
CONSILIUL MUNICIPAL CHI$INAU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHI$INAU

DTRECTTA GENERALA pnnrnU PROTECTIA DREPTURILOR COPIULUI

ORDIN

Nr. 40 "Q{,, O 4. zozz

Cu privire la constitubea Comisiei de evidenld

gi evaluare a cadourilor admisibile Si inadmisibile,
precum Si aprobarea Regulamentului privind regimul
juridic al cadourilor din cadrul DGPDC

in conformitate cu Hotdr0rea Guvernului nr.ll6l2020, privind aprobarea

Regulamentului privind regimul juridic al cadourilor, Legii integritdliiw.82l20l7 qi

a Legii rr.2512008 privind Codul de conduit6 a funclionarului public, precum qi al

Regulamentului de organizare qi funclionare, a structurii, organigramei qi efectivului

limit6 a Direcliei Generale pentru Proteclia Drepturilor Copilului, aprobat prin

decizia nr.22l7 din 22.12.2020.

ORDON:

l. Se constituie Comisia de evident6 gi evaluare a cadourilor a DGPDC (Comisie)
in urm[toarea componentd:

Preqedintele Comisiei:
Dl. Gheorghe GATMAN - qef adjunct a[ Direc{iei generale;

Secretarul Comisiei:
Dna. Corina Cernei- contabil Direcfia evident[ contabilS;
Membru Comisiei:

Dna. Veronica Procopii - specialist principal Direclia resurse;

str. Alexandru Vlahufi, 3, MD-2005, municipiul Chiqinau, Republica Moldova,

tel. (022)- 242 -702, www.dgpdc. e-mail: dgpdc@cmc.md



Membrii supleanfi:
Dna. Lidia Cioban - specialist principal Sec{ia monitorizare, evaluare, planificare

strategicE gi managementul calitillii;
Dra. Ganga Kumar - qef Serviciul comunicare qi relafii cu publicul;
Dna. Victoria Taruq - contabil Directia evidentl contabil[.

2. Se aprobl Regulamentul privind regimul juridic al cadourilor in cadrul DGPDC,
conform anexei.

3. Func{ionarilor publici le este interzis sI solicite sau sI accepte cadouri, servicii,
favoruri, invitalii sau orice alt avantaj, destinate personal acestora sau familiei lor.

4. Conform prevederilor pct.1 al Hot5rdrii Guvemului nr.ll6l2020 se stabileqte in
calitate de valoare total[ admis[ a cadourilor oferite din politete sau cu prilejul acliunilor
de protocol suma mu<im6 de 1000 de lei in decursul unui an calendaristic.

5. Sunt exceptate de la prevederile Regulamentului toate pozi{iile enumerate la
pct.8 al Regulamentului.

6. Cadourile admisibile se inregistreaz[ intr-un Registru special, cu caracter public,

{inut manual qi electronic, denumit Registru de evident6 a cadourilor admisibile.
Registrul se tine in limba de stat qi trebuie sE fie intocmit conform anexei nr.3 [a
Regulament.

7. La oferirea unui cadou inadmisibil, angajatul public are obligalia s6-l refuze,
asigurdndu-se cu martori, inclusiv dinhe colegii de serviciu. Persoana anun!6 imediat, in
scris, $eful DGPDC despre tentativa oferirii cadoului inadmisibil.

8. Raportarea qi predarea cadourilor inadmisibile se efectueazdin conformitate cu
pct.33, 34 qi 35 al Regulamentului.

9. Cadourile inadmisibile se inscriu intr-un Registru special, cu caracter public,

tinut manual gi electronic, denumit Registru de evidentl a cadourilor inadmisibile,
conform anexei nr.4 laRegulament.

1) Se desemneazI, Serviciul comunicare qi relalii cu publicul, subdiviziune
responsabil6 de plasarea informafiei pe pagina web oficialI a DGPDC, menlinerea qi

actualizarea trimestrial[ pe pagina web oficiald a DGPDC a Registrului de evidenf[ a
cadourilor admisibile qi Registrului de eviden{6 a cadourilor inadmisibile.

10. Prezentul ordin se aduce la cunoqtin{[ tuturor funcfionarilor publici ai Directiei
Generale pentru Protecfia Drepturilor Copilului.

11. Controlul asupra executirii prezentului ordin mi-l asum.

$ef al Direcfiei Sergiu OCERETNiI

st. Alexandru Vlahup, 3, MD-2005, municipiul Chilindu, Republica Moldov4
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Regulamentul
Direc{iei Generale pentru Protecfia Drepturilor Copilului

privind regimul juridic al cadourilor

1. Prevederile prezentului Regulament determin[ modul de activitate a

Comisiei de evaluare qi eviden!6 a cadourilor, precum qi modul de eviden!6,

evaluare, pistrare, utilizare qi riscumplrare a cadourilor oferite din politefe sau cu

prilejul acliunilor de protocol (in continuare - cadouri admisibile) subiectilor Legii

integrit{ii nr. 8212017 qi ai Legii nr.2512008 privind Codul de conduiti a

functionarului public.

2. Prevederile prezentului Regulament determind modalitatea de eviden{6 a

cadourilor inadmisibile (bunuri, servicii, favoruri, invitalii sau orice alt avantaj)

care le sunt destinate personal func{ionarilor publici angajati in cadrul Direc}iei

Generale pentru Proteclia Drepturilor Copilului sau familiei lor, dac6 oferirea sau

acordarea lor este legatA direct sau indirect de desftqurarea activit[lilor

profesionale. Solicitarea sau acceptxea cadourilor inadmisibile constituie acte de

corupere in sensul Codului penal qi Legii integritdlii nr.8212017 .

3. in sensul prezentului Regulament, nofiunile utilizate au urmltoarele

semnificalii:

cadouri- bunuri (corporale qi incorporale), servicii, favoruri, invitalii sau

orice alt avantaj oferit unui agent public in leg6tur5 cu exercitarea functiilor sale

profesionale;

cadouri admisibile - cadouri oferite din politele sau cu prilejul acliunilor de

protocol, inclusiv monede metalice jubiliare gi comemorative;

cadouri inadmisibile-bunuri, servicii, favoruri, invitalii sau orice alt avantaj

care le sunt destinate personal agenfilor publici sau familiei 1or, dac[ oferirea sau
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acordarea lol este legatl direct sau indirect de desfdqurarea activit[tii lor

profesionale;

cod.ouri oferite din politele - cadouri oferite in contextul unor

sfub[tori/evenimente personale/profesionale/na{ionale in semn de inalt[ apreciere,

care 'nu influenleazd qi nu sunt susceptibile de a fi percepute ca influenf6nd

indeplinirea impar{ialI a atributiilor de serviciu;

cadouri oferite cu prilejul acliunilor de protocol - bunuri, inclusiv produse

perisabile, oferite, de obicei, in cadrul delegafiilor oficiale sau oferite

reprezentan{ilor unei alte entitfii publice, comunitIli sau guvern str6in;

produse perisabile - produse de provinienli animal6, vegetali sau produse

prelucrate pasibile unei alterlri rapide in condiliile mediului qi care cer condifii

speciale de p6stare.

4. Cadourile oferite cu prilejul acfiunilor de protocol se considerl proprietatea

DGPDC, indiferent de valoare qi trebuie s[ fie acceptate de functionarii publici

angajali in cadrul DGPDC in numele entitii{ii publice. Primirea cadourilor oferite

cu prilejul ac{iunilor de protocol se inregisfieazil in Registrul de evidenfl a

cadourilor admisibile.

5. Cadout oferit cu prilejul ac{iunilor de protocol este catalogat diferit de alte

cadouri, deoarece: sunt propri etatea DGPDC indiferent de valoare qi nu pot crea

conflicte de interes. De asemenea, neacceptarea cadoului oferit cu ocazia unei

al,tiuni de protocol poate provoca o ofensi penffu entitatea public6, comunitatea

guvernul care l-a oferit.

6. Cadourile admisibile care includ privilegii, invitalii/bilete la evenimente

sportive, culturale sau sociale, acoperirea cheltuielilor de transport, cazare 9i

diurn[, reduceri, gratuit5ti qi programe de loialitate, altele decdt cele prevlzute la

pct. 8 subpct. 4), ori alte favoruri sau avantaje oferite unui funcfionar public

angajat in cadrut DGPDC sunt pasibile de a fi declarate, evaluate qi luate in

evidenp conform procedurii stabilite de prezentul Regulament.

7. Banii aflafi in circulaiie, ln monedl nafional6 sau str6inS, mijloacele qi

instrumentele financiare de platii nu sunt considerate cadouri admisibile.
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8. Sunt exceptate de la prevederile prezentului Regulament:

1) medaliile, decoraliile, insignele, ordinele, eqarfele, colanele qi altele

asemenea primite tn exercitarea funcliei;

2) obiectete de birotici qi papet5rie (produse de stocare a datelor, genti din

p1nzd, agende, blocnotes-uri, carnete gi caiete sub diferite forme, mape, creioane,

pixuri, markere qi alte obiecte similare) receplionate de agenlii publici cu ocazia

participdrii acestora la seminare de instruire, conferinJe, mese rotunde qi alte

evenimente similare;

3) produsele perisabile;

4) cadourile primite de funclionarii publici ai DGPDC sub forml de beneficii

sau reduceri [a achizilionarea unor bunuri qi servicii acordate unei categorii largi de

persoane, publicului in general sau unei tntregi clientele;

5) cheltuielite pldtite de cltre o organizalie necomerciald autohtonf, sau

str[ind, o entitate publicfl strlinl sau autohtonl pentru participareala o conferin{5,

vizitdde studiu, misiune de cercetare sau orice alt[ intAlnire in interes de serviciu.

II. COMISIA DE EVIDENTA $I EVALUARE A CADOURILOR.

EVALUAREA CADOURILOR ADMISIBILE

g. in cadrul Direcliei Generale pentru Proteclia Drepturilor Copilului se

constituie, prin Ordinul emis de cdtre $ef, Comisia de eviden!6 qi evaluare a

cadourilor (?n continuure - Comisie).

10. Comisia este compusi din 3 membri, din care fac parte preqedintele qi

secretarul. Din componenla Comisiei face parte, in mod obligatoriu, un angajat al

Direc{iei eviden}6 contabil[ din cadrul DGPDC, care, de regul[, are calitatea de

secretar. Prin actul administrativ de constituire a Comisiei sunt desemnali qi 3

suplean{i.

11. Pentru activitatea desfbquratf, in cadrul Comisiei, membrii acesteia nu sunt

remunera{i.

12. Comisia are urmitoarele atribufii:

1) line evidenla cadourilor admisibile Ei inadmisibile;



2) ev alueazl cadourile admisibile;

3 ) returneaz[ cadoul admisibil benefi ciarului;

4) propune $efului DGPDC, dup[ caz, pdstrarea cadoului admisibil in

proprietatea entitiili publice, transmiterea cadoului inadmisibil cltre Centrul

Nafional Anticoruplie sau transmiterea cadoului admisibil cu titlu gratuit in scopuri

de caritate;

5) asigurd p[strarea gi securitatea cadourilor admisibile predate Comisiei;

6) inventariazd cadourile admisibile;

7) predl cadourile inadmisibile recepfionate de la beneficiari Centrului

Na{ional Anticorup{ie;

8) Persoana responsabilf,, desemnatd de secretarul Comisiei, men{ine qi

actualizeazd trimestrial pe pagina web oficiald a DGPDC Registrul de evidenld a

cadourilor admisibile qi Registrul de eviden|5 a cadourilor inadmisibile.

13. $edinfele Comisiei se convoac6 de c[tre preqedinte in termen de 3 zile

lucr6toare de la data depunerii de c[tre beneficiar a demersului privind predarea

cadoului admisibil.

14. $edinfele Comisiei sunt deliberative dacd la ele participd toli membrii

acesteia. Toate deciziile Comisiei se iau cu majoritatea simpl5 de voturi qi se

consemne azd intr-un proces-verbal semnat de tofi membrii.

15. in caz.il in care unul sau mai mulli membri ai Comisiei au solicitat

evaluarea cadoului admisibil sau unul dintre membrii Comisiei este beneficiarul

unui cadou admisibil sau inadmisibil, aceqtia nu particip[ la qedin]ele Comisiei,

fiind inlocuili de supleanli, in ordinea indicat6 in actul administrativ de constituire

a Comisiei. Dispoziliile pct, 14 se aplic[ in mod corespunzdtor.

16. in cantl neparticip6rii preqedintelui sau a secretarului, Comisia decide

exercitarea atribu{iilor acestora de cltre unul dintre membrii ei sau, dupd caz, de

cltre supleant.

17. Comisia evalueazd cadoul admisibil, 1in6nd cont de preful de piald al

acestuia indicat in demersul beneficiarului sau documentele anexate la demers. in

cazurile in care stabilirea valorii serviciilor, favorurilor, privilegiilor, invitaliilor
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sau a oriclrui alt avantaj prezintd, dificultii{i pentru beneficiar, acesta le va declara

fdrd a indica valoarea cadoului.

18. in cantl absen{ei informaliilor privind prelul cadoului admisibil, Comisia

determini valoarea acestuia pornind de la preful de pial6 la data pred6rii cadoului

admisibil pentru bunuri sau servicii analogice qi utilizdnd o medie de trei mostre

ale cdror prefuri sI difere semnificativ.

19. DacS se cunoaqte prelul cadoului admisibil in valutl str[in6, valoarea

acestuia se stabilegte in lei moldovenegti la cursul oficial stabilit de Banca

NalionalS a Moldov ei la ziua evalulrii.

20. in canil in care Comisia ajunge la concluzia cd respectivul cadou

admisibil poate avea o valoare istoric[, qtiin{ificI, artisticl sau altd valoare

culturald qi evaluarea acestuia este imposibil5 din cauza unicitafli sale, precum qi in

situa{ia in care nu se ajunge la un consens asupra valorii cadoului admisibil,

Comisia, in termen de 5 zile lucrf,toare, va inainta un demers scris experfilor in

domeniu pentru oblinerea Raportului de evaluare.

21. Consultarea experfilor se efectueazd, de cdtre DGPDC care solicit[

evaluarea cadoului admisibil. Evaluarea se efectueaz[ din contul mijloacelor

financiare ale DGPDC.

22. in cazul in care Comisia a decis cd nu este necesar6 invitarea unui expert

pentru evaluarea cadoului admisibil gi nu a ajuns la un consens asupra deciziei ce

urmeazf, a fi luat[ in privinfa evalu5rii cadoului admisibil, pregedintele Comisiei

convoacE, in termen de 5 zile lucrltoare, o qedin{E suplimentar6. in cazul in care la

qedinla suplimentar[ nu se ajunge la un consens asupra valorii cadoului admisibil,

Comisia va inainta, in termen de 3 zile lucr[toare, un demers scris expe(ilor in

domeniu pentru oblinerea Raportului de evaluare.

23. Ca urmare a evalulrii, Comisia ia una dintre urm[toarele decizii:

1) returnarea cadoului admisibil beneficiarului - in cazul in care valoarea

cadourilor admisibile in decursul unui an calendaristic nu dep[geqte cumulativ

suma de I 000 de lei;



2) rtrscumplrarea cadoului admisibil daci beneficiarul solicitl acest lucru - in
caanl in care valoarea cadourilor admisibile in decursul unui an calendaristic

depiqeqte cumulativ suma de I 000 de lei;

3) trecerea cadoului admisibil in proprietateaDGPDC:

''a) tn canrl in care valoarea cumulativ[ a cadourilor admisibile in decursul

unui an calendaristic deptrqegte suma de I 000 de lei qi beneficiarul nu aprezentat,

ln termenul stabilit, dovada de plat[ a contavalorii;

b) dac[ beneficiarul soliciti in mod expres in demersul privind predarea

cadoului admisibil transmiterea acestuia in propriettea DGPDC;

4) predarea cltre Centrul Na{ional Anticorup{ie a cadourilor recep}ionate de la

beneficiari, care, in urma evalulrii Comisiei, sunt considerate cadouri inadmisibile,

cu infonnarea $efului DGPDC.
A

24.|n cazil f,n care nu este de acord cu decizia Comisiei de trecere a cadoului

admisibil in proprietatea DGPDC, beneficiarul este in drept sI le conteste in

conformitate cu prevederile Codului administrativ nr. I1612018.

III. EVIDENTA CADOURILOR

25. Beneficiarul are obliga{ia sI declare cadourile admisibile qi cele

inadmisibile in cantl oferirii acestora ftr[ gtirea sa (l6sat in birou, anticamera etc.).

26. Cadourile admisibile sunt prezentate Comisiei de c6tre beneficiar in starea

inilial5, in termen de 3 zile lucr[toare de la primire. in cazul in care cadoul

admisibil este primit in timpul afl5rii beneficiarului in deplasare, acesta urmeazd a

fi prezentat in termen de 3 zile lucr6toare de la data revenirii la locul de munc6.

27. Beneficiarul inainteazd Comisiei un demers privind predarea cadoului

admisibil (in continuare- demers), formulat in scris conform anexei nr.l la

prezentul Regulament, care este insofit de cadoul admisibil primit qi, dup[ caz, de

alte documente aferente acestuia.



28. DupI primirea demersului, secretarul Comisiei intocmeqte un act de

predarearimire a cadoului admisibil, conform anexei nr.Z. la prezentul

Regulament. Copia actului de predareprimire este eliberatl beneficiarului.

29. Cadourile admisibile se inregistreazl intr-un Registru special, cu caracter

pubiic, {inut manual li electronic, denumit Registru de evidentl a cadourilor

admisibile. Cadourile primite de cltre beneficiarii a c6ror identitate qi calitate

constituie secret de stat in condi{iile Legii nr.24512008 cu privire la secretul de stat

se inregistreaz6 intr-un Registru special, care nu este public.

30. Registrul de eviden{6 a cadourilor admisibile se tine in limba rom6n6 gi

trebuie sI fie intocmit conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament.

3l.La oferirea unui cadou inadmisibil, beneficiarul are obliga{ia sI il refuze,

asigurfuidu-se cu cel pulin un martor, inclusiv dinhe colegii de serviciu, dupl

posibilitate.

32. Beneficiarul anunti imediat, in scris, $eful DGPDC despre tentativa

oferirii qilsau oferirea cadoului inadmisibil, iar in cazul oferirii acestuia f6r6 qtirea

sa - imediat ce a cunoscut despre oferirea lui.

33. Beneficiarul raporteazd imediat tentativa oferirii gi/sau oferirea cadoului

inadmisibil Centrului National Anticorup{ie. Raportarea documentatil este fdcut6

prin poqta electronicd, la care se ataseazd demersul semnat qi scanat de c[tre

beneficiar, contindnd qiviza aplicat[ a $efului DGPDC, demersul fiind expediat in

original, in termen de3 zile lucrltoare, prin po$t4 Centrului Na(ional Anticoruplie.

34. Cadourile inadmisibile sunt transmise imediat de cltre beneficiar $efului

DGPDC print-un demers conform anexei nr.4la prezentul Regulament. in caztl

oferirii cadoului inadmisibil fEre gtirea beneficiarului, acesta este transmis imediat

ce beneficiarul a cunoscut despre oferirea lui.

35. Cadoul inadmisibil recepfionat de la beneficiar este predat, printr-un

demers, Centrului Nafional Anticorup{ie de cltre $eful DGPDC, cu informarea

Comisiei in termen de 3 zile lucrItoare de la momentul recepfionlrii acestuia.

36. Cadourile inadmiriUit, se inscriu intr-un Registru special, cu caracter

public, {inut manual qi electronic, denumit Registru de evidenfl a cadourilor



inadmisibile, conform anexei nr. 5. Procedura de inscriere in Registrul

a cadourilor inadmisibile este similard celei pentru inregistrarea

admisibile.

37. inscrierea in registru se efectue azd, imediat dupi intocmirea

predare-primire a cadoului admisibil qi a demersului in privinfa

inadmisibil, prin atribuirea unui numlr de inregistrare.

de eviden{[

cadourilor

actului de

cadoului

38. Inregistrarea repetatl a cadoului admisibil sau inadmisibil in Registru se

interzice.

39. inscrierile in Registre se efectue azd astfel incdt sE fie exclus[ posibilitatea

radierii (gtergerii, distrugerii) lor prin metode mecanice, chimice sau prin alte

metode ori in orice alt mod, frrd a l6sa urme vizibile.

4A. inscrierile trebuie ftcute cite1, clar, fhrl prescurtiri, pentru a evita

interpret6rile echivoce. Toate datele sunt scrise in forml complet[, potrivit

informafiilor incluse in demers.

41. Fiecare inscriere in Registre se certific[ prin semn[tura secretarului.

42. Concomitent cu emiterea deciziei specificate la pct. 23 se face menfiunea

in Registrul cu privire la acest fapt.

43. DGPDC este obligat[ sd asigure plstrarea Registrelor in arhiva proprie, in

modul stabilit de legislalie.

TV. UTILTZAREA $I RASCUMPARAREA

CADOURILOR ADMISIBILE

44. in cazul adoptlrii deciziei previzute la pct. 23 subpct.l), Comisia

retumeaz6 beneficiarului cadoul admisibil in termen de 3 zile lucrltoare, intocmind

un act de refurnare, conform modelului stabilit in anexa nr. 6.

45. in cantl adoptlrii deciziei prev5zute la pct. 23 subpct. 2), Comisia este

obligatd sI informeze beneficiarul in termen de o zi despre dreptul siu de

r[scumpdrare a cadoului admisibil, dacl acesta achiti contravaloarea cadoului

admisibil, stabiliti prin decizia Comisiei.



46. Plata contravalorii se face in termen de 30 de zile de la data aducerii la

cunoqtinff, a deciziei prev[zute la pct. 23 subpct.2),in contul DGPDC.

47. DupS prezentarea dovezii de platd cadoul admisibil este returnat

beneficiarului in termen de 3 zile lucrdtoare. Dispoziliile pct. 45 se aplicd in mod

corespunzltor.

48. DacS beneficiarul nu a prezentat dovada de plat[ a contravalorii in

termenul specificat la pct. 47, Comisia ia decizia privind trecerea cadoului

admisibil in proprietatea DGPDC.

49.in canil in care cadourile admisibite declarate de cdtre beneficiar nu au

atins valoarea cumulativi de 1 000 de lei, prevdzuti, pentru un an calendaristic,

Comisia informeazd beneficiarul despre posibilitatea rlscumpiririi cadoului

admisibil oferit ulterior, achit6nd diferenfa contravalorii acestuia stabiliH de

Comisie pan[ la atingerea plafonului cumulativ men{ionat.

50. in cantl in care valoarea cadourilor admisibile declarate de cStre

beneficiar a atins suma cumulativl de I 000 de lei prevdzutd pentru un an

calendaristic, Comisia va informa beneficiarul despre:

l) posibilitatea rlscumplrlrii cadoului admisibil oferit ulterior, achitdnd

contravaloarea acestuia stabilitd de Comisie;

2) posibilitatea refuzului de a rf,scump[ra cadoul admisibil oferit, cu

transmiterea acestuia in proprietatea entit6tii pub lice.

51. in cantl adoptlrii deciziei previzute la pct. 23 subpct. 3), Comisia

transmite cadoul admisibil DGPDC in termen de 30 de zile, pentru a fi ttilizat
conform destinaliei.

52. Cadourile admisibile trecute in proprietatea DGPDC qi cele inadmisibile

transmise Centrului Nalional Anticorup{ie, care prezintdvaloare istoricd, qtiin}ificd,

artisticd sau alt6 valoare culturalS, precum qi obiectele de cult pot fi transmise cu

titlu gratuit in folosinta/proprietatea muzeelor, bibliotecilor, instituliilor, cu

informarea Ministerului Educa{iei, Culturii qi Cercetirii. Odat5 cu transmiterea

cadoului admisibil se face menliunea respectivl in Registru, indicdndu-se data

transmiterii.



53. in cazul in care cadoul admisibil prezintdvaloare pentru DGPDC, acesta

poate rlm6ne in proprietatea DGPDC, cu informarea Ministerului Educafiei,

Culturii qi Cercetdrii.

54. Anual Comisia inventariazl cadourile admisibile aflate in proprietatea

DGPDC qi propune $efului DGPDC lista cadourilor admisibile ce pot fi instrainate

sau transmise cu titlu gratuit ?n scopuri de caritate. $eful DGPDC aprobd lista

respectivd.

55. Cadourile admisibile trecute in proprietatea DGPDC qi cele inadmisibile

transmise Centrului Nalional Anticoruplie pot fi transmise cu titlu gratuit in
scopuri de caritate.

56. instr6inarea cadourilor admisibile trecute in proprietatea DGPDC gi a
celor inadmisibile transmise Centrului Nalional Anticorup{ie se efectueazd in
conformitate cu prevederile Regulamentului privind licitaliile cu strigare qi cu

reducere, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 13612009.

57. Mijloacele blneqti incasate din instr6inarea cadourilor admisibile qi

inadmisibile se transferi in contul DGPDC.

V. PASTRAREA CADOURILOR ADMISIBILE

58. Direc{ia general5 pentru Protec{ia Drepturilor Copilului creeazd condijiile

necesare pentru pdstrarea cadourilor admisibile trecute in proprietate, rezervdnd

incdperi sau spalii adecvate pentru asigurarea integriti{ii acestora.

59. $eful DGPDC numeqte prin act administrativ persoana responsabild

pentru plstrarea cadourilor admisibile trecute in proprietatea DGPDC in inc6perile

qi spafiile destinate in acest scop.

Elaborat: Vasili Tataru,
$ef Serviciul audit inte:


