
Gala din Inimă pentru Viitor
ediția a VI-a

Albumul Reginei



” Dumnezeu întotdeauna mă ajută
când încep să mi se golească mâinile.”

Regina Maria în ”Jurnal de război” (II)



18:30 – 19:45

19:45 - 20:25  

20:20 – 20:40

20:40 - 21:20

21:10 - 21:25

21:25 – 22:00 

22:00 - 22:40 

Programul serii

MC Mirela Vassadi Blasius

Networking, înscrieri licitație silent & tombolă

Cină 

Film Regina Maria Bahai’i (Camelia Czicki)

Cuvânt de început

Prezentare activitatea fundației

Licitație live

Moment artistic - Agnes Toma, colecția „Maria, Îngerul Românilor”

Lansare „Albumul Reginei - O poveste cu sclipici”

Concert Horia Brenciu



Parteneri GOLD

Parteneri Gală



Pe intreaga durata a evenimentului puteti contribui la schimbarea vietii beneficiarilor nostri:

1. Participand la licitatia Silent care se desfasoara in lobby pe toata durata evenimentului

2. Cumparand bilete la Tombola pe toata durata evenimentului

3. Participand la Licitatia Live din sala

4. Achizitionand unul sau mai multe exemplare din editia Princeps a Albumului Reginei , imediat 
dupa lansarea acestuia

5. Completand  o promisiune de donatie pe pledge-cardul pe care il vei gasi pe masa

6. Facand o donatie in urna de pe masa 

Vă mulțumim!

6 căi de a ajuta în această seară



Rezultate 2017

SĂNĂTATE
• 2 Policlinici Sociale 

• 2400 de pacienți sociali 
fără venit înscriși de la 
deschidere

• aproape 5000 pacienți 
în total

• 15.654 de servicii 
medicale, din care: 

• 7938 de servicii 
cofinanțate

• 4200 servicii medicale 
gratuite

EDUCAȚIE
• 2 Centre educaționale 

• 30 de copii la Centrul 
din Băneasa

• 127 de copii la Clinceni

CAFENEA SOCIALĂ
Sheida coffe & Story
• 8100 cafele

• 10000 clienți

• 15 evenimente

UMANager
• 3 evenimente

• peste 400 participanți



”Numai acela care, în zilele noastre, îşi consacră viaţa slujirii 
întregii specii umane, este într-adevăr om” 
- Bahá’u’lláh- 

dr. Wargha Enyati 
Fondator Fundația Regina Maria

Vine cu precizie aproape de ceasornic în fiecare an, în 
preajma aniversării Reginei Maria, în luna octombrie și cu 
fiecare ediție care trece îmi dau seama că număr timpul în 
Gale din Inimă pentru Viitor. 

Pentru Fundația Inovații Sociale Regina Maria, timpul se 
măsoară altfel, în fapte bune și acțiune, pentru că minutele 
și secundele nu au mai putut fi de ajuns atunci când de 
munca echipei depind mii de oameni. Mi-am asumat acum 
35 de ani misiunea vieții de a o face cunoscută pe Regina 
Maria în toată frumusețea ei umană și spirituală și, mai 
ales, de a-i  pune în aplicare principiile sale de viață. 

Se împlinesc anul acesta 80 de ani de când Regina a trecut în 

lumea celor drepți și de când această inimă a rămas să bată 
prin felul în care noi continuăm să dăm înapoi oamenilor 
mai puțin norocoși ceva din ceea ce viața și credința ne-
au binecuvântat să avem. Fundația Inovații Sociale Regina 
Maria este răspunsul meu de astăzi. Iar Gala de anul acesta 
prinde în mănunchi toate valorile în care cred. 

Așa că nu putea exista o ocazie mai bună decât ca, în Anul 
Centenarului Marii Uniri, să evoc din nou misiunea sa 
caritabilă. 

Vă mulțumesc mult că ne sunteți din nou 
alături, an de an, într-o tradiție a faptelor bune,  
Ediția VI –Albumul Reginei - to be continued.



Policlinica socială Baba Novac

3100
ORE DE VOLUNTARIAT

14
MEDICI VOLUNTARI

2380
PACIENȚI FĂRĂ 

VENITURI 
înscriși de la înființare

186
PACIENȚI NOI
înscriși în 2017



Cristiana Mateoiu
Director Executiv al Fundației

A șasea Gală și al șaptelea an de când schimbăm vieți. 
Alinăm suferințe și dureri unor oameni pentru care 
ghinioanele s-au transformat în drame și sărăcia i-a 
condamnat la durere,  și dăm speranțe și aripi copiilor 
pentru care educația ar fi rămas doar un vis de neatins.

Peste 46.000 consultații si investigații medicale gratuite, 
pentru peste 5000 de pacienți in cele două policlinici.

Aproape 200 de copii care invață zilnic și cresc fericiți in 
centrele noastre educaționale sau care deja și-au luat 
zborul și se pregătesc să creeze o lume mai bună.

O cafenea socială care care iși donează profitul și care 
adună laolaltă oameni buni și frumoși.

15 conferințe de etică și peste 700 de oameni inspirați și 
incurajați să acționeze moral în toate acțiunile lor.

Cam asa arată, foarte pe scurt, rezultatele fundației 
noastre pînă azi.

Și nimic din toate acestea nu ar fi posibile fără oameni ca 
voi. Cei care sunteți astăzi aici.

Vă mulțumesc in numele miilor de vieți schimbate 
împreună.



Pacientii noștri



Parteneri GOLD

Parteneri Gală

Parteneri SILVER

Parteneri SILVER





Albumul Reginei

Albumul oferit Prințesei Marie (viitoarea Regina a 
României) ca dar la aniversarea de 7 ani de catre Lady 
Harrisson (in 29 oct 1882), dăinuie de 136 de ani, ascuns 
de ochii publicului, ulterior recuperat de dr Wargha 
Enayati, are acum șansa, prin dumneavoastră, să 
ajungă în casele românilor. 

Am ales ca anul acesta să vă oferim spre continuarea 
misiunii Reginei Maria un mic caiet de amintiri ce s-a 
dovedit a fi, în urma expertizei de specialitate conduse 
de istoricul de artă Adrian Buga, unul dintre cele mai 
importante documente legate de copilăria Majestății Sale. 

Am înțeles că acest volum, al primului cadou dorit de 
Crăciun, al cărților poștale anume alese, al micilor 
amintiri legate de casa părintească, al detaliilor pe 
care le descoperim înlănțuite în frumoasa desfășurare 
a unei copilării de poveste, este tocmai albumul care 
trebuie să vadă lumina tiparului într-un astfel de 
moment aniversar. Îi mulțumim dr Wargha Enayati 

și istoricului Adrian Buga pentru dezvăluirea acestei 
istorii, semnificativă prin poveștile pe care le descoperă 
în fiecare detaliu și care oferă ocazia unei călătorii 
sufletești emoționante în cunoașterea celei care a 
devenit simbol al Centenarului, al figurii puternice ce a 
marcat istoria României ultimilor o sută de ani.

Ne-am dorit astfel să oferim o carte frumoasă, care 
să facă un arc în timp între ideea unei mici colecții 
de ilustrate, pe care Majestatea Sa Regina Maria a 
început-o la vârsta de șapte ani, și colecția care a 
fost alcătuită cu obiecte ce i-au aparținut, urmând 
crezul Familiei Regale a României, prin care acești 
martori tăcuți ai istoriei pot să devină grăitori pentru 
generațiile viitoare.

Cartea pe care o țineți în această seară în mâini este 
felul în care am ales să oferim o fărâmă de bucurie 
celor pe care Regina însăși i-ar fi ocrotit și oblojit cu 
mâinile sale.

Lansare de carte

O poveste cu lipici



Moment Agnes Toma
Prezentarea Colecției „Maria, Îngerul Românilor”

„M-am alaturat cu mare drag echipei Fundatiei Regina 
Maria si am ales sa raspund cu mult entuziasm onorantei 
invitatii, deoarece am simtit ca impreuna ne putem 
vedea si auzi mai bine, si astfel putem construi puntile 
de care  societatea si oamenii au nevoie. Mai mult ca 
oricand, cu totii avem nevoie sa ne simtim solidari, sa 
putem crede. Ca nu suntem singuri, ca cineva, acolo 
sus, ne vegheaza si ne iubeste. Ca GRATIA e cu noi si 
prin noi. Si ca, de fapt, nu ne-a parasit niciodata…”

Agnes Toma



Concert Horia Brenciu

Pregatiti pentru dans?

In seara aceasta, prietenul nostru Horia Brenciu va fi 
alaturi de noi la finalul evenimentului!

„Când mă gândesc la viața mea și la tot ce mi  
s-a-ntâmplat în 25 de ani, știu că sunt cel mai norocos 
om din lume. Și totuși, sunt doar primii 25...”, spune 
Horia Brenciu, referindu-se la tot ceea ce au însemnat 
pentru el cei 25 de ani de carieră



Regulament

LIVE AUCTION

Licitația este organizată cu sprijinul consultantului Irina Bucur și al Galeriei de Artă Galateca.

1. Produsele scoase la licitație pot fi vizionate în catalog și în zona de expunere din lobby.

2. În timpul licitației cu strigare, plasați oferta dorită.

3. Dacă sunteți câștigător, semnalați unuia dintre voluntari pentru a semna fișa de licitație.

4. După eveniment veți primi informațiile necesare pentru a intra în posesia bunului câștigat.

Commissaire-priseur

Vlad Babenco



TABLOU REGINA MARIA 
LUCRARE EXECUTATĂ SPECIAL 
PENTRU ACEST EVENIMENT

 

Preț de pornire: 1 000 EUR

“În pictura sa, Maria Parascan dă viaţă istoriei regale 
a României, cu chipuri, peisaje şi simboluri. Nu este 
greu să constaţi o delicată atenţie acordată luminoasei 
imagini a reginei Maria a României, romantică şi 
curajoasă, cea căreia îi mulţumim pentru patriotism, 
artă şi cultură. Astfel o aflăm pe regină în pictura 
Mariei Parascan, delicată şi îngrijorată, curajoasă 
şi cutezătoare, uimită şi încântată. Cadrele ei sunt 
mângâiate de o lumină specială, înălţătoare, care ne 
transpune în vremuri de vitejie şi ne ostoieşte sufletele 
iubitoare de frumos”. (critic de artă dr Marius Tiţa)

Dimensiune: 60 x 55 cm

Tehnica: ulei pe panza



CATRE BUCOVINA CU NOUA 
MASINA SKODA SUPERB

Preț de listă: 600 EUR

Preț de pornire: 350 EUR

Week-end pentru doi in Vila Casa Baciu cu acces la SPA 
si degustare de vinuri si branzeturi. 

Pe un domeniu de 5.000 m2 te poți reîntoarce în mijlocul 
tradițiilor autentice bucovinene. Casa bătrânească cu 
pat din fân, casa din copac, crama îmbelșugată, stâna 
și iazul plin de pește sunt doar câteva din propunerile 
oferite de Casa Baciu pentru petrecerea timpului 
liber. Dorim ca fiecare clipă petrecută la noi să fie 
memorabilă.

Merge catre aceste plaiuri autentice cu o masina cu 
multi cai putere: noua Skoda Superb. 



TEAM BUILDING 
LA ACADEMIA TITI AUR 

Preț de listă: 1 800 EUR

Preț de pornire: 1000 EUR

Team building la Academia Titi Aur - Un eveniment 
memorabil, care se va desfășura pe autodromul 
Academiei Titi Aur, desfășurat după un program cu 
specific auto ce include noțiuni de conducere defensivă 
și activități distractive, inspirate din motorsport. 
Programul este calibrat pentru 10 persoane și se 
desfășoară pe durata unei jumătăți de zi. 



12 BILETE LA CONCERTUL CARITABIL DE CRĂCIUN: 
SUSȚINE 1 AN MEDICAMENTELE PT UN PACIENT!

 

Preț: 1 200 EUR

Luna decembrie e o luna speciala, asa ca e timpul sa 
mergi la un concert...caritabil! 

Mâinile lor salvează viețile în sala de operații, dar 
vindecă și sufletul pe scena Ateneului Român de peste 
63 de ani. Urgentiști, chirurgi, alergologi, nefrologi, 
neurologi, medici de familie – toți împărtășesc aceeași 
pasiune: muzica. Cu sute de concerte susținute pe 
scene naționale și internaționale, Orchestra Medicilor 
a fost și este în continuare un fenomen. 

Cu sprijinul prof. univ. dr. Mircea Penescu, concert- 
maestrul  si sub bagheta maestrului Iosif Ion Prunner,  
Orchestra Medicilor, va sustine  pe data de 7 decembrie 
pe scena Teatrului Evreiesc de Stat  un concert 
memorabil.
Medicii isi vor inlocui din nou instrumentele medicale 
cu instrumentele muzicale, transformand sala de 
operatii in sala de concerte, in beneficiul pacientilor 
sociali ai fundatiei.



WEEK-END DE LUX IN ZONA 
TOHANI PENTRU 10 PERSOANE

Preț de listă: 1 700 EUR

Preț de pornire: 1 200 EUR

Week-end de lux in zona Tohani

Scoate-ti echipa de top management din birou sau ia-ti 
cei mai buni prieteni  si bucurati-va de un weekend plin 
de relaxare in resortul exclusivist  Jardine Hills.  Cazare 
de lux, barbeque, jacuzzi si piscine, pranz sau cina la 
Ferma Dacilor, mancare traditional-romaneasca, si 
degustare de vin la Lacerta.

Pachetul este valabil pentru 10 persoane.

Cui se adreseaza –pentru Top managementul din 
compania ta sau pentru tine si prietenii tai

Jardin Hills



ROCHIE DIN COLECȚIA
“MARIA, ÎNGERUL ROMÂNILOR”

Preț de listă: 1 500 EUR

Preț de pornire: 1 000 EUR

O re-interpretare - in stil Agnes Toma - a portului 
national romanesc, o dezvoltare de ie, prezentata aici 
ca si rochie. Designerul a ales albul patinat pentru 
sugestia de “pur”, “ingeresc” dar si vintage, prin nuanta, 
in asociere cu albastru - reprezentat de broderia avand 
leit-motivul frunzei de vita de vie,  un simbol puternic 
care trimite spre radacinile - profunde si mereu vii, 
dar si asociate ideii de nobilitate,”de vita nobila” - ale 
poporului roman. Din voal fin de matase naturala, 
pe suport la culoarea pielii, “nude”, accesorizata cu 
un cordon multifunctional realizat manual in aceeasi 
idee, a vitei albastre - care poate fi purtat ca atare, ca 
si cordon, marcand talia usor coborata inspirata din 
moda anilor ‘20, sau ca accesoriu de cap - ROCHIA, prin 
suavitate si sugestie poate fi purtata  in egala masura 
ca si rochie de mireasa sau de dupa-amiaza.

Rochia se va executa la comanda, personalizata pe 
gustul cumparatorului



DISCUTIE SAVUROASA 
CU HORIA BRENCIU LA 
MOZZAFIATO

 

Preț de pornire: 300 EUR

Fie ca vrei sa vorbesti despre „lucruri simple”, fie 
ca vrei sa ii spui doar „hello”, Horia Brenciu are timp 
pentru tine! Petrece alaturi de el timp de calitate la cel 
mai select restaurant italian din Bucuresti.

„ Il miglior vino e quello bevuto con gli amici”



ABONAMENT CONCIERGE 
MEDICAL EXCLUSIVE, PENTRU 
TINE ȘI FAMILIA TA (3 PERSOANE)

Preț de listă: 500 EUR

Preț de pornire: 300 EUR

Un abonament complet de servicii medicale, bazat 
pe conceptul de Concierge Medicine: design inovativ 
de îngrijire medicală axat pe o relație apropiată 
între medic și pacient și un traseu medical cât mai 
facil. Abonamentul Concierge Medical reprezintă o 
abordare unică în sistemul medical privat din România 
deoarece fiecare pacient beneficiază de un Concierge 
Doctor dedicat coordonează tot traseul pacientului, 
până la rezolvarea problemei medicale. 

Abonamentul oferă acces la toate specialitățile 
medicale, la numeroase teste de laborator (la 
recomandarea medicului din rețea) și la investigații 
imagistice de înaltă precizie, precum CT și RMN, acces 
gratuit la consultații la medicii din programul Visiting 
Professors și puteți beneficia de second opinion 
gratuit, obținut de la o instituție medicală din afara 
țării. Serviciile medicale de urgență sunt acoperite 
integral de abonament.



CURS DE YACHTING
PENTRU DOI

Preț de listă: 1 000 EUR

Preț de pornire: 500 EUR

Este un curs pentru două persoane de pregătire pentru 
obținerea certificatelor internaționale de conducător 
de ambarcațiune de agrement categoriile C (maritim 
până la 6 mile marine în larg), D (ape interioare) și de 
manevrare a yachturilor cu vele.

În urma acestui curs, absolvenții vor deține cunoștințele 
teoretice necesare susținerii examenului pentru 
obținerea certificatelor internaționale de conducător 
de ambarcațiune de agrement clasele C și D și obținerea 
mențiunii S (sailing) și vor învăța deprinderile necesare 
pentru manevrarea ambarcațiunilor de agrement 
cu motor și vele cu lungime de 2,5 m până la 24 m, 
destinate utilizării în scopuri sportive şi recreative, la 
nivel de începători.

Have faith. Be bold. Sail free.

nergya



1 YEAR MEMBERSHIP  
TOP MANAGEMENT 
EXECUTIVES

Preț de listă: 2 000 EUR/an

Preț de pornire: 700 EUR

Next Gen Leaders Hub este o organizație de lideri 
creată pentru a oferi o combinație de oportunități 
de învățare, contribuție, distracție și de afaceri 
profesioniștilor excepționali, tuturor membrilor 
echipei de conducere a companiilor lor. 

Activitatea principală a Hub-ului se desfășoară prin 
întâlniri lunare, care funcționează ca o platformă 
pentru învățare, dezvoltare de afaceri și networking. 

Hubul oferă o configurație diversă de membri care au 
o experiență vastă în multe funcții și industrii diferite, 
un factor care sporește beneficiile unui grup divers 
de lideri care doresc să împărtășească cunoștințele și 
experiența lor.



21 TABLOURI 
REALIZATE DE COPIII DE LA 
AFTERSCHOOL-UL CLINCENI

Preț de listă: 120 EUR/bucată

Preț de pornire: 2 000 EUR toate

21 de tablouri realizate special de copiii de la 
afterschool-ul din Clinceni 

21 de copii din Clinceni ne arată cum se face artă la 6 
ani. 

Copiii sunt beneficiari ai Centrului Educațional Hero 
after school, un proiect social susținut de Fundația 
Inovații Sociale Regina Maria.

Talentul lor merita sustinut! 

Sumele colectate vor fi folosite pentru sustinerea 
atelierelor de pictura!



COSTUMUL DE TENIS 
AL SIMONEI HALEP

 

Preț de pornire: 800 EUR

Ești pasionat de tenis? Sau doar colecționar înrăit? 
Simona Halep a donat fundației costumul purtat în 
meciul versus Ons Jabeur, la China Open First Round 
| WTA, din data de 30 septembrie 2018 împreună cu o 
minge de tenis semnată chiar de ea.

‘’Am amintiri extraordinare de la cele două turnee la 
care am jucat la Moscova și aștept cu nerăbdare să joc 
din nou aici’’, a declarat Halep (27 ani), care a câștigat 
în capitala Rusiei titlul de campioană europeană 
Under-16, iar apoi turneul WTA în 2013. 

Halep a mai spus că e foarte mandră de actualul ei 
statut, de lider mondial, și mai ales de faptul că a reușit 
să rămană pe prima poziție în lume atât de mult timp. 



O ORĂ DE ZBOR PENTRU 3 
PERSOANE CU UN AVION 
PRIVAT CIRRUS SR22T 

Preț de listă: 750 EUR

Preț de pornire: 600 EUR

Cirrus Aviation SRL reprezintă în România compania 
americană Cirrus Aircraft, producătorul avioanelor 
cu piston din seria SR – un best-seller mondial - și al 
Vision Jet - primul avion privat cu un singur motor jet. 

Misiunea asumată de Cirrus Aircraft este aceea de a 
transmite o experiență aviatică de vârf atât din punctul 
de vedere al inovației, cât și al calității și siguranței 
pentru clienții săi. 

Avioanele din seria SR – SR20, SR22 și SR22T – sunt cele 
mai avansate tehnologic de pe piață la ora actuală și 
sunt lider de vânzări în ultimii ani, deținând circa 30% 
din piața mondială în anul 2017. 

Vision Jet este avionul jet proiectat să poată fi zburat 
de proprietar. Vision Jet este o adevărată revoluție în 
transportul privat, fiind ușor de zburat, de operat și de 
întreținut.



BRUNCH CU CRISTIAN MUNGIU 
IN JW STEAKHOUSE

 

Preț de pornire: 300 EUR

Marele regizor roman premiat de 5 ori la Cannes, 
Cristian Mungiu a acceptat sa isi doneze timpul in 
favoarea pacientilor si copiilor nostri si sa ia masa cu 
tine. Accepti?

Multumim JW Marriott pentru locatia oferita.

JW Steakhouse este un concept 100% american, servind 
specialități de vită USDA Black Angus și Aberdeen 
într-o atmosferă elegantă și relaxată.



SPRE HOTEL TELEFERIC
CU NOUL AUDI A6

Preț de listă: 550 EUR

Preț de pornire: 350 EUR

2 nopti cazare si drumul cu noul Audi A6 spre Teleferic 
Grand Hotel

Noul Audi A6, maşina oficială a Galei din inimă pentru 
viitor vă oferă experienţa unui Test Drive de weekend la 
munte, unde veţi putea descoperi confortul, eleganţa 
şi perfomanţa celei de-a 8-a generaţii a unui etalon din 
clasa business.

Acesta este timpul tău. Audi este mai mult. 

Noul Audi A6



TEE, KAFFEE UND KÜCHEN 
FÜR 8 AT THE GERMAN 
AMBASSADOR RESIDENCE

 

Preț de pornire: 300 EUR

Gazda:

Gladys Abankwa Meier-Klodt - soția ambsasadorului 

Invitația este valabilă timp de 6 luni.



COLIER CHOPARD 

Preț de listă: 1 450 EUR

Preț de pornire: 800 EUR

Lasati-va propriul stil sa se dezlantuie cu colectia 
Happy Diamonds, experimentati-va creativitatea, 
dati frau liber emotiilor! Dati forma ideilor care va fac 
atat de unice! Diamantele mobile plutesc in interiorul 
bijuteriilor Happy Diamonds, in ciuda tuturor legilor 
gravitatiei. Faceti cunostinta cu spiritul jucaus si vioi al 
colectiei iconice Chopard.

Specificatii

Brand: CHOPARD

Colectie: Happy Diamonds

Categorie: colier

Tip: dama

Material de baza: aur 750

Culoare metal: auriu

Alte materiale: diamant 0.05 ct.



Regulament

SILENT AUCTION

Licitația este organizată cu sprijinul consultantului Irina Bucur și al Galeriei de Artă Galateca.

1. Produsele scoase la licitație pot fi vizionate în catalog și în zona de expunere din lobby.

2. Alegeți produsul și completați suma pe care doriți să o oferiți în formularul de licitare aferent.

3. Verificați ultima sumă licitată la sfârșitul evenimentului.

4. Dacă sunteți câștigător, semnalați unuia dintre voluntari sau așteptați să fiți contactat în săptămâna 
ulterioară evenimentului.



ZENBOOK UX430 - VEZI
FRUMUSETEA FARA LIMITE

Preț de listă: 1 000 EUR

Preț de pornire: 500 EUR

ZenBook a reprezentat intotdeauna o categorie 
aparte in segmentul laptopurilor ultraportabile, dar 
elegantul si sofisticatul ZenBook UX430 reprezinta o 
noutate absoluta: am creat o solutie ZenBook de 13 
inchi destinata in mod special celor ce calatoresc mult, 
cu un ecran de dimensiuni mai mari, de 14 inchi, mai 
potrivit pentru sarcini de lucru! Pentru prima oara, 
nu mai trebuie sa faceti alegerea foarte dificila intre 
portabilitate si dimensiunea ecranului – incredibilul 
ZenBook UX430 atinge imposibilul oferindu-le pe 
amandoua! Design-ul sau subtire si usor, aspectul 
ZenBook consacrat si componentele de inalta 
performanta fac din ZenBook UX430 un sistem ultra-
performant ce poate fi transportat oriunde ati merge. 
Luati mai multe cu voi, intr-un spatiu mai compact!



CARICATURĂ ADRIAN BIGHEI
VREI O AMINTIRE CU ECHIPA TA?

Preț de listă: 400 EUR

Preț de pornire: 200 EUR

Vrei sa faci un cadou inedit sau pur si simplu vrei o 
amintire cu parte din echipa ta? Opteaza pentru o 
caricatura realizata de Adrian Bighei.

Poti alege o caricatura sketch cu 20 de persoane din 
compania/echipa ta.



LINEA MINI - UN LA MARZOCCO 
CLASIC ADAPTAT PENTRU 
ACASĂ

Preț de listă: 4 500 EUR

Preț de pornire: 3 000 EUR

Designul și performanțele recunoscute ale unui La 
Marzocco vin acasă în acest Linea Mini.

Inspirat de Linea Classic, Linea Mini are două boilere și 
un grup integrat de preparare care permit aparatului 
să atingă stabilitatea termică și eficiența energetică, 
specifică unui grup saturat, având o amprentă 
redusă. Linea Mini este realizată manual cu aceleași 
componente utilizate în espressoarele noastre 
comerciale pentru a asigura aceeași durabilitate 
pentru care Linea Classic a devenit faimoasă.

Cu PID și posibilitate de reglare a temperaturii, Linea 
Mini oferă toate caracteristicile necesare pentru a 
putea realiza un espresso perfect la domiciliu.



TABLOU CASTELUL PELEȘ

Spațiu magic al istoriei regale a României, Sinaia 
devine tărâm al inspirației celor ce pictează gânduri cu 
regi și regine, cu prinți și prințese. Maria Parascan este 
unul dintre acești maeștri ai penelului care descifrează 
poveștile și amintirile unor vremuri în care România 
era mare întru totul. 

Ca un maestru al curților regale, artista pictează 
portretele reginei Maria, ale lui Carol și Ferdinand, al lui 
Mihai, al tragicului Țar al Rusiei, dar și celebra coroană a 
reginei Maria, însemnele regale, castelul Peleș, inclusiv 
văzut din înalt, ca un cuib al dinastiei. Sunt toate acestea 
simboluri vibrante ale modernității statului român, în 
jurul lor gravitând esența ființei românești din clipele 
astrale ale făruririi unității naționale.

Artist: Maria Parascan

Tehnica: ulei pe panza

Dimensiuni: 80 x 107 cm

 

Preț de pornire: 800 EUR



TABLOU MARIA BALEA

Autor: Maria Balea

Dimensiunile : 30x 30 cm

Tehnică mixtă pe hârtie, 

Lucrare semnată și datată, dreapta jos, “Balea, (20)16”.

Preț evaluat: 250 EUR

Preț de pornire: 180 EUR



SEMINAR DE STIL PERSONAL 
CU RALUCA DOBROVOLSCHI 
PENTRU 20 PERSOANE

„Descoperă și dezvoltă-ți stilul personal”  seminar de 
stil personal cu Raluca Dobrovolschi- seminar pentru 
un numar de 20 de persoane cu o durata de 2h

ralucadobrovolschi.ro este cel mai argumentat 
și consistent blog de educație vestimentară din 
România. Seminariile susținute în comunități precum 
Band of Creators Fundația Calea Victoriei, precum 
și în companii din toate industriile, sunt interactive, 
originale și încărcate cu informații valoroase.

Workshopul „Descoperă și dezvoltă-ți stilul personal” 
vă promite că nu veți mai rămâne niciodată fără cuvinte 
în magazine, în fața dulapului cu haine sau înaintea 
unei întâlniri importante, pentru că în urma acestuia 
veți descoperi cum să vă transpuneți anatomia, 
personalitatea, preferințele și stilul de viață, în alegeri 
vestimentare  autentice și reprezentative. Preț de listă: 1 000 EUR

Preț de pornire: 500 EUR



CONSULTANȚĂ STRATEGIE 
COMUNICARE DE BRAND

Admiri mereu companiile care au o imagine de brand 
curată, relevantă pentru public și business, care 
comunică sincer, creativ și constant cu oamenii? 

Ai vrut dintotdeauna să ai și tu o astfel de echipă care 
să îi dea brandului tău un nou vibe, dar care respectă 
identitatea și valorile companiei? 

Atunci licitează pentru diARK agency și vei primi 
consultanță pentru brandul tău de la o echipă de 
profesioniști creativi și pasionați.

Preț de listă: 450 EUR/lună

Preț de pornire: 150 EUR



SUPER FOODS DAY- UN PACHET 
SĂNĂTOS PENTRU 50 DE 
COLEGI

Preț de listă: 300 EUR

Preț de pornire: 250 EUR

Rawdia “savoare, încântare, armonie și mai presus 
de toate, iubire. Toate astea le simţi de la primul 
contact cu oricare dintre preparatele noastre de 
hrană vie. Fiecare dintre ele este un gest de iubire şi 
recunoştinţa faţă de natură şi faţă de tine, cel care ştie 
să le aprecieze.”

Colegii tai se vor delecta cu un meniu vegan sanatos si 
savuros!

iubire. restul sunt ingrediente



SET 5 FOTOGRAFII DE AUTOR –
MEȘTEȘUGARI ROMÂNI

 

Preț de pornire: 250 EUR

Sorin Onisor este unul dintre cei mai cunoscuti 
fotografi romani. Imaginile pe care le surprinde cu 
satul romanesc primesc aprecierea tuturor, mergand 
peste hotare.

A facut initial fotografie din pasiune si a ajuns sa o 
practice ca si meserie caci a vazut ce sentimente 
frumoase trezeste o fotografie intr-un om. Acum, pe 
langa un stil de viata, este si o datorie pe care o are 
fata de tara sa si mai ales fata de satele si frumusetile 
naturale pe care le are.

Autor: Sorin Onisor

Dimensiuni: 60 x 45 cm

Fotografiile sunt tip tablou si sunt perfecte pentru 
decorarea biroului sau livingului tau.



TRAINING DE O ZI PENTRU 
6 DINTRE ANGAJAȚII TĂI -  
BY ZITEC 

Preț de listă: 800 EUR 

Preț de pornire: 550 EUR

Pentru Zitec inovația este modul principal prin care 
creștem. Abordăm oamenii, proiectele și experiențele 
deopotrivă într-un spirit de pionierat, oferind soluții 
noi care să răspundă cel mai bine intereselor clienților, 
echipei și societății în general.”

Achizitioneaza pentru compania ta un training intensiv 
si interactiv de Digital Marketing. La cursul nostru pot 
participa pana la 6 persoane.



ABONAMENT 1 LUNĂ ALL 
INCLUSSIVE PENTRU SERVICII 
ESTETICE DE INFRUMUSETARE

Preț de listă: 700 EUR

Preț de pornire: 450 EUR

AESTHETE - Prima Clinica Organica din Romania a 
lansat in exlusivitate in Romania primul Abonament 
ALL INCLUSSIVE pentru Servicii ESTETICE de 
Infrumusetare. Abonamentul inlude accesul lunar la 
toate serviciile din cadrul clinicii: Epilare definitiva 
laser FULL BODY+Tratament Facial Organic+ terapii 
pentru slabirea localizata: Criolipoliza si Lipoliza+ Un 
pachet de 7 sedinte de masaj ce include masajul facial, 
aticelulitic si relaxant.



ABONAMENT EPILARE 
DEFINITIVA LASER DIODA 
808NM

Preț de listă: 1 100 EUR

Preț de pornire: 600 EUR

Epilarea definitiva a devenit o necesitate. La AESTHETE 
epilarea definitiva se realizeaza cu ECOLASER dioda 
808nm - cea mai eficienta si mai noua tehnologie in 
domeniu ca ofera rezultate foarte bune atat pe parul 
inchis la culoare cat si pe cel blond. 

Abonamentul va ofera 4 sedinte de epilare FULL BODY.



ABONAMENT 1 AN  
LA FIT4YOU

Preț de listă: 300 EUR

Preț de pornire: 200 EUR

Nu ai mai ajuns de mult la sala?

Atunci acest voucher este pentru tine. Fit4you centrul 
ultramodern de remodelare corporala, recuperare 
medicala cu servicii de top si profesionisti in fiecare 
domeniu iti pune la dispozitie un abonament pentru 
un an in care iti vei tonifia corpul prin proceduri de 
remodelare corporala cu tehnologie de ultima ora  
pentru slabit si tonifiat rapid.

Abonamentul poate fi personalizat.

Sala se afla in zona Dorobanti



ABONAMENT 1 AN  
LA BABY SPA

Preț de listă: 1 870 EUR

Preț de pornire: 1 000 EUR

Baby Spa este un concept complex şi complet de 
educaţie acvatică bazat pe experienţă, servicii 
premium şi grijă pentru siguranţa şi sănătatea 
copilului. Dezvoltarea armonioasă a copiilor este cel 
mai important obiectiv Baby Spa, iar programele de 
activităţi sunt concepute pentru fiecare categorie de 
vârstă, de la bebeluş la copilul de 10 ani.

Abonamentul de 12 luni include 48 de sedinte pentru 
un copil cu varsta cuprinsa intre 4-18 luni.



2 BILETE DE AVION OFERITE DE 
BLUE AIR

Preț de listă: 400 EUR

Preț de pornire: 150 EUR

Calatoreste cu Blue Air. Alege-ti destinatia perfecta si 
zboara oriunde in Europa! 

Blue Air este prima companie aeriana romaneasca de 
tip low cost cu capital 100% privat, care a fost lansata 
pe 13 decembrie 2004. La momentul respectiv, Blue 
Air a fost ceva nou pentru Romania, fiind singura 
companie care oferea pasagerilor zboruri ieftine catre 
cele mai cautate si importante destinatii din Europa. 
Ideea din spatele infiintarii companiei a fost de a oferi 
oamenilor o alternativa sigura si accesibila de a zbura 
in lume. In anul 2012, Blue Air s-a clasat pe locul 3 in 
topul companiilor aeriene care deservesc Romania.

Calatorii valabile pana in 30 martie 2019; calatoria trebuie 
confirmata pana pe 30 oct 2018



SET TROLERE DE LUX 
ELLA ICON 

Preț de listă: 400 EUR

Preț de pornire: 250 EUR

Trolerele ELLA ICON te vor ajuta sa ai o vacanta ideala! 
Sunt perfecte pentru orice vacanta, incapatoare si 
spatioase. Iti vei putea depozita orice obiecte vrei tu 
in ele. 



CURS DESIGN VESTIMENTAR

Preț de listă: 600 EUR

Preț de pornire: 350 EUR

Modul de 4 luni in care inveti cum sa desenezi si sa 
croiesti o tinuta completa; Cursul se adreseza atat 
femeilor cat si barbatilor care doresc sa isi aprofundeze 
cunostintele in materie de design vestimentar. Se 
ofera diploma acreditata

Atelierele ILBAH este o scoala de referinta in Romania, 
care seteaza trenduri in domeniul Formarii Profesionale 
a adultilor. Proiectul a luat nastere la finalul anului 
2012 si se adreseaza persoanelor care sunt in cautarea 
unui loc de munca, celor care doresc sa-si consolideze 
pozitia in cadrul companiei unde lucreaza deja, dar si 
pasionatilor care vor sa-si transforme hobby-ul intr-o 
profesie.

Atelierele ILBAH pun la dispozitie peste 35 de cursuri 
acreditate de Autoritatea Nationala pentru Calificari, 
ce pot fi grupate in cinci domenii principale de 
activitate: Design, Fashion, Business, Cooking si Beauty.



COVOARE PERSANE

Preț de listă: 300 EUR/buc

Preț de pornire: 150 EUR/buc

Denumire: Ksak Kargai

Materiale: Lana

Dimensiuni: 135 x 98 cm

Denumire: Ghom Seide

Material: Mătase

Dimensiuni: 86 x 57 cm

Donatie: fam Enayati



COSTUM SEMNAT 
CĂTĂLINA PONOR

Preț de listă: 500 EUR

Preț de pornire: 200 EUR

Una dintre cele mai premiate gimnaste romane, 
Catalina Ponor a participat la Jocurile Olimpice 2004 
din Atena, Grecia si in 2012 la Olimpiada de la Londra. 
La Atena a castigat medalia de aur, ca membra in 
echipa romana de gimnastica.



BRĂȚARĂ NAUTICĂ
CONSTANTIN NAUTICS

Preț de listă: 300 EUR

Preț de pornire: 200 EUR

Bratara nautica Constantin Nautics este realizata 
manual, in atelierele din Romania, din materiale de 
inalta calitate folosite in yachting si sailing - parame 
(franghii de sustinere) si prindere tip ancora. Bratara 
cu prindere de aur este un produs din gama premium a 
brandului Constantin Nautics si are o greutate minima 
de 3.2 grame - 14k. Cutia in care este oferit produsul 
este din lemn de tei, lucrata manual si inscriptionata 
cu logoul companiei.



ANDREEA. SUFLET NOBIL

Preț de listă: 900 EUR

Preț de pornire: 550 EUR

Opera de arta apartine artistului Daniel Zlota care 
printr-un proiect cu totul inedit realizeaza o conversie 
a unei fotografii prin pictura. Practic aici preia o 
fotografie semnata de Sorin Onisor realizata intr-un 
sat sarac din Romania, langa Iasi, si o reinterpreteaza 
pe copila Andreea materializand nobletea sufletului ei 
prin elementele adaugate. Astfel nobletea sufletului ei 
prinde viata si materialitate si peretii casei de chirpici 
sunt acum din marmura, geamul casei devine o oglinda 
iar rama sa o frumoasa opera de arta in stil baroc.

“Am pastrat gestul de ajutor pe care fetita il cere, dar 
si privirea sa vie, pozitiva, optimista si plina de emotie.”

Pictura este realizata cu acrilic pe panza si este mixta 
ca si tehnica, dimensiuni 60X40cm.



MASA DE CAFEA DIN LEMN 
MASIV - T18-N04-1

Preț de listă: 800 EUR

Preț de pornire: 500 EUR

Masuta de cafea din lemn masiv lucrata dintr-o “felie” 
de arbore si picioare din metal.

Material: Lemn masiv, metal

Dimensiuni: 99 x 67 x 44 cm

Greutate: 20 Kg.

E   X   O   T   I   Q   U   E



COSTUM LA COMANDĂ FULL 
CANVAS GENTLEMEN’S CORNER

Preț de listă: 1 000 EUR

Preț de pornire: 500 EUR

Combinând un stil rafinat și un gust deosebit, 
Gentlemen’s Corner vă provoacă să vă bucurați de 
viață. Nuanțele frumoase ale costumelor business și 
modelele îndrăznețe ale jachetelor casual stau alături 
de alegerile clasice ale costumelor de ceremonie. 

Costumele pentru bărbați croite din cea mai bună 
lână sunt completate de cămășile delicate din bumbac 
egiptean și accesorii prețioase. Folosind cele mai noi 
materiale țesute de cele mai prestigioase fabrici din 
Biella, Italia, Gentlemen’s Corner și-a creat propriul 
stil, îmbinând ultimele trenduri ale modei masculine cu 
elemente atemporale. Stilul Gentlemen’s Corner este 
modern, folosind cele mai noi tehnologii în materie de 
țesături sau accesorii, dar în același timp respectând 
tradiția hainelor bărbătești de calitate.



BIJUTERIE DE ARGINT

Preț de listă: 100 EUR

Preț de pornire: 80 EUR

Brandul de bijuterii din argint Metropolitan Jewelry 
a aparut de curand din dorinta de a da aripi femeilor 
“sa zboare”. Asa cum spunea si clasicul William Blake 
“Nimeni nu are zbor prea inalt daca nu zboara cu aripi 
proprii”. 

Asadar, Metropolitan Jewelry  transforma bijuteriile 
in aripi pentru ca orice femeie care le poarta sa poata 
zbura.

Din inima pentru Gala organizată de Fundația 
Policlinicii Sociale Regina Maria o bijuterie de argint 
Metropolitan Jewelry. 

Gândurile noastre bune,  pline de speranța și lumina 
completează semnificația argintului. 

Fiind un metal alb, cu stralucire deosebita, asociata cu 
lumina lunii, argintul era din vremuri străvechi apreciat 
pentru efectele sale curative și benefice. 



CANAPEA
Mah Jong – Kenzo Takada

Preț de listă: 1 800 EUR

Preț de pornire: 1 000 EUR

In colaborare cu Roche Bobois, Kenzo Takada a creat o 
colecție unica de țesături, covoare si decoratiuni.

Pentru canapeaua MAH JONG, Kenzo Takada a fost 
inspirat de kimonosul vechi japonez și țesăturile 
folosite în teatrele Nô. 

Colecția “Nô Gaku” cuprinde trei variante de culori 
care simbolizeaza cele trei momente diferite ale zilei:

Asa - dimineața cu cele mai multe culori pastelate, 

Hiru - prânzul cu tonuri puternice roșii,

Yoru - seara cu tonuri masculine albastre.

Catifea in diverse culori, tesaturi cu modele diagonale 
si jacquard-uri atat in culori bogate, cat si subtile, sunt 
cateva elemente reprezentative ale acestei colectii 
exceptionale de tesaturi.



SET PAPION ȘI BATISTĂ DE 
BUZUNAR 

Preț de listă: 150 EUR

Preț de pornire: 80 EUR

Fie că este vorba de articole vestimentare ori 
accesorii, creaţiile designer-ului Gina Butiuc destinate 
segmentului masculin sunt răspunsul pentru bărbatul 
care doreşte ca imaginea sa să fie impecabilă, 
unică şi, în acelaşi timp, impregnată de un aer de 
originalitate. Cei 16 ani de experienţă în realizarea 
costumelor bespoke şi ca şi consultant de imagine işi 
spun cuvântul prin modul particular de integrare a 
accesoriilor în vestimentaţie astfel încât imaginea de 
ansamblu să transmită, în mod subtil, acel mesaj de 
forţă şi rafinament pe care barbatul actual doreşte 
să-l transmită despre sine.



TRICOU ȘI MINGE DE COLECȚIE

 

Preț de pornire: 300 EUR

Federatia Romana de Fotbal iti ofera un tricou si o 
minge de colectie. Tricoul are semnaturile fotbalistilor 
din echipa nationala a Romaniei, asa ca sigur esti fan-
ul unuia dintre ei, cel putin al portarului Tatarusanu ar 
trebui sa fii, la cate goluri a aparat pentru echipa. 

Iar mingea oferita are semnaturile Echipei nationale 
de fotbal Under-21, o minge pe care trebuie sa o ai, mai 
ales pentru ca nationala de tineret strange din ce in ce 
mai multi spectatori la meciurile lor. 



2 ROLE DE TAPET

Preț de listă: 600 EUR

Preț de pornire: 400 EUR

Landlessly a luat nastere din dorinta de a da viata 
peretilor prin creatii de design unice si deosebite. 
Artistii nostri picteaza manual fiecare design in parte, 
fiind o procedura ce necesita timp si multa implicare. 
Iar procesul se finalizeaza prin printarea acestor 
modele pe hartie de tapet de cea mai buna calitate.

Oferim doua role de tapet de 10mp/52 cm cu un design 
creat custom pentru tine sau la alegere din cele pe 
care le-am creat pana acum



PARFUM MY GEISHA

Preț de listă: 150 EUR

Preț de pornire: 80 EUR

My Geisha a luat nastere in urma unei pasiuni vechi 
pentru parfumuri, pasiune descoperita si aprofundata 
in urma calatoriilor in Emirate din ultimii 5 ani.

My Geisha nu este un simplu parfum unisex.

Pentru fete - este acea prietena care te invata si te 
ajuta sa fii senzuala si cuceritoare, irezistibila dar 
totodata enigmatica si delicata, iar pentru barbati - 
geisha la care fiecare dintre ei viseaza, cel putin o data 
in viata.

Aromele folosite sunt puternice, senzuale, usor 
pudrate, lemnoase, rafinate, smokey.

Nu sunt alese intamplator: fiecare in parte are un foarte 
puternic efect afrodisiac: vanilia, lemnul de santal, 
feromonii si restul ingredientelor folosite transforma 
parfumul intr-o adevarata ”arma” de cucerire.



VOUCHER CUMPARATURI ÎN 
VALOARE DE 3000 LEI

Preț de listă: 650 EUR

Preț de pornire: 450 EUR

DESIGNUL REPREZINTĂ PUTEREA DE A ÎNSUFLEȚI UN 
OBIECT PRINTR-O SIMPLĂ PRIVIRE!

Însuflețit de această idee a luat naștere brandul Maia 
Rațiu. Fiecare piesă Maia Rațiu s-a evidențiat mereu prin 
tehnicile de croi și standardele de calitate superioară. 
Toate colecțiile sunt realizate în România, în atelierele 
de specialitate din Cluj și din Maramureș. Pentru 
realizarea unei rochii este nevoie de aproximativ 48 
de ore în care 3 persoane își reunesc talentul, pasiunea 
pentru frumos și creativitatea pentru a croi adevărate 
piese de artă, articole de îmbrăcăminte unice din 
materiale 100% calitative: mătase naturală, bumbac și 
vascoză.

Toate rochiile sunt realizate manual, încă de la etapa 
de tăiere a bazei, coasere la mașină și asamblare a 
pieselor de tipar și până la montarea fermoarului, 
plisarea manuală a mătasei și controlul tehnic de 
calitate.



SET TUC TUC PENTRU 6 LUNI 

Preț de listă: 65 EUR

Preț de pornire: 50 EUR

Gecuta cu doua fete si compleul cu bluza si pantaloni 
vor incanta cu siguranta atat bebelusul care le va purta, 
cat si parintii. Tuc Tuc este un brand spaniol sinonim 
cu creativitatea si designul pentru hainute si accesorii 
pentru copii. Tuc Tuc reprezinta un stil de viata, care 
prezinta concepte precum distractie, aventura si 
indrazneala. Fiecare dintre colectiile lor ilustreaza 
identitatea companiei prin printuri originale, pline de 
culoare si de arta, oferind o imagine proaspata, in ton 
cu cele mai recente tendinte.



SET BIJUTERII MONOM

Preț de listă: 400 EUR

Preț de pornire: 250 EUR

Piesele fac parte din colectia IMPERFECT,  care ne 
provoacă să ne acceptăm imperfecțiunile și să le 
purtăm cu mândrie. Colecția ne face să ne întrebăm 
- Pentru a fi considerat “frumos” este nevoie să fie 
perfect? Pătrate cu colțuri îndoite, linii drepte îndoite 
ca niște panglici. Nicio piesă nu mai e perfectă. E cineva 
perfect?



SCULPTURA GREEN ANGEL

Preț de listă: 800 EUR

Preț de pornire: 500 EUR

O creație artistică din marmură ce conferă stil și 
personalitate spațiului, interior și exterior. Superba 
sculptura “Green Angel” se poate plasa în diferite 
locuri. Deseori așezată în mijlocul unei gradini, va 
atrage întreaga atenție, mediul înconjurător devenind 
un punct de atractie datorită aspectului antichizat 
și organic al piesei. Dispusă într-un colț, sculptura 
va ”lumina” zona respectiva, ajutând la o mai bună 
dinamică a spațiului. Sculptura se încadrează perfect 
atât într-un cadru clasic, cât și într-unul minimalist, 
modern.

Dimensiune: 135 x 47 cm

Greutate: 750 kg

inaltime: 110 cm

Utilizare: interior - exterior



MASĂ CAFEA ȘI LAMPĂ UNICATE

Preț de listă: 500 EUR

Preț de pornire: 430 EUR

SegWood Design este un brand fondat in anul 2018, din 
pasiunea de a crea piese de mobilier unice, de o calitate 
ireprosabila. Fiecare piesa este prelucrata manual, 
folosind lemn masiv, lemn stratificat si rasini, asa ca 
modelul si rezultatul final variaza de la o piesa la alta, in 
functie de esenta lemnului si de modalitatea de turnare 
a rasinii. Folosim cele mai bune materiale existente pe 
piata, astfel incat calitatea produselor noastre este 
incontestabila, indeplinind cele mai riguroase standarde. 

Rasina epoxidica poate sigila orice tip de material, 
astfel ca putem combina lemn solid, lemn stratificat 
sau chiar radacini, cu diferite decoratiuni ( flori, 
pietricele, etc). 

Procesul unei astfel de lucrari este unul foarte 
complex, de aceea durata de executie poate fi intre 
3-6 saptamani.

Se pot vinde si separat.



LAMPA SYNERGY

Preț de listă: 230 EUR

Preț de pornire: 180 EUR

Lampă de designer, difuzor și cooler „all-in-one”. 
Cu Synergy vă puteți bucura de lumina ambientală, 
muzica preferată și băuturile răcite. Oriunde doriți, 
ori de câte ori doriți. În parc, pe balcon sau pe plajă. De 
la o seară de vară racoroasa în grădina dvs. până la o 
după-amiază de iarnă rece rece în fața șemineului. Cu 
Synergy puteți crea atmosfera potrivită. 



4 ȘEDINTE DE TERAPIE PRIN 
PLUTIRE ȘI DEPRIVARE 
SENZORIALĂ ÎN SARE EPSOM

Preț de listă: 100 EUR 

Preț de pornire: 75 EUR

Terapia prin Plutire reprezintă o evadare din stresul şi 
zgomotul constant care ne înconjoară.

Plutirea ne ajută prin stimularea abilitaţii proprii 
naturale a organismului de vindecare si regenerare.

Bazinul contine 700 kg de apă şi 500 kg de săruri Epsom, 
menţinute la temperatura corpului, concentraţia 
mare de săruri ofera o senzaţie de imponderabilitate 
similară cu cea de plutire în spaţiu.

Bazinul are un design futurist, o capsulă închisă care 
blochează toate distragerile exterioare, simţurile, 
chiar şi gravitaţia.

Imponderabilitatea este dată de apa saturată cu 
sare Epsom, care permite fiecărui muşchi din corp sa 
ajungă la un nivel de relaxare completă. Ca şi în timpul 
unei meditaţii profunde, corpul şi mintea se destind 
intrând într-o stare de relaxare completă data de 
undele Theta pe care creierul le generează.



SET PORTELAN DECORAT 
MANUAL COLECTIA TESATURI 
ROMANESTI 

Preț de listă: 350 EUR

Preț de pornire: 250 EUR

Set portelan decorat manual din Colectia Tesaturi 
Romanesti compus din ceainic, doua cesti cu 
farfurioara si caseta.

Vine, firesc, în continuitate ideatică cu colecția 
”Călătorii”. Călătorind, înveți să prețuiești ce ai acasă, 
să-ți regăsești rădăcinile, tradițiile.

Colecția ”Țesături românești” reia o parte din temele 
inspirate din grafica artei noastre populare, pe 
care Wagner Arte Frumoase și Povești le-a folosit în 
decursul anilor. E vorba de o sursă de inspirație dragă 
atelierului Wagner Arte – scoarțele maramureșene.

Simbolurile grafice, prelucrate și transpuse pe 
porțelan, anii trecuți, în atelierul Wagner Arte, sunt 
acum recompuse, rafinate și esențializate. Acest 
minimalism ”etno” se distinge printr-o eleganță 
aparte.



Tombolă
Regulament

Orice bilet de 100 de lei înseamnă o șansă pentru un copil de a-și continua educația.

Valoarea produselor pe care le poți câștiga variază între 70 lei și 1 300 lei.

264 de premii și toate biletele sunt câștigătoare! Fiecare premiu conține în plus: o agendă ASUS, 2 bilete la 
simfonia Unirii - concert organizat de Ministerul Culturii la Sala Palatului, în 8 noiembrie - și ciocolată Stanimira 
House, produs creat special pentru Gală.



Premii
Produse cosmetice

Ședințe terapie prin plutire

Tratament facial organic cu Pevonia Botanica

Masaj facial organic + Masaj Anti-Stres 

Sesiuni City Hunt pentru 10 echipe

Voucher în valoare de 100 de lei - consumație în restaurant

Brățară ediție limitată Centenar România 100

Bilete la categ. A la concertul Carla’s Dreams

Produse de make-up

Jachete pentru vânt și ploaie, Jachete Sport, hanorac

Portofele, umbrele, căni, geantă sport

Coșuri cu ciocolată artizanală

Produse îngrijire personală

Cercei de designer

Bilete la teatru

Bilete la concertul de Crăciun al lui HORIA BRENCIU 

Trollere

1 CD înregistrat cu vioara Stradivarius, cu autograf Alexandru Tomescu

Pachet transformare imagine

Tricouri cu design grafic

oferite de
AVON

THE FLOAT ROOM

CLINICA AESTHETE

CLINICA AESTHETE

CITY HUNT 

TUDOR BURGERS

CONSTANTIN NAUTICS

BERARIA H

INGLOT

GROUPAMA

AUDI

MAYA

NALA

TRIA-ALFA

TEATRUL EVREIESC 

HORIA BRENCIU

ELLA ICON

Alexandru Tomescu 

Rebrand Yourself

Zerobrand



SĂRĂCIA
T E CONDAMNĂ
L A DURE RE



Luna decembrie e o luna speciala, asa ca e timpul sa 
mergi la un concert...caritabil!

Cu sprijinul prof. univ. dr. Mircea Penescu, concert- 
maestrul si sub bagheta maestrului Iosif Ion Prunner, 
Orchestra Medicilor va sustine un concert memorabil!

Medicii isi vor inlocui din nou instrumentele medicale 
cu instrumentele muzicale, transformand sala de 
operatii in sala de concerte, in beneficiul pacientilor 
sociali ai fundatiei.

Mâinile lor salvează viețile în sala de operații, dar 
vindecă și sufletul pe marile scene de spectacol de peste 
63 de ani. Urgentiști, chirurgi, alergologi, nefrologi, 
neurologi, medici de familie – toți împărtășesc aceeași 
pasiune: muzica. Cu sute de concerte susținute pe 
scene naționale și internaționale, Orchestra Medicilor 
a fost și este în continuare un fenomen.

Concertul Caritabil de Craciun

7 decembrie ora 19.00

Teatrul Evreiesc de Stat



Centrul educational Clinceni

127 COPII

fotografie

ACTIVITĂȚI:

pictură modelaj limbi străine it actorieteme



Centrul educational Băneasa

30 COPII
2 EDUCATOARE

1 PSIHOLOG

tenis

ACTIVITĂȚI:

artă înot limbi străine it acțiuni cu 
impact social

teme

7 VOLUTNARI
3 PĂRINȚI IMPLICAȚI 



Parteneri ORGANIZARE

Parteneri Gală

 

Parteneri MEDIA

Mulțumiri Speciale

Stanimira Chocolate House, pentru ciocolata cu chipul Reginei –ediție specială pentru Gală

Fotografi: Daniel Angelescu, Dan Mircea Iliescu, Eduard Voicu

Vestimentație: Alina Cernatescu 

Make-up: AVON, Roxana Luca



Vă multumim!



frm@fundatiareginamaria.ro
www.fundatiareginamaria.ro


