
Registrul de evidență a cadourilor a Inspectoratului general al poliției de frontieră pentru anul 2019 

Nr. de  

înregistrare 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 29-03-19 Vranescu Ion 

Mihail, Șef al 

Serviciului 

investigaţii interne 

al Direcţiei 

inspecţie efectiv a 

IGPF 

 

SPIA A MAI profesională   250,00 lei Proces 

verbal nr. 1 

din 

03.04.2019 

Cadoul a fost 

returnat 

beneficarului 

2 24-10-19 Cojocaru Natalia 

Gheorghe, Ofiţer 

principal al 

Serviciului 

investigaţii interne 

al Direcţiei 

inspecţie efectiv a 

IGPF 

Delegația Serviciului 

Control Intern al 

Estoniei 

profesională   100,00 lei Proces 

verbal nr. 2 

din 

24.10.2019 

Cadoul a fost 

returnat 

beneficarului 
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3 10-06-19 Ruslan Galușca, 

Șef DR Est 

Centrul de plasarea 

temporară a copiilor 

din s. Olănești 

Cu prilejul 

zilei 

profesionale 

”Ziua Poliției 

de Frontieră” 

Tablou din 

lemn de 

dimensiunile 

55x45 cm. pe 

suprafața căreia 

este redat 

desenul făcut 

din hârtie a 

polițistului de 

frontieră 

700,00 lei Proces 

verbal nr. 1 

din 

11.06.2019 

Cadoul a fost 

trecut în 

gestiunea DR 

EST 

4 10-06-19 Guțu Diana, ofițer 

superior a SC al 

CRC a DR Est 

Consiliu raional 

Ștefan Vodă 

Cu prilejul 

zilei 

profesionale 

”Ziua Poliției 

de Frontieră” 

Un ulcior și 

șase pahare de 

sticlă 

180,00 lei Proces 

verbal nr. 1 

din 

11.06.2019 

Cadoul a fost 

returnat 

beneficarului 

5 10-06-19 Pîntea Andrei, 

subofițer superior  

chinolog al SPF 

”Tudora-1” al DR 

Est 

Consiliu raional 

Ștefan Vodă 

Cu prilejul 

zilei 

profesionale 

”Ziua Poliției 

de Frontieră” 

Un ulcior și 

șase pahare de 

sticlă cu uzor 

aurit 

400,00 lei Proces 

verbal nr. 1 

din 

11.06.2019 

Cadoul a fost 

returnat 

beneficarului 

6 01-07-19 Baziuc Olesea, 

grad militar 

Comisar, functia 

sef al serviciului 

pregatirea 

profesionala al 

sectiei resurse 

umane 

Colegiul de granicieri 

OSCE din Dushambe 

Clasa din 

Colegiu 

Stic, stilou, 

agendă, geantă 

400,00 lei Proces 

verbal nr.1 

din 

01.07.2019 

Cadoul a fost 

returnat 

beneficarului 

7 04-11-19 Ciumac Marina, 

grad militar 

inspector superior 

functia sef de 

schimb al unitatii 

control al 

frontierii al SPF 

Cosauti 

Colegiul de granicieri 

OSCE 

Clasa din 

Colegiu 

Stic, stilou, 

agendă, geantă, 

cană 

440,00 lei Proces 

verbal nr.2 

din 

04.11.2019 

Cadoul a fost 

returnat 

beneficarului 

 


