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EXTRAS DIN PROCESUL-VERBAL Nr. 02/21 

AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI INSTITUȚIEI PUBLICE 

„CENTRUL DE TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ÎN FINANȚE” 
 

22.04.2021                                                                                                             mun. Chișinău 

 

ORDINEA DE ZI: 
 

1. Examinarea raportului cu privire la realizarea Planului de activitate al I.P. ,,Centrul 

de Tehnologii Informaționale în Finanțe” pentru anul 2020. 

Raportor: 

Coraportori: 

 

Anexa nr. 1 

Vitalie Coceban, director al I.P. ,,CTIF”. 

Alexandr Ghițman, Elena Saharnean și Corneliu Jaloba, directori adjuncți ai 

I.P. ,,CTIF”. 

Raport cu privire la realizarea Planului de activitate al I.P. ,,Centrul de 

tehnologii Informaționale în Finanțe” pentru anul 2020. 

 

2. Examinarea raportului cu privire la realizarea activității economico-financiare a I.P. 

,,Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” pentru anul 2020. 

Raportor: 

Coraportor: 

Anexa nr. 2 

Vitalie Coceban, director al I.P. ,,CTIF”. 

Iurie Ursu, șef al Direcției economico-financiare, I.P. ,,CTIF”. 

Raport cu privire la realizarea activității economico-financiare a I.P. 

,,Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” pentru anul 2020. 

 

3. Examinarea rezultatelor inventarierii bunurilor I.P. ,,Centrul de tehnologii 

Informaționale în Finanțe” la finele anului 2020. 

Raportor: 

Coraportor: 

Anexa nr. 3 

Vitalie Coceban, director al I.P. ,,CTIF”. 

Alexandr Ghițman, director adjunct al I.P. ,,CTIF”. 

Nota informativă cu privire la rezultatele inventarierii bunurilor I.P. ,,Centrul 

de tehnologii Informaționale în Finanțe” la finele anului 2020. 

 

4. Informația cu privire la contractele economice încheiate de I.P. ,,Centrul de 

Tehnologii Informaționale în Finanțe” pe anul de gestiune 2021. 

Raportor: 

Coraportor: 

Anexa nr. 4 

Vitalie Coceban, director al I.P. ,,CTIF”. 

Alexandr Ghițman, director adjunct al I.P. ,,CTIF”. 

Nota informativă cu privire la contractele economice încheiate de I.P. 

,,Centrul de tehnologii Informaționale în Finanțe” pe anul de gestiune 2021. 

5. Diverse: Informația cu privire la Planul de prestare a serviciilor și comercializare a 

produselor pentru trimestrul I al anului 2021 al I.P. ,,Centrul de Tehnologii 

Informaționale în Finanțe”. 

Raportor: 

Coraportor: 

Anexa nr. 5 

Vitalie Coceban, director al I.P. ,,CTIF”. 

Alexandr Ghițman, director adjunct al I.P. ,,CTIF”. 

Nota informativă cu privire la Planul de prestare a serviciilor și 

comercializare a produselor pentru trimestrul I al anului 2021 al I.P. ,,Centrul 

de Tehnologii Informaționale în Finanțe”. 

 

1. S-A EXAMINAT: Examinarea raportului cu privire la realizarea Planului de activitate al 

I.P. ,,Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” pentru anul 2020. 

S-A DECIS: 

1. Se aprobă raportul cu privire la realizarea Planului de activitate al I.P. ,,Centrul de 

Tehnologii Informaționale în Finanțe” pentru anul 2020, conform anexei nr. 1 la 

prezentul proces-verbal. 
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2. S-A EXAMINAT: Examinarea raportului cu privire la realizarea activității economico-

financiare a I.P. ,,Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” 

pentru anul 2020. 

S-A DECIS: 

1. Se aprobă raportul cu privire la realizarea activității economico-financiare a I.P. ,,Centrul 

de Tehnologii Informaționale în Finanțe” pentru anul 2020, conform anexei nr.2 la 

prezentul proces-verbal. 

 

3. S-A EXAMINAT: Examinarea rezultatelor inventarierii bunurilor I.P. ,,Centrul de 

tehnologii Informaționale în Finanțe” la finele anului 2020. 
 

 S-A DECIS: 

1. Se ia act de informația prezentată privind rezultatele inventarierii bunurilor I.P. ,,Centrul 

de tehnologii Informaționale în Finanțe” la finele anului 2020, conform anexei nr. 3 la 

prezentul proces-verbal. 

2. Se coordonează pozitiv solicitarea de continuare a procesului de casare a bunurilor 

început în anul 2020 și propunerea de inițiere a procedurii de casare a bunurilor (mijloace 

fixe) Instituției Publice ,,Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” identificate în 

rezultatul inventarierii bunurilor de la finele anului 2020, conform anexei nr. 3 la 

prezentul proces-verbal. 

 

4. S-A EXAMINAT: Informația cu privire la contractele economice încheiate de I.P. 

,,Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” pe anul de 

gestiune 2021. 

S-A DECIS: 

1. Se ia act de informația prezentată cu privire la contractele economice încheiate de I.P. 

,,Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” pe anul de gestiune 2021, conform 

anexei nr.4 la prezentul proces-verbal. 

 

5. S-A EXAMINAT: Diverse: Informația cu privire la Planul de prestare a serviciilor și 

comercializare a produselor pentru trimestrul I al anului 2021 al I.P. 

,,Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”. 

S-A DECIS: 

1. Se ia act de informația prezentată cu privire la Planul de prestare a serviciilor și 

comercializare a produselor pentru trimestrul I al anului 2021 al I.P. ,,Centrul de 

Tehnologii Informaționale în Finanțe”, conform anexei nr. 5 la prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

Președintele Consiliului  Dorel NOROC  

  

Secretar al Consiliului Dorin POSTU 


