
Anexa nr. 3  

la Regulamentul cu privire la regimul juridic al cadourilor 

 

Republica Moldova 

 

Curtea de Conturi a Republica Moldova 
(denumirea organizației publice) 

 

REGISTRUL  

DE EVIDENŢĂ A CADOURILOR ADMISIBILE  

RECEPȚIONATE ÎN 2022 

nr. 7 

 

 
Nr. de  

înregistr

are 

Data, luna și 

anul predării 

Numele, 

prenumele 

beneficiarului 

cadoului 

admisibil, 

funcția deținută 

 

Numele, 

prenumele 

persoanei/denumir

ea 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 

Valoare

a de 

piață a 

cadoului 

admisibi

l (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.  2 iunie 2022 Marian Lupu, 

Președintele 

Curții de 

Conturi a 

Republicii 

Moldova 

Nasir Sadigov, 

vicepreședinte al 

Curții de 

Conturi a 

Republicii 

Azerbaidjan 

cu ocazia Reuniunii 

EUROSAI Praga 

post-congres, 

desfășurată la Praga, 

Cehia, în perioada 

22-25 mai 2022 

Suvenir în ramă A4 cu 

inscripție „CHOVGAN”, 

Azerbaijan, XI c, 

Traditional Karabakh 

horse-riding 

gameintangible Cultural 

Heritage (UNESCO, 2013, 

reference 905) 

450 lei Proces-verbal 

nr. 01 din 7 

iunie 2022 

Păstrarea cadoului 

în muzeul CCRM 



2.  2 iunie 2022 Marian Lupu, 

Președintele 

Curții de 

Conturi a 

Republicii 

Moldova 

Nasir Sadigov, 

vicepreședinte al 

Curții de 

Conturi a 

Republicii 

Azerbaidjan 

cu ocazia Reuniunii 

EUROSAI Praga 

post-congres, 

desfășurată la Praga, 

Cehia, în perioada 

22-25 mai 2022 

Port cărți de vizită, metalic 

aluminiu 

50 lei Proces-verbal 

nr. 01 din 7 

iunie 2022 

Păstrarea cadoului 

în muzeul CCRM 

3.  2 iunie 2022 Marian Lupu, 

Președintele 

Curții de 

Conturi a 

Republicii 

Moldova 

Nasir Sadigov, 

vicepreședinte al 

Curții de 

Conturi a 

Republicii 

Azerbaidjan 

cu ocazia Reuniunii 

EUROSAI Praga 

post-congres, 

desfășurată la Praga, 

Cehia, în perioada 

22-25 mai 2022 

Disc compact (CD), 

înregistrată muzică jazz, 

cu inscripție Azerbaijani 

Jazz 

50 lei Proces-verbal 

nr. 01 din 7 

iunie 2022 

Păstrarea cadoului 

în muzeul CCRM 

4.  2 iunie 2022 Marian Lupu, 

Președintele 

Curții de 

Conturi a 

Republicii 

Moldova 

Marian Banas, 

președintele 

Oficiului 

Suprem de 

Audit al 

Poloniei 

cu ocazia Reuniunii 

EUROSAI Praga 

post-congres, 

desfășurată la Praga, 

Cehia, în perioada 

22-25 mai 2022 

Monedă placat cu aur, 

înserată cu poza zimbrului, 

din seria „Simboluri ale 

naturii poloneze” în cutie. 

275 lei Proces-verbal 

nr. 01 din 7 

iunie 2022 

Păstrarea cadoului 

în muzeul CCRM 

5.  2 iunie 2022 Marian Lupu, 

Președintele 

Curții de 

Conturi a 

Republicii 

Moldova 

Klaus-Heiner 

Lehne, 

președintele 

Curții de 

Conturi 

Europene 

cu ocazia Reuniunii 

EUROSAI Praga 

post-congres, 

desfășurată la Praga, 

Cehia, în perioada 

22-25 mai 2022 

Pix din alamă, cu capac 

din alamă, corpul de 

culoare neagră, cerneala 

albastră, marca CERRUTI 

1881, în cutie, însoțit de 

certificat de calitate 

1200 

lei 

Proces-verbal 

nr. 01 din 7 

iunie 2022 

Păstrarea cadoului 

în muzeul CCRM 



6.  16 

septembrie 

2022 

Marian Lupu, 

Președintele 

Curții de 

Conturi a 

Republicii 

Moldova 

Mihai Busuioc, 

Președintele 

Curții de 

Conturi a 

României 

în contextul a 30 de 

ani de la reînființarea 

prin lege a Curții de 

Conturi a României 

monedă de argint 925%, 

cu un diametru de 37 mm, 

masa de 27 grame, cu 

inscripție „30 de ani de la 

reînființare. Curtea de 

Conturi a României 1992-

2022”, în cutie 

1200 

lei 

Proces-verbal 

nr. 02 din 20 

septembrie 

2022 

Păstrarea cadoului 

în muzeul CCRM 

7.  6 decembrie 

2022 

Marian Lupu, 

Președintele 

Curții de 

Conturi a 

Republicii 

Moldova 

Vugar 

Gulmammadov, 

Președintele 

Curții de 

Conturi a 

Republicii 

Azerbaidjan 

în contextul vizitei 

de lucru a unui Grup 

de lucru privind 

schimbul de 

experiență în 

domeniul auditului 

public extern cu 

Curtea de Conturi a 

Republicii 

Azerbaidjan 

Suvenir în ramă 47x26,5 

cm, cu înserarea a 7 celor 

mai renumite 

covoare ”Renumite 

covoare Karabakh” cu 

inscripție „Azerbaijan – 

Country of Ancient 

Culture *** Азербайджан 

– Страна Древнейшей 

Культуры” 

300 lei  Proces-verbal 

nr. 03 din 6 

decembrie 

2022 

Păstrarea cadoului 

în muzeul CCRM 

 
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 
 

 

 

 

 


