
 

 

 

Nr. de  

Înregistrare 

 

  

Data, luna 

și anul 

predării 

Numele, prenumele 

beneficiarului 

cadoului admisibil, 

funcția deținută 

 

Numele, prenumele 

persoanei/denumirea 

instituției care a 

oferit cadoul 

admisibil 

Descrierea relației 

(personală, 

profesională) 

dintre beneficiar și 

persoana/ instituția 

(denumirea) care a 

oferit cadoul 

admisibil 

Descrierea 

împrejurărilo

r 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 

 

95 

 

 

18.02.2020 

 

Igor Dodon, 

Președintele Republicii 

Moldova 

  

profesională 

 

Zi de naștere 

 

400 

Returnarea cadoului 

beneficiarului  

 

Proces verbal nr.86 din 
24.02.2020 

Returnat beneficiarului 

 
96 

 

 

 
19.02.2020 

 
Igor Dodon, 

Președintele Republicii 

Moldova 

 
Colectivul Teatrului 

„A.P.Cehov” 

 
profesională 

 
Vizită la Teatrul 

„A.P.Cehov” 

 
100 

Returnarea cadoului 
beneficiarului  

 

Proces verbal nr.87 din 

24.02.2020 

Returnat beneficiarului 

 

 

- Date cu caracter personal 

 

 

 

 
Registrul de evidență a cadourilor admisibile 

Trimestrul I 2020 



 

 

Trimestrul II 2020 

Nr. de  

Înregistrare 

 

  

Data, luna 

și anul 

predării 

Numele, prenumele 

beneficiarului cadoului 

admisibil, funcția 

deținută 

 

Numele, 

prenumele 

persoanei/denum

irea instituției 

care a oferit 

cadoul admisibil 

Descrierea relației 

(personală, 

profesională) 

dintre beneficiar și 

persoana/ instituția 

(denumirea) care a 

oferit cadoul 

admisibil 

Descrierea 

împrejurărilo

r 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 

 
97 

 

 

 
08.04.2020 

 
Igor Dodon, Președintele 

Republicii Moldova 

  
profesională 

 
Întrevedere  

 
200 

Trecerea cadoului în 
gestiunea APRM 

 

Proces Verbal nr.88 din 

13.04.2020  

Trecut în gestiunea APRM 

 

 
98 

 

 

 

 
10.04.2020 

 

 
Igor Dodon, Președintele 

Republicii Moldova 

  

 
 

profesională 

 

Vizita în 
teritoriu 

Transmis prin 

Consilierul 

Președintelui 
Ghenadie Iurco 

 

300 
 

Trecerea cadoului în 
gestiunea APRM 

 

Proces Verbal nr.89 din 

14.04.2020  

Trecut în gestiunea APRM 

 
 

99 

 

 

 
 

29.04.2020 

 
Igor Dodon, Președintele 

Republicii Moldova 

  
profesională 

Întrevedere cu 
conducătorii 

asociațiilor din 

domeniul 

turismului și 
HoReCa 

 
100 

Trecerea cadoului în 
gestiunea APRM 

 

Proces Verbal nr.90 din 

04.05.2020  
 

Trecut în gestiunea APRM 

 

 

- Date cu caracter personal 

 

 

 

 
Registrul de evidență a cadourilor admisibile 



 

 

 

 

Registrul de evidență a cadourilor admisibile 

Trimestrul III 2020 

 

Nr. de  

înregistra

re 

  

Data, luna 

și anul 

predării 

Numele, prenumele 

beneficiarului cadoului 

admisibil, funcția 

deținută 

 

Numele, 

prenumele 

persoanei/denum

irea 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 

101 
 

24.08.2020 Igor Dodon, Președintele 

Republicii Moldova 
 profesională În contextul acțiunii 

„Drumurile Memoriei”, 
dedicată celei de-a 75-a 

aniversări a Zilei Victoriei 
și a comemorării Eroilor 

căzuți pentru 
independența Patriei 

300 Trecerea cadoului în 
gestiunea APRM 

 
Proces-verbal nr.92 

din 26.08.2020 

Trecut în gestiunea APRM 

102 
 

18.09.2020 Igor Dodon, Președintele 

Republicii Moldova 
 profesională În contextul participării la 

deschiderea unui teren de 
joacă în raionul Ceadîr 

Lunga 
 

150 Trecerea cadoului în 
gestiunea APRM 

 
Proces-verbal nr.93 

din 21.09.2020 

Trecut în gestiunea APRM 

103  
 

22.09.2020 Igor Dodon, Președintele 

Republicii Moldova 
 profesională În contextul întrevederii 

de lucru cu primarul 
com.Sărăteni, Prida Igor 

500 Trecerea cadoului în 
gestiunea APRM 

 
Proces-verbal nr.94 

din 24.09.2020 

Trecut în gestiunea APRM 

104 
 

30.09.2020 Igor Dodon, Președintele 

Republicii Moldova 
 profesională În contextul întrevederii 

cu învingătorii concursului 
școlar dedicat creației 
poetului rus Aleksandr 

Pușkin 

100 Trecerea cadoului în 
gestiunea APRM 

 
Proces-verbal nr.95 

din 02.10.2020 

Trecut în gestiunea APRM 

 

 

- Date cu caracter personal 

 


