
 

 

Anexa nr. 3 

la Regulamentul cu privire la regimul juridic al cadourilor 

 

 

 

Republica Moldova 
 

Aparatul Președintelui Republicii Moldova 
(denumirea entității publice) 

 

 

 

 

 

REGISTRUL  

DE EVIDENȚĂ A CADOURILOR ADMISIBILE 

nr. 01-11/IX 

 

anul 2022 

 

trimestrul I 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nr. de  

înregistrare 

 

(descrierea 

cadoului) 

  

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 

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 

 

Medalia „Ștefan cel 

Mare și Sfânt”,   

aliaj de cupru 

argintat, diametru: 

85 mm, ambalare în 

cutie de lemn, 

executată la 

Monetăria Statului, 

București, România 

 

11.02.2022 

 

Maia Sandu, 

Președintele Republicii 

Moldova 

 

Nicolae-Ionel Ciucă,  

Prim-ministrul României 

 

profesională 

 

Vizita 

  Prim-ministrului 

României la 

Chișinău 

 

990 

 

Trecerea cadoului în 

proprietatea Aparatului 

Președintelui Republicii 

Moldova 

Proces Verbal nr.4 din 

14.02.2022 

 

 

Trecut în proprietatea 

Aparatului 

Președintelui 

Republicii Moldova 

 

14.02.2022 

 

2 

 

Tablou în ramă de 

lemn  

„Papagalii roșii”, 

dim.42x48 cm, 

realizat manual  

 

 

16.02.2022 

 

Maia Sandu, 

Președintele Republicii 

Moldova 

 

Javier Alcides Bonagas 

De Gracia, 

 Ambasadorul Republicii 

Panama în Republica 

Moldova 

 

profesională 

 

Ceremonia de 

acreditare a 

ambasadorilor 

străini 

 

590 

 

Trecerea cadoului în 

proprietatea Aparatului 

Președintelui Republicii 

Moldova 

Proces Verbal nr.5 din 

21.02.2022 

 

 

Trecut în proprietatea 

Aparatului 

Președintelui 

Republicii Moldova 

 

21.02.2022 

 

3 

 

Suvenir în ramă, 

reproducere fidelă a 

artei precolumbiene 

„Cuadro de El 

Águila de Oro”, 

placat cu argint, 

dim.15x15 cm, 

producătorul 

Reprosa, Panama 

 

16.02.2022 

 

Maia Sandu, 

Președintele Republicii 

Moldova 

 

Javier Alcides Bonagas 

De Gracia, 

 Ambasadorul Republicii 

Panama în Republica 

Moldova 

 

profesională 

 

Ceremonia de 

acreditare a 

ambasadorilor 

străini 

 

2 340 

 

Trecerea cadoului în 

proprietatea Aparatului 

Președintelui Republicii 

Moldova 

Proces Verbal nr.5 din 

21.02.2022 

 

 

Trecut în proprietatea 

Aparatului 

Președintelui 

Republicii Moldova 

 

21.02.2022 



 

 

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. 


