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INDICAŢII  LA  COMPLETAREA  REGISTRULUI 
 

1. Registrul se completează citeț, cu pixul 

2. Registrul cu foile numerotate trebuie să fie şnuruit şi sigilat cu ştampila instituţiei şi semnătura directorului 

3. După utilizare, registrul se transmite în arhivă 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 25.04.2018 **** 

Comitetul de Stat de 
expertize judiciare 

al Republicii 
Belarus 

Conferința Internațională 
practico-științifică cu 
genericul „Parteneriatul 

euroasiatic al expertizelor 
judiciare” R. Belarus 

Fanion cu 
simbolica 

instituției 

80,00 

Proces-verbal nr.1 din 
30.04.2018 

Pct.15 alin 1) din Regulamentul 
la HG nr. 134 din 22.02.2013 

Returnat 
beneficiarului 

Act de returnare a 

cadoului Nr. 1 din 
30.04.2018 

*** 

2 25.04.2018 **** 

Comitetul de Stat de 

expertize judiciare 
al Republicii 

Belarus 

Conferința Internațională 
practico-științifică cu 
genericul „Parteneriatul 
euroasiatic al expertizelor 
judiciare” R. Belarus 

Moneda 

comemorativ
a cu simbol 
corporativ 

350,00 

Proces-verbal nr.1 din 

30.04.2018 
Pct.15 alin 1) din Regulamentul 
la HG nr. 134 din 22.02.2013 

Returnat 
beneficiarului 

Act de returnare a 
cadoului Nr. 1 din 

30.04.2018 

*** 

3 25.04.2018 **** 

Comitetul de Stat de 
expertize judiciare 

al Republicii 

Belarus 

Conferința Internațională 
practico-științifică cu 
genericul „Parteneriatul 
euroasiatic al expertizelor 
judiciare” R. Belarus 

Farfurie 
ceramică cu 

simbol 
corporativ, 
pe suport 

190,00 

Proces-verbal nr.1 din 
30.04.2018 

Pct.15 alin 1) din Regulamentul 

la HG nr. 134 din 22.02.2013 

Returnat 
beneficiarului 

Act de returnare a 
cadoului Nr. 1 din 

30.04.2018 

*** 

4 25.04.2018 **** 

Comitetul de Stat de 
expertize judiciare 

al Republicii 
Belarus 

Conferința Internațională 
practico-științifică cu 

genericul „Parteneriatul 
euroasiatic al expertizelor 
judiciare” R. Belarus 

Bloc din 
sticlă 

organică cu 
simbol 

corporativ 

450,00 

Proces-verbal nr.1 din 
30.04.2018 

Pct.15 alin 1) din Regulamentul 
la HG nr. 134 din 22.02.2013 

Returnat 
beneficiarului 

Act de returnare a 
cadoului Nr. 1 din 

30.04.2018 

*** 

5 25.04.2018 **** 

Comitetul de Stat de 
expertize judiciare 

al Republicii 
Belarus 

Conferința Internațională 
practico-științifică cu 
genericul „Parteneriatul 
euroasiatic al expertizelor 
judiciare” R. Belarus 

Placă din 
lemn cu 
desen al 

simbolului 
corporatv 

300,00 

Proces-verbal nr.1 din 
30.04.2018 

Pct.15 alin 1) din Regulamentul 
la HG nr. 134 din 22.02.2013 

Returnat 
beneficiarului 

Act de returnare a 
cadoului Nr. 1 din 

30.04.2018 

*** 

6 25.04.2018 **** 

Comitetul de Stat de 
expertize judiciare 

al Republicii 
Belarus 

Conferința Internațională 
practico-științifică cu 
genericul „Parteneriatul 

euroasiatic al expertizelor 
judiciare” R. Belarus 

Rama cu 
sticlă cu 
imaginea 

Comitetului 
de expertize 

(32x25) 

170,00 

Proces-verbal nr.1 din 
30.04.2018 

Pct.15 alin 1) din Regulamentul 
la HG nr. 134 din 22.02.2013 

Returnat 
beneficiarului 

Act de returnare a 

cadoului Nr. 1 din 
30.04.2018 

*** 

7 25.04.2018 **** 

Comitetul de Stat de 
expertize judiciare 

al Republicii 
Belarus 

Conferința Internațională 
practico-științifică cu 
genericul „Parteneriatul 
euroasiatic al expertizelor 

judiciare” R. Belarus 

Rama cu 
sticlă cu 
imaginea 

Comitetului 
de expertize 

(32x25) 

170,00 

Proces-verbal nr.1 din 
30.04.2018 

Pct.15 alin 1) din Regulamentul 
la HG nr. 134 din 22.02.2013 

Returnat 
beneficiarului 

Act de returnare a 
cadoului Nr.2 din 

30.04.2018 

*** 



8 25.04.2018 **** 

Comitetul de Stat de 
expertize judiciare 

al Republicii 
Belarus 

Conferința Internațională 
practico-științifică cu 

genericul „Parteneriatul 
euroasiatic al expertizelor 
judiciare” R. Belarus 

Fanion cu 

simbolica 
instituției 

80,00 

Proces-verbal nr.1 din 
30.04.2018 

Pct.15 alin 1) din Regulamentul 
la HG nr. 134 din 22.02.2013 

Returnat 
beneficiarului 

Act de returnare a 
cadoului Nr. 3 din 

30.04.2018 

*** 

9 25.04.2018 **** 

Comitetul de Stat de 
expertize judiciare 

al Republicii 
Belarus 

Conferința Internațională 
practico-științifică cu 
genericul „Parteneriatul 
euroasiatic al expertizelor 

judiciare” R. Belarus 

Moneda 
comemorativ
ă cu simbol 
corporativ, 

fără nominal 

350,00 

Proces-verbal nr.1 din 
30.04.2018 

Pct.15 alin 1) din Regulamentul 
la HG nr. 134 din 22.02.2013 

Returnat 
beneficiarului 

Act de returnare a 
cadoului Nr. 3 din 

30.04.2018 

*** 

10 25.04.2018 **** 

Comitetul de Stat de 
expertize judiciare 

al Republicii 
Belarus 

Conferința Internațională 
practico-științifică cu 

genericul „Parteneriatul 
euroasiatic al expertizelor 
judiciare” R. Belarus 

Ceas 

electronic de 
perete 

350,00 

Proces-verbal nr.1 din 
30.04.2018 

Pct.15 alin 1) din Regulamentul 
la HG nr. 134 din 22.02.2013 

Returnat 
beneficiarului 

Act de returnare a 
cadoului Nr. 3 din 

30.04.2018 

*** 

11 25.04.2018 **** 

Comitetul de Stat de 
expertize judiciare 

al Republicii 
Belarus 

Conferința Internațională 
practico-științifică cu 
genericul „Parteneriatul 
euroasiatic al expertizelor 
judiciare” R. Belarus 

Fanion cu 
simbolica 
instituției 

80,00 

Proces-verbal nr.1 din 
30.04.2018 

Pct.15 alin 1) din Regulamentul 
la HG nr. 134 din 22.02.2013 

Returnat 
beneficiarului 

Act de returnare a 
cadoului Nr. 4 din 

30.04.2018 

*** 

12 25.04.2018 **** 

Comitetul de Stat de 
expertize judiciare 

al Republicii 
Belarus 

Conferința Internațională 
practico-științifică cu 

genericul „Parteneriatul 
euroasiatic al expertizelor 
judiciare” R. Belarus 

Moneda 
comemorativ

ă cu simbol 
corporativ, 

fără nominal 

350,00 

Proces-verbal nr.1 din 
30.04.2018 

Pct.15 alin 1) din Regulamentul 
la HG nr. 134 din 22.02.2013 

Returnat 
beneficiarului 

Act de returnare a 
cadoului Nr. 4 din 

30.04.2018 

*** 

13 25.04.2018 **** 

Comitetul de Stat de 
expertize judiciare 

al Republicii 
Belarus 

Conferința Internațională 
practico-științifică cu 
genericul „Parteneriatul 
euroasiatic al expertizelor 

judiciare” R. Belarus 

Ceas 
electronic de 

perete 
350,00 

Proces-verbal nr.1 din 
30.04.2018 

Pct.15 alin 1) din Regulamentul 
la HG nr. 134 din 22.02.2013 

Returnat 
beneficiarului 

Act de returnare a 
cadoului Nr. 4 din 

30.04.2018 

*** 

14 25.04.2018 **** 

Comitetul de Stat de 
expertize judiciare 

al Republicii 
Belarus 

Conferința Internațională 
practico-științifică cu 
genericul „Parteneriatul 
euroasiatic al expertizelor 
judiciare” R. Belarus 

Fanion cu 
simbolica 
instituției 

80,00 

Proces-verbal nr.1 din 
30.04.2018 

Pct.15 alin 1) din Regulamentul 
la HG nr. 134 din 22.02.2013 

Returnat 
beneficiarului 

Act de returnare a 
cadoului Nr. 5 din 

30.04.2018 

*** 

15 25.04.2018 **** 

Comitetul de Stat de 
expertize judiciare 

al Republicii 
Belarus 

Conferința Internațională 
practico-științifică cu 
genericul „Parteneriatul 
euroasiatic al expertizelor 
judiciare” R. Belarus 

Moneda 
comemorativ
ă cu simbol 
corporativ  

350,00 

Proces-verbal nr.1 din 
30.04.2018 

Pct.15 alin 1) din Regulamentul 
la HG nr. 134 din 22.02.2013 

Returnat 
beneficiarului 

Act de returnare a 
cadoului Nr. 5 din 

30.04.2018 

*** 

16 25.04.2018 **** 
Comitetul de Stat de 
expertize judiciare 

al Republicii 

Conferința Internațională 
practico-științifică cu 

genericul „Parteneriatul 

Ceas 
electronic de 

perete 

350,00 
Proces-verbal nr.1 din 

30.04.2018 

Pct.15 alin 1) din Regulamentul 

Returnat 
beneficiarului 

Act de returnare a 

*** 



Belarus euroasiatic al expertizelor 
judiciare” R. Belarus 

la HG nr. 134 din 22.02.2013 cadoului Nr. 5 din 
30.04.2018 

17 15.04.2019 **** 
Direcția de Poliție a 

mun.Chișinău al 
MAI 

Ziua profesională a 

expertului judiciar 

Placă de 
lemn cu 

simbol 
corporativ 

300,00 

Proces-verbal nr.1 din 
15.04.2019 

Pct.15 alin 1) din Regulamentul 
la HG nr. 134 din 22.02.2013 

Returnat 
beneficiarului 

Act de returnare a 
cadoului Nr. 1 din 

15.04.2019 

*** 

18 15.04.2019 **** 
Direcția de Poliție a 

mun.Chișinău al 
MAI 

Ziua profesională a 
expertului judiciar 

Bloc din 

sticlă 
organică cu 

simbol 
corporativ 

800,00 

Proces-verbal nr.1 din 
15.04.2019 

Pct.15 alin 1) din Regulamentul 
la HG nr. 134 din 22.02.2013 

Returnat 

beneficiarului 
Act de returnare a 
cadoului Nr. 1 din 

15.04.2019 

*** 

19 23.12.2021 **** Moldtelecom SA 
Cu prilejul sărbătorilor de 
iarnă 

umbrelă 200,00 

Proces-verbal nr.1 din 
24.12.2021 

Pct.22 alin 1) din Regulamentul 
la HG nr. 116  din 26.02.2020 

Returnat 
beneficiarului 

Act de returnare a 
cadoului Nr.1 din 

24.12.2021 

*** 

20 23.12.2021 **** Moldtelecom SA 
Cu prilejul sărbătorilor de 

iarnă 

agenda 

nedatată 
80,00 

Proces-verbal nr.1 din 
24.12.2021 

Pct.22 alin 1) din Regulamentul 
la HG nr. 116  din 26.02.2020 

Returnat 
beneficiarului 

Act de returnare a 
cadoului Nr.1 din 

24.12.2021 

*** 

21 23.12.2021 **** Moldtelecom SA 
Cu prilejul sărbătorilor de 
iarnă 

calendar de 
perete 

45,00 

Proces-verbal nr.1 din 
24.12.2021 

Pct.22 alin 1) din Regulamentul 
la HG nr. 116  din 26.02.2020 

Returnat 

beneficiarului 
Act de returnare a 
cadoului Nr.1 din 

24.12.2021 

*** 

22 23.12.2021 **** SI Medpark 
Cu prilejul sărbătorilor de 
iarnă 

Agendă 
nedatată 

80,00 

Proces-verbal nr.1 din 
24.12.2021 

Pct.22 alin 1) din Regulamentul 
la HG nr. 116  din 26.02.2020 

Returnat 
beneficiarului 

Act de returnare a 

cadoului Nr.1 din 
24.12.2021 

*** 

23 23.12.2021 **** SI Medpak 
Cu prilejul sărbătorilor de 
iarnă 

calendar de 
masă 

11,00 

Proces-verbal nr.1 din 

24.12.2021 
Pct.22 alin 1) din Regulamentul 
la HG nr. 116  din 26.02.2020 

Returnat 
beneficiarului 

Act de returnare a 
cadoului Nr.1 din 

24.12.2021 

*** 

24 23.12.2021 **** SI Medpark 
Cu prilejul sărbătorilor de 
iarnă 

calendar de 
perete 

45,00 

Proces-verbal nr.1 din 
24.12.2021 

Pct.22 alin 1) din Regulamentul 
la HG nr. 116  din 26.02.2020 

Returnat 
beneficiarului 

Act de returnare a 
cadoului Nr.1 din 

24.12.2021 

*** 

25 08.11.2022 **** 
Reprezentant al 

Poliției Republicii 
macedonia de Nord 

Vizită în scopul schimbului 

de experiență 

Bloc din 
lemn cu 
simbolul 

corporativ al 
poliției din 
Republica 

380,00 

Proces-verbal nr.1 din 
08.11.2022 

Pct.22 alin 3) din Regulamentul 
la HG nr. 116  din 26.02.2020 

Trecerea cadoului 
admisibil în 

proprietatea CML 
Loc de păstrare -

biroul directorului 

*** 



Macedonia 
de Nord 

26 08.11.2022 **** 

Directorul 
Institutului de 

Medicină Legală din 
Republica 

Macedonia de Nord  

Vizită în scopul schimbului 
de experiență 

Suvenir cu 
simbolul 

eternității. 
Scutul 
armatei 

macedoniene 

800,00 

Proces-verbal nr.1 din 
08.11.2022 

Pct.22 alin 3) din Regulamentul 
la HG nr. 116  din 26.02.2020 

Trecerea cadoului 
admisibil în 

proprietatea CML. 
Loc de păstrare la 

- Catedra de 
Medicină Legală 

*** 
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