
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

D E C lZlE Nr. 05/10

din 28 septembrie 2021

cu privire la raportul de activitate al Sec{iei CulturI, Tineret qi Sport
a Consiliului raional Cimiqlia pentru anul2020

in conformitate cu:

'art. 4 alin' (3) din Legea w. 43512006 privind descentralizareaadministrativd;
- art. 43, att. 46 din Legea w. 43612006 privind administra{ia public[ locall;
- Decizia consiliului raional nr.0l/16 din 16.03.2O2l cupririr. la Programul de activitate
a Consiliului raional Cimiglia pentru anul202l;
- Decizia consiliului raional ru'. 06/10 din 10.l2.2O2O cu privire la Regulamentul de
organizare 9i func{ionare a Sec{iei Culturd, Tineret gi Sport a Consiliului Raional
Cimiglia;

Audiind raportul de activitate a Secliei Cultur6, Tineret gi Sport a Consiliului Raional
Cimiqlia pentru anul202a, prezentat de dna Cojocaru Iulia, qefa Secliei Cultur[, Tineret
gi Sport a consiliului raional cimiglia, consiliul raional cimiqlia

DECIDB:

l. Se ia act de raportul privind activitatea Sec{iei Culturd, Tineret qi Sport a
consiliului Raional cimiglia pentru anul2o2o (se anexeaz6).

2. Dna Cojocalu Iulia, qefa Secfiei Cultur6, Tineret gi Sport a Consiliului Raional
Cimiqlia, va asigura executarea calitativ[ gi in termenii stabiiili a sarcinilor/atribuliilor
stabilite in Regulamentul de organizarc Ei func(ionare a Secfiei iultura, Tineret gi Sport a
Consiliului Raional Cimiglia, gi a Deciziilor consiliului raional pe domeniul de
componenli.

3. Conholul executdrii prezentei decizii se atribuie dlui Vadim Torgai,
vicepreqedinte al raionului.

4. Prezenta decizie se include in Regishul de stat al actelor locale qi se aduce la
cunogtin{d:

- Dlui Vadim Torgai, vicepreqedinte al raionului;
- Secfiei cultur[, Tineret qi Sport a consiliului Raionar cimiglia;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimiglia rvwrv.raioncjrnislia.nrtl.

Preqedintele gedi Dumitru Dvorniciuc

Contrasemnea

Secretarul consi Gheorghe Netedu



Anexa

la Decizia consiliului raional

Nr. 05/10 din 28 septembrie 2021

RAPORT
de activitate al Secliei CulturI, Tineret qi Sport a Consiliului Raional Cimiqlia

pentru anul 2020

Re(eaua institufiilor de Culturl din raion numIr5 75 institufii, dintre care:

1. Case gi C[mine Culturale - 34

2. Biblioteci publice * 36

3. $coli de muzic[ - 1

4. $coli de fule - 1 cu o fi1ia16 in s. Gura - Galbenei

5. Muzee * 2
Pe perioada anului 2A20, Secfia Cultur[, Tineret gi Sport a Consiliului Raional

Cimiqlia, activdnd in baza Regulamentului de Activitate, reieqind din Programele

Na{ionale, Strategiile de dezvoltare a Culturii, cdt gi in baza altor acte normative

aprobate de Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Educa{iei, Culturii qi Cercetlrii gi

Centul Nafional de Conservare qi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, $i-a
atins scopurile trasate, cu excepfia restricfiilor pandemice la care au fost expuse marea

majoritate a acfiunilor planificate.

Avdnd ca obiective strategice, implementarea politicilor statului in domeniul

culturii, politicilor de tineret qi domeniul sportului, ridicarea nivelului artistic al

manifesth'ilor culturale gi creqterea ariei de cuprindere a populatiei in aceste activit[ti,
dezvoltarea qi conservarea creatiei populare, a portului na{ional, a tradiliilor de veacuri,

activdnd in str0nsl leg[tur6 cu autoritalile publice locale de nivelul I gi II.
Reiegind din atribu{iile sale, Sec{ia Cultur6, Tineret qi Sport a Consiliului Raional

Cimiglia, fiind baza metodologic[ a instituliilor de profil din teritoriu, av6nd funcfa de

dilijare qi coordonare, pennanent acordl asisten{[ de specialitate pentru activitili de

diferit gen instituliilor de cultur[ din satele gi comunele raionului, precum qi organizarea

evenimentelor pentru formarea qi educarea tinerii generalii prin cultura fizicd qi sport de

performan![.

Cu scopul instructiv - metodic, Secfia Culturi, Tineret qi Sport utihzeazd" mar

multe forme:

- seminare raionale, seminare zonale cu prezentarea de c6tre institulia - gazdd a

unei activit[{i culturale - model;

- $edinfe de lucru, delegarea personalului la seminarele organizate de centrele

metodologice republicane - Centrul Na{ional de Conservare $i Promovare a

Patrimoniului Cultural Imaterial, Biblioteca Nafional[, Muzeul Nalional de Istorie a

Moldovei, Academia de Muzic6 Teatru qi Arte Plastice din Moldova g.a.

Formafii artistice de amatori.
La etapa actuald, in via{a cultural[ qi social5 a republicii noastre, cea mai pulin

costisitoare este creafla populard, fiindo6 se bazeazd pe talentul, bunlvoin{a,

entuziasmul oamenilor simpli, al activiqtilor din sfera culturii, pe sprijinul oamenilor

cu inima male.



Un important rol in via{a social6 gi culturald a raionului il are activitatea artisticd
de amatori, exprimat[ de cele 19 colective artistice cu titlu ,,Model", care au

susfinut ,,examenul" prin prezentarea programelor bine chibzuite, de o valoare ina1t6,

prezentfind trecutul qi prezentul poporului nostru prin cdntec, joc, teatu, obiceiuri gi

tradilii la atestarea colectivelor.
Dintre ele menlionim activitatea fructuoasd a ansamblurilor folclorice ,,Busuioc

Moldovenesc" s. Ialpujeni, ,,Datina" s. Porumbrei, ansamblul folcloric,,Ilincu{a" din s.

Batir, Teatrul Dramatic ,,Thalia" gi ansamblu folcloric ,,S6lcioara" din s. Hirtop,
ansamblul de dansuri populare ,,Lalzyor", ansamblul folcloric ,,Legenda", ansamblul de

fluieriqti ,,Tilinca", Orchestra de Muzicd Popular[ ,,Rapsozii", Teatrul de Plpuqi

,,Alunelul" din or. Cimiglia, ansamblul folcloric ,,Spicuqor" din s. Mihailovca, ansamblul

de dansuri populare ,,Mhrun{ica" $i ansamblul folcloric ,,Cununi1a" din s. Selemet,

ansamblul folcloric ,,Javgureanca" din s. Javgur, qi ansamblul folcloric ,,Trandafu'
Moldovenesc,, s. Sagaidac, ansamblul de dansuri populare ,,Stejfueii,, ansamblul folcloric
,,Haiducii,, s. Gura Galbenei, ansamblul folcloric ,,Opincu{ele,, s. Satul Nou, precum qi

Orchestra de Fanfar[ a Consiliului Raional Cimiglia,
Colectivele artistice de amatori s-au manifestat nu numai in cadrul localit4ilor,

pornind un tdrAm al necunoscutei in perioada pandemic[, domeniul digital gi organizarea
repetitiilor on line.

Insd necdtdnd la toate, anul2020 a adus qi succese remarcabile:
Concnrs organrzat de c[tre Parlamenful RM ,,Aga-i omul gospodar, doar in portul

popular,, premiul 2, din 58.

Concut's de poezie patrioticI ,,Jara mea cu grai de dor,, CNCPPCI, locul IV.
Gala laureafilor in domeniul Culturii cu titlul ,,Cea mai bun[ colaborare in teritoriu,, -

2020.

Activitlfi culturale:
Unul din capitolele importante in activitatea Secqiei Culturd Tineret gi Sport, a fost

planificarea gi dirijalea activitdlilor culturale penecute pe parcursul anului, acordarea

ajutorului metodic, interacfiunea organrzdrii gi petrecerii cu alte domenii, vdzdnd
modul de trai, principalele ocupalii ale populaqiei, slrbdtorile gi tradiliile vetrelor,
me gtegugurilor gi indeletnicirilor localnicilor.

Pe parcursul anului sau peffecut un gir de activit[1i on-line:
- Festivalul tradiliilor qi obiceiurilor ,,Cintec joc Ai voie bun[ ca la noi in sat,,

- Festivalul tradiliilor de iarnd ,,Colind6m din mogi strdmogi,,

E imbucur'[tor faptul c[, Consiliul Raional Cimiqlia se sff[duie s[ solu]ioneze
multiplele probleme existente in activitatea instituliilor de cultur6, ins6, totuqi, ca dotare
tehnic6, instituliile de culturd din raion, in special cele din localit[1ile rurale, se aflI sub
limita cerin[elor. Ne dorim pe viitor o conlucrare mai ampl[ cu administra(ia publicd de

nivelul I in ceia ce priveqte planificruea surselor financiare penhu repara{ia instituliilor
de cultur[ dotarea lor cu instnrmente muzicale, aparataj sonor, costume gi altele necesare
penku organizarea cit mai eficientl a timpului liber pentru cet[1eni.

In prezent in instituliile de cultur[ (Case qi C[mine de Culturd), activeazd 34 de

angajafi, din care cu studii supeiloale - 7, medii speciale - 11, medii - 14.

BIBLIOTECILE
Misiunea bibliotecilor publice este de a contribui la formarea gi educaqia tinerilor

generafii, oferind acces la patrimoniul cultural, la surse informaf,onale prin diverse
servicii 9i activitdfi.



Dezvoltarea qi orga nizarea colec{iilor
In legdturd cu migra{ia populaliei, numErul bibliotecilor din raion s-a redus de la 36,

conform deciziei fondatoril or.

Cele 36 biblioteci cuprinse in releaua de biblioteci din raionul Cimiqlia, au acumulat

de-a lungul anilor un tezaur valoros constituit din c6rEi, periodice, literatura on -line etc.

in anul 2020 colecpile bibliotecilor din raion s-au completat fonurile cu 3809

exemplare deci la fiecare bibliotecl ii revine aproximativ 106 ex. Achizilii publicalii
seriale curente total - 148 ex.

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

137329 ex.

in anul 2020 dinfondurile bibliotecilor au fost excluse total - 5615 ex., in limba de

stat - 1063 ex.

Rata de innoire a fondurilor de carte rlm6ne a fi departe de standardele actuale.

Suntem nevoili sd constatdm cI publicafiile in grafie latind constituie cam jumltate din
totalul de documente in limba de stat existent in colecfiile bibliotecilor.

Activitl{i culturale
Actividtile cultural-educative, orgarizate in bibliotecile din raion, au avut pe

parcursul anului in format on -line cu urm[toarele obiective:

- formarea deprinderilor de lecturl permanenta gi a culturii informalionale a utilizatorilor;
- r[spdndirea cunogtinfelor qi informafiei de ordin cultural gi gtiinlific;
- satisfacerea intereselor gi cerinlelor de informare;

- atragerea noilor beneficiari la bibliotecI;
- promovarea serviciilor acordate de bibliotecd;
- sporirea rolului qi imaginii bibliotecii publice qi a bibliotecarului in societate.

Propuneri
Intr-o epocd a t'ansformlrilor rapide, este firesc ca qi bibliotecile qi bibliotecarii s[

sufere modificali rapide gi de esen{6. Modernizarca serviciilor in biblioteca;

Muzee

in raionul Cimiqlia activeazd gi iqi desfEqoar[ activitatea dou[ Muzee:

Muzeul istoric din satul Selemet, anul fond[rii L99l din 06.03 conform Hotdr6rii nr.13 a

colhozului ,,Lenin", in anul 2004 din 18 mai m. 024 a fost inregistrat la Ministerul
Culturii al Republicii Moldova, la moment nu actleazd.
Muzeul de Istorie Etnografie gi Art6, anul fonddrii 2014 conform ordinului Ministrului
Culturii nr. 138 din 23.06.2014 , a fost inregisftat la Ministerul Culturii RM, la I iulie
2014 ctr, ll2.

Sferele principale de activitate Muzeul de Istorie Etnografie gi ArtI or. Cimiglia
Completarea, evidenfa, conservarea Ei valorificarea patrimoniului cultural-istoric;
achizilionarea Ei colectarea pieselor cu valoare istoricd, artisticd, muzeal6; activitate

expozilional6, gtiin{ific5 gi de popularizare.

Num[ru] pieselor documentate din fondul debazd,la finele anului 2020:
- total -4155

- obiecte numismatice - 1463

- carli vechi, manuscrise - 202

- arme gi armuri, haine militare - 20

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

Pe parcursul anului 2019 muzeul a fost izitat;



- ytzitatori individuali - 2146
- vrzitatori in grup - 1556

- excursii petrecute in incinta muzeului - 64

- leclii petrecute - 36

- expozitriitemporare - 13

- expozilii organizate in afara muzeului - 4

Expozilii temporare:

1. Expozifie personald a artistului plastic Mihai Mireanu ,,Eminesciana"
2. Er,pozilie ,,Flori in creafia artiqtilor plastici" dedicat Festivalului raional Parada florilor.
3. Expozilie program artistic dedicat Zilei Internalionale a Muzeelor.

4.Expozilie - concurs,, Mdrfiqor- tadilii, obiceiuri
5. Expozi{ie din patrimonial Muzeului Soroca.

Activitlfi sportive qi pentru tineret
In anul bugetar' 2020, Seclia Cultur6, Tineret Ei Sport Cimiqlia, (domeniu activitd,i

sportit)e) a activat in condilii nefavorabile, necaracteristice domeniului sportiv cu caracter

de mas6, din cauza virusului COVID-19. Au fost planificate peste a 20 de evenimente

sportive la toate probele care se practicl in raionul Cimiqlia (minifotbal, baschet, volei, gah,

joc de dam6, lupte libere, judo, activitIli sportive de mas[), organrzate in cadrul Zilei

Sportivului qi Migclrii Olimpice qi Sportive.

Totu$i, in pofida situafiei pandemice, am avut legItur[ pennanentl q] specialiqtii

Tineret gi Sport din primiriile raionului, APL nivelul I, p.in sesiuni online, qedinple

coordondnd acfiunile comune, evenimentele sportive, meciurile amicale din zonele mai

pu[in afectate ale raionului ale raionului Cimiglia.

Deciziile comisiei slnItate public[ CimiElia, referitoare la situalia de relaxare, ne-au

permis organizarea unor activitafi sportive cu respectarea cerinlelor obligatorii. Astfel c6,

Seclia Cultur6, Tineret qi Sport Cimiqlia a desfEqurat mai multe competifii sportive, turnee

raionale, Cupa Pre;edintelui, la fotbal de sal6. ln cadrul ultimei competilii numite au

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

componenl5 redus[ (7+1) la fotbal, (Etapa zonald, qi final[) 15 echipe cu participarca a peste

180 de sportivi.

in toamna anului 2020, cdnd au fost permise activitdfle sportive la aer liber, au fost

organizate evenimente sportive precum Cupa Toamrra de uur 12 echipe gi Supercupa

2020 la fotbal, meci disputat intre campioana r. Cimiglia qi detinitowea Cupei Satelor

2020.

Un impact pozitiv au avut Ei activit[1ile cultural sportive organizate de secfia Cultur6,

Tineret, Sport Cimi$ia in acord comun cu Prim[ria satului Bafr, in cadrul inaugurlrii

terenului de minifotbal construit cu suportul Consiliului Cimillia Ei al primlriei Batir, in

colaborare cu Federalia Moldoveneasc[ de Fotbal.

La acest eveniment, in premier[, secfa Cultur6, Tineret, Sport a organizat un meci de

fotbal cu participarea selec[ionatei de veterani ai Republicii Moldova cu echipa gazdd.

Pe parcursul anului 2020 au fost organizate seminare metodice insffuctive cu



specialigtii tineret spofi in scopul ghid[r'ii, pentru a elabora bugetarea activitdflor sportive

in teritoriu, programarea activitdgilor sportive in sate qi comune.

La finele anului 2020, in cadrul qedinlei extraordinare a consiliului raional Cimiqlia,

au fost trecute in revisti cele mai inalte rezultate ale sportivilor din Cimiglia pe arenele

nafionale qi internafionale. in acelaqi fi*p, au fost premiafi profesori, antrenori din

domeniul sportului cu aniversarea a 60 de ani.

LuAnd in calcul, impedimentele create de pandemia COVID 19, am depus eforturi

sportive ca migcarea sportivl sd continue firesc, efectudnd pe cdt ne-a permis situagia

epidemiologic[ din RM s[ organizim activit[1ile planificate inainte de pandemie sau/gi sd

g[sim alternative penffu a le desftqura in online. Penffu 202I, a fost elaboratd qi este

supusd modificlrilor in consecinll, o platform[ noul cu activitdlile diverse Ei

multidisciplinare, pentru toate categoriile sportive, pentru toate categoriile de v6rsti cu

scopul de a promova un stil sanltos de via![ qi a duce tradi;ia practic[rii sportului mai

departe.

Secretarul consi Gheorghe Netedu
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