
 

                                                                                                                                 Anexa 1 

 

LISTA BU	URILOR PRIMITE CU TITLU GRATUIT CU PRILEJUL U	OR  

ACTIU	I DE PROTOCOL I	 A	UL 2008 

 

 

Nr.crt Nume si prenume 

demnitar 

(funcţionar public) 

Denumire bun primit cu titlu                                  

gratuit 

Valoare Destinaţia 

bunului 

1 Nicolae Văcăroiu Platou rectangular din tablă 

argintată, dimensiuni 20x16 cm, 

greutatea de aprox. 400gr 

manufactură Christofle –Paris. 

600 

lei/163 

euro 

Restituit 

primitor 

2 Nicolae Văcăroiu Covor de lână lucrat manual, 

dimensiuni 117x83cm, cu un desen 

reprezentând portretul unui bătrân 

arab ţesând la gherghef. 

485lei/ 

130 euro 

Păstrat în 

patrimoniul 

Senatului 

3 Nicolae Văcăroiu Urnă cu capac din tombac aurit , 

înălţimea de 20 cm şi diametrul de 9 

cm, design manufactura Paşabahce. 

 

485lei/ 

130 euro 

Restituit 

primitor 

4 

 

Nicolae Văcăroiu Mulaj din ipsos pictat al Porţii 

Ishtar din anticul Babilon, înrămat 

sub formă de tablou cu 

dimensiunile de 35x28cm. 

150lei/ 

 40 euro 

Restituit 

primitor 

5 Nicolae Văcăroiu Frontispiciu de birou format din 

două figurine simetrice 

reprezentând două gazele din 

alamă, încadrând în centru un ceas 

de birou şi steme Statului Qatar, 

montate pe o riglă din lemn lăcuit. 

700 lei/ 

190 euro 

Restituit 

primitor 

6 Nicolae Văcăroiu Casetă din lemn conţinând un 

tablou de formă eliptică, de 

dimensiuni 60x40cm, din lemn 

placat  cu intarsii din sidef, 

reprezentând Cina Cea de Taină, şi  

purtând inscripţia în limba engleză 

„Jerusalem-God bless our home”. 

400 lei/ 

108 euro 

Restituit 

primitor 

7 Nicolae Văcăroiu Casetă de carton conţinând un corn 

din os de taur, prelucrat şi montat 

cu ornamente din metal filigranat 

şi argintat, sub formă de recipient 

cu toartă şi capac pentru vin, de 

dimensiuni 21x8x8cm. 

 

400 lei/ 

108 euro 

Restituit 

primitor 



8 Nicolae Văcăroiu Obiect de artizanat tradiţional 

marocan constând dintr-un vas 

rotund cu toarte şi capac/grătar de 

încălzit pentru cărbuni, având 

diametrul de 28 cm şi înălţimea de 

16 cm, împreună cu un ibric cu 

capac şi mâner, având diametrul de 

16 cm şi înălţimea de 22 cm, 

confecţionate din tablă de cupru 

aurită şi cizelată cu motive arabe. 

500 lei/ 

135 euro 

Restituit 

primitor 

9 Nicolae Văcăroiu Cutie din carton conţinând un 

artefact din lemn sculptat şi pictat, 

reprezentând o balenă stilizată, 

dimensiuni 8x8cm, operă a 

artistului popular nativ canadian 

Artie George, montată sub formă 

de tablou, având dimensiunile 

22x22x3cm. 

200 lei/ 

54 euro 

Restituit 

primitor 

10 Nicolae Văcăroiu Cutie de carton conţinând o cupă 

cu picior din sticlă rubinie, 

manufactura Egermann, având 

diamentrul de 8cm şi înălţimea de 

17 cm, şi gravată cu sigla Senatului 

Republicii Cehe. 

90 lei/ 

25 euro 

Restituit 

primitor 

11 Nicolae Văcăroiu Casetă conţinând un ciocan pentru 

prezidat şedinţe, din cristal, de 

mărime aprox. 10x25 cm, purtând 

inscripţia “Parlamentum Belgium”. 

300 lei/ 

80 euro 

Restituit 

primitor 

12 Nicolae Văcăroiu Tablou pictat în ulei pe pânză, de 

dimensiuni 55x38 cm, prezentând 

un peisaj cu căpiţe de fân pe un 

fundal muntos, semnat “ Tivi 

Taradze-2001”. 

350 lei/ 

95 euro 

Restituit 

primitor 

13 Nicolae Văcăroiu Casetă de carton conţinând un 

coupe-papier, copie din bronz a 

unui artefact din Muzeul Naşional 

de arheologie din Tbilisi, de 

dimensiuni 22x2cm. 

150 lei/ 

41 euro 

Restituit 

primitor 

14 Nicolae Văcăroiu Tablou (grafică), de dimensiuni 

60x45cm, reprezentând catedrala 

Sameba  

250 lei/ 

68 euro 

Restituit 

primitor 

15 

 

Nicolae Văcăroiu 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 . 

400 lei/ 

110 euro 

Restituit 

primitor 



16 Nicolae Văcăroiu Casetă din lemn lăcuită, cu 

dimensiunile 25x20x20 cm, 

purtând în interior o clepsidră din 

sticlă umplută cu nisip din deşert, 

cu înălţimea de 18 cm, şi diametrul 

de 12 cm, prinsă într-un suport cu 

patru stâlpi formaţi din două fiole 

înlănţuite din sticlă fiecare, 

umplute cu petrol, şi inscripţionată 

“Shaybah Oil”. 

500 lei/ 

138 euro 

Restituit 

primitor 

17 

 

Nicolae Văcăroiu Cutie din carton conţinând un 

multiplayer MP 4 marca Aigo 

model UM-P855. 

700 lei/ 

193 euro 

Restituit 

primitor 

18 Nicolae Văcăroiu Casetă de lemn acoperită cu pluş 

bleumarin conţinând un suport 

pentru pix şi stilou din tablă 

argintată, având dimensiunile de 

11x18cm, împreună cu pix şi stilou 

cu etui-uri argintate şi o călimară 

din sticlă cu capac metalic argintat. 

470 lei/ 

130 euro 

Restituit 

primitor 

19 

 

Ivan Cismaru Cutie din carton conţinând un 

aparat foto digital marca Aigo 

model DC-V80. 

500 lei/ 

136 euro 

Restituit 

primitor 

20 Nicolae Văcăroiu Casetă din carton conţinând o 

figurină (pasăre) din sticlă tip 

Murano decorată în culorile alb, 

albastru şi argintiu, având 

dimensiunile 27x15x10cm, 

executată în manufactura Iittala-

Nuutajarvi. 

400 lei/ 

109 euro 

Restituit 

primitor 

 

21 

 

Nicolae Văcăroiu Casetă din carton conţinând o 

cădelniţă pt. ars tămâie cu capac şi 

mâner având diametrul cupei de 7 

cm şi înălţimea de 24 cm, şi un 

obiect decorativ în formă de vârf 

de minaret având diametrul cupolei 

de 7 cm şi înălţimea de 32 cm, 

amândouă confecţionate din  argint 

cizelat, cu motive florale, în 

greutate totală de 430 gr. 

1075 lei/ 

292 euro 

Restituit 

primitor, cu 

plata diferentei 

de valoare 

 

22 Doru Ioan Tărăcilă Covor, ţesut mecanic din lână, 

având dimensiunile 60x 80 cm şi 

cu un desen reprezentând două 

edificii din centrul Chişinăului (o 

biserică şi un arc de triumf) 

150 lei/ 

41 euro 

Restituit 

primitor 

 

 

 

 



23 Nicolae Văcăroiu Cutie de carton conţinând un 

tablou  având înrămată o efigie 

brodată cu mătase, de formă 

rotundă, cu diametrul de 12cm, un 

desen cu motive zoomorfe pe 

fundal roşu, purtând inscripţia 

“Yin Brocade of China” 

80 lei/ 

22 euro 

Restituit 

primitor 

 

 

 

 

24 Nicolae Văcăroiu Cutie de carton conţinînd un tablou  

având înrămată o efigie antică, 

confecţionată din imitaţie de os, de 

formă rotundă, cu diametrul de 15 

cm, încrustată cu motive zoomorfe, 

purtând o inscripţie în limba 

chineză. 

100 lei/ 

27 euro 

Restituit 

primitor 

 

 

 

 

25 Nicolae Văcăroiu Cutie de carton conţinând o 

farfurie din porţelan negru, având 

diametrul de 15cm, acoperită cu o 

decalcomanie din aur coloidal, 

reprezentând Marele Zid 

Chinezesc, şi purtând inscripţia 

“Beijing”. 

80 lei/ 

22 euro 

Restituit 

primitor 

 

 

 

 

26 Nicolae Văcăroiu Cutie de carton conţinând un 

tablou  ţesut cu mătase, de 

dimensiuni 15x24cm, reprezentând 

o instalaţie industrială şi nişte 

căprioare, montat într-o ramă de 

lemn sculptat, de culoare închisă, 

şi purtând inscripţia “Baosteel”. 

120 lei/ 

33 euro 

Restituit 

primitor 

 

 

 

 

27 Nicolae Văcăroiu Cutie de carton conţinând o casetă 

din porţelan alb pentru bijuterii, 

având modelat pe capac un 

şoarece, cu dimensiunile de 

11x12x9cm, purtând inscripţia 

„Treasure Box Year Rat”. 

100 lei/ 

27 euro 

Restituit 

primitor 

 

 

 

 

28 Nicolae Văcăroiu Cutie de carton conţinând o ştanţă 

tradiţională de aplicat sigilii, cu 

mâner, având lungimea de 30 cm, 

confecţionată din sticlă divers 

colorată şi ornamentată cu 

ideograme şi desene florale, 

împreună cu un suport din lemn 

lăcuit în negru, inscripţionat în 

limba chineză, de formă 

paralelipipedică, cu dimensiunile 

de 34x11x5cm. 

 

300 lei/ 

82 euro 

Restituit 

primitor 

 

 

 

 



29 Nicolae Văcăroiu Cutie de carton conţinând un 

tablou ţesut cu mătase, de 

dimensiuni 24x24cm, reprezentând 

un buchet de trandafiri, divers 

coloraţi, montat într-o ramă de 

lemn lăcuit, şi purtând o inscripţie 

în limba chineză. 

350 lei/ 

96 euro 

Restituit 

primitor 

 

 

 

 

30 Ivan Cismaru Set de două vase din ceramică, de 

formă elipsoidală, având înălţimea 

de 24 cm şi respectiv 12 cm, iar 

diametrul de 21 cm şi respectiv 23 

cm, amândouă de culoare închisă 

pictate abstract cu nuanţe de roşu şi 

auriu. 

320 lei/ 

88 euro 

Restituit 

primitor 

 

 

 

 

31 Nicolae Văcăroiu Cutie de carton conţinând un 

aparat foto digital marca Fuji 

model Finepix J10. 

506 lei/ 

140 euro 

Restituit 

primitor 

 

32 Nicolae Văcăroiu Covor din lână ţesut manual, având 

dimensiunile de 100x150cm, de 

culoare roşu închis şi decorat cu 

motive geometrice. 

540,3 lei/ 

150 euro 

Restituit 

primitor 

 

 

33 Nicolae Văcăroiu Casetă din carton conţinând un 

tablou de dimensiuni 32x25cm 

reprezentând faţada templului din 

Petra, realizat în relief din intarsii 

de sidef, alb şi argintiu. 

287,9 lei/ 

80 euro 

Restituit 

primitor 

 

 

34 Doru Ioan Tărăcilă Cutie din carton conţinând un bol 

din cristal, manufactura Waterford, 

de formă sferică având înălţimea 

de 16 cm, gravat cu două spirale 

ascendente. 

300 lei/ 

81,9 euro 

Restituit 

primitor 

35 Nicolae Văcăroiu Album fotografic intitulat 

”Mosaics in Mexico”. 

100 lei/ 

25 euro 

Restituit 

primitor 

36 Nicolae Văcăroiu Album fotografic intitulat 

”Haciendas of  Mexico” 

140 lei/ 

36 euro 

Restituit 

primitor 

37 Nicolae Văcăroiu Album fotografic intitulat 

”Travelers Guide to  Mexico”. 

80 lei/ 

20 euro 

Restituit 

primitor 

38 Nicolae Văcăroiu Figurină din teracotă cu 

dimensiunile 8x9x20 cm, 

reprezentând un personaj mitologic 

aztec, copie a unui artefact antic. 

200 lei/ 

51 euro 

Restituit 

primitor 

39 Nicolae Văcăroiu Casetă pentru ţigări din foi, cu 

dimensiunile 15x10x3 cm, din 

tablă de alamă nichelată, purtând 

inscripţia„Senado de la Republica” 

şi stema statului mexican. 

200 lei/ 

51 euro 

Restituit 

primitor 



40 Nicolae Văcăroiu Obiect ornamental din argint, în 

greutate de aproximativ 350 gr, 

reprezentând un pom al vieţii 

stilizat, cu înălţimea de 14 cm, 

montat pe un soclu din lemn lăcuit 

negru, dimensiuni 8x6x6 cm. 

770 lei/ 

196 euro 

Restituit 

primitor 

41 Nicolae Văcăroiu Casetă conţinând doi butoni pentru 

manşete, din argint, având faţetele 

de formă dreptunghiulară, 15x10 

mm, cu o montură încorporând mai 

multe şiruri de granate cu 

diametrul de aprox. 1 mm fiecare. 

300 lei/ 

76 euro 

Restituit 

primitor 

42 Nicolae Văcăroiu Casetă paralelipipedică, cu 

dimensiunile 14x11x7,5cm, din 

lemn de chiparos lăcuit, de culoare 

neagră, având capacul decorat cu 

un desen reprezentând flori de 

câmp, galbene şi maron. 

200 lei/ 

53 euro 

Restituit 

primitor 

43 Doru Ioan Tărăcilă Cutie de carton conţinând un 

tablou având înrămată o broderie 

de mătase, de formă 

dreptunghiulară, cu latura de 15cm, 

decorată cu un desen reprezentând 

crizanteme violet pe fundal roşu, 

purtând inscripţia “Yun Brocade of 

China”. 

80 lei/ 

21,4 euro 

Restituit 

primitor 

44 Doru Ioan Tărăcilă Album fotografic intitulat 

“Montenegro”. 

120 lei/ 

33,41 euro 

Restituit 

primitor 

45 Norica Nicolai Casetă din lemn conţinând un 

tablou de formă dreptunghiulară, 

de dimensiuni 50x35cm, din lemn 

placat cu intarsii din sidef, având 

în centru un basorelief din sidef 

reprezentând Naşterea 

Mântuitorului şi purtând inscripţia 

“Bethlehem”. 

450 lei/ 

122,13 

euro 

Restituit 

primitor 

46 Ilie Sârbu Cutie de carton conţinând un 

platou din porţelan, de dimensiuni 

36x26 cm, având imprimat o 

decalcomanie reprezentând 

clădirea Consiliului Federaţiei 

Ruse, purtând o inscripţie în limba 

rusă, “Consiliul Federaţiei 

Ruse1993-2008”. 

80 lei/ 

21 euro 

Restituit 

primitor 

 

 



 

 

 


