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Republica Moldova 

 

Curtea de Conturi a Republica Moldova 
(denumirea organizației publice) 

 

REGISTRUL  

DE EVIDENŢĂ A CADOURILOR ADMISIBILE  

RECEPȚIONATE ÎN 2021 

nr. 6 

 

 
Nr. de  

înregist

rare 

Data, luna și 

anul 

predării 

Numele, 

prenumele 

beneficiarului 

cadoului 

admisibil, 

funcția deținută 

 

Numele, 

prenumele 

persoanei/denu

mirea 

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 

Valoa

rea de 

piață 

a 

cadoul

ui 

admisi

bil 

(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.  11 mai 2021 Marian Lupu, 

Președintele 

Curții de Conturi 

a Republicii 

Moldova 

Seyit Ahmet 

Baş, 

Președintele 

Curții de 

Conturi a 

Turciei 

Relații profesionale Cu ocazia a 30 de ani 

de la înființarea 

EUROSAI 

750 

lei 

Proces-verbal 

nr. 01 din 12 

mai 2021 

Păstrarea cadoului  
(Suvenir bloc de 

sticlă 3D în formă 

de paralelipiped 

dreptunghic) 

în muzeul CCRM 



2.  11 mai 2021 Marian Lupu, 

Președintele 

Curții de Conturi 

a Republicii 

Moldova 

Seyit Ahmet 

Baş, 

Președintele 

Curții de 

Conturi a 

Turciei 

Relații profesionale Cu ocazia încheierii 

mandatului de membru 

al Consiliului de 

Guvernare al 

EUROSAI, în semn de 

recunoștință și pentru 

contribuție în cadrul 

Comunității EUROSAI 

420 

lei  

Proces-verbal 

nr. 01 din 11 

mai 2021 

Păstrarea cadoului 
(Suvenir bloc de 

sticlă 3D în formă de 

corp geometric 

octogon (8 laturi) cu 

inscripție, în cutie 

roșie) în muzeul 

CCRM 

3.  5 iulie 2021 Marian Lupu, 

Președintele 

Curții de 

Conturi a 

Republicii 

Moldova 

Grigori 

Slepkani, Șeful 

oficiului 

teritorial din 

Odessa a Curții 

de Conturi a 

Ucrainei 

Relații profesionale cu ocazia vizitei 

Președintelui CCRM și 

a delegației CCRM în 

contextul evaluării 

gestionării 

patrimoniului public, 

aflat peste hotarele 

Republicii Moldova 

750 

lei 

Proces-verbal 

nr. 02 din 6 

iulie 2021 

Păstrarea cadoului 
(„Potcoavă” în 

baghetă italiană, 

încrustată cu pietre 

Swarovschi, însoțit de 

certificat de calitate) 
în muzeul CCRM 

4.  6 

septembrie 

2021 

Marian Lupu, 

Președintele 

Curții de 

Conturi a 

Republicii 

Moldova 

Dmitro 

Razumkov, 

Președintele 

Radei Supreme 

a Ucrainei 

Relații profesionale în contextul vizitei de 

lucru la Rada Supremă 

a Ucrainei 

776,3

2 lei 

Proces-verbal 

nr. 03 din 7 

septembrie 

2021 

Păstrarea cadoului 
(„Скифское 

золото” (плакетка) 

(traducere – „Aurul 

sciților”)  în 

muzeul CCRM 

5.  6 

septembrie 

2021 

Marian Lupu, 

Președintele 

Curții de 

Conturi a 

Republicii 

Moldova 

Valeriy 

Patskan, 

Președintele 

Curții de 

Conturi a 

Ucrainei 

Relații profesionale în contextul vizitei de 

lucru și semnării unui 

nou Acord de cooperare 

bilateral 

240,1

3 lei 

Proces-verbal 

nr. 03 din 7 

septembrie 

2021 

Păstrarea cadoului 
(Tablou din lemn și 

ceramică 

„Monumentul lui 

Bogdan Hmelnitsky” 

Kiev, pictor S. 

Brandt) în muzeul 

CCRM 

 

* 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. 


