
REPTIBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

PROIECT

D E C tZtE Nr fui t7Q

din/Q* "-A' 2O2A

privind aprobarea Regulamentului cu privire la
organizarea qi func{ionarea Sec{iei CulturI, Tineret qi Sport

in conformitate cu:

- art.4 alin. (2) lit.h), alin.(3) din Legea nr.43512006 privind descentralizarea administrativ[;
- art. 43 alin. ( I ) lit. a), art. 46 alin. ( I ) din Legea nr.43612006 privind administra{ia publica
local[;
- Hotlrdrea Guvernului nr.69ll20l7 cu privire la organizarea qi funcfionarea Ministerului
Educaliei, Culturii gi Cercet[rii;
- decizia Consiliului raional Cimiglia ru'.05/06 din25 septembrie 2020 privind organigrama gi

efectiwlui-limitd ale Aparatului Preqedintelui raionului Cimiqlia gi a subdiviziunilor din
subordinea Consiliului raional Cimiglia;

In scopul bunei activitIli a Secliei Cultur[, Tineret gi Sport, Consiliul raional Cimiqlia

DECIDE:

l. Se aprobi Regulamentul cu privire la organizarea qi funcfionarea Secfiei Culturd, Tineret

Ei Sport, conform anexei.

2. Se abrogd Decizia nr.04115 din I 8 iulie 2012 cu privire la Regulamentul de organizare Ei

funclionare a Sec{iei Cultur[, Tineret qi Sport.

3. Se pune in sarcina gefului Secliei Cultur6, Tineret gi Sport organizarea activitdliiinbaza
Regulamentului aprobat, actelor legislative gi normative in vigoare.

4. Controlul executdrii prezentei decizii se atribuie vicepreqedintelui raionului care

coordoneazl domeniul respectiv.

5. Prezenta decizie se publicd in Registrul de stat al actelor locale gi se aduce la cunoqtin{[:

Personalului Secliei Culturi, Tineret qi Sport.

Vicepreqedintelui raionului care coord oteazd, domeniul.

Prin publicare pe pagina oficial[ a Consiliului raional Cimiqlia rvrvw.raioncirnislia.mcl.
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Anexi
la decizia consiliului raional

nr. din 2020

Regulamentul cu privire la organizarea gi funcfionarea
Sectiei CulturI, Tineret gi Sport

I. Dispozifii generale

l. I Prezentul Regulament stabilegte funcliile, atribu{iile,obligaliile gi drepturile Sec(iei Culturf,,
Tineret qi Sport a Consiliului raional Cimiglia.
l.2ht activitatea sa Seclia Cultur[, Tineret gi Sport (in continuare Secfie) se cdl[uzegte de legile in
vigoare a Republicii Moldova, de hot[ririle Guvernului Republicii Moldova, deciziile Consiliului
raional CimiElia, dispoziliile pregedintelui raionului, ordinele ministrului de resort, precum gi de
alte acte normativ - legislative.

1.3 Pentru solulionarea chestiunilor ce lin de competen{a sa, Sec(ia conlucreazd. cu dilecliile,
sec{iile, instituliile publice qi alte subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Cimiglia (in
continuare Consiliu).
1.4 Secfla, administrativ si financiar, este subordonatd Consiliului, iar metodologic este

subordonatl ministerului de resort.

1.5 Seclia este persoanl juridicd, dispune de balanla contabilS, cont in banc6, gtampil[ cu
denumirea deplin[ a instituliei, foaie cu antet in limba romin6, alte simboluri aprobate gi

imegistrate conform legislaliei.

II. Func(iile secfiei

2.1 Realizarea politicii de stat in domeniul culturii, tineretului gi sportului in teritoriul raionului.
2.2 Elaborarea in baza programelor de stat, a programelor raionale de dezvoltare qi ocrotire a

culturii, artei, indeplinirea planului de ac{iuni privind dezvoltarea culturii gi sportului, apdrarea
drepturilor gi intereselor social economice qi spirituale ale tineretului, promovarea gi valorificarea
poten{ialului creator al tinerilor.
2.3 Elaboreazd,progarnul de activitate anual si contribuie la realizarea acestuia.

2.4 Asigurarea condi{iilor pentru buna func(ionare a organizaliilor de tineret, Iocalurilor de cultur[
gi sportive din raion.

2.5 Sus{inerea iniliativelor instituliilor de profil intru elaborarea programelor qi proiectelor,
orientate spre organizarea timpului liber gi odihnei popula{iei din raion.



2.6 Colaborarea cu uniunile gi asocia{iile de creafie, organizaliile gi structurile de tineret gi sportive
din Republic[ qi de peste hotare gi realizarea ac(iunilor comune.

III. Atribufiile secfiei

Seclia are urmdtoarele atribulii de bazd.

3,I DesfEgoari activitS{i cultural-artistice gi sportive in colaborare cu Direc(ia inva(amint General
Cimiqlia gi organizaliile de tineret din teritoriul raionului.
3.2 Acorda ajutor asocia(iilor de tineret, oamenilor de artd, act:igtilor din domeniul culturii Ei
sportului, tinerilor Ia soluflonarea problemelor social-economice gi culturale.
3.3 Asigurd organizarea qi coordonarea activitilii institutriilor de cultur6, cluburilor sportive qi de
culturd frzicd amplasate in teritoriul raionului.
3.4 Organrzeazd, qi desfEgoarl festivitA{i gi manifestdri culturale, competilii sportive, alte acliuni
de masl cu caracter cultural, sportiv, educativ gi de agrement.
3.5 Conlucreazd, cu specialiqtii qi angaja{ii prim[riilor, responsabili de solu{ionarea problemelor
tineretului, culturii qi sportului.
3.6 Elaboreaz[ qi asigurl realizarca programului de activitate al Sec{iei, planului calendaristic al
ac{iunil or cultural -arti stice, sportive qi pentru ti neret.

3.7 Monitorizeaz[ desfhqurarea acliunilor cultural-artistice, ac{iunilor pentru tineret gi

competiliilor sportive programate gi desfrqurate in teritoriul raionului.
3.8 Organizeazd gi desfbqoari de comun cu primlriile, Direc(ia inva{[mint General CimiElia,
competi{ii spottive, festivaluri gi concursuri ale colectivelor artistice de amator.
3.9 Atrage potenlialul intelectualit[1ii in scopul educaliei spirituale, estetice a tineretului, precum
gi educa{ia atitudinii respectuoase f4[ de istorie, cultur[, obiceiuri $i traditii na{ionale.
3.10 Informeazd mass-media, opinia public[ despre organizarea qi desfbqurarea ac{iunilor
cultural-artistice gi sportive din raion.
3.11 Programeazd. gi coordoneazd,cu organele administra{iei publice locale qi alte institulii
procurarea inshumentelor muzicale, a costumelor na{ionale, a mijloacelor tehnice de
sonorizare, a mobilierului, transportului auto cu destina{ie speciald gi a utilajului tehnic necesar
institr4iilor de culturS, efectueazd conh'olul utilizarii acestora.

3.12 Stabileqte rela{ii culturale cu organisme similare dinfariqi str[indtate, asigurdparticiparea
reprezentan(ilor din instituliile de cultur[ subordonate la activit6tile programate in cadrul
schimburilor culturale. Asigurd in teritoriu conditrii adecvate pentru dezvoltarea artei qi culturii
tuturor minorit[trilor etnice conlocuitoare.

IV. Drepturile secfiei

Secliu are urmdtoarele drepturi de bazd.

4.1. Se sotcite qi si primeascS, in modul stabilit de legislafie, de la intreprinderi, institulii,
organiza{ii, informa(ia ce vizeazd, problemele tineretului, culturii qi sportului.
4.2. Sd anffeneze, sub diferite forme organizatorice, reprezentanfi ai instituliilor de stat, ai
administr[rii publice locale la examinarea qi solulionarea problemelor ce {in de domeniul culturii,
artei, tineretului qi sportului;
4.3. S[ creeze comisii, grupuri de lucru pentru organizarea gi desft$urarea ac(iunilor cultural-
artistice, pentru tineret, competilii sportive, examinarea gi solulionarea problemelor culturii gi

artelor.

4.4. SA ia cunoqtin{i de activitatea unor organiza\ii, servicii, institulii, intreprinderi in problemele
ce {in de competenfa Sec(iei;



4.5. Sa anfi'eneze inbazd de contract (perfectatin corespundere cu Codul Muncii) specialigti in
dorneniul elabor[rii qi realizirii programelor cultural - sportive gi de tineret;
4.7. SiL inainteze spre examinare la gedinlele consiliilor locale de nivelul intii, consiliului raional,
proiecte de decizii privind chestiuni ce fin de problentele culturii, tineretului qi sportului;

V. Organ izarea activitlfii Sec(iei

5.1 Sec(ia se constituieinbaza organigramei aprobata prin decizia consiliului raional.
5.2 Conform statelor de personal, Sec{ia este constituite din Sef, unu specialist principal, doi
specialigti superiori.

5.3 Secfiei i se subordoneazfl: Centnrl Raional de Tineret, Muzeul de Istorie, Etnografie gi Arti,
$coala de Arte Cimiglia.
5.4 Regulamentul Sec(iei qi orice modificdre a acestuia se aprob[ prin decizia consiliului raional.
5.5 Specialiqtii Sec{iei sunt angaja{i de qeful secfiei, prin concurs, organizat conform actelor
legislative cu privire la reglementarea activit[trii func{ionarului public. Obligatriunile de serviciu
ale func{ionarilor Secliei sunt stipulate in fiqa postului care se elabore azL qi se aprobl de qeful

sec(iei, dupd coordonarea cu vicepregedintele raionului care coordoneaz6, domeniul respectiv.
5.6 $eful Sec(iei este numit prin decizia consiliului raional, in bazi de concurs, organizat gi

desf[gurat conform legislaliei in vigoare. Obliga{iunile de serviciu aleqefului Secliei sunt stipulate
in fiqa postului care se aprobd de pregedintele raionului.
5.7 Sec{ia coordoneazd, angajarea personalului in institu(iile de cultur[ gi sport din teritoriu,
coordoneazd categoriile de salalizare, aplicl mlsuri disciplinare in conformitate cu legislalia in
vigoare.

5.8 $eful sec{iei are urmdtoarele atribulii de bazd,:

- angajeazd,, in baza cerin{elor din figa postului, personalul aparatului Sec{iei gi conducltorii
instituliilor subordonate de nivel raional conform legisla(iei in vigoare;

- stabilegte competen{ele qi responsabilit[tile angajatrilor Sec(iei, conducitorilor organiza(ilor din
subordine, in baza cerin{elor gi obliga{iunilor func{ionale ;

- asigurd atestarea lucrltorilor din domeniul culturii Ei sportului, aprob[ decizia comisiei de

atestare,

- elaboreazd pronosticul personalului scriptic conform necesitefllor de specialiEti in domeniu;
- reprezint[ seclia in rela{iile cu organele adminishative, cu persoanele juridice gi cu organiza{iile

obgtegti, incheie contracte de muncl gi/sau colaborare culturald cu persoane frzice qi juridice;
- emite ordine gi dispozilii, elaboreazd acte normative in limitele competentei sale;

- asigur[ respectarea prevederilor legislaliei republicii Moldova.

VI. Finanfarea secfiei
6.1 Secgia este finan{ata din mijloacele prevf,zute in bugetul raional, din venituri din prest6ri

sericii, din sponsorrzdri gi alte surse ce nu confiavin legislaliei. Mi.jloacele financiare bugetare se

acumuleaz[ pe contul bugetar al Sec(iei, mijloacele financiare de alt ordin se acumuleazd pe un
cont special. Utlhzarea mijloacelor respective se efectueazi conform legislaliei in vigoare.

6.2 Sec{ia elaboreazd, gi propune spre aprobare consiliului raional proiectul de buget al sec{iei qi

in caz de necesitate, interyine cu propuneri privind finan(area suplimentard.

Secretarul consiliului Gheorghe Netedu



Notd informutivd
la proiectul de decizie nrA&lfrdin /2 //// 2020

cu privire Ia aprobarea Regulamentului pdvifd organizarea
qi funcfionarea Secfiei CulturI, Tineret gi Sport

Necesitatea elaborlrii gi adoptlrii proiectului de decizie este condiflonata de
schimbarea denurnirii Ministerului Educafiei, Culturii gi Cercetarii al Republicii Moldova, in
subordinea cdruia se afl6 Secfia Cultur5, Tineret gi Sport, in dorneniile rnetodologie gi politica
culturalS.

Regulamentul de organizare qi funcfionare a Secfiei Cultur6, Tineret gi Sport este
elaborat in stricti conformitate cu Legea Culturii ru'. 413-XlV din 27 .O5.lggg,Legea muzeelor
nr. 262 din 07. 12.2017, Legea cu privire la biblioteci nr. 160 din20.07 ,2017, Legea cu privire
la tineret nr.215 din 29.07.2016, Legea cu privire la cultura fizicd, gi sport nr. ::O din
25.03.1999 qi alte acte nonnative in vigoare.

Scopul Sec{iei Cultur6, Tineret gi Sport in cadrul Consiliului raional Cimiqlia este intru
promovarea politicii statului in domeniul Culturii, Tineret qi Sport, promovarea valorilor
general umiute, asigurarea condiliilor materiale qi spirituale favorabile pentru libera
manifestare a talemtului, estimarea valorilor artei gi culturii, perfomanlelor sportive, politici
pentru tineret.

Seclia Cultur[, Tineret gi Sport este asigurat cu: qef, specialist principal in tineret qi

sport, specialist superior in domeniile biblioteci, patrimoniu qi muzee, specialist superior in
domeniile invdf[m6nt artistic, activitate artisticd de amatori qi creafie populard, contabil-gef gi

contabil.

Aprobarea proiectului de decizie va avea ca efect inldturarea oric[ror aspecte de lucru
efectiv al Secflei, asigurind un proces echitabil gi transparent de activitate.

Ca urmare acelor expuse, se propune Consiliului raional Cimiglia, aprobarea
prezentului proiect de decizie in sensul formulat, ca efect al clruia, va avea loc aprobarea
Regulamentului privind organizarea qi funcfionarea Secfiei Cultur[, Tineret gi Sport a
Consiliului raional Cmi glia.

$ef, Sec{ia Culturl Tineret Iulia Cojocaru


