
Republica Moldova                                                         Республика Молдова 
Consiliul Raional                                                                Районный Совет 
    STRĂŞENI                                                                        СТРЭШЕНЬ  

       
                                                                                                                              

                                           DECIZIE nr. 3/  
                                          din  25  august   2017        

                                                                                     
                                                                                                       PROIECT 

Cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind organizarea şi funcţionarea Secţiei 
cultură, turism, tineret şi sport 
 
  În temeiul art. 46 al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 
155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice,  
Hotărîri Guvernului nr. 696 din 19 noiembrie 2009 ”Cu privire la aprobarea 
Regulamentului – tip al Secţiei cultură, turism, tineret şi sport”, Deciziei 
Consiliului raional nr 2/33 din 26 mai 2017 ”Cu privire la organigrama și statele de 
personal ale aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, altor 
subdiviziuni din subordinea Consiliului raional”, examinînd nota informativă, 
Consiliul raional DECIDE: 
 
     1.  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Secţiei cultură, 
turism, tineret şi sport, conform anexei; 
 
     2. Se pune în sarcina şefului Secţiei organizarea activităţii în baza 
Regulamentului aprobat şi actelor legislative şi normative în vigoare; 
 
     3.  Se abrogă Decizia Consiliului raional nr. 1/11 din 24 februarie 2012 ”Cu 
privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea secției 
cultură, turism, tineret și sport”; 
 
     4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 
preşedintelui raionului (M. POPA). 
 
 
Preşedinte al şedinţei 
 
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional                                              Nina RUSU 
 
 
VIZAT: 
Secţia cultură, turism, tineret şi sport             V. SCHIRLIU 
Serviciul juridic                                                I. Malic 
 
 

 



                                                                       Anexă 
la Decizia Consiliului raional Străşeni 

                                                          nr. 3/        din 25 august  2017 
 

REGULAMENTUL 

privind organizarea şi funcţionarea Secţiei 
cultură, turism, tineret şi sport  

 

                                  I. Dispoziţii Generale 

        1.Secţia cultură, turism, tineret şi sport ( în continuare Secția) este o 

subdiviziune a Consiliului raional, instituită prin decizia acestuia în conformitate 

cu actele legislative şi normative în vigoare. 

         2. Secția activează  fără statut de persoană juridică, serviciile contabile sunt 

prestate de către Aparatul președintelui raionului. 

       3. Secția utilizează în activitatea sa formulare speciale elaborate în 

conformitate cu instrucțiunile privind ținerea lucrărilor de secretariat. 

       4. Prezentul Regulament stabilește misiunea, funcțiile de bază, principale 

atribuții, drepturile, responsabilitățile și organizarea activității Serviciului 

       5. Secţia colaborează cu subdiviziunile Consiliului raional, autoritățile 

administrației publice locale de nivelul întîi, instituțiile de cultură din raion, 

autoritățile administrației publice centrale de specialitate. 

 

                      II. Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile Secţiei 

 

 Misiunea  Secţiei  

       6.  Secţia are misiunea de realizare a politicii de stat în domeniul cultură, 

turism, tineret şi sport.  

- elaborarea în baza programelor de stat, a programelor raionale de dezvoltare şi       

ocrotire a culturii, turismului, tineretului şi sportului; 

 - promovarea specialiştilor de înaltă calificare în domeniu; 

 - asigurarea conservării şi valorificării creaţiei populare; 

 - asigurarea dezvoltării şi funcţionării eficiente a instituţiilor de cultură şi artă, 

muzeelor, bibliotecilor, instituţiilor sportive, centrelor de tineret şi a satisfacerii 

intereselor spirituale ale populaţiei, indiferent de situaţia social – profesională, 

confesiune, origine etnică, apartenenţă politică. 

 

   Funcțiile de bază ale Secției 

     7. Secția exercită următoarele funcții de bază: 



 - elaborarea în baza programelor de stat, a programelor raionale de dezvoltare şi       

ocrotire a culturii, turismului, tineretului şi sportului; 

 - promovarea specialiştilor de înaltă calificare în domeniu; 

 - asigurarea conservării şi valorificării creaţiei populare; 

 - asigurarea dezvoltării şi funcţionării eficiente a instituţiilor de cultură şi artă, 

muzeelor, bibliotecilor, instituţiilor sportive, centrelor de tineret şi a satisfacerii 

intereselor spirituale ale populaţiei. 

 

Atribuțiile Secției 

8. Secție exercită următoarele atribuții: 

 a) elaborează concepţiei privind dezvoltarea culturii, turismului, tineretului şi 

sportului pe teritoriul raionului şi a programelor complexe de activităţi culturale, 

sportive şi de tineret, crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea creaţiei 

populare şi a meşteşugurilor tradiţionale, pentru desfăşurarea la nivel a activităţilor 

culturale şi de agrement; 

 b) realizează programele de conservare şi dezvoltare a culturii şi a artei, tineretului 

şi sportului prin organizarea diverselor activităţi culturale, sportive şi de tineret: 

festivaluri, concursuri, măsuri sportive, forumuri de tineret, treceri în revistă ale 

formaţiilor artistice de amatori, expoziţii de artă plastică şi de creaţie ale meşterilor 

populari etc. 

 c) asigură condiţiile necesare pentru libera manifestare a talentului, evaluarea 

operelor de cultură şi artă, libertatea creaţiei şi inviolabilitatea ei. 

 d) promovează politicii de ocrotire, conservare şi valorificare a patrimoniului 

cultural naţional, de salvgardare a monumentelor ansamblurilor muzeistice şi 

schiturilor din teritoriu; 

 e) asigură aplicarea în teritoriu a strategiei privind identificarea, protecţia, 

conservarea, restaurarea şi valorificarea monumentelor istorice, aplicarea normelor 

sistemului naţional de evidenţă a bunurilor culturale, operarea modificărilor ce ţin 

de destinaţia monumentelor istorice şi transferul dreptului de proprietate, 

controlarea periodică a stării de conservare şi securitate a monumentelor istorice şi 

elaborarea de comun acord cu organele competente a măsurilor necesare în acest 

domeniu, colaborarea directă cu organele competente a măsurilor necesare în acest 

domeniu, colaborarea directă cu organele administraţiei publice locale la 

elaborarea programelor de dezvoltare a localităţilor, precum şi a programelor de 

amenajare a teritoriului, în care sînt edificate monumente istorice. 

 f) asigură funcţionarea mecanismului de afirmare a talentelor autentice, de 

selectare a valorilor culturale şi de includere a lor în circuitul naţional şi universal, 

întreprinderea măsurilor de susţinere a copiilor dotaţi, orfani şi din familii mai 

puţin asigurate. 



 g) acordă asistență metodologică  instituţiilor de cultură (palate de cultură, centre 

de cultură, case şi cămine de cultură, biblioteci, instituţii de învăţămînt artistic, 

cinematografe, complexe muzeale şi muzee, centre de tineret, asociaţii sportive), 

indiferent de apartenenţa departamentală, stabilirea relaţiilor de colaborare în 

domeniul culturii, turismului, tineretului şi sportului. 

 h) organizează participarea instituţiilor şi formaţiilor artistice, interpreţilor, 

meşterilor populari la expoziţii, sportivilor la manifestări sportive, tinerilor pentru 

participarea la seminare, forumuri de tineret, simpozioane, conferinţe republicane 

şi internaţionale. 

 i) supraveghează promovarea politicii naţionale unice în activitatea bibliotecilor 

din raion, conducerea profesională, reglementarea şi asigurarea controlului 

respectării legislaţiei în domeniul biblioteconomiei. 

 j) examinează şi aprobă programele de activitate, a raporturilor anuale ale 

instituţiilor de cultură subordonate;  

 k) asigură controlul realizării programelor de activitate ale instituţiilor de cultură 

subordonate, al îndeplinirii de către acestea a hotărîrilor Guvernului, ordinilor şi 

dispoziţiilor Ministerului Culturii, Ministerului Tineretului şi Sportului, ale 

organelor administraţiei publice locale. 

 l) prezintă  autorității administrației publice centrale de specialitate  şi Consiliului 

raional a raportului anual cu privire la activitatea sa şi a reţelei instituţiilor 

subordonate, a informaţiilor cu privire la activitatea instituţiilor de cultură, 

asociaţiilor sportive şi a centrelor de tineret. 

 

Atribuţiile Secţiei  

7. Secţia cultură, turism, tineret şi sport are următoarele atribuţii: 

-  asigură aplicarea legislaţiei şi politicilor din domeniul de activitate, în limitele 
competenţei sale; 
- participă la elaborarea materialelor informative cu conţinut profesional; 
- coordonează diferite programe culturale, de tineret şi sport; 
- promovează reţeaua serviciilor de informare, consultanţă şi asistenţă pentru 
cultură, turism, tineret şi sport comunitate, raion; 
- dezvoltă relaţii de parteneriat cu instituţii şi organizaţii care se ocupă de 
problemele din domeniul culturii, turismului, tineretului şi  sportului; 
- patronează activitatea instituţiilor extraşcolare de învăţămînt artistic şi a 
colectivilor artistice de amatori; 
- coordonează activitatea şcolilor cu profil artistic în vederea susţinerii şi 
promovării tinerilor talente; 
- asigură instituţiilor de profil informaţie curentă despre cadrul juridic de 
specialitate, ordine, hotărîri, dispoziţii ale organelor ierarhic superioare; 
- organizează atestarea/evoluarea formaţiilor artistice pentru conferirea sau 
confirmarea titlului „Model”; 



- organizează participarea formaţiilor artistice, membrilor lotului naţional, tinerele 
talente la diferite concursuri, competiţii, forumuri de nivel raional, republican şi 
internaţional; 
- efectuează sondaje şi studii privind situaţia în domeniul culturii, turismului, 
tineretului şi sportului în vederea   posedării şi utilizării informaţiilor respective; 
- responsabilă de buna organizare a evenimentelor, manifestărilor culturale, de 
tineret şi sport; 
- acordă ajutor metodologic instituţiilor subordonate; 
- comunică instituţiilor din subordine în termenele stabilite de legislaţie, după 
primirea de la Ministerul Culturii, Tineretului şi Sportului indicaţiile metodologice, 
principiile de bază ale politicii statului în domeniul culturii, turismului tineretului  
şi sportului; 
- organizează şi desfăşoară seminare referitor la aplicarea actelor legislative; 
- asigură efectuarea lucrărilor de secretariat; 
- duce evidenţa corespondenţei Secţiei; 
- asigură respectarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare în domeniul 
biblioteconomic, patrimoniul cultural naţional material şi imaterial, turismului; 
- identifică şi expertizează bunurile culturale materiale şi imateriale deţinute de 
persoane fizice şi juridice şi înaintează propuneri Ministerului Culturii de înscriere 
a acestora în Registrul monumentelor istorice ocrotite de stat. 
- colaborează cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu societatea civilă şi alte 
structuri internaţionale; 
 
        III. Structura și organizarea activităţii secţiei cultură, turism, tineret şi 
sport 
 

Structura Secției  

Secția are următoarea structură organizaţională:  

- şeful Secţiei; 

- specialist principal (problemele învăţămînt artistic, activitate artistică de amatori 

   creaţie populară); 

- specialist principal (problemele biblioteci, patrimoniu şi muzee); 

- specialist principal (problemele politici de tineret); 

- specialist principal (problemele sport). 

 
Conducerea Secției 
8. Secţia este condusă de şeful Secţiei, numit în funcţie prin concurs, organizat în 
conformitate cu legislația în vigoare, şi eliberat din funcţie prin deciziei Consiliului 
raional. 
9. În lipsa șefului Secției, atribuțiile acestuia sunt exercitate de către specialistul 
principal. 
 
 



10. Şeful Secției: 
 - coordonează procesul de promovare a politicii de stat şi a legislaţiei în domeniul 
culturii, patrimoniului, muzeelor şi turismului; 
 - colaborează cu   instituţiilor de cultură din raion în organizarea activităților 
culturale de nivel raional şi stabileşte relaţii de colaborare în domeniul culturii; 
 - delimitează obligaţiile şi stabileşte responsabilităţile specialiştilor din subordine; 
 - poartă răspundere personală pentru utilizarea raţională a mijloacelor financiare 
ale Secţiei cultură, turism, tineret şi sport pentru integritatea bunurilor materiale; 
 - emite ordine ce vizează activitatea de bază a Secţiei şi controlează executarea 
lor. 
 
Personalul Secției 
11 . Personalul din cadrul Secției este angajat în funcție, în bază de concurs, 
organizat în conformitate cu legislația în vigoare şi eliberat din funcţie prin 
dispoziția președintelui raionului, cu consultarea prealabilă a șefului secției. 
 
12. Specialistul principal domeniul (problemele biblioteci, patrimoniu şi muzee); 
are următoarele atribuţii: 
 - asigură respectarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare în domeniul 
biblioteconomic, protecţiei patrimoniului cultural material şi imaterial în cadrul 
raionului; 
 - fundamentează şi propune autorităţilor publice locale programe de activităţi şi 
cheltuieli necesare pentru completarea şi valorificarea colecţiilor de bibliotecă, 
lucrările de evidenţă, cercetare, conservare, restaurare şi punere în valoare a 
patrimoniului cultural; 
 - colaborează cu bibliotecile şi muzeele în domeniile: dezvoltarea şi comunicarea 
colecţiilor de bibliotecă, controlul bibliografic local şi elaborarea bibliografiilor 
locale, difuzarea culturală, relaţii cu publicul, automatizare şi informatizare, 
instruirea personalului, cercetare ştiinţifică, completare, restaurare şi conservare, 
evidenţă şi protecţie a patrimoniului muzeal, organizarea expoziţiilor, publicaţii 
ştiinţifice; 
 
13. Specialistul principal(problemele învăţămînt artistic, activitate artistică de 

amatori  creaţie populară) are următoarele atribuţii: 

 - patronează activitatea instituţiilor extraşcolare de învăţămînt artistic şi a 
colectivelor artistice de amatori; 
 - colaborează cu şcolile cu profil artistic în vederea susţinerii şi promovării 
tinerilor talente; 
 - asigură instituţiile de profil cu informaţiile curente despre cadrul juridic de 
specialitate, ordine, hotărîri şi dispoziţii ale organelor ierarhic superioare; 
 - asigură participarea copiilor dotaţi la concursuri şi expoziţii raionale, naţionale şi 
internaţionale; 
 - organizează atestarea formaţiilor artistice pentru conferirea sau confirmarea 
titlului „model”; 



 - organizează participarea formaţiilor artistice la manifestări artistice de nivel 
raional, republican şi internaţional; 
- prezintă raportul anual şi informaţii ce ţin de activitatea instituţiilor extraşcolare 
de învăţămînt artistic şi a colectivelor artistice de amatori; 
 
14. Specialistul principal (problemele politici de tineret) are următoarele atribuţii: 
 - asigură aplicarea legislaţiei şi politicilor în domeniul de activitate, în limitele 
competenţei sale; 
 - participă la elaborarea materialelor informative cu conţinut în domeniul tineret; 
 - coordonează  realizarea diferite programe de tineret; 
 - participă la organizarea seminarelor informative pentru specialiştii, care 
activează în cadrul serviciilor pentru tineret; 
 - contribuie la realizarea bazelor de date a rapoartelor în acest domeniu; 
 - colaborează cu organizaţii de tineret, contribuie la stimularea vieţii asociative în 
rîndul tineretului; 
 - elaborează şi realizează programele de activitate în conformitate cu necesităţile 
şi interesele tinerilor 
 
15. Specialistul principal (problemele sport) are următoarele atribuţii: 
 - asigură aplicarea legislaţiei şi politicilor din domeniul de activitate, în limitele 
competenţei sale; 
 - participă la elaborarea materialelor informative cu conţinut în domeniul sport ; 
 - promovează sportului în masă; 
 - colaborează cu instituțiile de învăţămînt (profesori de educaţie fizică), cu 
autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi – cu școala sportivă,   
asociaţii şi cluburilor sportive; 
- organizează competiţii, campionate, jocuri sportive în parteneriat cu specialiştii 
din domeniu; 

 - contribuie la promovarea sportului de performanţă, delegînd sportivii la turnee, 
competiții republicane şi internaţionale; 
 - colaborează cu federaţiile sportive locale şi republicane; 
 - participă la elaborarea Regulamentelor campionatelor sportive; 
 
                   IV. Dispoziţii finale 
 
16. Instituirea, reorganizarea, lichidarea, structura organizatorică și statele de 
personal ale Secției se aprobă de Consiliul raional. 
 


