
Anexa nr.3 

La Regulamentul privind regimul juridic al cadourilor  

în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor 

 

 

Republica Moldova 

CONSILIUL   SUPERIOR   AL   PROCURORILOR 

 

REGISTRUL 

DE   EVIDENȚĂ   A   CADOURILOR   ADMISIBILE 

nr. 01 

actualizat la 31.03.2022 

 

Nr. de 

înregist

rare 

Data, luna și 

anul predării 

cadoului 

admisibil 

Numele, 

prenumele 

beneficiarului 

cadoului 

admisibil, 

funcția 

deținută 

Numele , 

prenumele 

persoanei/denumire

a instituției care a 

oferit cadoul 

admisibil 

Descrierea 

relației 

(personală, 

profesională) 

dintre 

beneficiar și 

persoana/instit

uția 

(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 publice 2ۥ) și 

data 

01 04.06.2021 Angela 

Motuzoc, 

Președintele 

Consiliul 

William 

Massolin, Șeful 

Oficiului 

Consiliului 

profesională În cadrul Programului 

Consiliului Europei 

”Promovarea unui 

sistem de justiție 

1530,00 Proces-verbal nr.2 din 

04.06.2021 privind 

trecerea cadoului 

Transmis în 

proprietatea  CSP 



Superior al 

Procurorilor 

Europei la 

Chișinău 

penală bazat pe 

respectarea drepturilor 

omului în RM”, 

transmis cu titlu 

gratuit 102 ex ale 

publicației ”Ghid cu 

privire la CCPE: 

Concept, Funcționare 

și Responsabilități” 

admisibil în 

proprietatea CSP 

02 04.06.2021 Angela 

Motuzoc, 

Președintele 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor 

William 

Massolin, Șeful 

Oficiului 

Consiliului 

Europei la 

Chișinău 

profesională În cadrul Programului 

Consiliului Europei 

”Promovarea unui 

sistem de justiție 

penală bazat pe 

respectarea drepturilor 

omului în RM”, 

transmis cu titlu 

gratuit 10 ex ale 

publicației ”Drepturile 

Omului și Procedura 

Penală” 

2000,00 Proces-verbal nr.2 din 

04.06.2021 privind 

trecerea cadoului 

admisibil în 

proprietatea CSP 

Transmis în 

proprietatea  CSP 

03 23.03.2022 Angela 

Motuzoc, 

Președintele 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor 

William 

Massolin, Șeful 

Oficiului 

Consiliului 

Europei la 

Chișinău 

profesională În cadrul Programului 

Consiliului Europei 

”Promovarea unui 

sistem de justiție 

penală bazat pe 

respectarea drepturilor 

omului în RM”, 

transmis cu titlu 

gratuit 10 ex ale 

publicației ”Raport 

privind aplicarea 

sancțiunilor penale în 

RM” 

400,00 Proces-verbal nr.3 din 

23.03.2022 privind 

trecerea cadoului 

admisibil în 

proprietatea CSP 

Transmis în 

proprietatea  CSP 

04 23.03.2022 Angela 

Motuzoc, 

Președintele 

William 

Massolin, Șeful 

Oficiului 

profesională În cadrul Programului 

Consiliului Europei 

”Promovarea unui 

400,00 Proces-verbal nr.3 din 

23.03.2022 privind 

trecerea cadoului 

Transmis în 

proprietatea  CSP 



Consiliul 

Superior al 

Procurorilor 

Consiliului 

Europei la 

Chișinău 

sistem de justiție 

penală bazat pe 

respectarea drepturilor 

omului în RM”, 

transmis cu titlu 

gratuit 10 ex ale 

publicației ”Ghid 

privind articolul 5 din 

Convenția Europeană 

a drepturilor Omului-

Dreptul la libertate și 

la siguranță” 

admisibil în 

proprietatea CSP 

 

 


