
 
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

                   D E C I Z I E  Nr. ___  /___         PROIECT    
din ___ __________  2021                                  

privind efectivul-limită al Secției Cultură, Tineret și Sport Cimișlia  
și a instituțiilor din subordine 

           
        În conformitate cu:  
- art. 4 alin. (3) din Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă; 
- art. 43 alin. (1) lit.a) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală;  
- Legea nr.155/2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice; 
- art.3, art.4 din Legea nr.158/2006 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului 

public; 
- anexa nr.3 din Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar; 
- anexa nr.5 din Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public; 
- Ordinul Nr. 22 din 03-03-2014 al Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei cu 
privire la aprobarea Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14). 
 
    Ținând cont de necesitățile actuale și pentru sporirea funcționalității Secției Cultură, 

Tineret și Sport Cimișlia, Consiliul rational Cimișlia  
 

D E C I D E: 
 

1. Se aprobă efectivul-limită (statele de personal) ale Secției Cultură, Tineret și Sport 

Cimișlia și a instituțiilor din subordinea  sa, care va intra în vigoare din . ……….. 

(anexa nr.1). 
 

2. Statul de personal ale Secției Cultură, Tineret și Sport Cimișlia, cu modificările 

operate, va fi trimis Cancelariei de Stat a Republicii Moldova spre avizare. 
 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie vicepreședintelui raionului 

Cimislia, care coordonează activitățile în domeniul respectiv. 
 

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

- vicepreședintelui raionului, care coordonează activitățile în domeniul respectiv; 
- Secției Cultură,  Tineret și Sport Cimișlia; 
- Prin publicare pe pagina oficială a consiliului raional www.raioncimislia.md 

 
 

            Președintele ședinței                                                  ________________    
 
               Contrasemnează:                                                             
             Secretarul consliului                                                   Gheorghe Netedu 

http://www.raioncimislia.md/


Coordonat:   

Președintele raionului                                                                                                Mihail Olărescu 

Avizat de: 

Vicepreședintele raionului                                                                                         Ghenadie Grosu 

Secretarul consiliului                                                                                                 Gheorghe Netedu 

Șefa DF                                                                                                                      Olga Gorban 

Contabil-șef, aparatul președintelui                                                                           Tatiana Bulat 

Proiect elaborat de:                                                                                    

Șefa, Secției Cultură, Tineret și Sport Cimișlia                                                           Iulia Cojocaru  

 
 
                                                                                                  
                                                                                     
                                                      

Anexa nr.1  
la Decizia consiliului raional  

 nr._____ din ____________2021 
 

Efectivul-limită al Secției Cultură, Tineret și Sport Cimișlia  
 

Denumirea funcțiilor și subdiviziunilor Numărul de 

unități 
Categoria funcției 

publice/posturi 
Șefa 1 fpc 
Specialist principal 1 fpe 
Specialist superior 2 fpe 
Contabil - șef 1 fe 
Contabil 1 fe 
Total 6  

 Muzeul de istorie, etnografie și artă 
Director 1 ps 
Custode exponate 1 ps 
Muzeograf 1 ps 
Restautor 0,5 ps 
Șef de gospodărie 0,5 psc 
Grădinar  0,5 pa 
Măturător 0,5 pa 
Îngrijitor Încăpere 1 pa 
Total 6  

AFM ,,Busuioc Moldovenesc,, 
Conducător artistic 1 ps 
Acompaniator 1 ps 
Total  2  

OMP ,,Rapsozii,, 
Dirijor 1 ps 
Acompaniator 1 ps 
Total  2  

Fanfara 
Dirijor 1 ps 
Acompaniator 1 ps 
Total  2  

ADP ,,La izvor,, 



Conducător artistic 1 ps 
Acompaniator 1 ps 
Total 2  

Școala de Arte 
Director 1 fc 
Cadre didactice 35,84 cd 
Director adjunct 1 fc 
Secretar  1 fce 
Șef gospodărie 1 psc 
Acordor - reglor 1 pa 
Costumier 0,5 pa 
Bibliotecar 0,5 fse 
Îngrijitori încăpere  3,25 pa 
Portar 2 pa 
Măturător 0,25 pa 
Muncitor necalificat 1 pa 
Total 48,34  

Centrul raional de tineret 
Șef centru 1 psc 
Specialist 1 ps 
Total 2  
Total general  70,34  

 
 
 
 

Notă:  
 fpc – funcție publică de conducere 

 fpe – funcție publică de  

 execuție 

 fc – funcție de conducere 

 fe – funcție de execuție 

 ps – personal de specialitate 

 fce – funcție complexă de execuție 

 psc –personal de specialitate de conducere 

 pdt – post de deservire tehnică  

 pa – post auxiliary 

 cd – cadru didactic 
 
 
 
 
Secretarul consliului                                                                           Gheorghe Netedu 

 
 
 

Notă informativă 
la proiectul de decizie  nr. __/__ din ___________2021 

 
privind efectivul-limită al Secției Cultură, Tineret și Sport Cimișlia și a instituțiilor 

din subordinea sa 



 
           Acest proiect de decizie, este inițiat spre aprobare, în urma analizei organizatorice 

a unor instituții de cultură. A apărut necesitatea ce a condiționat  operarea unor modificări 

în statul de personal a Secției Cultură, Tineret și Sport Cimișlia, și a instituțiilor din 

subordinea sa. 
Astfel, art. 43 alin. (1) lit. (a) din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică, 

prevede că consiliul raional aprobă organigrama şi statele de personal ale aparatului 

preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate consiliului 

raional, precum şi suma totală a cheltuielilor necesare pentru asigurarea activităţii lor. 
În contextul examinării proiectului dat de decizie ținem să vă informăm, că se 

modifică efectivul-limită a statelor de personal ale instituțiilor din subordinea Secției 

Cultură, Tineret și Sport Cimișlia, după cum urmează: 
1. Se înlocuiește funcția de “Paznic“ – 3 unități, cu următoarele funcții: 

“Muzeograf”, “Restaurator”, “Grădinar”, ”Șef gospodărie”, “Măturător”,  
fără a schimba numărul de unități pe instituția, Muzeul de istorie, etnografie și 

artă. Modificările sunt justificate în scopul îndeplinirii funcțiilor sale de bază, în 

vederea asigurării funcționalității instituției și a securității, totodată având în 

vedere că, în anul 2020 au avut loc lucrări de amenajare a spațiilor verzi, pe 

teritoriul instituției (34 ari) este nevoie de persoanal pentru a efectua lucrările de 

grădinărit, precum și salubrizare a teritoriului MIEA și ,,Scara  Prahovei” (20 

ari).  
2. Se înlocuiește funcția de “Paznic“ – 3 unități, cu următoarele funcții  de 

“Portar”, “Muncitor necalificat”, fără a schimba numărul de unități pe instituția, 

Școala de Arte, pentru a spori gradul de funcționalitate și securitate. 
  Astfel, în baza cadrului legal menționat mai sus se înaintează consiliului raional 

spre examinare și aprobare proiectul deciziei cu privire la aprobarea efectivului-limită a 

Secției Cultură, Tineret și Sport  Cimișlia. 
 
 

     
Șefa, Secției Cultură, Tineret și Sport Cimișlia                          Iulia Cojocaru 
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