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Anexa nr.3 
la Regulamentul cu privire la evidenţa, evaluarea, 

păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, 
a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor 

acţiuni de protocol în cadrul AGEPI, 
aprobată prin ordinul directorului general 

nr. 231 din 07.12.2018 
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Republica Moldova 

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
 

EXTRAS  
din REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A CADOURILOR 

nr. 0870 
Anul 2020 
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Nr. de 
înre- 

gistrare 

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 

Valoare
a 

estimati
vă 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 15.01.2020 Viorel IUSTIN, 

Director General 
AGEPI 

Igor Volnițchi, 
scriitor, jurnalist, 
analist politic 

Vizita de lucru la 
AGEPI 

2 cărți:  
1) Igor Volnițchi  „Condamnați 
la viață”, Trilogie, Chișinău, Casa 
Editurii 11, Tipografia Centrală, 
2019,  tiraj 500 ex., 528 p; 
2) Igor Volnițchi  „Șoaptele 
planetei”, Chișinău, Casa Editurii 
11, Tipografia Centrală, 2018,  
tiraj 1000 ex., 204 p. Apare cu 
sprijinul Companiei de 
consultanță și promovare 
„Poliexpert”. 

200 lei Returnarea 
cadoului 
beneficiarului din 
motivul că 
valoarea 
estimativa a 
acestuia nu 
depășește limita 
stabilită 
PV nr. 1 din 
17.01.2020 

Returnat 
beneficiarului 
17.01.2020 

 

2 30.01.2020 Viorel IUSTIN, 
Director General 
AGEPI 

Oficiul Austriac de 
Brevete 

Cadou primit prin 
poștă însoțit de 
scrisoarea de 
felicitare nr. OPA-
0900.02/2020/3 
din 14.01.2020 cu 
ocazia numirii în 
funcția de Director 
General 

Desert ”Imperial tort” - o 
delicatesă tradițională a Hotelului 
Imperial din Viena,  300 gr, 
ambalat într-o cutie decorativă de 
carton de culoare albastră 

750 lei Returnarea 
cadoului 
beneficiarului 
PV nr. 2 din 
31.01.2020 

Returnat 
beneficiarului 
31.01.2020 
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Nr. de 
înre- 

gistrare 

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 

Valoare
a 

estimati
vă 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 
3 18.02.2020 Viorel IUSTIN, 

Director General 
AGEPI 

Compania de 
Promovare și  
Consultanță 
”Poliexpert” SRL  

Vizita de lucru la 
AGEPI 

6 cărți ”ALMANAH POLITIC 
-2019” 
 
 

900 lei La solicitarea 
expresă a 
beneficiarului 
cadoul se 
transmite în 
gestiunea AGEPI 
PV nr. 3 din 
18.02.2020 

Transmiterea către 
fiecare Direcție a 
câte un exemplar de 
carte ”ALMANAH 
POLITIC -2019” 
pentru 
familiarizarea 
angajaților 

 

4. 21.02.2020 Viorel IUSTIN, 
Director General 
AGEPI 

Delegația din 
Singapore 

Vizita de lucru la 
AGEPI a 
delegației din 
Singapur 

Căști Creative Outlier ONE 
(Bluetooth® Wireless Sweatproof 
In-ear Headphones), fără fir. 
 

753 lei Returnarea 
cadoului 
beneficiarului 
PV nr. 4 din 
24.02.2020 

Returnat 
beneficiarului 
24.02.2020 
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Anexa nr. 3 
la Regulamentul cu privire la regimul juridic al cadourilor, 

 aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.116 /2020 
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AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 

(denumirea entității publice) 

 
 
 

Extras din  
REGISTRUL  

DE EVIDENȚĂ A CADOURILOR ADMISIBILE 
nr. 893 
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Nr. de 
înregistrare 

Data, luna 
și anul 

predării 

Numele, 
prenumele 

beneficiarului 
cadoului 

admisibil, 
funcția 

deținută 

Numele, prenumele 
persoanei/denumirea 
instituției care a oferit 

cadoul admisibil 

Descrierea 
relației 

(personală, 
profesională) 

dintre beneficiar 
și persoana/ 

instituția 
(denumirea) 
care a oferit 

cadoul admisibil 

Descrierea 
împrejurărilor 
în care a fost 
primit cadoul 

admisibil 

Valoarea 
de piață a 
cadoului 
admisibil 

(lei) 

Decizia luată în raport cu 
cadoul admisibil (se indică 
una dintre cele trei decizii 

luate de Comisie1, precum și 
numărul și data procesului-

verbal) 

Soarta cadoului 
admisibil (se indică, 
după caz, returnat 

beneficiarului, returnat 
beneficiarului ca 

urmare a 
răscumpărării sau 

trecut în proprietatea 
entității publice2) și 

data 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 08.10.2020 Viorel Iustin, 

Director 
general 
AGEPI 

Ion Roșca, Director 
general Grădina 

Botanică Directorul 
Grădinei Botanice Na

ționale (Institut) 
"Alexandru 
Ciubotaru", 

profesională Vizita de 
serviciu la 
AGEPI, în 
legătura cu 

aniversare de 
70 ani de la 

fondarea 
instituției pe 

care o conduce. 

995 lei În temeiul pct. 22, 3) b) al 
Regulamentului cu privire la 
regimul juridic al cadourilor, 
aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.116 /2020, 
Comisia de evidenţă şi 
evaluare a cadourilor în cadrul 
AGEPI decide trecerea 
cadoului admisibil în 
proprietatea AGEPI la 
solicitarea beneficiarului în 
mod expres 
PV nr. 5 din 09.10.2020 

Trecut în proprietatea 
AGEPI cu ulterioara 
transmitere a acestuia în 
Direcția brevete pentru 
utilizarea în cadrul 
activității profesionale și 
informarea suplimentară 
a examinatorilor conform 
competențelor. 

 
 

 

2 03.12.2020 Viorel Iustin, 
Director 
general 
AGEPI 

Tribuna.md, site de 
știri 

profesională Vizita de 
serviciu la 

AGEPI. Cadou 
oferit ca semn 
de recunoștință 

pentru 
colaborare 

400 lei În temeiul pct. 22, 3) b) al 
Regulamentului cu privire la 
regimul juridic al cadourilor, 
aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.116 /2020, 
Comisia de evidenţă şi 
evaluare a cadourilor în cadrul 
AGEPI decide trecerea 
cadoului admisibil în 
proprietatea AGEPI la 
solicitarea beneficiarului în 
mod expres. 
PV nr. 6 din 07.12.2020 

Trecut în proprietatea 
AGEPI cu ulterioara 
expunere în vitrina cu 
cupe de la etajul 3 al 
instituției. 

 
 

1 În situația în care la început a fost adoptată decizia prevăzută la pct. 22 subpct. 3), iar ulterior, întrucât beneficiarul nu a prezentat dovada de plată a diferenței, a fost 
adoptată decizia prevăzută la pct. 22 subpct. 2), se indică ambele decizii, separate prin bară.  

2 Dacă după trecerea cadoului în proprietatea AGEPI, aceasta decide transmiterea lui către muzeu, bibliotecă, instituție, transmiterea gratuită în scopuri de caritate sau 
înstrăinarea, acest fapt, de asemenea, se indică. 


