
LISTA CADOURILOR ȘI BENEFICIARILOR ACESTORA  
pentru anul 2017 

Nr. 

d/o 

Data               

predării                

cadoului 

Numele, 

prenumele 

beneficiarului 

cadoului, funcţia 

detinută 

Numele, 

prenumele 

persoanei/ 

instituţia care 

a oferit cadou 

Descrierea 

împrejurării 

în care a fost 

primit cadoul 

Descrierea 

cadoului 

Valoarea 

estimată a 

cadoului 

(lei) 

Nr. proces-

verbal şi decizia 

comisiei 

Soarta cadoului (returnat 

beneficiarului/ returnat 

beneficiarului ca urmare a 

răscumpărării sau trecut în 

gestiunea organizaţiei publice) 

1 03.02.2017 

Janna Zaslavscaia, 

contabil-şef al 

Direcţiei Evidenţă 

Contabilă 

CNA 

cu prilejul 

sărbătorilor de 

iarnă 

calendar de 

masă, felicitare 

cu looul CNA, 

plic cu marca 

poştală 

50,00 

Proces-verbal nr.1 

din 03.02.2017. 

Decizia 

comisieie: de a 

restitui cadoul 

beneficiarului. 

Cadoul s-a returnat conform 

Actului de returnare a cadoului 

nr.1 din 03.02.2017 

2 03.02.2017 

Galina Zincovscaia 

şef Direcţie 

Proprietate 

Municipală şi 

Relaţii Funciare 

CNA 

cu prilejul 

sărbătorilor de 

iarnă 

calendar de 

masă. felicitare 

cu looul CNA, 

plic cu marca 

poştală 

20,00 

Proces-verbal nr.1 

din 03.02.2017. 

Decizia 

comisieie: de a 

restitui cadoul 

beneficiarului. 

Cadoul s-a returnat conform 

Actului de returnare a cadoului 

nr.2 din 03.02.2017 

3 03.02.2017 
Vitalie Balan şef 

Direcţiei Juridice 
CNA 

cu prilejul 

sărbătorilor de 

iarnă 

calendar de 

masă 
30,00 

Proces-verbal nr.1 

din 03.02.2017. 

Decizia 

comisieie: de a 

restitui cadoul 

beneficiarului. 

Cadoul s-a returnat conform 

Actului de returnare a cadoului 

nr.3 din 03.02.2017 

4 03.02.2017 

Veceaslav 

Zincovschii şef 

Direcţie 

Gospodărie 

Comunală 

CNA 

cu prilejul 

sărbătorilor de 

iarnă 

felicitare,calend

ar de masă 
50,00 

Proces-verbal nr.1 

din 03.02.2017. 

Decizia 

comisieie: de a 

restitui cadoul 

beneficiarului. 

Cadoul s-a returnat conform 

Actului de returnare a cadoului 

nr.4 din 03.02.2017 

5 03.02.2017 

Maria Ciolan şef 

Serviciu Resurse 

Umane 

CNA 

în contextul 

promovării 

politicilor 

naţionale 

anticorupţie 

ediţia 2017 a 

"calendarului 

integrităţii" 

30,00 

Proces-verbal nr.1 

din 03.02.2017. 

Decizia 

comisieie: de a 

restitui cadoul 

beneficiarului. 

Cadoul s-a returnat conform 

Actului de returnare a cadoului 

nr.5 din 03.02.2017 



6 27.02.2017 

Ludmila Dovgani 

şef Secţie 

Administraţie 

Publică Locală 

CNA 

cu prilejul 

sărbătorilor de 

iarnă şi 

conform Legii 

nr.325 din 

23.12.2013 

calendar de 

masă felicitare 

cu logoul CNA, 

plic cu marcă 

poştală 

40,00 

Proces-verbal nr.2 

din 27.02.2017. 

Decizia 

comisieie: de a 

restitui cadoul 

beneficiarului. 

Cadoul s-a returnat conform 

Actului de returnare a cadoului 

nr.6 din 27.02.2017 

7 02.03.2017 

Irina Bartaş, 

specialist-principal 

al Secţie 

Administraţie 

Publică Locală 

"Tineretul 

Democrat" 

mun.Bălți 

cu prilejul 

sărbătorii 

"Mărţişor" 

felicitare coloră 

şi un mărţişor 
1,50 

Proces-verbal nr.3 

din 02.03.2017. 

Decizia 

comisieie: de a 

restitui cadoul 

beneficiarului. 

Cadoul s-a returnat conform 

Actului de returnare a cadoului 

nr.7 din 02.03.2017 

8 02.03.2017 

Olga Doţin, 

specialist-principal 

al Secţiei 

Administraţie 

Publică Locală 

"Tineretul 

Democrat" 

mun.Bălți 

cu prilejul 

sărbătorii 

"Mărţişor" 

felicitare şi un 

mărţişor 
1,25 

Proces-verbal nr.3 

din 02.03.2017. 

Decizia 

comisieie: de a 

restitui cadoul 

beneficiarului. 

Cadoul s-a returnat conform 

Actului de returnare a cadoului 

nr.8 din 02.03.2017 

9 02.03.2017 

Marina 

Gumennaia, 

specialist-principal 

al Secţiei 

Administraţie 

Publică Locală 

"Tineretul 

Democrat" 

mun.Bălți 

cu prilejul 

sărbătorii 

"Mărţişor" 

felicitare şi un 

mărţişor 
2,00 

Proces-verbal nr.3 

din 02.03.2017. 

Decizia 

comisieie: de a 

restitui cadoul 

beneficiarului. 

Cadoul s-a returnat conform 

Actului de returnare a cadoului 

nr.9 din 02.03.2017 

10 14.06.2017 

Angela Edu, şef-

interimar al 

Serviciului Relaţii 

Externe şi 

Atragerea 

Investiţiilor 

Secţia Tineret 

şi Sport a 

DÎTS în 

persoana dnei 

Curteanu 

Alisa, 

specialist-

principal din 

cadrul secţiei 

respective 

în contextul 

jubileului de 

50 ani a 

directorului 

Taucci Eduard 

a  şcolii 

sportive nr.1  

tricou cu logoul 

Ministerului 

Tineretului şi 

Sportului 

inclusiv 

Comitetul 

Naţional 

Olimpic şi 

Sportiv 

100,00 

Proces-verbal nr.4 

din 14.06.2017. 

Decizia 

comisieie: de a 

restitui cadoul 

beneficiarului. 

Cadoul s-a returnat conform 

Actului de returnare a cadoului 

nr.10 din 14.06.2017 

TOTAL anul 2017 324,75 4 10 

 


