
 

 

LISTA BUNURILOR PRIMITE CU TITLU GRATUIT 

CU PRILEJUL UNOR ACŢIUNI DE PROTOCOL ÎN ANUL 2012 

 

 

Nr.crt Nume si prenume 

demnitar sau 

funcţionar public 

Denumire bun primit cu titlu                                  

gratuit 

Valoare Destinaţia 

bunului 

1. Titus Corlăţean Platou metalic simplu nichelat, de 

formă rotundă, cu diametrul de 25 

cm, având în centru serigrafiate o 

siglă compusă din drapelele Turciei şi 

Uninii Europene şi textul “ With 

Compliments - Egemen Bagiş - 

Minister for European Union Affairs 

and Chief Negociator” 

176,60 lei / 40 

euro 

Restituit 

primitor 

2. Titus Corlăţean Ediţie trilingvă: azeră, engleză şi 

franceză, a volumului “ Musa Urud – 

Două călătorii în Urud”. 

85 lei / 19,25 

euro 

Restituit 

primitor 

3. Titus Corlăţean Plachetă de formă elipsoidală, cu 

diametrul mare de 26 cm, acoperită 

cu plăcuţe din sidef, având în centru 

un basorelief reprezentând scena 

Cinei cea de Taină şi dedesubt  

imprimat textul “The Last Supper”, 

montată pe un suport din material 

plastic, de formă paralelipipedică, 

purtând o altă inscripţie “Minister of 

Agriculture - Ahmad Majdalani - 

Palestine”. 

265 lei / 60 

euro 

Restituit 

primitor 

4. Vasile Blaga Ceas de mână marca Longines, model 

“La Grande Classique”. 

3.125 lei / 700 

euro 

Patrimoniul 

instituţiei 

5. Vasile Blaga Carafă cu mâner din cositor fasonat, 

în formă de pară, cu diametrul de 12 

cm şi înălţimea de 20 cm, având pe 

exterior aplicată în relief sigla 

Camerei Comunelor din Canada, 

confecţionată în manufactura Aitkens. 

625 lei / 140 

euro 

Restituit 

primitor 

6. Vasile Blaga Tablou (rulou) din mătase naturală, 

cu dimensiuni 100x40 cm, ţesut 

mecanic, ilustrat cu un desen 

reprezentând un peisaj cu Marele Zid. 

320 lei / 71,70 

euro 

Restituit 

primitor 

7.  Mircea Geoană Plachetă de formă elipsoidală, cu 

diametrul mare de 26 cm, acoperită 

cu plăcuţe din sidef, având în centru 

un basorelief reprezentând scena 

Cinei cea de Taină şi deasupra  

imprimat textul “God Bless our 

Home - Jerusalem”. 

114,40 lei /  25 

euro 

Patrimoniul 

instituţiei 

8. Georgică Severin Coprină din bumbac, cu dimensiunile 

de 70x35 cm, brodată cu motive 

geometrice, de tradiţie palestiniană, în 

culorile grena, alb şi negru. 

91,50 lei /  20 

euro 

Restituit 

primitor 



9. Dan-Radu Ruşanu Coprină din bumbac, cu dimensiunile 

de 70x35 cm, brodată cu motive 

geometrice, de tradiţie palestiniană, în 

culorile grena, alb şi negru. 

91,50 lei /  20 

euro 

Restituit 

primitor 

10. Viorel Badea Coprină din bumbac, cu dimensiunile 

de 70x35 cm, brodată cu motive 

geometrice, de tradiţie palestiniană, în 

culorile grena, alb şi negru. 

91,50 lei /  20 

euro 

Restituit 

primitor 

11. Romeo Nicoară Coprină din bumbac, cu dimensiunile 

de 70x35 cm, brodată cu motive 

geometrice, de tradiţie palestiniană, în 

culorile grena, alb şi negru. 

91,50 lei /  20 

euro 

Restituit 

primitor 

 


