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LISTA 

bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol și depuse  

la Comisia de evaluare din cadrul Administrației Prezidențiale în anul 2020 

 

1 euro =4,8694./31.12.2020 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Descrierea bunului care a fost oferit cu titlul  gratuit 

Valoare bunului 
Destinația bunului 

Euro Lei 

0 1 2 3 4 5 

1 KLAUS WERNER IOHANNIS 
Statuetă din metal și marmură, înălțime 27 cm, culoare neagră 

reprezentând un personaj feminin alături de un leu. 150 730,41 
Patrimoniul Administrației 

Prezidențiale 

2 KLAUS WERNER IOHANNIS 
Monedă de argint, cinci uncii, de formă rotundă, în protecție de plastic 

și cutie de pluș. 
50 243,47 

Patrimoniul Administrației 

Prezidențiale 

3 KLAUS WERNER IOHANNIS 
Busolă în casetă de lemn cu elemente metalice de culoare aurie 

dimensiuni 15×15cm. 
85 413,90 

Patrimoniul Administrației 

Prezidențiale 

4 KLAUS WERNER IOHANNIS 

Reprezentarea unei fețe umane din bronz în casetă de plastic, cu 

explicații pe fundal, ambalate într-o cutie de piele și pluș. Dimensiuni 

casetă 30×24,5×14 cm. 
175 852,15 

Patrimoniul Administrației 

Prezidențiale 

5 KLAUS WERNER IOHANNIS 

Tablou lucrat în lemn, reprezentând motive specifice din cultura 

Republicii Moldova cu aplicații de lemn în formă de viță de vie iar în 

interior imagine pictată. Pictură pe lemn reprezentând imaginea unui 

sat. Dimensiuni tablou 70×52,5cm. 

115 559,99 
Patrimoniul Administrației 

Prezidențiale 

6 KLAUS WERNER IOHANNIS 

Tablou reprezentând imaginea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. 

Pictură pe pânză în ulei cu ramă de culoare aurie. Dimensiuni 53×65 

cm. 
105 511,29 

Patrimoniul Administrației 

Prezidențiale 

7 KLAUS WERNER IOHANNIS 
Tablou, mărimea 40*30 cm, cu ramă din plastic de culoare maro ce 

reprezintă o ilustrație a Fregatei “Regina Maria.” 
76 370,08 

Patrimoniul Administrației 

Prezidențiale 
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8 KLAUS WERNER IOHANNIS 

Marcă distinctivă ce reprezintă drapelul României de mărime mijlocie 

cu prinderi și franjuri din mătase în casetă din lemn cu față transparentă 

cu mărimea 32*20 cm. Cutia are atașată o plăcuță de metal cu 

explicația aferentă. 

50 243,47 
Patrimoniul Administrației 

Prezidențiale 

9 KLAUS WERNER IOHANNIS 

Corabie de argint (în casetă de lemn), stilizată în cutie transparentă de 

mărime 23*21*9 cm, din plastic ambalat în cutie de catifea de mărimi 

27*24*14 cm, culoare vișinie. 
300 1.460,82 

Patrimoniul Administrației 

Prezidențiale 

10 KLAUS WERNER IOHANNIS 
Tablou de mărimi 33*28 cm, cu ramă de hârtie, Tablou abstract, culori 

tempera roșu, maro, negru și scrieri de tipar. 
60 292,17 

Patrimoniul Administrației 

Prezidențiale 

11 KLAUS WERNER IOHANNIS 

Album cu 141 de pagini cu vitrariile Catedralei Sf. Ioan din 

Magdeburg cu mărimea de 23*28 cm. Albumul este ambalat într-un 

plic verde de hârtie. 
50 243,47 

Patrimoniul Administrației 

Prezidențiale 

12 KLAUS WERNER IOHANNIS 

Replică după sabia Voievodului Ștefan cel Mare din metal de culoare 

aurie cu lungimea de 120cm și mâner stilizat. Sabia este în cutie de 

lemn de dimensiuni 150×30cm din pluș negru și interior roșu cu 

plăcuță explicativă din metal. 

300 1.460,82 
Patrimoniul Administrației 

Prezidențiale 

13 KLAUS WERNER IOHANNIS 

Vază ceramică, rotundă, cu înălțimea 40 cm, culoare roșie cu însemne 

chinezești în relief, așezată pe un suport de lemn. Vaza este ambalată în 

cutie de material cu dimensiuni 46×26cm, înălțime 16 cm cu interior de 

mătase. 

105 511,29 
Patrimoniul Administrației 

Prezidențiale 

14 KLAUS WERNER IOHANNIS 

Serviciu ceramic model chinezesc pentru servit ceaiul de culoare verde 

(jad). Serviciul conține 6 ceșcuțe fără toartă, 1 sită și 1 suport sită,        

1 ceainic și 1 suport ceai. Serviciul este ambalat într-o cutie de carton 

cu mărimea de 32*10 cm. 

180 876,50 
Patrimoniul Administrației 

Prezidențiale 

TOTAL 1.801 8.769,83  

 


