Anexa nr. 3
la Regulamentul cu privire la regimul juridic al cadourilor,
aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.116 /2020
R-06-XX-036-I-01-0893

Republica Moldova

AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
(denumirea entității publice)

Extras din

REGISTRUL
DE EVIDENȚĂ A CADOURILOR ADMISIBILE
nr. 893
(pentru 9 luni 2021)

1

Nr. de
înregistr
are

1

Data, luna
și anul
predării

Numele,
prenumele
beneficiarul
ui cadoului
admisibil,
funcția
deținută

Numele,
prenumele
persoanei/denumir
ea instituției care a
oferit cadoul
admisibil

Descrierea
relației
(personală,
profesională)
dintre beneficiar
și persoana/
instituția
(denumirea) care
a oferit cadoul
admisibil

Descrierea
împrejurăril
or în care a
fost primit
cadoul
admisibil

Valoarea
de piață
a
cadoului
admisibil
(lei)

Descrierea cadoului
admisibil

1

2
21.04.2021

3
Alexandru
Luțcan, șef
Serviciul
audit
intern
(SAI)

4
Direcția politici
în domeniul
CIM, Ministerul
Finanțelor

5
Profesională

6
Conferință,
aniversarea
a 10 ani a
controlului
financiar
public

7
76x4=
304 lei

8
Manual CIM, 4
exemplare

2

18.06.2021

Viorel
Iustin,
director
general
AGEPI

Igor Volnițchi,
director
”Poliexpert”
SRL

Profesională

Vizita de
lucru la
AGEPI

150x5=
750 lei

Publicația
”Almanah politic 2020”, 5
exemplare

2

Decizia luată în raport cu cadoul
admisibil (se indică una dintre cele trei
decizii luate de Comisie1, precum și
numărul și data procesului-verbal)

9
În temeiul pct. 22, 3) b) al
Regulamentului cu privire la regimul
juridic al cadourilor în cadrul AGEPI,
aprobat prin ordinul Directorului
general nr. 152 din 24.12.2020,
Comisia de evidenţă şi evaluare a
cadourilor în cadrul AGEPI decide
trecerea cadoului admisibil în
proprietatea AGEPI la solicitarea
expresă a beneficiarului.
PV nr. 1 din 22.04.2021
În temeiul pct. 22, 3) b) al
Regulamentului cu privire la regimul
juridic al cadourilor în cadrul AGEPI,
aprobat prin ordinul Directorului
general nr. 152 din 24.12.2020,
Comisia de evidenţă şi evaluare a
cadourilor în cadrul AGEPI decide
trecerea cadoului admisibil în
proprietatea AGEPI la solicitarea
expresă a beneficiarului.
PV nr. 2 din 21.06.2021

Soarta cadoului
admisibil (se indică,
după caz, returnat
beneficiarului,
returnat
beneficiarului ca
urmare a
răscumpărării sau
trecut în
proprietatea entității
publice2) și data

10
Trecut în
proprietatea AGEPI
cu ulterioara
transmitere
directorului
general,
directorului general
adjunct, SAI,
biblioteca,
22.04.2021
Trecut în
proprietatea
AGEPI, cu
ulterioara
transmitere
Directorului
general,
Directorului
general adjunct, șef
cabinet director
general – cîte 1
exemplar;
Biblioteca - 2
exemplare;
21.06.2021

Nr. de
înregistr
are

1
3.

4.

Data, luna
și anul
predării

Numele,
prenumele
beneficiarul
ui cadoului
admisibil,
funcția
deținută

2
3
15.09.2021 Eugeniu
RUSU,
director
general
AGEPI

15.09.2021

Eugeniu
RUSU,
director
general
AGEPI

Numele,
prenumele
persoanei/denumir
ea instituției care a
oferit cadoul
admisibil

Descrierea
relației
(personală,
profesională)
dintre beneficiar
și persoana/
instituția
(denumirea) care
a oferit cadoul
admisibil

4
5
Saule Tlevlesova, Profesională
Președintele OEAB

Vladimir
Riabovolov,
Directorul general
al Centrului
Național de PI al
Republicii Belarus

Profesională

Descrierea
împrejurăril
or în care a
fost primit
cadoul
admisibil

Valoarea
de piață
a
cadoului
admisibil
(lei)

6
Sesiunea a
XI-a a
Consiliului
Interstatal
pentru
problemele
protecției
juridice și
apărării PI
desfășurată
la 14.09.21

7
911,68

241,25

3

Descrierea cadoului
admisibil

8
Bici decorativ din
piele naturală cu
miner, cu copită de
căprioara (lucru
manual)

Decizia luată în raport cu cadoul
admisibil (se indică una dintre cele trei
decizii luate de Comisie1, precum și
numărul și data procesului-verbal)

9
În temeiul pct. 22, 3) b) al
Regulamentului cu privire la regimul
juridic al cadourilor în cadrul AGEPI,
aprobat prin ordinul Directorului
general nr. 152 din 24.12.2020,
Comisia de evidenţă şi evaluare a
cadourilor în cadrul AGEPI decide
trecerea cadoului admisibil în
proprietatea AGEPI la solicitarea
expresă a beneficiarului.
PV nr. 3 din 17.092021
Suvenir - Panou din În temeiul pct. 22, 3) b) al
lemn cu embosare, Regulamentului cu privire la regimul
juridic al cadourilor în cadrul AGEPI,
orașul Minsk,
aprobat prin ordinul Directorului
Porțile orașului.
Dimensiuni 14,5x20 general nr. 152 din 24.12.2020,
Comisia de evidenţă şi evaluare a
cm
cadourilor în cadrul AGEPI decide
trecerea cadoului admisibil în
proprietatea AGEPI la solicitarea
expresă a beneficiarului.
PV nr. 3 din 17.092021

Soarta cadoului
admisibil (se indică,
după caz, returnat
beneficiarului,
returnat
beneficiarului ca
urmare a
răscumpărării sau
trecut în
proprietatea entității
publice2) și data

10
Trecut în
proprietatea
AGEPI, cu
ulterioara expunere
în vitrina de la
etajul III;
06.10.2021

Trecut în
proprietatea
AGEPI, cu
ulterioara expunere
în vitrina de la
etajul III;
06.10.2021

Nr. de
înregistr
are

1

Data, luna
și anul
predării

Numele,
prenumele
beneficiarul
ui cadoului
admisibil,
funcția
deținută

Numele,
prenumele
persoanei/denumir
ea instituției care a
oferit cadoul
admisibil

Descrierea
relației
(personală,
profesională)
dintre beneficiar
și persoana/
instituția
(denumirea) care
a oferit cadoul
admisibil

5.

2
15.09.2021

3
Eugeniu
RUSU,
director
general
AGEPI

4
Vladimir
Riabovolov,
Directorul general
al Centrului
Național de PI al
Republicii
Belarus

5
Profesională

6.

15.09.2021

Eugeniu
RUSU,
director
general
AGEPI

Conducătorul
Serviciului
Federal de
Proprietate
Intelectuală
(ROSPATENT),
dl Grigorii
IVLIEV

Profesională

Descrierea
împrejurăril
or în care a
fost primit
cadoul
admisibil

6

Valoarea
de piață
a
cadoului
admisibil
(lei)

7
180,00

954,07

4

Descrierea cadoului
admisibil

8
Carte-album,
Belarus, Denis
Romaniuc, 2017, 48
pag.,

Decizia luată în raport cu cadoul
admisibil (se indică una dintre cele trei
decizii luate de Comisie1, precum și
numărul și data procesului-verbal)

9
În temeiul pct. 22, 3) b) al
Regulamentului cu privire la regimul
juridic al cadourilor în cadrul AGEPI,
aprobat prin ordinul Directorului
general nr. 152 din 24.12.2020,
Comisia de evidenţă şi evaluare a
cadourilor în cadrul AGEPI decide
trecerea cadoului admisibil în
proprietatea AGEPI la solicitarea
expresă a beneficiarului.
PV nr. 3 din 17.092021
Platou cu flori, pictat În temeiul pct. 22, 1)
manual (fon negru)
conform pct. 22 1) din
de Jostovsckaia
Regulamentului cu privire la regimul
masterscaia (meșterul juridic al cadourilor în cadrul AGEPI,
Goghina),
aprobat prin ordinul Directorului
dimensiunea
general nr. 152 din 24.12.2020,
39,5x23,5
Comisia de evidenţă şi evaluare a
cadourilor în cadrul AGEPI decide
returnarea cadoului beneficiarului.
PV nr. 3 din 17.092021

Soarta cadoului
admisibil (se indică,
după caz, returnat
beneficiarului,
returnat
beneficiarului ca
urmare a
răscumpărării sau
trecut în
proprietatea entității
publice2) și data

10
Trecut în
proprietatea
AGEPI, cu
ulterioara
transmitere în
biblioteca AGEPI;
06.10.2021

Returnat
beneficiarului.
17.09.2021

Nr. de
înregistr
are

1

Data, luna
și anul
predării

Numele,
prenumele
beneficiarul
ui cadoului
admisibil,
funcția
deținută

Numele,
prenumele
persoanei/denumir
ea instituției care a
oferit cadoul
admisibil

Descrierea
relației
(personală,
profesională)
dintre beneficiar
și persoana/
instituția
(denumirea) care
a oferit cadoul
admisibil

7.

2
15.09.2021

3
Eugeniu
RUSU,
director
general
AGEPI

4
Conducătorul
Serviciului
Federal de
Proprietate
Intelectuală
(ROSPATENT),
dl Grigorii
IVLIEV

5
Profesională

8.

15.09.2021

Andrei
Popa
Director
general
adjunct

Saule Tlevlesova, Profesională
Președintele OEAB

Descrierea
împrejurăril
or în care a
fost primit
cadoul
admisibil

6

Valoarea
de piață
a
cadoului
admisibil
(lei)

7
70,00

248,64

5

Descrierea cadoului
admisibil

8
Raport anual de
activitate
ROSPATENT – 2020,
”POCПАТЕНТ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
ДЕЛОВОГО
КЛИМАТА 2020”,
48 pag. color

Bici decorativ din
piele naturală cu
miner de lemn,
lucru manual,
suvenir

Decizia luată în raport cu cadoul
admisibil (se indică una dintre cele trei
decizii luate de Comisie1, precum și
numărul și data procesului-verbal)

9
În temeiul pct. 22, 3) b) al
Regulamentului cu privire la regimul
juridic al cadourilor în cadrul AGEPI,
aprobat prin ordinul Directorului
general nr. 152 din 24.12.2020,
Comisia de evidenţă şi evaluare a
cadourilor în cadrul AGEPI decide
trecerea cadoului admisibil în
proprietatea AGEPI la solicitarea
expresă a beneficiarului.
PV nr. 3 din 17.092021
În temeiul pct. 22, 1)
conform pct. 22 1) din
Regulamentului cu privire la regimul
juridic al cadourilor în cadrul AGEPI,
aprobat prin ordinul Directorului
general nr. 152 din 24.12.2020,
Comisia de evidenţă şi evaluare a
cadourilor în cadrul AGEPI decide
returnarea cadoului beneficiarului.
PV nr. 4 din 17.092021

Soarta cadoului
admisibil (se indică,
după caz, returnat
beneficiarului,
returnat
beneficiarului ca
urmare a
răscumpărării sau
trecut în
proprietatea entității
publice2) și data

10
Trecut în
proprietatea
AGEPI, cu
ulterioara
transmitere în
biblioteca AGEPI;
06.10.2021

Returnat
beneficiarului.
17.09.2021

Nr. de
înregistr
are

1

Data, luna
și anul
predării

Numele,
prenumele
beneficiarul
ui cadoului
admisibil,
funcția
deținută

Numele,
prenumele
persoanei/denumir
ea instituției care a
oferit cadoul
admisibil

Descrierea
relației
(personală,
profesională)
dintre beneficiar
și persoana/
instituția
(denumirea) care
a oferit cadoul
admisibil

9.

2
28.09.2021

3
Eugeniu
RUSU,
director
general
AGEPI

4
Iulian
Rusanovschi

5
Profesională

10.

28.09.2021

Eugeniu
RUSU,
director
general
AGEPI

Conducătorul
Profesională
Serviciului Federal
de Proprietate
Intelectuală
(ROSPATENT), dl
Grigorii IVLIEV

Descrierea
împrejurăril
or în care a
fost primit
cadoul
admisibil

Valoarea
de piață
a
cadoului
admisibil
(lei)

6
În contextul
vizitei de
serviciu la
AGEPI, în
semn de
recunoștință

7
350,00

Prin poștă
364,13
(scr. nr. de
intrare 3504
din
28.03.2021),
în contextul
dezvoltării
relațiilor
bilaterale
dintre
instituții

6

Descrierea cadoului
admisibil

8
Carte, ”Războiul
monumentelor”,
Editura ”Cu drag”,
640 pag, coperta
tare, color

Monografia
”Актуальные
проблемы права и
экономики в
ракурсе
междисциплинарн
ых научных
исследований как
формы
международного
сотрудничества” în
redacția profesorului
V. V. Blajeev,
profesorului M. A.
Egorova, Editura
”ПРОСПЕКТ”,
2022, 408 pag.,
copertă groasă

Decizia luată în raport cu cadoul
admisibil (se indică una dintre cele trei
decizii luate de Comisie1, precum și
numărul și data procesului-verbal)

9
În temeiul pct. 22, 3) b) al
Regulamentului cu privire la regimul
juridic al cadourilor în cadrul AGEPI,
aprobat prin ordinul Directorului
general nr. 152 din 24.12.2020,
Comisia de evidenţă şi evaluare a
cadourilor în cadrul AGEPI decide
trecerea cadoului admisibil în
proprietatea AGEPI la solicitarea
expresă a beneficiarului.
PV nr. 5 din 30.092021
În temeiul pct. 22, 3) b) al
Regulamentului cu privire la regimul
juridic al cadourilor în cadrul AGEPI,
aprobat prin ordinul Directorului
general nr. 152 din 24.12.2020,
Comisia de evidenţă şi evaluare a
cadourilor în cadrul AGEPI decide
trecerea cadoului admisibil în
proprietatea AGEPI la solicitarea
expresă a beneficiarului.
PV nr. 6 din 30.09.2021

Soarta cadoului
admisibil (se indică,
după caz, returnat
beneficiarului,
returnat
beneficiarului ca
urmare a
răscumpărării sau
trecut în
proprietatea entității
publice2) și data

10
Trecut în
proprietatea
AGEPI, cu
ulterioara
transmitere în
biblioteca AGEPI;
06.10.2021

Trecut în
proprietatea
AGEPI, cu
ulterioara
transmitere în
biblioteca AGEPI;
06.10.2021

