
 
 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
                                                             

                     D E C I Z I E  Nr. ___  /___                      proiect 

din ___ ____________  2020                                  

privind aprobarea Regulamentului cu privire la 

organizarea și funcționarea Secției Cultură, Tineret și Sport Cimișlia  

           
        În conformitate cu:  
- art. 4 alin. (2) lit.h), alin.(3) din Legea nr.435/2006 privind descentralizarea 
administrativă; 
- art. 43 alin. (1) lit. a), art. 46 alin. (1) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică 

locală;  
- Hotărârea Guvernului nr.691/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării; 
- decizia Consiliului raional Cimișlia nr.05/06 din 25 septembrie 2020 privind organigrama 

și efectivului-limită ale Aparatului Președintelui raionului Cimișlia și a subdiviziunilor 
din subordinea Consiliului raional Cimișlia;  

 
        În scopul bunei activităţi  a Secţiei Cultură, Tineret şi Sport, Consiliul raional 
Cimişlia 
         

DECIDE: 

 
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Secției Cultură, 

Tineret și Sport a Consiliului raional Cimișlia, conform anexei. 
2. Se abrogă Decizia nr.04/15 din 18 iulie 2012 cu privire la Regulamentul de organizare 

și funcționare a Secției Cultură, Tineret și Sport. 
3. Se pune în sarcina șefului Secției Cultură, Tineret și Sport organizarea activității în baza 

Regulamentului aprobat, actelor legislative și normative în vigoare. 
4. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dnei Polina Jucovscaia, vicepreședinte 

al raionului.  
5. Prezenta decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la cunoștință: 

- Personalului Secției Cultură, Tineret și Sport Cimișlia. 
- Vicepreședintelui raionului care coordonează domeniul. 
- Prin publicare pe pagina oficială a Consiliului raional Cimișlia 

www.raioncimislia.md. 

 
 

        Președintele ședinței     
                                              

         Contrasemnează:                                                             
       Secretarul consiliului                                                                    Gheorghe Netedu 

http://www.raioncimislia.md/


Coordonat:   

Președintele raionului                                                                      Mihail Olărescu 

Avizat de: 

Secretarul consiliului                                                                      Gheorghe Netedu 

Vicepreședinte al raionului                                                             Polina Jucovscaia 

Șef, Direcția Finanțe                                                                       Olga Gorban 

Șef interimar,SAP                                                                           Tamara Ciubotaru 
 
Proiect elaborat de: 
Șef, Secția Cultură, Tineret și Sport                                                 Iulia Cojocaru 
 

 
 

Anexă   
                                                                                               la decizia Consiliului raional Cimișlia  

                                                                                           nr._____ din ______________2020 
 

 

Regulamentul cu privire la organizarea și funcţionarea  
Sectiei Cultură, Tineret şi Sport Cimişlia 

 
I. Dispoziții generale 

  
1.1 Prezentul Regulament stabileşte funcţiile, atribuţiile,obligațiile şi drepturile Secţiei Cultură, 
Tineret şi Sport a Consiliului raional Cimişlia.  
1.2 În activitatea sa Secţia Cultură, Tineret şi Sport (în continuare Secție) se călăuzeşte de legile 
în vigoare a Republicii Moldova, de hotărîrile Guvernului Republicii Moldova, deciziile 
Consiliului raional Cimișlia, dispoziţiile preşedintelui raionului, ordinele ministrului de resort, 
precum şi de alte acte normativ - legislative.  
1.3 Pentru soluţionarea chestiunilor ce ţin de competenţa sa, Secţia conlucrează cu direcţiile, 
secţiile, instituțiile publice şi alte subdiviziuni din subordinea Consiliului Raional Cimișlia (în 
continuare Consiliu).  
1.4 Secția, administrativ si financiar, este subordonată Consiliului, iar metodologic este 
subordonată   ministerului de resort.  
1.5 Secția este persoană juridică, dispune de balanța contabilă, cont în bancă, ştampilă cu 
denumirea deplină a instituției, foaie cu antet în limba romînă, alte simboluri aprobate și 
înregistrate conform legislației.  
  

II. Funcţiile secţiei 
2.1 Realizarea politicii de stat în domeniul culturii, tineretului şi sportului în teritoriul 
raionului.  
2.2 Elaborarea în baza programelor de stat, a programelor raionale de dezvoltare și ocrotire a 
culturii, artei, îndeplinirea planului de acţiuni privind dezvoltarea culturii şi sportului, apărarea 
drepturilor şi intereselor social economice şi spirituale ale tineretului, promovarea şi 
valorificarea potenţialului creator al tinerilor.  
2.3 Elaborează progamul de activitate anual si contribuie la realizarea acestuia.  
2.4 Asigurarea condiţiilor pentru buna funcţionare a organizaţiilor de tineret, localurilor de 
cultură şi sportive din raion.  



2.5 Susţinerea iniţiativelor instituţiilor de profil întru elaborarea programelor şi proiectelor, 
orientate spre organizarea timpului liber şi odihnei populaţiei din raion.  
2.6 Colaborarea cu uniunile şi asociaţiile de creaţie, organizaţiile şi structurile de tineret şi 
sportive din Republică şi de peste hotare şi realizarea acţiunilor comune.  
 

III. Atribuţiile secţiei 
 

              Secția are următoarele atribuții de bază.    

 

3.1 Desfăşoară activităţi cultural-artistice şi sportive în colaborare cu Direcţia Învăţămînt 
General Cimișlia şi organizaţiile de tineret din teritoriul raionului.  
3.2 Acordă ajutor asociaţiilor de tineret, oamenilor de artă, activiştilor din domeniul culturii şi 
sportului, tinerilor la soluţionarea problemelor social-economice şi culturale.  
3.3 Asigură organizarea şi coordonarea activităţii instituţiilor de cultură, cluburilor sportive şi 
de cultură fizică amplasate în teritoriul raionului.  
3.4 Organizează și desfăşoară festivităţi şi manifestări culturale, competiţii sportive, alte 
acţiuni de masă cu caracter cultural, sportiv, educativ şi de agrement.  
3.5 Conlucrează cu specialiştii şi angajaţii primăriilor, responsabili de soluţionarea 
problemelor tineretului, culturii şi sportului.  
 3.6 Elaborează şi asigură realizarea programului de activitate al Secţiei, planului calendaristic 
al acţiunilor cultural-artistice, sportive şi pentru tineret.  
3.7 Monitorizează desfăşurarea acţiunilor cultural-artistice, acţiunilor pentru tineret şi 
competiţiilor sportive programate şi desfășurate în teritoriul raionului.  
3.8 Organizează și desfăşoară de comun cu primăriile, Direcţia Învăţămînt General Cimișlia, 
competiţii sportive, festivaluri şi concursuri ale colectivelor artistice de amator.  
3.9 Atrage potenţialul intelectualităţii în scopul educaţiei spirituale, estetice a tineretului, 
precum şi educaţia atitudinii respectuoase faţă de istorie, cultură, obiceiuri şi tradiţii naţionale.  
3.10 Informează mass-media, opinia publică despre organizarea şi desfăşurarea acţiunilor 
cultural-artistice şi sportive din raion.  
3.11 Programează şi coordonează cu organele administraţiei  publice  locale  şi  alte  instituţii  
procurarea  instrumentelor muzicale, a costumelor naţionale, a mijloacelor tehnice de 
sonorizare, a mobilierului, transportului auto cu destinaţie specială şi a utilajului tehnic 
necesar instituţiilor de cultură, efectuează controlul utilizării acestora. 
3.12 Stabileşte  relaţii  culturale  cu  organisme  similare  din țară şi  străinătate, asigură 
participarea reprezentanţilor din instituţiile de cultură   subordonate   la  activităţile   programate   
în  cadrul   schimburilor culturale. Asigură în teritoriu condiţii adecvate pentru dezvoltarea artei 
şi culturii tuturor minorităţilor etnice conlocuitoare. 
  

IV. Drepturile secţiei 
 

              Secția are următoarele drepturi de bază.    

 

4.1. Să solicite și să primească, în modul stabilit de legislaţie, de la întreprinderi, instituţii, 
organizaţii, informaţia ce vizează problemele tineretului, culturii şi sportului.  
4.2. Să antreneze, sub diferite forme organizatorice, reprezentanţi ai instituţiilor de stat, ai 
administrării publice locale la examinarea şi soluţionarea problemelor ce ţin de domeniul 
culturii, artei, tineretului şi sportului;  



4.3. Să creeze comisii, grupuri de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor cultural-
artistice, pentru tineret, competiţii sportive, examinarea şi soluţionarea problemelor culturii şi 
artelor.  
4.4. Să ia cunoştinţă de activitatea unor organizaţii, servicii, instituţii, întreprinderi în 
problemele ce ţin de competenţa Secţiei;  
4.5. Să antreneze în bază de contract (perfectat în corespundere cu Codul Muncii) specialişti 
în domeniul elaborării şi realizării programelor cultural - sportive şi de tineret;  
4.7. Să înainteze spre examinare la şedinţele consiliilor locale de nivelul întîi, consiliului 
raional, proiecte de decizii privind chestiuni ce ţin de problemele culturii, tineretului şi 
sportului;  
  

V. Organizarea activităţii Secţiei 
 

5.1 Secţia se constituie în baza organigramei aprobată prin decizia consiliului raional.  
5.2 Conform statelor de personal, Secţia este constituită din şef, unu specialist principal,  doi 
specialişti superiori.  
5.3 Secției i se subordonează: Centrul Raional de Tineret, Muzeul de Istorie, Etnografie și 
Artă, Școala de Arte Cimișlia.   
5.4 Regulamentul Secţiei și orice modificăre a acestuia se aprobă prin decizia consiliului 
raional.  
5.5 Specialiştii Secţiei sunt angajaţi de șeful secției, prin concurs, organizat conform actelor 
legislative cu privire la reglementarea activităţii funcţionarului public. Obligaţiunile de 
serviciu ale funcţionarilor Secţiei sunt stipulate în fișa postului care se elaborează și se aprobă 
de şeful secţiei, după coordonarea cu vicepreşedintele raionului care coordonează domeniul 
respectiv. 
5.6 Şeful Secţiei este numit prin decizia consiliului raional, în bază de concurs, organizat și 
desfășurat conform legislaţiei în vigoare. Obligaţiunile de serviciu aleșefului Secţiei sunt 
stipulate în fișa postului care se aprobă  de preşedintele raionului. 
5.7 Secţia coordonează angajarea personalului în instituţiile de cultură şi sport din teritoriu, 
coordonează categoriile de salarizare, aplică măsuri disciplinare în conformitate cu legislaţia 
în vigoare.  
5.8 Şeful secţiei are următoarele atribuții de bază:   
 -angajează, în baza cerinţelor din fişa postului, personalul aparatului Secţiei şi conducătorii 
instituţiilor subordonate de nivel raional conform legislaţiei în vigoare;   
 -stabileşte competenţele şi responsabilitățile angajaţilor Secţiei, conducătorilor organizaţilor 
din subordine, în baza cerinţelor şi obligaţiunilor funcţionale;  
 -asigură atestarea lucrătorilor din domeniul culturii şi sportului, aprobă decizia comisiei de 
atestare;   
 -elaborează pronosticul personalului scriptic conform necesităţilor de specialişti în domeniu;  
 -reprezintă secţia în relațiile cu  organele administrative, cu persoanele juridice şi cu 
organizaţiile obșteşti, încheie contracte de muncă şi/sau colaborare culturală cu persoane  
fizice și juridice;  
 -emite ordine şi dispoziţii, elaborează acte normative în limitele competenţei sale;  
 -asigură respectarea prevederilor legislaţiei republicii Moldova. 
 

VI. Finanţarea secţiei 
6.1 Secţia este finanţată din mijloacele prevăzute în bugetul raional, din venituri din prestări 
servicii, din sponsorizări și alte surse ce nu contravin legislaţiei. Mijloacele financiare bugetare 
se acumulează pe contul bugetar al Secţiei, mijloacele financiare de alt ordin se acumulează 



pe un cont special. Utilizarea mijloacelor respective se efectuează conform legislaţiei în 
vigoare.  
6.2 Secţia elaborează şi propune spre aprobare consiliului raional proiectul de buget al secţiei 
şi în caz de necesitate, intervine cu propuneri privind finanţarea suplimentară. 

 
 
  

 Secretarul consliului                                                                      Gheorghe Netedu 

 
 

Notă informativă 

la proiectul de decizie  nr. __/__ din ___________2020 

privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea 

și funcționarea Secției Cultură, Tineret și Sport Cimișlia  

 

           Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este condiționată de 
schimbarea denumirii Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, 
în subordinea căruia se află Secția Cultură, Tineret și Sport, în domeniile metodologie și 
politica culturală. 
            Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Secției Cultură, Tineret și 
Sport este elaborat  în strictă conformitate cu Legea Culturii nr. 413-XIV din 27.05.1999, 
Legea muzeelor nr. 262 din 07.12.2017, Legea cu privire la biblioteci nr. 160 din 
20.07.2017, Legea cu privire la tineret nr.215 din 29.07.2016, Legea cu privire la cultura 
fizică și sport nr. 330 din 25.03.1999 și alte acte normative în vigoare. 
            Scopul Secției Cultură, Tineret și Sport în cadrul Consiliului raional Cimișlia este 
întru promovarea politicii statului în domeniul Culturii, Tineret și Sport, promovarea 
valorilor general umane, asigurarea condițiilor materiale și spirituale favorabile pentru 
libera manifestare a talemtului, estimarea valorilor artei și culturii, perfomanțelor sportive, 
politici pentru tineret.  
            Secția Cultură, Tineret și Sport este asigurat cu: șef, specialist  principal în tineret 
și sport, specialist superior în domeniile biblioteci, patrimoniu și muzee, specialist superior 
în domeniile învățământ artistic, activitate artistică de amatori și creație populară, contabil-
șef și contabil. 
            Aprobarea proiectului de decizie va avea ca efect înlăturarea oricăror  aspecte de 
lucru efectiv al Secției, asigurînd un proces echitabil și transparent de activitate. 
             Ca urmare acelor expuse, se propune Consiliului raional Cimișlia, aprobarea 
prezentului proiect de decizie în sensul formulat, ca efect al căruia, va avea loc aprobarea 
Regulamentului privind organizarea și funcționarea Secției Cultură Tineret și Sport a 
Consiliului raional Cmișlia.   
     
Șef, Secția Cultură Tineret și Sport                                      Iulia Cojocaru 

 


	CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

