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EXTRAS DIN PROCESUL-VERBAL Nr. 04/21 

AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI INSTITUȚIEI PUBLICE 

„CENTRUL DE TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ÎN FINANȚE” 
 

19.08.2021                                                                                                             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 trimestrul II (semestrul I) al anului 2021. 

  

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

,,Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” pentru trimestrul II (semestrul I) al 

anului 2021. 

  

3. Examinarea propunerilor de modificare a Planului de activitate al I.P. ,,Centrul de 

Tehnologii Informaționale în Finanțe” pentru anul 2021. 

  

4. Examinarea propunerilor de modificare (rectificare) a Bugetului I.P. ,,Centrul de 

Tehnologii Informaționale în Finanțe” pentru anul 2021. 

  

5. Casarea creanțelor debitoriale istorice ale I.P. ,,Centrul de Tehnologii Informaționale în 

Finanțe”. 

  

6. Inițierea procedurii de înstrăinare a mijlocului de transport de model Fiat Doblo Panorama 

al I.P. ,,Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”. 

  

7. Inițierea procedurii de casare a bunurilor I.P. ,,Centrul de Tehnologii Informaționale în 

Finanțe”. 

  

8. Examinarea propunerilor de modificare a Statului de personal al I.P. ,,Centrul de Tehnologii 

Informaționale în Finanțe” pentru anul 2021. 

  
 

 

 

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

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

trimestrul II (semestrul I) al anului 2021. 

 

S-A DECIS: 

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

Tehnologii Informaționale în Finanțe” pentru trimestrul II (semestrul I) al anului 

2021, conform anexei nr. 1 la prezentul proces-verbal. 
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2. S-A EXAMINAT: Examinarea raportului cu privire la rezultatele activității 

economico-financiare a I.P. ,,Centrul de Tehnologii Informaționale 

în Finanțe” pentru trimestrul II (semestrul I) al anului 2021. 
 

 

S-A DECIS: 

1. Se aprobă raportul cu privire la rezultatele activității economico-financiare a I.P. 

,,Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” pentru trimestrul II (semestrul I) 

al anului 2021, conform anexei nr.2 la prezentul proces-verbal. 

 

 

3. S-A EXAMINAT: Examinarea propunerilor de modificare a Planului de activitate al 

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

2021. 
 

 

S-A DECIS: 

1. Se aprobă propunerile de modificare a Planului de activitate al I.P. ,,Centrul de 

Tehnologii Informaționale în Finanțe” pentru anul 2021, conform anexei nr. 3 la 

prezentul proces-verbal. 

 

 

4. S-A EXAMINAT: Examinarea propunerilor de modificare (rectificare) a Bugetului 

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

2021. 
 

S-A DECIS: 

1. Se aprobă propunerile de modificare (rectificare) a Bugetului I.P. ,,Centrul de 

Tehnologii Informaționale în Finanțe” pentru anul 2021, conform anexei nr.4 la 

prezentul proces-verbal. 

 

 

5. S-A EXAMINAT: Casarea creanțelor debitoriale istorice ale I.P. ,,Centrul de 

tehnologii Informaționale în Finanțe”. 
 

 

S-A DECIS: 

1. Se coordonează inițierea în conformitate cu legislația a procedurii de casare a 

creanțelor debitoriale istorice ale I.P. ,,Centrul de tehnologii Informaționale în 

Finanțe”, conform anexei nr. 5 la prezentul proces-verbal, ținând cont de modificările 

propuse. 

2. I.P. ,,Centrul de tehnologii Informaționale în Finanțe” va asigura efectuarea unei 

anchete de serviciu în privința circumstanțelor acumulării creanțelor sale debitoriale 

istorice prezentate în anexa nr. 5 la prezentul proces-verbal.  
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6. S-A EXAMINAT: Inițierea procedurii de înstrăinare a mijlocului de transport de model 

Fiat Doblo Panorama al I.P. ,,Centrul de Tehnologii Informaționale 

în Finanțe”. 

 

S-A DECIS: 

1. Se coordonează inițierea în conformitate cu legislația a procedurii de înstrăinare a 

mijlocului de transport de model Fiat Doblo Panorama al I.P. ,,Centrul de Tehnologii 

Informaționale în Finanțe”, conform anexei nr.6 la prezentul proces-verbal. 

 

 

7. S-A EXAMINAT: Inițierea procedurii de casare a bunurilor I.P. ,,Centrul de 

Tehnologii Informaționale în Finanțe”. 
 

 

S-A DECIS: 

1. Se aprobă inițierea procedurii de casare a bunurilor I.P. ,,Centrul de tehnologii 

Informaționale în Finanțe”, conform anexei nr. 7 la prezentul proces-verbal, cu 

condiția excluderii din Lista bunurilor uzate și moral învechite, restabilirea cărora este 

imposibilă sau economic nerațională, a bunurilor a căror dată de dare în exploatare 

este egală cu și mai mare de anul 2015. 

 

 

 

8. S-A EXAMINAT: Examinarea propunerilor de modificare a Statului de personal al I.P. 

,,Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” pentru anul 

2021. 

 

S-A DECIS: 

1. Se coordonează propunerile de modificare a Statului de personal al I.P. ,,Centrul de 

Tehnologii Informaționale în Finanțe” pentru anul 2021, conform anexei nr. 8 la 

prezentul proces-verbal, cu condiția ca cele 8 unități propuse a fi reduse din Secția 

antrepozite a Direcției servicii conexe vor fi redistribuite pentru majorarea unităților 

subdiviziunilor de profil IT ale I.P. ,,Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, 

în așa fel încît efectivul limită al instituției existent la moment de 513 unițăți de 

personal, să fie păstrat. 

 

 
 

Președintele Consiliului  Dorel NOROC  

  

Secretar al Consiliului Dorin POSTU 


