
Anexa nr. 3  

la Regulamentul cu privire la evidenţa, evaluarea,  

păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor  

oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol 

 
Republica Moldova 

MINISTERUL JUSTIȚIEI 

 (denumirea organizaţiei publice) 

 

REGISTRUL  

DE EVIDENŢĂ A CADOURILOR 

nr. ............... 

 

 

Nr. 

de 

înre- 

gistr

are 

Data, luna şi 

anul predării 

Numele, 

prenumele 

beneficiarului 

cadoului, 

funcţia 

deţinută 

 

Numele, prenumele 

persoanei/denumire

a instituţiei 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 şi numărul şi data 

procesului-verbal) 

Soarta cadoului (se 

indică, după caz, 

returnat beneficiarului, 

returnat beneficiarului 

ca urmare a 

răscumpărării sau trecut 

în gestiunea organizaţiei 

publice**) şi data  

Semnătura 

secretarului 

Comisiei 

1. 22.05.2019 Cîrlan  

Vladislav, 

șef-

adjunct 

Direcție 

elaborare 

acre 

normative 

       OSCE Cadoul s-a oferit la 

sediul Ministerului 

Justiției în contextul 

ședinței cu reprezen-

tanții organizației, 

care a avut loc pe data 

de 21.05.2019 în sala 

104 

Card de memo-

rie USB cu capa-

citatea 8GB 

   80-00 - Returnat  

beneficiarului; 

- Proces-verval din 

24.05.2019. 

Returnat  benefi-

ciarului pe data de 

 24.05.2019 

 

 

Semnat 

2. 13.09.2019 Stamate 

Olesea, 

ministru al 

justiției 

Devderea 

Valeriu, 

președinte al  

Uniunii 

Naționale a 

Executorilor 

Judecătorești 

Cadoul a fost oferit în 

contextul participării 

la cel de-al XIII – lea 

Congres ordinar al 

executorilor judecă-

torești din RM, care a 

avut loc pe data de 

06.09.2019  

Monedă cu 

logoul  Uniunii 

Naționale a 

Executorilor 

Judecătorești  

  500-00 -Trecut în gestiu-

nea Ministerului 

Justiției; 

- Proces-verval din 

30.09.2019 

Trecut în gestiu-

nea  Ministerului 

Justiției pe data de  

30.09.2019 

 

 

 

Semnat 



3. 

 

 

 

 

 

 

26.09.2019 Croitor 

Elena, 

consultant 

principal 

în Direcția 

avizare  

acte 

normative 

 

 

Irmantas 

Mikelios, 

consilier 

rezident  

twinning, EU 

Twinning 

Project 

Cadoul s-a oferit la 

sediul Centrului de 

Conferințe Summit 

Eventis  din mun. 

Chișinău, str. Tighina 

nr.49/3 cu ocazia 

participării la confe-

rința finală de închi-

dere a Proiectului 

Twinning „Sprijin 

pentru consolidarea 

capacităților operațio-

nale a autorităților de 

aplicare a legii în 

domeniul prevenirii 

cercetării actelor de 

corupție”, care a avut 

loc pe data de 

05.05.19  

- rucsac; 

- breloc; 

- calendar; 

- card. 

  600-00 

 

 

- Returnat  

beneficiarului; 

- Proces-verval din 

30.09.2019. 

Returnat  benefi-

ciarului pe data de 

 30.09.2019 

 

 

 

Semnat 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

08.10.2019 Zarija 

Marina, 

Șef de 

Cabinet 

Jolanta 

Viziniene, 

Rezident 

Twinning 

Adviser al UE 

Twinning 

Project 

Enhancing the 

System of 

Prevention and 

Combating 

Money Leun-

derind and 

Terrorism 

Financing in 

the Republic of 

Moldova 

Cadoul s-a oferit în 

contextul întrevederii 

privind  Raportul 

„Improvement of the 

AML/CFT field in the 

justice system” din 

data de 03.10.2019 

-set de birou        

( carnet și pix); 

- broșură despre 

activitatea Cur-

ții Supreme de 

Justiție din 

Lituania; 

 - termos. 

  300-00 - Returnat  

beneficiarului; 

- Proces-verval din 

11.10.2019. 

Returnat  benefi-

ciarului pe data de 

 11.10.2019 

 

 

 

Semnat 



5. 

 

 

 

 

08.10.2019 Levinte 

Iurie, 

consilier în  

Cabinetul 

munistrul-

ui 

Jolanta 

Viziniene, 

Rezident 

Twinning 

Adviser al UE 

Twinning 

Project 

Enhancing the 

System of 

Prevention and 

Combating 

Money Leun-

derind and 

Terrorism 

Financing in 

the Republic of 

Moldova 

Cadoul s-a oferit în 

contextul întrevederii 

privind Raportul 

„Improvement of the 

AML/CFT field in the 

justice system” din 

data de 03.10.2019 

-set de birou        

( carnet și pix); 

- broșură despre 

activitatea Cur-

ții Supreme de 

Justiție din 

Lituania; 

 - termos. 

  300-00 - Returnat  

beneficiarului; 

- Proces-verval din 

11.10.2019. 

Returnat  benefi-

ciarului pa data de 

 11.10.2019 

 

 

 

 

Semnat 

 

* 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. 


