Registru de evidență a cadourilor admisibile a Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei
Descrierea relației
(personală
/profesională) dintre
beneficiar și
persoana/instituția
care a oferit cadoul
admisibil
profesională

Numele,
prenumele
beneficiarului
cadoului,
funcția
deținută

Numele,
prenumele
persoanei/denum
irea instituției
care a oferit
cadoul

25.01.2021

Bîrcu Ivan,
ofițer principal
al Secției
învățământ și
asigurarea
calității a CESF

Școala de
Formare Inițială și
Continuă a
Personalului
Poliției de
Frontieră, Iași,
România

2

21.10.2021

3

16.11.2021

Turețchi Inga,
șef al Catedrei
„Discipline
socio-umane și
linvistice”
Moraru
Carolina- șef al
Secției
învățământ
și
asigurarea
calității;

Delegația
profesională
Elementului civil
militar de suport
al Ambasadei
SUA
Serviciul Pazei FS profesională
a R. Lituaniei și
Școala de
Grăniceri din
orașul Vilnius

Nr.
de
inreg
istra
re

Data
inregistrării

1

Descrierea
împrejurărilor în care a
fost primit cadoul
admisibil

Valoarea
estimativ
ăa
cadoului
(lei)

Decizia luată în raport
cu cadoul

Soarta
cadoului și data

Carte“Folosirea în
siguranță a armamentului
de serviciu pe timpul
misiunilor la frontieră”–
2ex.

150,00 lei
bucata

Se transmite în
gestiunea bibliotecii
conform Procesuluiverbal nr.1 din
25.01.2021

Transmis în
gestiunea
bibliotecii,
25.01.2021

Ghid de inițiere rapidă a
hemoragiei masive,căi
respiratorii,respiratiei,circ
ulația cap și hipotermie
1000 exemplare
Fular,cană, cană termică

10 lei
bucata

Se transmite în
gestiunea bibliotecii
conform procesuluiverbal nr 2 din
21.10.2021
Se restituie
beneficiarului conform
procesului-verbal nr
3din 16.11.2021

Transmis în
gestiunea
bibliotecii,
21.10.2021

400 lei

Se restituie
beneficiarului
conform
procesuluiverbal nr 3din
16.11.2021

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
-----------

Valoarea
Descrierea împrejurărilor
estimativă
în care a fost primit
a cadoului
cadoul a inadmisibil
(lei)
--------------

--------

Decizia luată în raport
cu cadoul

----------

Soarta cadoului
și data

---------

