
NOTA INFORMATIVĂ 

 

 Prin prezenta, Comisia de evidență și evaluare a cadourilor a Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei constituită prin 

Ordin nr.13 din 11.02.2022, care activează în conformitate cu Regulamentul cu privire la regimul juridic al cadourilor, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 116 din 26 februarie 2020, Vă informează că pe parcursul primului semestru al anului 2022, Comisia  a primit și 

a evaluat următoarele cadouri după cum urmează: 

Nr. 

de 

inr

egi

str

are 

Data 

inregistrării 

Numele, 

prenumele 

beneficiarului 

cadoului, funcția 

deținută 

Numele, 

prenumele 

persoanei/denum

irea instituției 

care a oferit 

cadoul 

Descrierea 

imprejurărilo

r în care a 

fost primit 

cadoul 

Descrierea cadoului 

Valoarea 

estimativ

ă a 

cadoului 

(lei) 

Decizia luată în raport 

cu cadoul 

Soarta 

cadoului și data 

1 13.06.2022 Uzdriș Virgiliu 

șef al Catedrei 

,,Disciplini 

legislative,, 

 

Reprezentantul 

Centrului de 

Drept al 

avocaților 

Cu ocazia 

aniversării 30 

ani a Poliției 

de Frontieră  

 

Cutie de culoare albastră in 

interior placă de sticlă 

transparentă cu incripție de 

culoare galbenă 

400,00 Transmis în gestiunea 

muzeului conf. 

Procesului-verbal nr.1 

din 13.06.2022 

Transmis în 

gestiunea 

muzeului 

2 21.06.2022 Șveț  Andrei, 

director interimar 

al CESF 

 

 

Petru Costin  Cu ocazia 

aniversării 30 

ani a Poliției 

de Frontieră  

 

Potcoavă atașată de o ramă cu 

incripția WORLD RECORDS 

GUINNESS 

100,00 Transmis în gestiunea 

muzeului conf. 

Procesului-verbal nr.2 

din 21.06.2022 

Transmis în 

gestiunea 

muzeului 

                                           Registru de evidență a cadourilor inadmisibile  a Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei 

Data 

inregistrării 

Numele, 

prenumele 

beneficiarului 

cadoului, 

funcția deținută 

Numele, 

prenumele 

persoanei/denumi

rea instituției care 

a oferit cadoul 

Descrierea relației 

(personală 

/profesională) dintre 

beneficiar și 

persoana/instituția 

care a oferit cadoul 

inadmisibil 

Descrierea împrejurărilor 

în care a fost primit 

cadoul a inadmisibil 

Valoarea 

estimativă 

a cadoului 

(lei) 

Decizia luată în raport 

cu cadoul 

Soarta cadoului 

și data 

---- ---------- --------- ----------- -------------- -------- ---------- --------- 

 

Preşedintele comisiei: comisar-șef                                                                                           Serghei Carajia 

30.06.2022 
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