
 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
                                                                                                  PROIECT   

  

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

din ___ __________  2021                                  

cu privire la raportul de activitate al Secției Cultură, Tineret și Sport                                               

a Consiliului raional Cimișlia pentru anul 2020     

        În conformitate cu:  

- art. 4 alin. (3) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă; 

- art. 43, art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;  

- Decizia consiliului raional nr.01/16 din 16.03.2021 cu privire la Programul de activitate 

a Consiliului raional Cimișlia pentru anul 2021; 

- Decizia consiliului raional nr. 06/10 din 10.12.2020 cu privire la Regulamentul de 

organizare și funcționare a Secției Cultură, Tineret și Sport a Consiliului Raional Cimișlia; 

  

       Audiind raportul de activitate a Secției Cultură, Tineret și Sport a Consiliului Raional 

Cimișlia pentru anul 2020, prezentat de dna Cojocaru Iulia, șefa Secției Cultură, Tineret și 

Sport a Consiliului raional Cimișlia 

 

D E C I D E: 
 

1. Se ia act de raportul privind activitatea Secției Cultură, Tineret și Sport a Consiliului 

Raional Cimișlia, pentru anul 2020 (se anexează). 

2. Dna Cojocaru Iulia, șefa Secției Cultură, Tineret și Sport a Consiliului Raional Cimișlia, 

va asigura executarea calitativă și în termenii stabiliți a sarcinilor/atribuțiilor stabilite în 

Regulamentul de organizare și funcționare a Secției Cultură, Tineret și Sport a 

Consiliului Raional Cimișlia, și a Deciziilor consiliului raional pe domeniul de 

componență. 

3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Vadim Torgai, vicepreședinte al 

raionului. 

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

      - Dlui Vadim Torgai, vicepreședinte al raionului; 

      - Secției Cultură, Tineret și Sport a Consiliului Raional Cimișlia; 

      - Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md.   

          

           

          Președintele ședinței                                                  ________________    

              

              Contrasemnează:                                                             

           Secretarul consiliului                                                   Gheorghe Netedu 

Coordonat:   

Președintele raionului                                                                                                 Mihail Olărescu 

Avizat:    

Vicepreședinte al raionului                                                                                         Vadim Torgai 

http://www.raioncimislia.md/


Secretarul consiliului                                                                                                    Gheorghe Netedu 

Șef, Secția Administrație Publică                                                                                 Mariana Vasluian 

Specialist principal, Serviciul Juridic                                                                           Viorica Ciuntu 

Proiect elaborat:                                                                                    

Șef, Secția Cultură, Tineret și Sport                                                                              Iulia Cojocaru 

 

 

 
Anexa  

                                                                                    la Decizia consiliului raional  

                                                                                      Nr. __/__  din _______2021 

 

 

R A P O R T  

de activitate al Secției Cultură, Tineret și Sport a Consiliului Raional Cimișlia 

pentru anul 2020 

 

Rețeaua instituţiilor de Cultură din raion numără 75 instituţii, dintre care: 

 

1. Case şi Cămine Culturale – 34 

2. Biblioteci publice – 36 

3. Școli de muzică – 1 

4. Școli de Arte – 1 cu o filială în s. Gura – Galbenei 

5. Muzee – 2 

       Pe perioada anului 2020,  Secția Cultură, Tineret şi Sport a Consiliului Raional 

Cimișlia, activând în baza Regulamentului de Activitate, reieșind din Programele 

Naţionale, Strategiile de dezvoltare a Culturii, cât şi în baza altor acte normative  aprobate 

de Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  şi Centrul 

Național de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial,  şi-a  atins  

scopurile  trasate, cu excepția restricțiilor pandemice la care au fost expuse marea 

majoritate a acțiunilor planificate. 

        Având ca obiective strategice,  implementarea politicilor statului  în domeniul culturii, 

politicilor de tineret și domeniul sportului, ridicarea nivelului artistic al manifestărilor 

culturale şi creșterea ariei de cuprindere a populaţiei în aceste activităţi, dezvoltarea şi 

conservarea creației populare, a portului național, a tradițiilor de veacuri, activând în strînsă 

legătură  cu  autorităţile  publice  locale  de nivelul I şi II.   

         Reieșind din atribuţiile sale, Secția Cultură, Tineret și Sport a Consiliului Raional 

Cimișlia, fiind baza metodologică a instituţiilor de profil din teritoriu, având funcţia de 

dirijare şi coordonare, permanent acordă asistenţă de specialitate pentru activităţi de diferit 

gen instituţiilor de cultură din satele şi comunele raionului, precum și organizarea 

evenimentelor pentru formarea și educarea tinerii generații prin cultura fizică și sport de 

performanță. 

         Cu scopul instructiv – metodic,  Secția Cultură, Tineret și Sport utilizează mai multe 

forme: 

- seminare raionale, seminare zonale cu prezentarea  de către instituția – gazdă a unei 

activităţi culturale – model;  

- ședințe de lucru, delegarea personalului la seminarele organizate de centrele 

metodologice republicane – Centrul Național de Conservare şi Promovare a Patrimoniului 



Cultural Imaterial, Biblioteca Națională, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Academia 

de Muzică Teatru și Arte Plastice din Moldova  ș.a. 

             

  Formații artistice de amatori. 

        La etapa actuală, în viața culturală şi socială a republicii noastre,  cea mai puțin 

costisitoare este creația  populară,  fiindcă se bazează  pe  talentul, bunăvoința, entuziasmul   

oamenilor   simpli, al activiștilor din sfera culturii, pe sprijinul oamenilor cu inima  mare.   

        Un important rol  în  viața  socială  şi culturală  a raionului îl are activitatea artistică 

de amatori,  exprimată  de cele  19 colective  artistice cu  titlu  ,,Model”,  care  au   susținut  

,,examenul”  prin  prezentarea  programelor  bine chibzuite,  de o valoare  înaltă,  

prezentând trecutul și  prezentul  poporului nostru  prin  cântec, joc, teatru, obiceiuri şi 

tradiții  la  atestarea  colectivelor.  

       Dintre ele menționăm activitatea fructuoasă a ansamblurilor  folclorice „Busuioc 

Moldovenesc” s. Ialpujeni, „Datina” s. Porumbrei, ansamblul  folcloric „Ilincuţa”  din s. 

Batîr, Teatrul Dramatic „Thalia” şi ansamblu folcloric „Sălcioara” din  s. Hîrtop, ansamblul 

de dansuri populare „La Izvor”, ansamblul folcloric „Legenda”, ansamblul de fluierişti 

„Tilinca”, Orchestra de Muzică Populară „Rapsozii”,   Teatrul de Păpuși „Alunelul” din 

or. Cimişlia, ansamblul folcloric  „Spicușor” din s. Mihailovca, ansamblul de dansuri 

populare „Mărunțica” şi ansamblul folcloric  „Cununiţa” din s. Selemet, ansamblul 

folcloric „Javgureanca” din s. Javgur, şi ansamblul folcloric ,,Trandafir Moldovenesc,, s. 

Sagaidac, ansamblul de dansuri populare ,,Stejăreii,, ansamblul folcloric ,,Haiducii,, s. 

Gura Galbenei, ansamblul folcloric ,,Opincuţele,, s. Satul Nou, precum și Orchestra de 

Fanfară  a Consiliului Raional Cimişlia. 

         Colectivele  artistice de amatori s-au manifestat nu numai în cadrul localităților, 

pornind un tărâm al necunoscutei în perioada pandemică, domeniul digital  și organizarea 

repetițiilor on line.   

          Însă necătând la toate, anul 2020 a adus și succese remarcabile: 

 Concurs organizat de către Parlamentul RM ,,Așa-i omul gospodar, doar în portul popular,, 

premiul 2, din 58.  

Concurs de poezie patriotică ,,Țara mea cu grai de dor,, CNCPPCI, locul IV.  

Gala laureaților în domeniul Culturii cu titlul ,,Cea mai bună colaborare în teritoriu,, - 2020. 

 

Activităţi culturale: 

       Unul din capitolele importante  în activitatea  Secţiei Cultură  Tineret și Sport, a fost  

planificarea şi dirijarea activităţilor culturale  petrecute  pe parcursul  anului, acordarea  

ajutorului metodic, interacțiunea  organizării şi petrecerii cu  alte domenii,  văzând  modul  

de trai, principalele ocupații ale  populaţiei, sărbătorile  şi tradițiile  vetrelor,  

meșteșugurilor  şi îndeletnicirilor  localnicilor. 

      Pe  parcursul anului  sau  petrecut  un  șir de  activităţi on-line: 

- Festivalul tradițiilor și obiceiurilor ,,Cântec joc și voie bună ca la noi în sat,, 

- Festivalul tradițiilor de iarnă ,,Colindăm din moși strămoși,, 

       

       E îmbucurător faptul că, Consiliul Raional Cimișlia se străduie să soluționeze 

multiplele probleme existente în activitatea instituţiilor de cultură, însă, totuși, ca dotare 

tehnică, instituţiile de cultură din raion, în special cele din localităţile rurale, se află sub 

limita cerinţelor.  Ne dorim pe viitor o conlucrare  mai amplă cu administraţia publică de 

nivelul I în ceia ce privește  planificarea surselor financiare  pentru reparația instituţiilor de 

cultură dotarea lor cu instrumente muzicale, aparataj sonor, costume şi altele necesare 

pentru organizarea cât mai eficientă a timpului liber pentru cetățeni. 

      În prezent în instituţiile de cultură (Case şi Cămine  de Cultură), activează 34 de 

angajați, din care cu studii superioare – 7, medii  speciale – 11, medii   – 14. 

   



BIBLIOTECILE 

      Misiunea bibliotecilor publice este de a contribui la formarea și educația tinerilor 

generații, oferind acces la patrimoniul cultural, la surse informaționale prin diverse servicii 

și activități. 

 

Dezvoltarea și organizarea colecțiilor 

       În legătură cu migrația populaţiei, numărul bibliotecilor din raion s-a redus de la 36, 

conform deciziei fondatorilor. 

       Cele 36 biblioteci cuprinse în rețeaua de biblioteci din raionul Cimișlia, au acumulat 

de-a lungul anilor un tezaur valoros constituit din cărți, periodice, literatura on -line etc. 

       În anul 2020 colecțiile bibliotecilor din raion s-au completat fonurile cu 3809 

exemplare deci la fiecare bibliotecă îi revine aproximativ 106 ex. Achiziții publicații seriale 

curente  total - 148 ex.   

       La finele anului 2020, total fondul existent - 276657 mii ex., din care în limba de stat 

137329 ex. 

       În anul 2020 din fondurile bibliotecilor au fost excluse total –  5615 ex., în limba de 

stat - 1063 ex.  

       Rata de înnoire a fondurilor de carte rămâne a fi departe de standardele actuale. Suntem 

nevoiți să constatăm că publicațiile în grafie latină constituie cam jumătate din totalul de 

documente în limba de stat existent în colecțiile bibliotecilor. 

 

Activități culturale 

       Activitățile cultural-educative, organizate în bibliotecile din raion, au avut pe parcursul 

anului în format on –line cu  următoarele obiective: 

- formarea deprinderilor de lectură permanentă și a culturii informaționale a utilizatorilor; 

- răspândirea cunoștințelor și informației de ordin cultural și științific; 

- satisfacerea intereselor și cerințelor de informare; 

- atragerea noilor beneficiari la bibliotecă; 

- promovarea serviciilor acordate de bibliotecă; 

- sporirea rolului și imaginii bibliotecii publice și a bibliotecarului în societate. 

 

Propuneri 

         Într-o epocă a transformărilor rapide, este firesc ca și  bibliotecile și bibliotecarii să 

sufere modificări rapide și de esență. Modernizarea serviciilor în  bibliotecă;   

 

Muzee 

          În raionul Cimișlia activează și își desfășoară activitatea  două  Muzee:  

Muzeul istoric din satul Selemet, anul fondării 1991 din 06.03 conform Hotărârii nr.13 a 

colhozului „Lenin”, în anul 2004 din 18 mai nr. 024 a fost înregistrat la Ministerul Culturii 

al Republicii Moldova, la moment nu activează. 

Muzeul de Istorie Etnografie şi Artă, anul fondării 2014  conform ordinului Ministrului 

Culturii nr. 138 din 23.06.2014 , a fost înregistrat la Ministerul Culturii RM, la 1 iulie 2014 

cu nr. 112. 

 

Sferele principale de activitate Muzeul de Istorie Etnografie şi Artă or. Cimişlia 

Completarea, evidența, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural-istoric; 

achiziționarea și colectarea pieselor cu valoare istorică, artistică, muzeală; activitate 

expozițională, științifică și de popularizare. 

Numărul pieselor documentate din fondul de bază la finele anului 2020: 

- total -4155 

- obiecte numismatice - 1463 

- cărți vechi, manuscrise - 202 



- arme și armuri, haine militare – 20 

Acte, calendare, pliante, ziare, fotografii s.a. - 2470 

 

Pe parcursul anului 2019 muzeul a fost vizitat; 

- vizitatori individuali - 2146 

- vizitatori în grup - 1556 

- excursii petrecute în incinta muzeului - 64  

- lecții petrecute – 36 

- expoziții temporare – 13 

- expoziții organizate în afara muzeului - 4 

Expoziții temporare: 

1. Expoziție personală a artistului plastic Mihai Mireanu  ,,Eminesciana” 

2. Expoziție „Flori în creația artiștilor plastici” dedicat Festivalului raional Parada florilor. 

3. Expoziție program artistic dedicat Zilei Internaționale a Muzeelor. 

4. Expoziție – concurs ,, Mărțișor- tradiții, obiceiuri 

5. Expoziție  din patrimonial Muzeului Soroca. 

 

Activități sportive și pentru tineret 

           În anul bugetar 2020, Secția Cultură, Tineret și Sport Cimișlia, (domeniu activități 

sportive) a activat în condiții nefavorabile, necaracteristice domeniului sportiv cu caracter de 

masă, din cauza virusului COVID-19. Au fost planificate peste a 20 de evenimente sportive 

la toate probele care se practică în raionul Cimișlia (minifotbal, baschet, volei, șah, joc de 

damă, lupte libere, judo, activități sportive de masă), organizate în cadrul Zilei Sportivului și 

Mișcării Olimpice și Sportive. 

                 Totuși, în pofida situației pandemice, am avut legătură permanentă cu specialiștii Tineret 

și Sport din primăriile raionului, APL nivelul I, prin sesiuni online, ședințele coordonând 

acțiunile comune, evenimentele sportive, meciurile amicale din zonele mai puțin afectate ale 

raionului ale raionului Cimișlia. 

       Deciziile comisiei sănătate publică Cimișlia, referitoare la situația de relaxare, ne-au 

permis organizarea unor activități sportive cu respectarea cerințelor obligatorii. Astfel că, 

Secția Cultură, Tineret și Sport Cimișlia a desfășurat mai multe competiții sportive, turnee 

raionale, Cupa Președintelui, la fotbal de sală. În cadrul ultimei competiții numite au 

participat 16 echipe de tineret cu peste 200 de tineri sportivi. Turneul raională de tineret cu 

componență redusă (7+1) la fotbal, (Etapa zonală și finală) 15 echipe cu participarea a peste 

180 de sportivi. 

         În toamna anului 2020, când au fost permise activitățile sportive la aer liber, au fost 

organizate evenimente sportive precum Cupa Toamna de aur 12 echipe și Supercupa 2020 

la fotbal, meci disputat între campioana r. Cimişlia şi deținătoarea Cupei Satelor 2020. 

         Un impact pozitiv au avut și activitățile cultural sportive organizate de secția Cultură, 

Tineret, Sport Cimișlia în acord comun cu Primăria satului Batîr, în cadrul inaugurării 

terenului de minifotbal construit cu suportul Consiliului Cimișlia și al primăriei Batîr, în 

colaborare cu Federația Moldovenească de Fotbal.               

         La acest eveniment, în premieră, secția Cultură, Tineret, Sport a organizat un meci de 

fotbal cu participarea selecționatei de veterani ai Republicii Moldova cu echipa gazdă. 



        Pe parcursul anului 2020 au fost organizate seminare metodice instructive cu specialiștii 

tineret sport în scopul ghidării, pentru a elabora bugetarea activităților sportive în teritoriu, 

programarea activităților sportive în sate și comune.  

        La finele anului 2020, în cadrul ședinței extraordinare a consiliului raional Cimișlia, au 

fost trecute în revistă cele mai înalte rezultate ale sportivilor din Cimișlia pe arenele naționale 

și internaționale. În același timp, au fost premiați profesori, antrenori din domeniul sportului 

cu aniversarea a 60 de ani.  

         Luând în calcul, impedimentele create de pandemia COVID 19, am depus eforturi 

sportive ca mișcarea sportivă să continue firesc, efectuând pe cât ne-a permis situația 

epidemiologică din RM să organizăm activitățile planificate înainte de pandemie sau/și să 

găsim alternative pentru a le desfășura în online. Pentru 2021, a fost elaborată și este supusă 

modificărilor în consecință, o platformă nouă cu activitățile diverse și multidisciplinare, 

pentru toate categoriile sportive, pentru toate categoriile de vârstă cu scopul de a promova 

un stil sănătos de viață și a duce tradiția practicării sportului mai departe. 

 

 

 

 

        Șef, Secția Cultură, Tineret și Sport                                                           Iulia Cojocaru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Notă informativă 

la proiectul de decizie  nr. __/__ din ___________2021 

cu privire la raportul de activitate al Secției Cultură, Tineret și Sport                                               

a Consiliului raional Cimișlia pentru anul 2020     

       

           Secția Cultură, Tineret și Sport a Consiliului Raional Cimișlia este una din 

subdiviziunile din subordinea Consiliului Raional Cimișlia, abilitată cu dreptul de a 

promova politica de stat în domeniul culturii, tineretului și sportului, în teritoriul unității 

teritorial administrative Cimișlia.  

           Activitatea secției rezultă din funcțiile și atribuțiile prevăzute în Regulamentul de 

organizare și funcționare, aprobat prin decizia consiliului raional nr. 06/10 din 10.12.2020, 

prevederile planului strategic de dezvoltare socio-economică a raionului Cimișlia pentru 

anii 2013-2020, planurilor anuale de acțiuni ale secției, deciziilor consiliului raional, 

dispozițiilor președintelui raionului, fișelor de post.  

            În anul 2020 secția a activat în vederea realizării următoarelor obiective: - să 

desfășoare activităţi cultural- artistice şi sportive în colaborare cu Direcţia Învăţămînt 

General şi organizațiile de tineret din teritoriu raionului. - să acorde ajutor asociațiilor de 

tineret, oamenilor de artă activiștilor din domeniul culturii şi sportului, tinerilor la 

soluționarea problemelor social-economice şi culturale. -  să asigure organizarea şi 

coordonarea activităţii instituţiilor de cultură, cluburilor sportive şi de cultură fizică 

amplasate în teritoriu raionului. - să desfășoare festivități şi manifestări culturale, 

competiții sportive, alte acțiuni de masă cu caracter cultural –sportiv, educativ şi de 

agrement. - să conlucreze cu specialiștii şi angajaţii primăriilor locale responsabili de 

soluționarea problemelor tineretului, culturii şi sportului. - să elaboreze şi să asigure 

realizarea programului de activitate al Secţiei, planului calendaristic al acţiunilor cultural-

artistice, sportive şi pentru tineret. - să monitorizeze desfăşurarea acţiunilor cultural-

artistice, acţiunilor pentru tineret şi competițiilor sportive programate şi petrecute în 

teritoriul raionului. - să stabilească  relații  culturale  cu  organisme  similare  din republică 

şi  străinătate, asigurând participarea reprezentanților din instituţiile de cultură   

subordonate   la  activitățile   programate   în  cadrul   schimburilor culturale. Raportul de 

activitate al Secției Cultură, Tineret și Sport a Consiliului Raional Cimișlia  pentru anul 

2020, se anexează. 

 

 

 

           Șef, Secția Cultură, Tineret și Sport                                                           Iulia Cojocaru  
 

 


