Republica Moldova
.....................

SERVICIUL VAMAL.............
(denumirea organizaţiei publice)

REGISTRUL
DE EVIDENŢĂ A CADOURILOR
nr....1 DIN 22.02.2013............

Nr. de Data, luna şi
înreanul predării
gistrare

Numele,
prenumele
beneficiarului
cadoului, funcţia
deţinută

Numele,
prenumele
persoanei/
denumirea
instituţiei care
a oferit cadoul

Descrierea
împrejurărilor în care
a fost primit cadoul

1

12.04.2013

COZIREV VALERIU CUSTOMS
șef Direcție Analiza SERVICE
REPUBLIC OF
Riscurilor,
POLAND.

Proiectului de asistență
pentru Serviciul Vamal al
Republicii
Moldova
“Combaterea
contrabandei cu mărfuri,
inclusiv a produselor de
tutungerie cu utilizarea
sistemului de analiză de
reprezentanții
risc”,
Serviciului Vamal de pe
lingă
Ministerul
Finanțelor al republicii
Polone
CUSTOMS
SERVICE REPUBLIC OF
POLAND.

2

12.04.2013

DADEICHIN IURIE
– inspector
principal Direcție
Analiza Riscurilor,

CUSTOMS
SERVICE
REPUBLIC OF
POLAND.

3

12.04.2013

OPREA VADIM –
inspector principal
Direcție
Manajmentului
Strategic,

CUSTOMS
SERVICE
REPUBLIC OF
POLAND.

vizitei
reprezentanților
Serviciului Vamal de
pe lingă Ministerul
Finanțelor al
republicii Polone
vizitei
reprezentanților
Serviciului Vamal de
pe lingă Ministerul
Finanțelor al
republicii Polone

Valoarea Decizia luată Soarta cadoului (se
estimativă în raport cu
indică, după caz,
a cadoului cadoul (se
returnat
(lei)
indică una
beneficiarului,
dintre cele
returnat
trei decizii
beneficiarului ca
luate de
urmare a
Comisie*,
răscumpărării sau
precum şi
trecut în gestiunea
numărul şi
organizaţiei
data
publice**) şi data
procesuluiverbal)
-pix cu peniță marca 200 LEI
Nr.1 din
RETURNAT
LONGHERRE,
în
12.04.2013
BENEFICIARULUI
cutiuță din carton,
cu
inscripția
CUSTOMS
SERVICE
REPUBLIC
OF
POLAND.
Descrierea
cadoului

500 LEI
cravată de
culoare roșie , cu
inscripția în
spate SUZBA
CELNA

Nr.1
12.04.2013

din RETURNAT
BENEFICIARULUI

500 LEI
cravată de
culoare roșie , cu
inscripția în
spate SUZBA
CELNA

Nr.1
12.04.2013

din RETURNAT
BENEFICIARULUI

Semnătura
secretarului
Comisiei

4

12.04.2013

5

15.04.2013

6

15.04.2013

Namolovan Alina –
inspector principal
Direcție
Managementului
Strategic

CUSTOMS
SERVICE
REPUBLIC OF
POLAND.

vizitei
reprezentanților
Serviciului Vamal de
pe lingă Ministerul
Finanțelor al
republicii Polone
BECCIU ROMAN – CUSTOMS
Proiectului de
inspector principal SERVICE
asistență pentru
Direcție Analiza
REPUBLIC
Serviciul Vamal al
Riscurilor
OF POLAND Republicii Moldova
“Combaterea
contrabandei cu
mărfuri, inclusiv a
produselor de
tutungerie cu
utilizarea sistemului
de analiză de risc”,
reprezentanții
Serviciului Vamal de
pe lingă Ministerul
Finanțelor al
republicii Polone
Moldovanu Sergiu - CUSTOMS
Proiectului de
inspector principal SERVICE
asistență pentru
Direcție
REPUBLIC
Serviciul Vamal al
Managementului
OF
POLAND
Republicii Moldova
Strategic
“Combaterea
contrabandei cu
mărfuri, inclusiv a
produselor de
tutungerie cu
utilizarea sistemului
de analiză de risc”,
reprezentanții
Serviciului Vamal de
pe lingă Ministerul
Finanțelor al

fular din matasa 500 LEI
naturala , fara
inscripția în
spate SUZBA
CELNA

Nr.1 din
12.04.2013

RETURNAT
BENEFICIARULUI

pix cu peniță
marca
LONGHERRE,
în cutiuță din
carton, cu
inscripția
CUSTOMS
SERVICE
REPUBLIC OF
POLAND

600 LEI

Nr.2 din
15.04.2013

RETURNAT
BENEFICIARULUI

set de pixuri ( 400 LEI
doua) , în cutiuță
din lemn, cu
inscripția
SUZBA CELNA.

Nr.2 din
15.04.2013

RETURNAT
BENEFICIARULUI

7

15.04.2013

Căinărean Emilia Șef Direcție
cercetarea și
expertiza mărfurilor

8

24.04.2013

CEBAN IURIE Șef
Departament de
Aplicare a Legii,

9

24.04.2013

Volovei Dumitru
Șef adjunt Direcție
Managementului
Strategic

10

13.06.2013

CEBAN IURIE Șef
Departament de
Aplicare a Legii,

11

17.06.2013

Grama Eduard Șef
adjunt Biriul Vamal
Chisinau

republicii Polone
Serviciului
Direcția central
Vamal
vamală expertiză
Federației
criminalistică a
Rusiei
Serviciului Vamal
Federației Rusiei
regatului
Conferinței
Norvegiei
conducătorilor
serviciilor vamale ale
statelor membre ale
OMV din regiunea
europeana,
Directorul Vămilor și
Accizelor al regatului
Norvegiei
regatului
Conferinței
Norvegiei
conducătorilor
serviciilor vamale ale
statelor membre ale
OMV din regiunea
europeana,
Directorul Vămilor și
Accizelor al regatului
Norvegiei
Consiliului
Sedintei a 57-a
conducătorilor Consiliului
serviciilor
conducătorilor
serviciilor vamale ale
vamale ale
statelor
statelor membre ale
membre ale
CSI
CSI
Consiliului
Sedintei a 57-a
conducătorilor Consiliului
serviciilor
conducătorilor
vamale ale
serviciilor vamale ale
statelor
statelor membre ale

400 LEI

Nr.2 din
15.04.2013

RETURNAT
BENEFICIARULUI

carte
despre 500 LEI
muzeul MUNCH
din
Oslo,
Norvegia.

Nr.3 din
24.04.2013

RETURNAT
BENEFICIARULUI

carte
despre 500 LEI
muzeul MUNCH
din
Oslo,
Norvegia.

Nr.3 din
24.04.2013

RETURNAT
BENEFICIARULUI

350 LEI
carte despre
orasul Herson și
un maiou cu
inscriptie

Nr.4 din
17.06.2013

RETURNAT
BENEFICIARULUI

350 LEI
carte despre
orasul Herson și
un maiou cu
inscriptie

Nr.4 din
17.06.2013

RETURNAT
BENEFICIARULUI

carte”Cele mai
frumoase locuri
ale Moscovei

membre ale
CSI
12

21.06.2013

13

22.07.2013

14

22.07.2013

15

22.07.2013

16

22.07.2013

17

25.10.2013

18

02.12.2013

CSI

Calenic Natalia, sef “Kvalitelas”
Vizitei de lucru referitor
Directie management Vilnius, Lituania la descrierea proceselor
strategic
in Lituania, “Kvalitelas”
Vilnius, Lituania
Calenic Natalia, sef companiei
Vizitei delegatiei
Directie management NUCTECH
companiei
strategic
NUCTECH

Covor tablou 1m/60 800 lei
cm

Nr.5 din
21.06.2013

RETURNAT
BENEFICIARULUI

Pix, inel p/u chei ;I 500 lei
husa pentru carti de
vizita

Nr.6 din
22.07.2013

RETURNAT
BENEFICIARULUI

BORSEVICI
SERGHEI,
inspector principal,
Direcție
management
strategic
Volovei Dumitru
Șef adjunt Direcție
Managementului
Strategic
Namolovan Aliona,
inspector principal,
Direcție
management
strategic

companiei
NUCTECH

Vizitei delegatiei

Pix, inel p/u chei ;I 500 lei
husa pentru carti de
vizita

Nr.6 din
22.07.2013

RETURNAT
BENEFICIARULUI

companiei
NUCTECH

Vizitei delegatiei

Pix, inel p/u chei ;I 500 lei
husa pentru carti de
vizita

Nr.6 din
22.07.2013

RETURNAT
BENEFICIARULUI

Serviciului
Vamal al
Georgia

Vizitei conselierul
Serviciului Vamal al
Georgia

75 LEI

Nr.6 din
22.07.2013

RETURNAT
BENEFICIARULUI

BORSEVICI
SERGHEI,
inspector principal,
Direcție
management
strategic

companiei
NUCTECH

Intrevederii la
ambasada RPC și
reprezentatului
companiei
NUCTECH

cană decorativă
cu simbolica
Serviciului
Vamal din
Georgia
-Pictora
al
palatului
imperial
din
Beifing
pe
matase,
- ecran
de
miniature cu
desen,
- set birotic.

800 LEI

Nr.7 din
25.10.2013

RETURNAT
BENEFICIARULUI

Nr.8 din
02.12.2013

RETURNAT
BENEFICIARULUI

Dumitru Volovei,
Sef adjunct,
Direcție

companiei
NUCTECH

companiei
NUCTECH

700 LEI

400 LEI

Administratia Reuniunii sefilor
- Cărți despre 400 LEI
vamala a R.
subdiviziunilor
Macedonia,
Macedonia
antifrauda ale
Suvenir national
serviciilor vamale din – lingura din
75LEI

19

10..2013

BECCIU ROMAN –
inspector principal
Direcție Analiza
Riscurilor

Serviciului
Vamal de pe
lingă
Ministerul
Finanțelor al
republicii
Polone

regiunea europiana a lemn
OMV, Administratia
vamala a R.
Macedonia
- Cravata,
500 lei
Proiectului de
marca
Teflon,
asistență pentru
cu inscriptia
Serviciul Vamal al
Sluzba Celna
Republicii Moldova
“Combaterea
contrabandei cu
mărfuri, inclusiv a
produselor de
tutungerie cu
utilizarea sistemului
de analiză de risc”,
reprezentanții
Serviciului Vamal de
pe lingă Ministerul
Finanțelor al
republicii Polone

Nr.9 din
10.12.2013

RETURNAT
BENEFICIARULUI

20

07.12.2013

Dumitru Volovei,
Sef adjunct,
Direcție

Comitetul
Controlului
Vamal,
Ministerul
Finantelor
Kazahstan

celei
de-a
58-a reuniunii
a
Consiliului
Coordonatorilor
serviciilor vamale de
ale statelor member CSI
,
Comitetul
Controlului Vamal,
Ministerul Finantelor
Kazahstan
oferit
cadou:
- Geanta simpla din
stofa de culoare
neagra valorata
la pretul 400 lei
- Vaza din ceramic
valorata in suma
de 300 lei.

400 lei
Geanta
simpla
din
stofa
de
culoare
neagra
Vaza
din 300 lei
ceramic ,

21

10.12.2013

COZIREV VALERIU
șef Direcție Analiza
Riscurilor,

Serviciului
Vamal de pe
lingă
Ministerul
Finanțelor al
republicii
Polone

Ceas
de perete
din
metal plastic
cu carcas din
aluminiu,
marca
Sangtai, cu
inscriptia
Customs
Service
Republic of
Poland.

22

30.12.2013

Namolovan Aliona,
inspector principal,

Serviciului

Proiectului de
asistență pentru
Serviciul Vamal al
Republicii Moldova
“Combaterea
contrabandei cu
mărfuri, inclusiv a
produselor de
tutungerie cu
utilizarea sistemului
de analiză de risc”,
reprezentanții
Serviciului Vamal de
pe lingă Ministerul
Finanțelor al
republicii Polone
Proiectului de

Fular
matasa

Nr.9 din
10.12.2013

RETURNAT
BENEFICIARULUI

680 lei Nr.9 din
10.12.2013

RETURNAT
BENEFICIARULUI

de -400 lei
de

Nr.10 din
30.12.2013

RETURNAT
BENEFICIARULUI

Direcție
management
strategic

Vamal de pe
lingă
Ministerul
Finanțelor al
republicii
Polone

asistență pentru
Serviciul Vamal al
Republicii Moldova
“Combaterea
contrabandei cu
mărfuri, inclusiv a
produselor de
tutungerie cu
utilizarea sistemului
de analiză de risc”,
reprezentanții
Serviciului Vamal de
pe lingă Ministerul
Finanțelor al
republicii Polone

culoare maro,

cu inscripția
Sluzba
Celna.

23
24
25
26
27
28
29
30
* În situaţia în care la început a fost luată decizia prevăzută la pct.15 subpct.3), iar ulterior, întrucît beneficiarul nu a prezentat dovada de plată a diferenţei, a fost luată
decizia prevăzută la pct.15 subpct.2), se indică ambele decizii, separate prin bară.
** Dacă după trecerea cadoului în gestiunea organizaţiei, aceasta decide transmiterea lui către muzee, biblioteci, instituţii, transmiterea gratuită în scopuri de caritate
sau înstrăinarea, se indică şi acest fapt.
__________
Hotărîrile Guvernului
134/22.02.2013 Hotărîre privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi aprobarea Regulamentului cu
privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol //Monitorul Oficial 42-

47/185, 01.03.2013

Republica Moldova
.....................

SERVICIUL VAMAL.............
(denumirea organizaţiei publice)

REGISTRUL
DE EVIDENŢĂ A CADOURILOR
nr....2 DIN 01.01.2014............

Nr. de Data, luna şi
înreanul predării
gistrare

Numele,
prenumele
beneficiarului
cadoului, funcţia
deţinută

Numele,
Descrierea
prenumele
împrejurărilor în
care a fost
persoanei/
primit cadoul
denumirea
instituţiei care
a oferit cadoul

1

01.04.2014

Dumitru Volovei,
Sef adjunct,
Direcție

Serviciul
Venituri al MF
din Georgia

2

01.04.2014

CEBAN IURIE Șef
Departament de
Aplicare a Legii,

Serviciul
Venituri al MF
din Georgia

3

02.06.2014

Rosca Irina – sef
sectie gestionarea
selectivitatii,
Directia analiza
riscurilor

Comitetul
Controlului
Vamal al
republicii
Kazahstan

Conferentei
conducatorilor
Serviciilor
Vamale din
regiunea OMV
Conferentei
conducatorilor
Serviciilor
Vamale din
regiunea OMV
Conferentei
regionale
europene ”Vama
managementul
riscurilor”

Descrierea
cadoului

Tablou si carte
despre Georgia

Valoarea
Decizia luată
Soarta cadoului (se
estimativă a în raport cu indică, după caz, returnat
cadoului
beneficiarului, returnat
cadoul (se
(lei)
beneficiarului ca urmare
indică una
a răscumpărării sau
dintre cele
trecut în gestiunea
trei decizii
organizaţiei publice**) şi
luate de
data
Comisie*,
precum şi
numărul şi
data
procesuluiverbal)
Nr.1 din
RETURNAT
- 300 lei
01.04.2013
BENEFICIARULUI
- 100 lei

Tablou si carte
despre Georgia

-

-

-

-

Stic
cu
memoria de 2
GB
DVD
disc
Contemporar
y ethnic music
festival
Medalion cu
simbolica
serviciul vmal
al
R.
Kazahstan
Carte
“Strategia
Kazahstan”U

-

300 lei

-

100 lei

-

200 lei

-

200 lei,

-

500 lei,

-

900 lei

Nr.1 din
01.04.2013

RETURNAT
BENEFICIARULUI

Nr.2 din
02.06.2013

RETURNAT
BENEFICIARULUI

Semnătura
secretarului
Comisiei

n nou curs
politic al unui
stat stabil.
4

* În situaţia în care la început a fost luată decizia prevăzută la pct.15 subpct.3), iar ulterior, întrucît beneficiarul nu a prezentat dovada de plată a diferenţei, a fost luată
decizia prevăzută la pct.15 subpct.2), se indică ambele decizii, separate prin bară.
** Dacă după trecerea cadoului în gestiunea organizaţiei, aceasta decide transmiterea lui către muzee, biblioteci, instituţii, transmiterea gratuită în scopuri de caritate
sau înstrăinarea, se indică şi acest fapt.
__________
Hotărîrile Guvernului
134/22.02.2013 Hotărîre privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi aprobarea Regulamentului cu
privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol //Monitorul Oficial 42-

47/185, 01.03.2013

