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Nr. 

de 

înre- 

gistra

re 

Data, luna 

şi anul 

predării 

Numele, 

prenumele 

beneficiarului 

cadoului, funcţia 

deţinută 

Numele, prenumele 

persoanei/denumirea 

instituţiei care a oferit 

cadoul 

Descrierea 

împrejurărilor în 

care a fost primit 

cadoul 

Descrierea cadoului 

Valoarea 

estimativă 

a cadoului 

(lei) 

Decizia luată în 

raport cu cadoul 

(se indică una 

dintre cele trei 

decizii luate de 

Comisie*, precum 

şi numărul şi data 

procesului-verbal) 

Soarta cadoului (se 

indică, după caz, 

returnat 

beneficiarului, 

returnat beneficiarului 

ca urmare a 

răscumpărării sau 

trecut în gestiunea 

organizaţiei publice**) 

şi data  

Semnătura 

secretarului 

Comisiei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  09.01.19 Bolocan Lilia, 

Director 

General 

„Moldtelecom” S.A. Cu prilejul 

sărbătorilor de iarnă 

Pungă de hârtie, agendă, perna 

pentru călătorii, sticla de spumant, 

cutie de bomboane, cutie de ceai 

440 Se returnează, 

P-V nr. 1 din 

11.01.2019 

Returnat 

beneficiarului  

11.01.2019 

 

2.  09.01.19 Bolocan Lilia, 

Director 

General 

”Qubo 

Comunications 

Group” S.R.L. 

Cu prilejul 

sărbătorilor de iarnă 

1 ciocolată cu alune 120 Se returnează, 

P-V nr. 1 din 

11.01.2019 

Returnat 

beneficiarului  

11.01.2019 

 

3.  09.01.19 Bolocan Lilia, 

Director 

General 

Ambasada SUA Cu prilejul 

sărbătorilor de iarnă 

1 ciocolată personalizată 100 Se returnează,  

P-V nr. 1 din 

11.01.2019 

Returnat 

beneficiarului  

11.01.2019 

 

4.  09.01.19 Bolocan Lilia, 

Director 

General 

Nobil Hotel Cu prilejul 

sărbătorilor de iarnă 

1 pungă de hârtie; 1 agendă; 1 

calendar; 1 Catalog Nobil; 1 sticlă 

de Vin Purcari „Merlot de Purcari”, 

roșu sec; 1 punguță cu 3 biscuiți în 

formă de brad  

565 Se returnează, 

P-V nr. 1 din 

11.01.2019 

Returnat 

beneficiarului  

11.01.2019 

 

5.  09.01.19 Bolocan Lilia, 

Director 

General 

”Mobiasbanca” S.A. Cu prilejul 

sărbătorilor de iarnă 
1 pungă de hârtie; 1 agendă; 1 

calendar 

140 Se returnează,  

P-V nr. 1 din 

11.01.2019 

Returnat 

beneficiarului  

11.01.2019 

 

6.  09.01.19 Bolocan Lilia, 

Director 

General 

”Keramin Grup” 

S.R.L. 

Cu prilejul 

sărbătorilor de iarnă 
1 coș din lozie; 1 cutie de 

bomboane (Anul Nou) „Rifero”, 

400 gr ; 3 Cutii de bomboane 

„Rifero” (a câte 100 gr); 1 cutie 

bomboane „Bucuria” „Pasărea 

măiastră”, 260 gr.; 1 sticlă spumant 

„Cricova”, „Cuvee Prestige”, brut 

alb  

370 Se returnează, 

P-V nr. 1 din 

11.01.2019 

Returnat 

beneficiarului  

11.01.2019 

 

7.  09.01.19 Bolocan Lilia, 

Director 

General 

”AB Partners” S.R.L. Cu prilejul 

sărbătorilor de iarnă 
1 pungă de hârtie;1 agendă; 1 sticlă 

de vin Mileștii Mici „Alegro Roze”, 

2017; 1 catalog „Designecafe 

club”; bomboane „Rafaelo”, 40 gr 

395 Se returnează,  

P-V nr. 1 din 

11.01.2019 

Returnat  

beneficiarului 

11.01.2019 
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Nr. 

de 

înre- 

gistra

re 

Data, luna 

şi anul 

predării 

Numele, 

prenumele 

beneficiarului 

cadoului, funcţia 

deţinută 

Numele, prenumele 

persoanei/denumirea 

instituţiei care a oferit 

cadoul 

Descrierea 

împrejurărilor în 

care a fost primit 

cadoul 

Descrierea cadoului 

Valoarea 

estimativă 

a cadoului 

(lei) 

Decizia luată în 

raport cu cadoul 

(se indică una 

dintre cele trei 

decizii luate de 

Comisie*, precum 

şi numărul şi data 

procesului-verbal) 

Soarta cadoului (se 

indică, după caz, 

returnat 

beneficiarului, 

returnat beneficiarului 

ca urmare a 

răscumpărării sau 

trecut în gestiunea 

organizaţiei publice**) 

şi data  

Semnătura 

secretarului 

Comisiei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8.  09.01.19 Bolocan Lilia, 

Director 

General 

Ion Țigănaș Cu prilejul 

sărbătorilor de iarnă 
1 pungă de hârtie;1 sticlă de vin 

„Negru de Purcari”, vintage, 2013  

310 Se returnează, 

P-V nr. 1 din 

11.01.2019 

Returnat 

beneficiarului  

11.01.2019 

 

9.  09.01.19 Bolocan Lilia, 

Director 

General 

Proiectul 

”EU4BUSINESS” 

Cu prilejul 

sărbătorilor de iarnă 
1 pungă de hârtie; 1 agendă ; 1 

calendar; 1 ciocolată, 100 gr.  

205 Se returnează,  

P-V nr. 1 din 

11.01.2019 

Returnat 

beneficiarului  

11.01.2019 

 

10.  09.01.19 Bolocan Lilia, 

Director 

General 

”Moldcell” S.A. Cu prilejul 

sărbătorilor de iarnă 
1 pungă de hârtie; 1 sticlă de vin 

Rădăcini, 2015, Cabernet 

Sauvignon; 1 borcan de nucușoare 

în miere, 220 gr  

295 Se returnează,  

P-V nr. 1 din 

11.01.2019 

Returnat 

beneficiarului  

11.01.2019 

 

11.  09.01.19 Bolocan Lilia, 

Director 

General 

Platforma Națională a 

Femeilor din 

Moldova 

Cu prilejul 

sărbătorilor de iarnă 
O cutiuță cu o jucărie de brad din 

lemn; 1 ciocolată „Patria mea” 

110 Se returnează,  

P-V nr. 1 din 

11.01.2019 

Returnat 

beneficiarului  

11.01.2019 

 

12.  09.01.19 Ursu Vadim, șef 

Direcție 

management 

intern 

”DAAC System 

Integrator” S.R.L 

Cu prilejul 

sărbătorilor de iarnă 
1 pachet de hârtie; 1 sticlă de vin 

spumant „Poiana”; bomboane 

„Rifero”,„Bon-bon”, 200 gr.; 1 

pachet de ceai „Richard”, 20 gr.; 2 

borcănele cu nuci în miere a câte 

100 gr. 

290 Se returnează,  

P-V nr. 2 din 

11.01.2019 

Returnat 

beneficiarului  

11.01.2019 

 

13.  11.01.2019 Țurcan Maria, 

șef Secție 

contabilitate, 

contabil șef 

”Mobiasbanca” S.A. Cu prilejul 

sărbătorilor de iarnă 

1 pachet de hârtie; 1 agendă; 1 

calendar. 

140 Se returnează, 

 P-V nr. 1 din 

11.01.2019 

Returnat 

beneficiarului  

11.01.2019 

 

14.  11.01.2019 Țurcan Maria, 

șef Secție 

contabilitate, 

contabil șef 

”Moldcell” S.A. Cu prilejul 

sărbătorilor de iarnă 
1 pachet de hârtie; 1 sticlă de vin 

Cabernet Sauvingnon merlot, 2015 

190 Se returnează, 

P-V nr. 1 din 

11.01.2019 

Returnat 

beneficiarului  

11.01.2019 

 

15.  23.09.19 Natalia Mogol, 

șef adjunct, 

Direcția mărci 

Camera de Comerț 

din Ancara 

În cadrul deplasării 

de serviciu la 

Congresul privind 

Farfurie decorativă din ceramică cu 

reprezentarea unor evenimente 

istorice a orașului Ancara, Turcia, 

600 Transmiterea 

cadoului în 

gestiunea 

Păstrarea cadoului în 

gestiunea AGEPI (et. 

3, vitraj de sticlă 
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Nr. 

de 

înre- 

gistra

re 

Data, luna 

şi anul 

predării 

Numele, 

prenumele 

beneficiarului 

cadoului, funcţia 

deţinută 

Numele, prenumele 

persoanei/denumirea 

instituţiei care a oferit 

cadoul 

Descrierea 

împrejurărilor în 

care a fost primit 

cadoul 

Descrierea cadoului 

Valoarea 

estimativă 

a cadoului 

(lei) 

Decizia luată în 

raport cu cadoul 

(se indică una 

dintre cele trei 

decizii luate de 

Comisie*, precum 

şi numărul şi data 

procesului-verbal) 

Soarta cadoului (se 

indică, după caz, 

returnat 

beneficiarului, 

returnat beneficiarului 

ca urmare a 

răscumpărării sau 

trecut în gestiunea 

organizaţiei publice**) 

şi data  

Semnătura 

secretarului 

Comisiei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

indicațiile 

geografice 

organizat la Ancara 

ambalată într-o cutie cu 

dimensiunea 29x29cm, tapițată cu 

catifea roșie (Păstrarea cadoului în 

gestiunea AGEPI) 

AGEPI; P-V nr. 

3 din 25.09.2019 

pentru diverse cupe) 

16.  15.10.2019 Stici Diana, șef 

Direcție juridică 

Delegația Oficiului 

Național de 

Proprietate 

Intelectuală din China 

(CNIPA) 

În cadrul vizitei de 

lucru la AGEPI  a 

delegației chineze 

Ramă foto (12x14 cm) 100 Se returnează, 

P-V nr. 4 din 

15.10.2019 

Returnat 

beneficiarului  

15.10.2019 

 

17.  15.10.2019 Stici Diana, șef 

Direcție juridică 

Mileștii Mici personal Cutie de carton”Grande Reserve” 

cu logotipul întreprinderii ”Mileștii 

Mici” cu 2 sticle de vin: Allegro, 

Merlot, 2017, vin sec roșu; Vintage, 

2009, Merlot, Mileștii Mici 

200 Se returnează, 

P-V nr. 4 din 

15.10.2019 

Returnat 

beneficiarului  

15.10.2019 

 

18.  15.10.2019 Ursu Vadim, șef 

Direcție 

management 

instituțional 

Delegația Oficiului 

Național de 

Proprietate 

Intelectuală din China 

(CNIPA) 

În cadrul vizitei de 

lucru la AGEPI  a 

delegației chineze 

Suvenir ”Chinese Opera” cu 

magnet în formă de păpușă stilizată 

chineză ambalat în cutie de plastic 

 

100 Se returnează, 

P-V nr. 5 din 

15.10.2019 

Returnat 

beneficiarului  

15.10.2019 

 

19.  15.10.2019 Levițchi 

Simion, șef 

Direcție mărci 

Delegația Oficiului 

Național de 

Proprietate 

Intelectuală din China 

(CNIPA) 

În cadrul vizitei de 

lucru la AGEPI  a 

delegației chineze 

Suvenir ”Chinese Opera” cu 

magnet în formă de păpușă stilizată 

chineză ambalat în cutie de plastic 

100 Se returnează, 

P-V nr. 4 din 

15.10.2019 

Returnat 

beneficiarului  

15.10.2019 

 

20.  15.10.2019 Popescu Rodica, 

șef Direcție 

drept de autor  

Delegația Oficiului 

Național de 

Proprietate 

Intelectuală din China 

(CNIPA) 

În cadrul vizitei de 

lucru la AGEPI  a 

delegației chineze 

Suvenir cu magnet în formă de 

păpușă stilizată chineză ambalat în 

cutie de plastic 

100 Se returnează, 

P-V nr. 4 din 

15.10.2019 

Returnat 

beneficiarului  

15.10.2019 
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Nr. 

de 

înre- 

gistra

re 

Data, luna 

şi anul 

predării 

Numele, 

prenumele 

beneficiarului 

cadoului, funcţia 

deţinută 

Numele, prenumele 

persoanei/denumirea 

instituţiei care a oferit 

cadoul 

Descrierea 

împrejurărilor în 

care a fost primit 

cadoul 

Descrierea cadoului 

Valoarea 

estimativă 

a cadoului 

(lei) 

Decizia luată în 

raport cu cadoul 

(se indică una 

dintre cele trei 

decizii luate de 

Comisie*, precum 

şi numărul şi data 

procesului-verbal) 

Soarta cadoului (se 

indică, după caz, 

returnat 

beneficiarului, 

returnat beneficiarului 

ca urmare a 

răscumpărării sau 

trecut în gestiunea 

organizaţiei publice**) 

şi data  

Semnătura 

secretarului 

Comisiei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.  15.10.2019 Vieru Liliana, 

șef direcție 

comunicare și 

relații 

internaționale 

Delegația Oficiului 

Național de 

Proprietate 

Intelectuală din China 

(CNIPA) 

În cadrul vizitei de 

lucru la AGEPI  a 

delegației chineze 

Suvenir cu magnet în formă de 

păpușă stilizată chineză ambalat în 

cutie de plastic 

100 Se returnează, 

P-V nr. 4 din 

15.10.2019 

Returnat 

beneficiarului  

15.10.2019 

 

22.  15.10.2019 Iustin Viorel, 

șef Direcție 

brevete 

Delegația Oficiului 

Național de 

Proprietate 

Intelectuală din China 

(CNIPA) 

În cadrul vizitei de 

lucru la AGEPI  a 

delegației chineze 

Ramă foto 13x18 100 Se returnează, 

P-V nr. 4 din 

15.10.2019 

Returnat 

beneficiarului  

15.10.2019 

 

23.  25.11.2019 Popa Andrei, 

Director general 

interimar 

Delegația Vietnam, 

participanți la 

”Infoinvent-2019, 20-

23.11.2019” 

În cadrul EIS 

”INFOINVENT - 

2019” 

Imagine înrămată a templului 

literaturii din nordul Vietnamului, 

ramă din plastic, asemănătoare cu 

lemnul, dimensiuni 27,4x36,5 cm 

400 Se returnează, 

P-V nr. 6 din 

26.11.2019 

Returnat 

beneficiarului  

26.11.2019 

 

24.  17.12.2019 Ursu Vadim, șef 

Direcți e 

management 

instituțional 

”DAAC System 

Integrator” S.R.L 

Cu prilejul 

sărbătorilor de iarnă 
personal 

Pungă eco din țesătură; 1 cutie 

ambalata cu țesătură, 1 sticlă cu vin  

Carlevana Winery, Merenii Noi, vin 

Renaissance Cabernet Sauvignon; 1 

bocal pentru vin pe picioruș; o 

băncuță cu miere 100 gr 

281 Se returnează, 

P-V nr. 7 din 

17.12.2019 

Returnat 

beneficiarului  

18.12.2019 

 

25.  26.12.2019 Vieru Liliana, 

șef direcție 

comunicare și 

relații 

internaționale 

Ambasada SUA Cu prilejul 

sărbătorilor de iarnă 

Cutie de carton cu biscuiți, 

ciocolate, popcorn dulce 

200 Se returnează, 

P-V nr. 8 din 

27.12.2019 

Returnat 

beneficiarului  

30.12.2019 

 

26.  30.12.2019 Țurcan Maria, 

șef Secție 

contabilitate, 

planificare și 

achiziții, 

BC ”Mobiasbanca 

OTP Group” S.A. 

Cu prilejul 

sărbătorilor de iarnă 

Pachet de hârtie; un calendar de 

perete; un calendar de birou; o 

agendă 

220 Se returnează, 

P-V nr. 9 din 

31.12.2019 

Returnat 

beneficiarului  

31.12.2019 
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Nr. 

de 

înre- 

gistra

re 

Data, luna 

şi anul 

predării 

Numele, 

prenumele 

beneficiarului 

cadoului, funcţia 

deţinută 

Numele, prenumele 

persoanei/denumirea 

instituţiei care a oferit 

cadoul 

Descrierea 

împrejurărilor în 

care a fost primit 

cadoul 

Descrierea cadoului 

Valoarea 

estimativă 

a cadoului 

(lei) 

Decizia luată în 

raport cu cadoul 

(se indică una 

dintre cele trei 

decizii luate de 

Comisie*, precum 

şi numărul şi data 

procesului-verbal) 

Soarta cadoului (se 

indică, după caz, 

returnat 

beneficiarului, 

returnat beneficiarului 

ca urmare a 

răscumpărării sau 

trecut în gestiunea 

organizaţiei publice**) 

şi data  

Semnătura 

secretarului 

Comisiei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contabil șef 

 

* În situaţia în care la început a fost luată decizia prevăzută la pct.15 subpct.3), iar ulterior, întrucît beneficiarul nu a prezentat dovada de plată a diferenţei, a fost luată decizia prevăzută la 

pct.15 subpct.2), se indică ambele decizii, separate prin bară.  

** Dacă după trecerea cadoului în gestiunea organizaţiei, aceasta decide transmiterea lui către muzee, biblioteci, instituţii, transmiterea gratuită în scopuri de caritate sau înstrăinarea, se indică 

şi acest fapt. 


