tablou cu fotografii. Imagini care prezintă delegaţia Olimpică
Specială a României participantă la Jocurile Mondiale de iarnă
„Special Olympics 2009, Boise, Idaho, SUA”.
Dimensiuni: 46 x 36 cm.

Valoare
euro

Destinaţia
bunului

40

Patrimoniul
instituţiei

40

Patrimoniul
instituţiei

120

Rămâne la
primitor

50

Patrimoniul
instituţiei

33.

TRAIAN BĂSESCU

34.

TRAIAN BĂSESCU

35.

TRAIAN BĂSESCU

36.

TRAIAN BĂSESCU

37.

TRAIAN BĂSESCU

Traistă ţărănească în carouri; dimensiuni: 30 x 30 cm

15

38.

TRAIAN BĂSESCU

2 buc. Traistă ţărănească; dimensiuni: 13 x 13 cm

20

39.

TRAIAN BĂSESCU

40.

TRAIAN BĂSESCU

41.

TRAIAN BĂSESCU

Plic dublu din rafie. Plicul este împletit din rafie de culoare
indigo şi căptuşit în interior cu împletitură din pai. Dimensiuni:
24 x 14; 24,5 x 10 cm.
Icoană – Iisus Hristos, pictată pe coajă de copac; dimensiuni:
30 x 12 cm.
Chimir lat, din piele maro cu 3 catarame din metal galben;
dimensiuni: 106 x 16 cm.

20
100
80

Patrimoniul
instituţiei
Patrimoniul
instituţiei
Patrimoniul
instituţiei
Patrimoniul
instituţiei
Patrimoniul
instituţiei

Nr.
crt.
42.

Numele şi
prenumele
TRAIAN BĂSESCU

43.

TRAIAN BĂSESCU

44.

TRAIAN BĂSESCU

45.

TRAIAN BĂSESCU

Bunuri primite cu titlu gratuit
Pălărie neagră din stofă, cu fundă verde
Farfurie din porţelan alb, cu motiv decorativ auriu şi albastru
pe margine. În interior este gravată stema Patriarhiei BOR şi
inscripţia „Binecuvântare Patriarhia Română”; diametrul = 18
cm
Tablou reprezentând pe Patriarhul BOR, Prea Fericitul Părinte
Daniel; dimensiuni: 37 x 22 cm.
- Pălărie bărbătească, măsura 56, confecţionată din stofă
neagră, decorată cu pene de păun şi motive decorative din
mărgele colorate;
- Pălărie femeiască, măsura 56, împletită din pai şi decorată
cu mici bucheţele de flori multicolore şi funde roşii;
- Brâu bărbătesc, confecţionat din stofă neagră pe care sunt
brodate, cu mărgele divers colorate, motive populare
(Dimensiuni: 100 x 15 cm);
- 2 perechi opinci (bărbătească – maro; femeiască - bej);
Un mănunchi decorativ format din 20 perechi opinci
miniaturale (cca 8 cm fiecare), diferit colorate, legate între ele
prin nojiţe.

Valoare
euro

Destinaţia
bunului

40

Patrimoniul
instituţiei

50

Patrimoniul
instituţiei

50

Patrimoniul
instituţiei

40

25
40

30

Patrimoniul
instituţiei

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

46.

TRAIAN BĂSESCU

47.

TRAIAN BĂSESCU

48.

TRAIAN BĂSESCU

Bunuri primite cu titlu gratuit
Plachetă din sticlă gravată cu textul „Excelenţei Sale Domnului
Traian Băsescu, PREŞEDINTELE ROMÂNIEI, În semn de
adânc respect şi preţuire pentru serviciul neobosit în slujba
statului român şi a românilor de pretutindeni. Din partea
Asociaţiei Românilor din Republica Cehă, cu ocazia vizitei de
stat a Excelenţei Sale la Praga. Praga, 15 iulie 2009”. Pe
marginea plachetei este montată o bandă metalică aurie cu
model decorativ. Dimensiuni: 27 x 15 x 3,5 cm.
Plachetă rotundă din bronz pe care sunt reprezentate, în relief,
principale biserici ortodoxe. Într-un cerc, în centru este
reprezentată Catedrala Episcopală Roman; pe margine sunt
reprezentate alte opt lăcaşe de cult, mai importante din
Episcopia Romanului; Dimensiuni: Ø = 22 cm; casetă 28 x 28
cm.
Obiect decorativ din ceramică, din două piese; una reprezintă
harta R. Moldova pe care sunt marcate principalele localităţi;
la partea superioară, de hartă sunt legate printr-o bandă ticoloră
trei panglici colorate semnificând tricolorul (roşie, galbenă şi
albastră); în partea inferioară este legată, printr-o bandă
tricoloră, a doua piesă din ceramică, care are în relief un
ciorchine de strugure deasupra căruia este scris „Moldova”
Dimensiuni: hartă – 20 x 10 cm; medalion – 4,3 x 5 cm.

Valoare
euro

Destinaţia
bunului

25

Patrimoniul
instituţiei

80

Patrimoniul
instituţiei

50

Patrimoniul
instituţiei

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

Bunuri primite cu titlu gratuit
Tabloul reprezentând Cina cea de taină este realizat din sidef
colorat, în relief, are forma ovală (dimensiuni: L = 59 cm; l =
39 cm). Tabloul poartă inscripţia: „God bless * Ierusalem *
Our home” în partea superioară şi „Glory be to God in the
highest and peace be on earth to people of good will” în partea
inferioară.
Caseta de prezentare este îmbrăcată în catifea vişinie;
dimensiuni: L = 62 cm; l = 42 cm; h = 4,5 cm .
Tabloul conţine patru gravuri, în culori sepia, reprezentând
clădirea Academiei Tehnice Militară, Primăria Capitalei, Farul
Genovez din Constanţa şi Palatul Cotroceni. Pe colţul in
stânga, sus al casetei este fixată o bandă tricoloră. Dimensiuni:
tablou – 34 x 34 cm; casetă – 42 x 42 cm.
Taler din metal de formă rotundă, cu marginile aurite, în casetă
de prezentare. Pe taler este gravvat un handbalist în aruncare,
sigla FRH şi textul „Excelenţei Sale Domnului Traian Băsescu,
Preşedintele României. Cu multă stimă şi respect Federaţia
Română de Handbal. Festivalul Handbalului Românesc.
Bucureşti, 11 – 14 iunie 2009”
Dimensiuni: taler – Ø = 29 cm; casetă - 32 x 32 cm.
Tablou decorativ aniversar: „Nine O’Clock – 18 years”;
dimensiuni: 45 x 20 cm.

Valoare
euro

Destinaţia
bunului

250

Patrimoniul
instituţiei

100

Patrimoniul
instituţiei

50

Patrimoniul
instituţiei

49.

TRAIAN BĂSESCU

50.

TRAIAN BĂSESCU

51.

TRAIAN BĂSESCU

52.

TRAIAN BĂSESCU

53.

TRAIAN BĂSESCU

Bol din sticlă - „Nine O’Clock”

40

54.

TRAIAN BĂSESCU

Cheia Municipiului Călăraşi în casetă de prezentare

20

50

Patrimoniul
instituţiei
Patrimoniul
instituţiei
Patrimoniul
instituţiei

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

55.

TRAIAN BĂSESCU

56.

TRAIAN BĂSESCU

57.

TRAIAN BĂSESCU

58.

TRAIAN BĂSESCU

59.

TRAIAN BĂSESCU

Bunuri primite cu titlu gratuit
Obiect decorativ din sticlă transparentă, reprezentat printr-o
sferă aşezată peste un cub. În interiorul sferei sunt două spirale
unite, pornind din centru spre exterior; la capete au scris
„2007”, respectiv „Sibiu”. În interiorul cubului este scris în
limba engleză „The South – Eastern European Countries
Summit. 7 – 8 June 2007”. Dimensiuni: cub – l = 5 cm; sferă –
D = 9 cm; casetă = 17 x 12 x 10 cm.
Medalie aniversară – 15 ani de la înfiinţarea Asociaţiei
Românilor din Serbia ; pe faţa monedei sunt gravaţi doi vulturi
cu aripile deschise şi este scris în limba română şi sârbă
”Asociaţia Românilor din Serbia, XV ani, 1990 - 2005”.
Dimensiuni: monedă – Ø 6,3 cm.
Drapelul SUA este însoţit de un certificat care atestă faptul că
în data de 04 iunie 2009 drapelul a fost arborat deasupra bazei
ca o dovadă a luptei împotriva terorismului; dimensiuni: 120 x
180 cm;
Plachetă aniversară – 100 de ani de la constituirea Ligii
Maiştrilor Militari de Marină – Constanţa, în casetă de
prezentare. Placheta este confecţionată din lemn, sub formă de
scut. Pe plachetă este aplicată sigla ligii şi este scris Liga
Maiştrilor Militari de Marină – Constanţa, 100, 6 mai 2009.
Dimensiuni: plachetă – 19 x 14 x 1 cm; casetă – 24 x 19 x 4
cm.
Plachetă din lemn, dreptunghiulară, pe care se află o plăcuţă cu
sigla Ligii Navale din SUA şi o altă plăcuţă pe care este scris
„Captain Traian Basescu, President of Romania, Life Member,
Black Sea Concil, April 2009” ; dimensiuni – 28 x 20 cm.

Valoare
euro

Destinaţia
bunului

50

Patrimoniul
instituţiei

30

Patrimoniul
instituţiei

25

Patrimoniul
instituţiei

20

Patrimoniul
instituţiei

30

Patrimoniul
instituţiei

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

60.

TRAIAN BĂSESCU

61.

TRAIAN BĂSESCU

62.

TRAIAN BĂSESCU

63.

TRAIAN BĂSESCU

Bunuri primite cu titlu gratuit
Placheta este confecţionată din metal, pe suport din pluş
albastru şi are inscripţiona – Vita – Domnului Traian Băsescu,
Preşedintele României, cu ocazia inaugurări obiectivului
VitaFoam – Luduş, România.
Dimensiuni: plachetă – 13x 18 cm; suport – 18 x 22 cm.
Tablou / plachetă intitulat „Toamna luduşană 2009”
Dimensiuni: tablou - 20 x 15 cm; casetă – 28 x 23 x 3 cm.
Icoană, „Maica Domnului cu Pruncul Iisus” pictată pe suport
din material plastic, în ramă din lemn. Dimensiuni: 21 x 30 cm.
În partea superioară pe icoană este prins un bucheţel din flori
de câmp (flori artificiale).
Drapelul României este aşezat strâns, într-o casetă din lemn de
forma unei case stilizate (formă pentagonală) şi este însoţit de
un certificat de autenticitate. Drapelul se află în triunghiul din
partea superioară a casetei, iar certificatul în pătratul din partea
inferioară a casetei. Pe certificat este scris: „DRAPELUL
ROMÂNIEI ESTE OFERIT Domnului Traian Băsescu
Preşedintele României. Acest drapel este ultimul drapel
românesc arborat pe timpul participării trupelor române la
Operaţia IRAQI FREEDOM. A fost coborât de pe catarg cu
ocazia ceremonialului de încheere a misiunii în teatrul de
operaţii din Irak. 04 iunie 2009, TALLIL, IRAK şi este semnat
de Comandantul Contigentului Naţional şi Seniorul Naţional
Reprezentativ Gl. bg. Tomiţă Cătălin TOMESCU”.
Dimensiuni : latura pentagonului 30 cm.

Valoare
euro

Destinaţia
bunului

25

Patrimoniul
instituţiei

60

Patrimoniul
instituţiei

60

Patrimoniul
instituţiei

60

Patrimoniul
instituţiei

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

Bunuri primite cu titlu gratuit
Plachetă confecţionată din metal galben, sub formă de scut. Pe
o parte are în email stema Irakului, pe cealaltă parte sunt
drapelele SUA şi al Republicii Irak şi este înscrisă inscripţia
„President for Excelence by Gomman Ding General ****”. Pe
capacul casetei, confecţionată din lemn stă înscris MNF – I.
Dimensiuni: plachetă – 6 x 7,5 cm; casetă – 18,5 x 18,5 x 4
cm.
Vasul, de formă alungită, este confecţionat din sticlă colorată
portocaliu, cu irizaţii negre; pe vas este înscris, in relief:
„Domnului Preşedinte Traian Băsescu, Timişoara, 03.10.2009,
SC Oglinda SA”. Dimensiuni: L – 33,5 cm; l – 27,5 cm; h – 4
cm.

Valoare
euro

Destinaţia
bunului

60

Patrimoniul
instituţiei

45

Patrimoniul
instituţiei

64.

TRAIAN BĂSESCU

65.

TRAIAN BĂSESCU

66.

TRAIAN BĂSESCU

Plachetă de prezentare a CCIA Timiş Dimensiuni: 12 x 26 cm.

15

Patrimoniul
instituţiei

67.

TRAIAN BĂSESCU

Icoană – Sfânta Fecioară Maria (de formă ovală) este sculptată
în lemn. Pe o plăcuţă aplicată, în interior, pe capacul casetei
este scris „Un gând bun din partea bănăţenilor. Timişoara, 2 –
4 octombrie 2009, Muzeul Satului Bănăţean”. Dimensiuni:
sculptură - 39 x 22 cm, casetă – 45 x 28 cm.

80

Patrimoniul
instituţiei

68.

TRAIAN BĂSESCU

Plachetă aniversară „Ziua Jandarmeriei Române”

20

Patrimoniul
instituţiei

50

Patrimoniul
instituţiei

50

Patrimoniul
instituţiei

69.

TRAIAN BĂSESCU

70.

TRAIAN BĂSESCU

Carte ornamentală pe material textil, cu suport metalic pe care
este scris un verset din Biblie (Isaia 54:10); dimensiuni: 20 x
14 cm.
Icoană – Sfântul Gheorghe purtătorul de biruinţă, pictată pe
lemn, în ramă din lemn sculptat; dimensiuni: 16 x 21 cm.

Nr.
crt.
71.
72.

73.

74.

75.

76.

Numele şi
prenumele

Bunuri primite cu titlu gratuit

Tablou „Revenirea în sat”; pictură în ulei; autor: Georgeta
Pamfil Manta; dimensiuni: 35 x 30 cm.
Plachetă din metal aplicată pe suport din lemn. Pe plachetă este
marcată Sigla SIAS, deasupra căreia, pe fond tricolor este scris
TRAIAN BĂSESCU
„Inspectoratul General al Poliţiei”.
Dimensiuni: plachetă – 18 x 13 cm.
Plachetă din metal eloxat cu casetă de prezentare. Pe plachetă
este scris „Semper lex et scienta” – Sigla CNAI şi „Colegiul
TRAIAN BĂSESCU
Naţional de Afaceri Interne”.
Dimensiuni: plachetă – 18 x 13 cm; casetă – 22 x 17 x 3 cm.
Ceainic decorativ din porţelan, cu motive naţionale,
tradiţionale ruseşti (alb cu decoraţiuni albastre); pe partea
superioară a ceainicului sunt modelate, pe fiecare colţ, câte o
TRAIAN BĂSESCU
găina, iar pe capacul ceainicului, un cocoş. Autor artistul
plastic Azarova.
Dimensiuni: hartă – 13 x 14 x 6 cm; capac – 6 x 3 cm.
Plachetă aniversară - 25 de ani de la înfiinţarea Consiliului de
Cooperare al Golfului, 1981 – 2006. Plachetă metalică, pe
suport din textolit. Marginea plachetei este marcată de un
TRAIAN BĂSESCU
chenar în culorile alb, roşu, verde, negru şi maro; pe plachetă
este aplicată sigla organizaţiei, 25 şi scris 2006, 1981 şi o
inscripţie în limba arabă. Dimensiuni: 13 x 15 cm.
Tablou foto reprezentând pe E.S. Domnul Gurbangulî
Berdâmuhamedov, Preşedintele Turkmenistanului şi pe E.S.
TRAIAN BĂSESCU
Domnul Traian Băsescu, Preşedintele României călări pe cai;
dimensiuni: 60 x 90 cm
TRAIAN BĂSESCU

Valoare
euro

Destinaţia
bunului

80

Patrimoniul
instituţiei

20

Patrimoniul
instituţiei

20

Patrimoniul
instituţiei

120

Patrimoniul
instituţiei

40

Patrimoniul
instituţiei

50

Rămâne la
primitor

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

77.

TRAIAN BĂSESCU

78.

TRAIAN BĂSESCU

79.

TRAIAN BĂSESCU

80.

TRAIAN BĂSESCU

81.

82.

TRAIAN BĂSESCU

TRAIAN BĂSESCU

Bunuri primite cu titlu gratuit
Placheta/medalia este confecţionată din metal galben; pe partea
din faţă este scris în limbile engleză şi franceză „Republica
Arabă Egipt – Ansamblul de la SHOURA” , 1980 şi gravată o
clădire simbol acest ansamblu. Partea din spate este gravată cu
scriere arabă.
Dimensiuni: medalia – diametru 8 cm; caseta 15 x 15 x 4 cm.
Placheta/medalia este confecţionată din metal galben; pe partea
din faţă este gravat un palat (sus şi jos inscripţii în limba
arabă). Partea din spate are gravate 3 piramide; în partea de
jos este scris: H.E. Mr Traian Băsescu, 2007; spre exterior este
gravat un model decorativ.
Dimensiuni: medalia – diametru 8 cm; caseta 15 x 15 x 4 cm
Machetă confecţionată din lemn reprezentând o fântână de la
Întorsura Buzăului; dimensiuni: 20 x 15 X 37 cm
Machetă din lemn reprezentând şteampuri pentru prelucrarea
aurului de la Roşia Montană; dimensiuni: 29 x 18 x 18 cm.
Casetă - Municipiul Slobozia
- Medalie din metal galben pe care este încrustată stema
Municipiului Slobozia (Dimensiuni - Ø 7 cm).
- Copie a unui hrisov din anul 7122 (1614) al Domnitorului
Radu Mihnea, legat cu panglică tricoloră, în etui maron
(Dimensiuni - Ø = 5,5 cm; L = 38,5 cm).
- Drapelul Municipiului Slobozia (dimensiuni L = 137 cm; l =
100 cm).
Dimensiuni casetă: 44,5 x 32,5 cm.
Tablou - flori din flora spontană montană (flori de colţ
presate); autor Dan Marinescu; dimensiuni: 2 x 11,3 x 15,4 cm.

Valoare
euro

Destinaţia
bunului

40

Patrimoniul
instituţiei

40

Patrimoniul
instituţiei

25
25

Patrimoniul
instituţiei
Patrimoniul
instituţiei

25
25

Patrimoniul
instituţiei

25

25

Patrimoniul
instituţiei

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

Bunuri primite cu titlu gratuit
Tablou - flori din flora spontană de câmpie (flori de câmp
presate); autor Dan Marinescu; dimensiuni: 2 x 13,3 x 18,3 cm.
Ornament frunză în casetă de prezentare. Ornament
confecţionat din metal galben, montat pe suport din marmură.
De o ramură arcuită de laur este ataşată o coroană de lauri. Pe
suport, pe o plăcuţă este scris „Ministry of Tourism, Greek
National Tourism Organization, Bucharest Office”.
Dimensiuni: 9,3 x 5,5 cm; suport – 11 x11 x 3 cm.
Maramă din material textil, de culoare albă, brodată transversal
cu fir argintiu; dimensiuni: 200 x 50 cm.
Trusă pix - breloc, în casetă. Pix argintiu cu negru cu inscripţia
„80 . Institutului Oncologic ”Prof. dr. Ion Chiricuţă”.
Obiect decorativ reprezentând „Cina cea de taină” în casetă de
prezentare. Este realizat din sidef şi reprezintă pe Iisus Hristos
la masă cu cei doisprezece apostoli
Caseta de prezentare este îmbrăcată în catifea vişinie;
Dimensiuni: L = 52 cm; l = 15 cm; h = 17 cm; casetă + 59 x 18
x 18 cm.
Tablou „TABULA TRAIANA”. Pictură în cuţit, cu semnătura
autorului CM, intitulată „Tabula Traiana”; dimensiuni: 70 x 65
cm.
Tablou „Legături” realizat în anul 2008, cu semnătura
autorului; pictor Ştefan Marian; dimensiuni: 62 x 38 cm
Tablou decorativ, în creion, pe fond portocaliu; autor: Oren
Morafi – Liceul Lander Rent; dimensiuni: 31 x 23 cm.

83.

TRAIAN BĂSESCU

84.

TRAIAN BĂSESCU

85.

TRAIAN BĂSESCU

86.

TRAIAN BĂSESCU

87.

TRAIAN BĂSESCU

88.

TRAIAN BĂSESCU

89.

TRAIAN BĂSESCU

90.

TRAIAN BĂSESCU

91.

TRAIAN BASESCU Cheia orasului Praga – 16 iulie 2009

Valoare
euro

Destinaţia
bunului

25

Patrimoniul
instituţiei

50

Patrimoniul
instituţiei

40
25

Patrimoniul
instituţiei
Patrimoniul
instituţiei

150

Patrimoniul
instituţiei

80

Patrimoniul
instituţiei

80
40
25

Patrimoniul
instituţiei
Patrimoniul
instituţiei
Patrimoniul
institutiei

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

Bunuri primite cu titlu gratuit

Valoare
euro

Destinaţia
bunului

500

Patrimoniul
instituţiei

92.

ANCA ILEANA
ILINOIU

93.

IULIAN FOTA

Laptop TOSHIBA SATELLITE U 400 – 144; Model nr.
PSU40E – 03P00CA3; Seria nr. 88185772W.
Laptopul este nou, cu toate accesoriile, inclusiv cu geantă nouă
(TOSHIBA - neagră) pentru transport, manual de utilizare,
ghid de pornire rapidă, instrucţiuni de folosire în siguranţă şi
certificat internaţional de garanţie.
Caracteristici:
- Pentium T2390, 1024 MB + 1024 MB RAM 667 MHz - 160 GB HDD (5400 RPM) SATA
- 13 WXGA TRUBRITE TFT SCREEN
- DVD – SUPER – MULTI DRIVE (2-LAYER)
- 56k MODEM / LAN
- W – LAN (802.111B/G)/ BLUETOOTH
- WEB CAMERA
- MICROSOFT VISTA HOME PREMIUM 32 BIT
- 1 stilou Waterman

94.

IULIAN FOTA

- 1 tablou reprezentând capitala Azerbaidjanului, Baku

50

95.

IULIAN FOTA

- 1 statuetă de metal reprezentând un marinar american

30

96.

IULIAN FOTA

- 1 servietă neagră de piele

45

50

Rămâne la
primitor
Rămâne la
primitor
Rămâne la
primitor
Rămâne la
primitor

