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EXTRAS DIN PROCESUL-VERBAL Nr. 04/22 

AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI INSTITUȚIEI PUBLICE 

„CENTRUL DE TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ÎN FINANȚE” 
 

26.07.2022                                                                                                             mun. Chișinău 

                     

ORDINEA DE ZI: 
 

1. Examinarea cererii de demisie a dlui Vadim Muntean, director adjunct (domeniul 

prestarea serviciilor și produselor) al I.P. ,,Centrul de Tehnologii Informaționale în 

Finanțe”. 

2. Examinarea propunerii de prelungire a raporturilor de muncă cu dna Elena Saharnean.  

  

 

1. S-A EXAMINAT: Examinarea cererii de demisie a dlui Vadim Muntean director adjunct 

(domeniul prestarea serviciilor și produselor) al I.P. ,,Centrul de 

Tehnologii Informaționale în Finanțe”. 

 

S-A DECIS: 

1. Se aprobă cererea de demisie a dlui Vadim Muntean, director al I.P. ,,Centrul de 

Tehnologii Informaționale în Finanțe”. 

2. Instituția Publică ,,Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” va asigura 

procedura legală necesară, în condițiile prevederilor normative în domeniul muncii, de 

încetare a raporturilor de muncă cu dl Vadim Muntean, director adjunct al I.P. ,,Centrul 

de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, conform cererii de demisie depuse. 

 

2. S-A EXAMINAT: Examinarea propunerii de prelungire a raporturilor de muncă cu dna 

Elena Saharnean. 

 

S-A DECIS: 

1. Se aprobă prelungirea pe perioadă nedeterminată a raporturilor de muncă cu dna Elena 

Saharnean, cu introducerea modificărilor ce se impun în Contractul individual de muncă 

nr. 02/2018 din 01 august 2018, încheiat între Instituția Publică „Centrul de Tehnologii 

Informaționale în Finanțe” și dna Elena Saharnean. 

2. Instituția Publică ,,Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” va asigura 

procedura legală necesară, în condițiile prevederilor normative în domeniul muncii, 

pentru prelungirea termenului de valabilitate al contractului individual de muncă încheiat 

cu dna Elena Saharnean pentru funcția de director adjunct al I.P. ,,Centrul de Tehnologii 

Informaționale în Finanțe”, delegându-i-se în acest sens domnului Corneliu Jaloba, 

director adjunct al I.P. ,,Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, dreptul de a 

semna din numele instituției toate acte necesare stabilite de legislație. 

 
 

 

Președintele Consiliului  Ion GUMENE  

Secretar al Consiliului Dorin POSTU 


