
 
                                                                                                                                 

LISTA BUNURILOR PRIMITE CU TITLU GRATUIT  
CU PRILEJUL UNOR ACŢIUNI DE PROTOCOL ÎN ANUL 2011 

 
 
Nr.crt Nume si prenume 

demnitar 
(funcţionar public) 

Denumire bun primit cu titlu                                  
gratuit 

Valuare Destinaţia 
bunului 

1 Mircea Dan Geoană Cutie de carton conţinând un bol din 
cositor fasonat, de formă 
semisferică, cu diametrul de 25 cm, 
având pe exterior gravată sigla 
Senatului Canadei, confecţionat în 
manufactura Aitkens. 

450 lei / 105,75 
euro 

Patrimoniul 
instituţiei  

2 Mircea Dan Geoană Farfurie din ceramică albă, cu 
diametrul de 28 cm, având în centru o 
decalcomanie reprezentând harta 
Republicii Moldova şi inscripţia 
“Moldova - Suvenir”. 

34 lei / 8 euro Patrimoniul 
instituţiei 

3 Mircea Dan Geoană Serviciu de cafea confecţionat din 
antimoniu nichelat, format dintr-un 
ceainic, cu înălţimea de 26 cm, 6 
cupe, cu înălţimea de 7 cm, şi o 
tăviţă, cu diametrul de 24 cm, toate 
decorate în relief cu motive de 
inspiraţie orientală. 

106 lei / 25 
euro 

Patrimoniul 
instituţiei 

4 Mircea Dan Geoană Pictură în ulei cu intarsii din cupru şi 
lăcuită, executată pe o placă din 
piatră, şi montată într-o ramă din 
lemn, având dimensinile  21x16 cm, 
reprezentând stilizat scena Naşterii 
Domnului din Bethlehem. 

255 lei / 60 
euro 

Patrimoniul 
instituţiei 

5 Mircea Dan Geoană Cutie de carton conţinând o scrumieră 
rectangulară din porţelan alb, cu 
latura de 17 cm, având în centru o 
decalcomanie reprezentând sigla 
Senatului Franţei, şi un chenar pictat 
manual, model “Allee Royale”, 
manufactura Raynaud, Limoges. 

255 lei / 60 
euro 

Patrimoniul 
instituţiei 

6 
 

Mircea Dan Geoană Album fotografic cu reproduceri de 
artă din Palais Bourbon, intitulat 
“Albin Michel – L’Assemblée 
Nationale”. 

106 lei / 25 
euro 

Patrimoniul 
instituţiei 

7 Titus Corlăţean Casetă conţinând o ceaşcă de cafea cu 
farfurioară, având diametrele de 5 cm, 
respectiv 10 cm , imprimate cu o 
decalcomanie de bronz auriu pe un 
fond azuriu, desen cu motive 
orientale. 

62,70 lei / 15 
euro 

Restituit 
primitor 



8 Titus Corlăţean Album monografic intitulat “Istanbul 
and the Grand Bazaar”, autori O. 
Kuçukerman şi K. Mortan. 

126 lei / 30 
euro 

Restituit 
primitor 

9 Cristian Diaconescu Casetă pluşată conţinând o farfurie 
din porţelan, cu diametrul de 19 cm, 
imprimată cu o decalcomanie de 
culoare albastră cu un desen cu 
motive orientale. 

50,20 lei / 12 
euro 

Patrimoniul 
instituţiei 

10 Mircea Dan Geoană Stilou cu bilă confecţionat din răşină 
de culoare maron cognac şi placat cu 
argint, marca Graf von Faber Castell, 
model Guilloche, purtând inscripţia în 
limba franceză “Ministerul Afacerilor 
Externe – Luxembourg”. 

417,80 lei / 100 
euro 

Patrimoniul 
instituţiei 

11 
 

Mircea Dan Geoană Album fotografic intitulat 
“Parlamentarisches Bilderbuch”. 

49 lei / 12 euro Patrimoniul 
instituţiei 

12 Mircea Dan Geoană Stilou cu peniţă din aur 14C 585,  de 
culoare neagră, marca Pelikan, model 
M 50, purtând inscripţia “Bundesrat”. 

286 lei / 70 
euro 

Patrimoniul 
instituţiei 

13 Mircea Diaconu Suport din cristal şlefuit pentru cărţi 
de vizită, de formă semirotundă, cu 
diametru de 9 cm, manufactura Rűckl 

73,54 lei / 18 
euro 

Restituit 
primitor 

14 Cristian Diaconescu Platou din cristal şlefuit, de formă 
rotundă, cu diametru de 17 cm, 
manufactura Rűckl. 

196,12 lei / 48 
euro 

Patrimoniul 
instituţiei 

15 Petru Filip Suport din cristal şlefuit pentru cărţi 
de vizită, de formă semirotundă, cu 
diametru de 9 cm, manufactura Rűckl 

73,54 lei / 18 
euro 

Restituit 
primitor 

16 Petre Daea Bol din cristal şlefuit, de formă 
rotundă, cu diametru de 13 cm şi 
înălţimea de 7 cm, manufactura Rűckl 

183,86 lei / 45 
euro 

Restituit 
primitor 

17 Mircea Dan Geoană Casetă acoperită cu vinilin de culoare 
verde conţinând o machetă din metal 
de culoare aurie, gravată şi polisată, 
având dimensiunile aprox. 24x20x16 
cm, reprezentând clădirea 
Parlamentului saudit, formată din trei 
corpuri şi acoperită cu o cupolă arabă, 
montată pe o placă din lemn de 
dimensiuni 26x24 cm, purtând 
inscripţia “Kingdom of Saudi Arabia 
– Shura Council 1927”. 

776,30 lei / 190 
euro 

Patrimoniul 
instituţiei 

18 Cristian Diaconescu Casetă de lemn acoperită cu pluş 
verde conţinând un trofeu din tablă 
aurită având formă de potir cu baza 
pătrată şi cupa piramidală, cu 
dimensiunile 30x17x17cm, gravată cu 
sigla Consililui şi inscripţia 
“Kingdom of Saudi Arabia – Shura 
Council”. 
 

612,90 lei / 150 
euro 

Patrimoniul 
instituţiei 



19 Mircea Dan Geoană Casetă din lemn acoperită cu mătase 
de culoare grena conţinând o lampă 
din porţelan de formă ovoidală, având 
diametrul mare de 30 cm, de culoare 
albă şi decorată cu un desen floral de 
culoare verde, şi având o bază tot din 
porţelan, în formă de disc, cu 
diametrul de 15 cm, de culoare verde. 

495,50 lei / 120 
euro 

Patrimoniul 
instituţiei 

20 Cristian Diaconescu Tablou (rulou) din mătase naturală, 
ţesut mecanic, de dimensiuni 150x60 
cm, reproducând o stampă clasică 
reprezentând un peisaj cu două păsări 
flamingo. 

289 lei / 70 
euro 

Patrimoniul 
instituţiei 

21 Mircea Dan Geoană Platou din metal aurit şi lustruit, de 
formă rotundă, având diametrul  de 
15 cm, şi în centru un disc mic cu o 
serigrafie reproducând o imagine a 
clădirii Parlamentului elen din 1841. 

516,13 lei / 125 
euro 

Patrimoniul 
instituţiei 

22 Mircea Dan Geoană Album fotografic intitulat “Waldstein 
Palace in Prague”. 

165,16 lei / 40 
euro 

Patrimoniul 
instituţiei 

23 Mircea Dan Geoană Album fotografic intitulat “The Story 
of Prague Castle”. 

206,45 lei / 50 
euro 

Patrimoniul 
instituţiei 

24 Mircea Dan Geoană Casetă din lemn conţinând o statuetă 
din cristal turnat, tip Lalique, 
reprezentând un leu, cu înălţimea de 
18cm, care se sprijnă pe un scut pe 
care este reprezentată sigla Senatului 
Rep. Cehe, plasat pe un soclu pătrat 
pe care este gravată în limbile cehă şi 
engleză inscripţia “Senatul 
Parlamentului Republicii Cehe”, 
manufactura Frantisek Halama. 

1632,25 lei / 
250 euro 

Patrimoniul 
instituţiei 

25 Mircea Dan Geoană Set de 6 pahare mici, fără picior, 
pentru rachiu, cu diametrul de 4cm şi 
înălţimea de 6cm, din cristal turnat şi 
şlefuit. 

268,38 lei / 65 
euro 

Patrimoniul 
instituţiei 

26 Titus Corlăţean Casetă conţinând un platou ceramic 
de formă rotundă cu marginile 
dantelate, având diametrul de 24 cm, 
de culoare albastră, desenat cu motive 
orientale. 

62 lei / 15 euro Restituit 
primitor 

27 Mircea Dan Geoană Covor din lână ţesut manual, având 
dimensiunile de 206x125cm, de 
culoare bej şi decorat cu motive 
geometrice, manufactura Serdar din 
Turkmenistan. 

2126,45 lei / 
515 euro 

Patrimoniul 
instituţiei 

28 Mircea Dan Geoană Compendiu în două volume, în limba 
engleză, intitulat “Plantele medicinale 
din Turkmenistán”, autor Gurbanguly 
Berdimuhamedov. 
 

103,20 lei / 25 
euro 

Patrimoniul 
instituţiei 



29 Mircea Dan Geoană Compendiu despre cai, în limba 
engleză, intitulat “Akhalteke – 
Mândria şi gloria noastră”, autor 
Gurbanguly Berdimuhamedov.  

82,60 lei / 20 
euro 

Patrimoniul 
instituţiei 

30 Mircea Dan Geoană Ceas electronic cu quarz de perete, 
montat pe un suport din lemn ce imită 
o farfurie populară ucraineană, cu 
diametrul 30 cm, pictată cu flori 
colorate pe un fond de culoare neagră. 

206,45 lei / 50 
euro 

Patrimoniul 
instituţiei 

31 Cristian Diaconescu Suport pentru lâmânare din sticlă 
incoloră, în formă de cupă rotundă şi 
conică, cu înălţimea de 7 cm, 
manufactura Reijmyre, Suedia. 

41,30 lei / 10 
euro 

Patrimoniul 
instituţiei 

32 Titus Corlăţean Suport pentru lâmânare din sticlă 
incoloră, în formă de cupă rotundă şi 
conică, cu înălţimea de 7 cm, 
manufactura Reijmyre, Suedia. 

41,30 lei / 10 
euro 

Restituit 
primitor 

33 Mircea Dan Geoană Pictură în ulei montată într-o ramă din 
lemn, având dimensinile  20x11 cm, 
autor David Gogoshlidze, 
reprezentând în manieră naivă o scenă 
cu un cavaler, o domniţă şi un balaur 
roşu, purtând o placheta cu inscripţia 
în limba engleză “Prezentat de David 
Bakradze preşedintele Parlamentului  
Georgiei”.  

498,80 lei / 120 
euro 

Patrimoniul 
instituţiei 

34 Titus Corlăţean Pictură în tempera montată într-o 
ramă din lemn, având dimensinile  
30x23 cm, autor necunoscut, 
reprezentând în manieră modernă în 
culori verde, roşu şi albastru o scenă 
cu un personaj masculin, un arbore şi 
două păsări, purtând şi o placheta cu 
inscripţia în limba engleză “Prezentat 
de David Bakradze, preşedintele 
Parlamentului Georgiei”. 

498,80 lei / 120 
euro 

Restituit 
primitor 

35 Teodor Meleşcanu Tablou (rulou) din mătase, ţesut 
mecanic, de dimensiuni 50x28 cm, 
reproducând în alb şi negru o stampă 
clasică reprezentând un peisaj cu 
stânci. 

125,30 lei / 30 
euro 

Restituit 
primitor 

36 Titus Corlăţean Casetă conţinând un platou din metal 
nichelat de formă rotundă cu 
marginile dantelate, având diametrul 
de 25 cm şi gravate în centru 
imaginea clădirii Senatului pakistanez 
şi incripţia ”Presented by Chairman – 
Senate of Pakistan – Islamabad”. 

217,50 lei / 50 
euro 

Restituit 
primitor 

37 Raymond Luca Casetă conţinând un platou din metal 
nichelat de formă rotundă cu 
marginile dantelate, având diametrul 

217,50 lei / 50 
euro 

Restituit 
primitor 



de 25 cm şi gravate în centru 
imaginea clădirii Senatului pakistanez 
şi incripţia ”Presented by Chairman – 
Senate of Pakistan – Islamabad”. 

38 Georgică Severin Casetă conţinând un platou din metal 
nichelat de formă rotundă cu 
marginile dantelate, având diametrul 
de 25 cm şi gravate în centru 
imaginea clădirii Senatului pakistanez 
şi incripţia ”Presented by Chairman – 
Senate of Pakistan – Islamabad”. 

217,50 lei / 50 
euro 

Restituit 
primitor 

39 Titus Corlăţean Covor din lână ţesut manual, având 
dimensiunile de 68x120cm, de 
culoare bleumarin şi decorat cu 
motive geometrice. 

651,15 lei / 150 
euro 

Restituit 
primitor 

40 Titus Corlăţean Urnă rotundă cu capac din lemn, 
având diametrul mare de 10cm şi 
înălţimea de 15cm, pictată cu motive 
geometrice de culoare albastră. 

65,11 lei / 15 
euro 

Restituit 
primitor 

41 Raymond Luca Urnă rotundă cu capac din lemn, 
având diametrul mare de 10cm şi 
înălţimea de 15cm, pictată cu motive 
geometrice de culoare albastră. 

65,11 lei / 15 
euro 

Restituit 
primitor 

42 Georgică Severin Urnă rotundă cu capac din lemn, 
având diametrul mare de 10cm şi 
înălţimea de 15cm, pictată cu motive 
geometrice de culoare albastră. 

65,11 lei / 15 
euro 

Restituit 
primitor 

43 Titus Corlăţean Album fotografic intitulat 
« Animating the Inanimate - Puppet 
Theatre in Pakistan » şi o păpuşă din 
carton presat şi pânză, avănd 
înălţimea de 40cm, reprezentând un 
personaj masculin îmbrăcat în ţinută 
tradiţională de culoare vişinie. 

130,23 lei / 30 
euro 

Restituit 
primitor 

44 Titus Corlăţean Casetă conţinând o fructieră din metal 
nichelat de formă rotundă cu 
marginile dantelate, având diametrul 
de 20 cm şi înălţimea de 8cm, şi 
gravate în centru stema provinciei şi 
incripţia ”With compliments -  Chief 
Minister Punjab – Pakistan”. 

260,46 lei / 60 
euro 

Restituit 
primitor 

45 Titus Corlăţean Album fotografic intitulat 
”Governor’s House - Lahore”. 

86,82 lei / 20 
euro 

Restituit 
primitor 

46 Titus Corlăţean Set de birou compus  dintr-o mapă 
format A4, două portofele, un port 
visit-card şi un port chei, toate din 
piele de culoare maron. 

217,50 lei / 50 
euro 

Restituit 
primitor 

47 Titus Corlăţean Casetă conţinând un platou din metal 
argintat de formă pătrată, având latura 
de 20 cm, gravat cu motive orientale 
şi în centru stema provinciei Punjab şi 

282,17 lei / 65 
euro 

Restituit 
primitor 



incripţia ”Punjab Board of Investment 
and Trade”. 

48 Titus Corlăţean Casetă cu fereastră din sticlă 
conţinând un platou din metal 
argintat, cizelat, de formă 
rectangulară, 30x20 cm, având gravat 
în relief în centru profilul unui leu din 
mitologia babiloniană şi incripţia 
”Irak”. 

434,10 lei / 100 
euro 

Restituit 
primitor 

49 Titus Corlăţean Casetă cu fereastră din sticlă 
conţinând un platou din metal 
argintat, cizelat, de formă rotundă, cu 
diametrul de 15 cm, având gravat în 
relief în centru profilul unei porţi 
babiloniene şi incripţia ”Iraq”. 

325,58 lei / 75 
euro 

Restituit 
primitor 

50 Mircea Dan Geoană Casetă din carton conţinând un album 
cu imagini imprimate pe mătase, de 
dimensiuni 25x16 cm, intitulat “Ten 
Views of West Lake on Silk”. 

151,90 lei / 35 
euro 

Patrimoniul 
instituţiei 

51 Mircea Dan Geoană Casetă din carton conţinând o 
plachetă din bronz, de formă 
rectangulară, 18x14cm, reproducând 
un mozaic antic ce reprezintă o 
amforă încadrată de două păsări, de 
culoare bej pe un fundal gri, înrămat 
sub formă de tablou, 25x29cm, şi 
purtând inscripţia “Presented by The 
President of the Republic of 
Macedonia – H.E. Gjorge Ivanov”. 

250 lei / 57,60 
euro 

Patrimoniul 
instituţiei 

52 Titus Corlăţean Casetă conţinând o figurină din metal 
argintat, reprezentând stilizat un 
porumbel al păcii, având înălţimea de 
7 cm şi lungimea de 14 cm, fixat pe 
un soclu paralelipipedic din material 
plastic, având pe laturi gravată, în 
limbile evrit, arabă şi engleză, 
incripţia ”Dăruieşte pacea pe pământ 
şi fericire veşnică locuitorilor săi – 
Knesset - Ierusalim”. 

257,80 lei / 60 
euro 

Restituit 
primitor 

53 Titus Corlăţean Casetă conţinând o figurină din metal 
argintat, reprezentând stilizat un fruct 
de rodie, având diametrul de 6 cm, 
manufactura Hazorfim. 

150,40 lei / 35 
euro 

Restituit 
primitor 

54 Titus Corlăţean Album fotografic intitulat “Skyline 
Jerusalem”. 

107,40 lei / 25 
euro 

Restituit 
primitor 

55 Titus Corlăţean Casetă conţinând o plachetă de formă 
elipsoidală, cu diametrul mare de 26 
cm, acoperită cu plăcuţe din sidef, 
având în centru un basorelief 
reprezentând scena Naşterii 
Domnului şi dedesubt  imprimată 

257,80 lei / 60 
euro 

Restituit 
primitor 



imaginea Bisericii Nativităţii din 
Bethlehem, iar pe contur inscris textul 
“God Bless Our Home - Jerusalem”, 
montată pe un suport din material 
plastic, de formă paralelipipedică, 
purtând o altă inscripţie “Palestine 
National Liberation Movement 
FATEH”. 

56 Titus Corlăţean Casetă din lemn lăcuit, având 
dimensiunile de 27x18x5 cm,  având 
pe capac montate 6 plăcuţe ceramice 
smălţuite, de formă pătrată, sgrafitate 
şi pictate în culori vii, reprezentând 
imagini de arhitectură urbană arabă, 
elaborate de artistul ceramist Faten 
Neiroukh. 

128,90 lei / 30 
euro 

Restituit 
primitor 

57 Titus Corlăţean Casetă conţinând o cochilie a 
jumătate de scoică şlefuită, cu 
diametrul mare de 17 cm, având 
montat în centru un basorelief din 
sidef reprezentând scena Naşterii 
Domnului şi dedesubt  înscrisul 
“Bethlehem”. 

171,80 lei / 40 
euro 

Restituit 
primitor 

58 Titus Corlăţean Cutie conţinând o cochilie a jumătate 
de scoică şlefuită, cu diametrul mare 
de 12 cm, având montat în centru un 
basorelief din sidef reprezentând 
scena Naşterii Domnului şi dedesubt  
înscrisul “Bethlehem”. 

86 lei / 20 euro Restituit 
primitor 

 


