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la Regulamentul cu privire la evidenţa, evaluarea,  
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REGISTRUL  

 

DE EVIDENŢĂ A CADOURILOR  

 

Nr. 1  
 

 

  

 



 

 

  
Nr. 

de 

înre

- 
gist

rare 

Data,luna și 

anul 

predării  

Numele,prenumele 

beneficiarului 

cadoului, funcţia 

deținută 

Numele,pre

numele 

persoanei/ 

denumirea 
instituției  

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 și 

numărul și data 

procesului verbal) 

Soarta cadoului 

(se indică, după 

caz, returnat 

beneficiarului,  
returnat 

beneficiarului ca 

urmare a 
răscumpărării sau 

trecut în gestiunea 

organizației 

publice**)  

Semnătura 

secretarului 

Comisiei 

1 01.11.2019 Cernețcaia Taisa, 

medic de familie 

Pacienta, 

G.Em. 

În semn de 

respect(personal) 

Cutie de 

bomboane 

,,Moldova,, 

56,00 Returnarea cadoului 

beneficiarului,  P-V 

nr.1 din 05.11.2019 

Returnat 

beneficiarului,act 

de returnare nr.1 

Semnat 

2 05.11.2019 Trofimova 
Lucreția, medic de 

familie 

Pacienta, 
B.R. 

În semn de 
respect(personal) 

Ghiveci cu 
flori 

crizanteme 

Ceai ,,Lipton,, 

100,00 
 

30,00 

Returnarea cadoului 
beneficiarului,  P-V 

nr.1 din 05.11.2019 

Returnat 
beneficiarului,act 

de returnare nr.2 

Semnat 

3 07.11.2019 Bercut Anna,  

medic de familie 

Bionorica 

SRL 

Eveniment special 

(personal) 

Stilou 20,00 Returnarea cadoului 

beneficiarului P-V 

nr.2 din 12.11.2019 

Returnat 

beneficiarului,act 

de returnare nr.3 

Semnat 

4 07.11.2019 Stahurscaia 
Liudmila,  

medic de familie 

Bionorica 
SRL 

Eveniment special 
(personal) 

Stilou 20,00 Returnarea cadoului 
beneficiarului P-V 

nr.2 din 12.11.2019 

Returnat 
beneficiarului,act 

de returnare nr.4 

Semnat 

5 07.11.2019 Trofimova 

Lucreția, medic de 
familie 

Bionorica 

SRL 

Eveniment special 

(personal) 

Stilou 20,00 Returnarea cadoului 

beneficiarului P-V 
nr.2 din 12.11.2019 

Returnat 

beneficiarului,act 
de returnare nr.5 

Semnat 

6 07.11.2019 Cealan Alexei,  

medic de familie 

Bionorica 

SRL 

Eveniment special 

(personal) 

Stilou 20,00 Returnarea cadoului 

beneficiarului P-V 
nr.2 din 12.11.2019 

Returnat 

beneficiarului,act 
de returnare nr.6 

Semnat 

7 07.11.2019 Cealan Svetlana, 

Șef adjunct IMSP 

Bionorica 

SRL 

Eveniment special 

(personal) 

Stilou 20,00 Returnarea cadoului 

beneficiarului P-V 

nr.2 din 12.11.2019 

Returnat 

beneficiarului,act 

de returnare nr.7 

Semnat 

8 07.11.2019 Ciobanu Ludmila, 

Șef IMSP 

Bionorica 

SRL 

Eveniment special 

(personal) 

Stilou 20,00 Returnarea cadoului 

beneficiarului P-V 

nr.2 din 12.11.2019 

Returnat 

beneficiarului,act 

de returnare nr.8 

Semnat 

9 07.11.2019 Asistent medical Bionorica Eveniment special Stilou 20,00 Returnarea cadoului Returnat Semnat 



 

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

luată decizia prevăzută la pct 15 lit. b), se indică ambele decizii, separate prin bară  

 

**i Dacă după trecerea cadoului în gestiunea organizaţiei, aceasta decide transmiterea lui către muzee, biblioteci, instituţii, transmiterea gratuită în scopuri de 

caritate sau înstrăinare, se indică şi acest fapt 
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șef IMSP CS 
Soroca 

SRL (personal) beneficiarului P-V 
nr.2 din 12.11.2019 

beneficiarului,act 
de returnare nr.9 

10 08.11.2019 Pogorevici 

Anatolie, medic de 

familie 

Pacienta, 

G. El. 

În semn de 

respect(personal) 

Cutie de 

bomboane  

,, Livada 
Moldovei,, 

47,00 Returnarea cadoului 

beneficiarului P-V 

nr.2 din 12.11.2019 

Returnat 

beneficiarului,act 

de returnare nr.10 

Semnat 

11 08.11.2019 Cealan Alexei, 

medic de familie 

Pacient, 

C.A. 

În semn de 

respect(personal) 

Ceai 

,, Monomah,, 

25,00 Returnarea cadoului 

beneficiarului P-V 

nr.2 din 12.11.2019 

Returnat 

beneficiarului,act 

de returnare nr.11 

Semnat 

12 11.11.2019 Calaraș Tatiana, 

medic de familie 

Pacient, 

S.L. 

În semn de 

respect(personal) 

Cafea 

,,Melicano,, 

85,00 Returnarea cadoului 

beneficiarului P-V 

nr.2 din 12.11.2019 

Returnat 

beneficiarului,act 

de returnare nr.12 

Semnat 

13 11.11.2019 Ambros Diana, 
medic de familie 

Pacienta, 
C.E. 

În semn de 
respect(personal) 

Cutie de 
bomboane  

,, Din suflet,, 

55,00 Returnarea cadoului 
beneficiarului P-V 

nr.2 din 12.11.2019 

Returnat 
beneficiarului,act 

de returnare nr.13 

Semnat 

14 16.12.2019 Trofimova 
Lucreția, medic de 

familie 

Pacienta, 
C.M. 

În semn de 
respect(personal) 

Cafea 
,,Lavazza,, 

80,00 Returnarea cadoului 
beneficiarului P-V 

nr.3 din 18.12.2019 

Returnat 
beneficiarului,act 

de returnare nr.14 

Semnat 

15 18.12.2019 Grebănos Tamara, 

SPAMC 

Nestle Eveniment special 

(personal) 

Husa p-u 

fonendoscop, 
sub forma de 

jucarie 

100,00 Returnarea cadoului 

beneficiarului P-V 
nr.3 din 18.12.2019 

Returnat 

beneficiarului,act 
de returnare nr.15 

Semnat 

16 18.12.2019 Cealan Svetlana,  

Șef adjunct IMSP 

Nestle Eveniment special 

(personal) 

Husa p-u 

fonendoscop, 
sub forma de 

jucarie 

100,00 Returnarea cadoului 

beneficiarului P-V 
nr.3 din 18.12.2019 

Returnat 

beneficiarului,act 
de returnare nr.16 

Semnat 


