
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Republica Moldova 

 

                                                 Ministerul Apărării 
(denumirea unității/instituției militare) 

 

 

REGISTRUL  

DE EVIDENȚĂ A CADOURILOR ADMISIBILE 

Începând cu anul 2020 

 



 

 

Nr. de  

înregistr

are 

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 

21 

Iulie 

2020 

Alexandru 

PÎNZARI, 

Ministru al 

apărării 

colonelul Andrey 

PRIBYTKOV, Atașat 

militar pe lângă Ambasada 

Federației Ruse 

Profesională 

Cu ocazia  ceremoniei 

de decorare a 

militarilor participanți 

la parada 

de la Moscova, 

Federaţia Rusă, care a 

avut loc la data de 16 
iulie 2020, în incinta 

Ministerului Apărării 

800,00 

Decizia – 

trecerea 

cadoului 

admisibil în 

proprietatea 

entității publice. 

Proces Verbal 
nr. 1 din 

22.07.2020 

Transmiterea  
cadoului cu titlu de 

păstrare permanent în 

Instituţia publică 

Centrul de Cultură şi 

Istorie Militară 
22.07.2020 

2 

25 

August  

2020 

Aurel 

FONDOS, 

Secretar de Stat 

al Ministerului 

Apărării 

Asociația obștească 

„Ștefan cel Mare și Sfânt” 
Profesională 

În contextul 

ceremoniei de 

comemorare a marelui 

domnitor Ștefan cel 

Mare și Sfânt 

200,00 

Decizia – 

trecerea 

cadoului 

admisibil în 

proprietatea 

entității publice. 

Proces Verbal 

nr. 2 din 

25.08.2020 

Trecut 

în proprietatea entității 

publice cu titlu de 

păstrare permanent în 

biroul Secretarului de 

Stat 

25.08.2020 



 

 

3 

19 

mai 

2021 

Denis 

MIHAILOV, 

Comandant 

Batalion de 

Artilerie 

Efectivul  

Centrului militar teritorial 

Ungheni 

Profesională 

Cu ocazia zilei unități 

Batalionului de 

Artilerie 

165,00 

Decizia – 
trecerea 

cadoului 

admisibil în 

proprietatea 

entității publice. 

Proces Verbal 

nr. 3 din 

21.05.2021 

Trecut 

în proprietatea entității 

publice cu titlu de 

păstrare permanent în 

Batalionul de Artilerie 

21.05.2021 

4 
15 

iunie 

2021 

Vladimir 

TROFIMOV, 
Medic – Șef 

Spitalul Clinic 

Militar Central 

Agenția pentru știință și 
memorie militară 

Profesională 

În contextul aniversării 

a 29-a de la crearea 
Spitalului Clinic 

Militar Central 

800,00 

Decizia – 

trecerea 

cadoului 

admisibil în 
proprietatea 

entității publice. 

Proces Verbal 

nr. 3 din 

15.06.2021 

Trecut 

în proprietatea entității 

publice cu titlu de 
păstrare permanent în 

Spitalul Clinic Militar 

Central  

15.06.2021 

 


