
 

 

Anexa nr. 3 

la Regulamentul cu privire la regimul juridic al cadourilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

d/o 

 

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) 

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 18.02.202

1 

Mișcoi Carolina, șef 

al Direcției cooperare 

și misiuni 

internaționale a IGC 

Inspectoratul de 

Jandarmi 

Județean Iași 

Relație 

profesională 

Implementarea 

proiectului de 

asistență 

externă 2 SOFT 

/ 4.3/15 

1.Carte „Ceruri.Mănăstiri și 
schituri din arhiepiscopia Iașilor” – 

223,72 

2.Carte „Familia regală la Iași. The 
Royal Family in Jassy 1916-1918” 

– 73,83 

3.Icoană – 151,44  

Comisia a decis de a 

returna cadourile 

beneficiarului conform 

P-V nr.37 din 

29.03.2021 

Returnat 

beneficiarului 

2 19.02.202

1 

Dediu Marina, ofițer 

principal al 

Serviciului 

management proiecte 

al DMS a IGC 

Inspectoratul de 

Jandarmi 

Județean Iași 

Relație 

profesională 

Implementarea 

proiectului de 

asistență 

externă 2 SOFT 

/ 4.3/15 

1.Icoană – 108,07 

2.Sticlă de vin „COTNARI” – 

65,27 
3.Carte „Ceruri.Mănăstiri și 

schituri din arhiepiscopia Iașilor” – 

224,79 

Comisia a decis de a 

returna cadourile 

beneficiarului conform 

P-V nr.37 din 

29.03.2021 

Returnat 

beneficiarului 

 

Republica Moldova 

Inspectoratul General de Carabinieri 
 (denumirea entității publice) 

 

REGISTRUL  

DE EVIDENȚĂ A CADOURILOR ADMISIBILE 

nr. 1 

 



 

 

4.Carte „Familia regală la Iași. The 

Royal Family in Jassy 1916-1918” 
– 74,18 

3 23.02.202

1 

Vizir Irina, șef al 

Serviciului achiziții 

al DAD a IGC 

Inspectoratul de 

Jandarmi 

Județean Iași 

Relație 

profesională 

Implementarea 

proiectului de 

asistență 

externă 2 SOFT 

/ 4.3/15 

1.Icoană – 109,24 

2.Sticlă de vin „COTNARI” – 
65,98 

3.Carte „Ceruri.Mănăstiri și 

schituri din arhiepiscopia Iașilor” – 
227,21 

4.Carte „Familia regală la Iași. The 

Royal Family in Jassy 1916-1918” 
– 74,98 

Comisia a decis de a 

returna cadourile 

beneficiarului conform 

P-V nr.37 din 

29.03.2021 

Returnat 

beneficiarului 

4 23.02.202

1 

Chirpat Olga, șef al 

Secției financiare a 

IGC 

Inspectoratul de 

Jandarmi 

Județean Iași 

Relație 

profesională 

Implementarea 

proiectului de 

asistență 

externă 2 SOFT 

/ 4.3/15 

1.Icoană – 109,24 

2.Sticlă de vin „COTNARI” – 

65,98 
3.Carte „Ceruri.Mănăstiri și 

schituri din arhiepiscopia Iașilor” – 

227,21 
4.Carte „Familia regală la Iași. The 

Royal Family in Jassy 1916-1918” 

– 74,98 

Comisia a decis de a 

returna cadourile 

beneficiarului conform 

P-V nr.37 din 

29.03.2021 

Returnat 

beneficiarului 

5 23.02.202

1 

Belecciu Eugeniu, 

șef al Serviciului 

management proiecte 

al DMS a IGC 

Inspectoratul de 

Jandarmi 

Județean Iași 

Relație 

profesională 

Implementarea 

proiectului de 

asistență 

externă 2 SOFT 

/ 4.3/15 

1.Sticlă de vin „COTNARI” – 

65,98 

2.Carte „Ceruri.Mănăstiri și 
schituri din arhiepiscopia Iașilor” – 

227,21 

3.Carte „Familia regală la Iași. The 
Royal Family in Jassy 1916-1918” 

– 74,98 

4.Icoană – 153,81 

Comisia a decis de a 

returna cadourile 

beneficiarului conform 

P-V nr.37 din 

29.03.2021 

Returnat 

beneficiarului 

6 23.02.202

1 

Cioclea Valentin, șef 

al Direcției 

management 

strategic al IGC  

Inspectoratul de 

Jandarmi 

Județean Iași 

Relație 

profesională 

Implementarea 

proiectului de 

asistență 

externă 2 SOFT 

/ 4.3/15 

1.Icoană – 109,24 

2.Sticlă de vin „COTNARI” – 

65,98 
3.Carte „Ceruri.Mănăstiri și 

schituri din arhiepiscopia Iașilor” – 

227,21 
4.Carte „Familia regală la Iași. The 

Royal Family in Jassy 1916-1918” 

– 74,98 

Comisia a decis de a 

returna cadourile 

beneficiarului conform 

P-V nr.37 din 

29.03.2021 

Returnat 

beneficiarului 

7 23.02.202

1 

Rotar Dorin, ofițer 

superior al 

Serviciului 

planificare metodică 

al CI al IGC 

Inspectoratul de 

Jandarmi 

Județean Iași 

Relație 

profesională 

Implementarea 

proiectului de 

asistență 

externă 2 SOFT 

/ 4.3/15 

1.Carte „Ceruri.Mănăstiri și 
schituri din arhiepiscopia Iașilor” – 

227,21 

2.Carte „Familia regală la Iași. The 
Royal Family in Jassy 1916-1918” 

– 74,98 

Comisia a decis de a 

returna cadourile 

beneficiarului conform 

P-V nr.37 din 

29.03.2021 

Returnat 

beneficiarului 

8 23.06.202

1 

Pavlov Ștefan, 

comandant general al 

IGC 

Garda Națională 

a Ucrainei 

Relație 

profesională 

Expoziția 

internațională 

specializată în 

arme și muniții 

1.Suvenir „Від Командувача 

Національної Гвардії 

України” – 120,00 

Comisia a decis de a 

returna cadourile 

beneficiarului conform 

P-V nr.90 din 

29.06.2021 

Returnat 

beneficiarului 



 

 

9 23.06.202

1 

Pavlov Ștefan, 

comandant general al 

IGC 

Federația de 

Judo din 

Republica 

Moldova 

Relație 

profesională 

Lansarea 

publicației 

„Judo în 

Moldova. File 

memorabile de 

istorie.” 

1.Carte „Judo în Moldova. File 

memorabile de istorie.” – 

150,00 

Comisia a decis de a 

returna cadourile 

beneficiarului conform 

P-V nr.90 din 

29.06.2021 

Returnat 

beneficiarului 

10 23.06.202

1 
Baban Valeriu, șef al 

Direcției securitate și 

investigații a IGC 

Garda Națională 

a Ucrainei 

Relație 

profesională 

Expoziția 

internațională 

specializată în 

arme și muniții 

1.Carte „Національна Гвардія 

України у Фотографіях” – 

144,62 

Comisia a decis de a 

returna cadourile 

beneficiarului conform 

P-V nr.90 din 

29.06.2021 

Returnat 

beneficiarului 

11 23.06.202

1 
Scurtu Dumitru, șef 

al Direcției 

management 

operațional al IGC 

Garda Națională 

a Ucrainei 

Relație 

profesională 

Expoziția 

internațională 

specializată în 

arme și muniții 

1.Carte „Національна Гвардія 

України у Фотографіях” – 

144,62  

Comisia a decis de a 

returna cadourile 

beneficiarului conform 

P-V nr.90 din 

29.06.2021 

Returnat 

beneficiarului 

12 23.06.202

1 
Blaje Dumitru, 

inspector al grupei 1 

de asalt al BDS 

„Scorpion” al IGC 

Garda Națională 

a Ucrainei 

Relație 

profesională 

Expoziția 

internațională 

specializată în 

arme și muniții 

1.Carte „Національна Гвардія 

України у Фотографіях” – 

144,62  

Comisia a decis de a 

returna cadourile 

beneficiarului conform 

P-V nr.90 din 

29.06.2021 

Returnat 

beneficiarului 

 

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 entității publice, aceasta decide transmiterea lui către muzeu, bibliotecă, instituție, transmiterea gratuită în scopuri de caritate sau 

înstrăinarea, acest fapt, de asemenea, se indică. 


