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Extras din  

REGISTRUL  

DE EVIDENȚĂ A CADOURILOR ADMISIBILE 

nr. 893 
(pentru I semestru 2022) 



Nr. de 

înregistra

re 

Data, luna 

și anul 

predării 

Numele, 

prenumele 

beneficiarului 

cadoului 

admisibil, 

funcția 

deținută 

Numele, 

prenumele 

persoanei/denu

mirea 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) 

Descrierea 

cadoului 

admisibil 

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 10 

1 22.04.2022 Eugeniu 

RUSU, 

Director 

general 

AGEPI 

Dorian 

Chiroșca, 
doctor în drept, 

conferențiar 

universitar 

profesională În cadrul 

vizitei de lucru 

la AGEPI, în 

contextul 

sărbătorii 

profesionale a 

angajaților 

AGEPI – Ziua 

Mondială a 

Proprietății 

Intelectuale 

129,60  Carte 

”Dreptul 

Proprietății 

intelectuale”/

Dorian 

Chiroșca, 

Igor 

Chiroșca. 

Chișinău: 

CEP USM, 

2020. Partea 

I-a: ”Dreptul 

de autor și 

drepturile 

conexe”, 287 

pag. 

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. 2 din 26.04.2022 

Trecut în proprietatea 

AGEPI cu ulterioara 

transmitere în 

biblioteca 

2 20.06.2022 Eugeniu 

RUSU, 

Director 

general 

AGEPI 

dl Daniei 

Juravle, 

Viceprimarul 

mun. Iași, 

Romania 

profesională În contextul 

evenimentului 

”Gala 

Businessului 

Moldovenesc”, 

organizat de 

CCI RM în 

parteneriat cu 

AGEPI 

450,70 

 (110 

RON) 

Carte-album 

”100 locuri 

de văzut în 

Iași”, 256 

pag, editată 

de Primăria 

Iași 

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. 3 din 22.06.2022 

Trecut în proprietatea 

AGEPI cu ulterioara 

transmitere în 

biblioteca  

 


