
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

DECIZIE  nr. 3/
din 24 mai 2019

                                                                                                              PROIECT
Cu privire la activitatea 
Casei Raionale de Cultură 
 

     În temeiul art. 46 al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare, Legea culturii nr. 413/1999, cu modificările ulterioare, Deciziei Consiliului
raional nr. 4/25 din 24 noiembrie 2017 “Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare iș
func ionare a Casei Raionale de Cultură i a statelor de personal”, Ordinului Ministerului Culturiiț ș
nr.  121  din  13.04.2006  ”Cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului-tip  de  activitate  a  Casei  de
Cultură”,  examinînd  raportul  privind  activitatea  Casei  Raionale  de  Cultură,  Consiliul  raional
DECIDE:

      1. Se ia act de raportul privind activitatea Casei Raionale de Cultură, prezentat de către efulș
Sec iei cultură, turism, tineret i sport (V. Schirliu).ț ș
      2. Se pune în seama directorului Casei Raionale de Cultură (V. Radu):
         - să acorde asisten ă metodică de specialitate institu iilor de cultură din raion;ț ț
         - să desfă oare cu regularitate edin ele Consiliului de administrare;ș ș ț
         - să revadă Programul activită ilor culturale ale Casei Raionale de Cultură pentru anul 2019; ț
         - să utilizeze raţional şi eficient finanţele publice;
         - să sporească disciplina muncii angajaţilor Casei Raionale de Cultură.
     3. Se pune în seama directorului Casei Raionale de Cultură (V. Radu) de a remedia procedura de
încheiere a contractelor de loca iune.  ț
     4.  Se pune în seama efului  Direcţiei  finanţe  (V. Manoli)  efectuarea unui control  privindș
activitatea financiară a Casei Raionale de Cultură pentru perioada anului 2018 i semestrul I alș
anului 2019 şi prezentarea raportului la următoarea şedinţă ordinară a Consiliului raional.   
     5. Se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii directorul Casei Raionale Cultură
(V. Radu).
     6.  Se desemnează  responsabil  de controlul  asupra executării  prezentei  decizii  pre edinteleș
raionului (M. Popa).
     7. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.

Preşedintele şedinţei 

Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional                                                            Nina RUSU 

VIZAT:
Serviciul juridic                                                                I. Malic
Direc ia finan e                                                                V. Manoliț ț
Secţia cultură, turism, tineret şi sport                              V. Schirliu
Casa Raională de Cultură                                                V. Radu 
 

 



R A P O R T
Cu privire la activitatea Casei Raionale de Cultură 

     Casa  Raională  de  Cultură  a  cărui  fondator  este  Consiliul  raional,  activează  în  baza
Regulamentului de organizare i func ionare a Casei Raionale de Cultură, aprobat prin Deciziaș ț
Consiliului raional  nr. 4/25 din 24 noiembrie 2017, este persoană juridică de drept public, care
desfă oară activită i în domeniul cultural, prestînd servicii culturale de utilitate publică.ș ț
     Institu ia  a  fost  fondată  la  22  aprilie  1970 i  are  misiunea  de  păstrare,  promovare  iț ș ș
valorificare a poten ialului cultural imaterial al raionului.ț
     Statele de personal ale institu iei constituie 39 unită i,  dintre care 2 unită i sunt vacanteț ț ț
(conducător  i  acompaniator  al  Orchestrei  de  muzică  populară  ”Alunelul”),  personalul  esteș
angajat în baza contractului individual de muncă.
     Clădirea Casei Raională de Cultură Stră eni a fost reparată în anul 2000, pe parcurs fiindș
efectuate mici retu eri de interior, dar la moment are un aspect sinistru, în unele încăperi chiarș
degradat. Institu ia necesită repera ii i renovări.ț ț ș
     Pe lîngă Casa Raională de Cultură sunt înregistrate 9 colective artistice cu titlu ”model” care
întrunesc  iubitorii  de  folclor,  muzică  corală,  coregrafie,  muzică  u oară,  teatru.  O  presta ieș ț
frumoasă, inută scenică, repertoriu, evoluări  în cadrul evenimentelor culturale locale, na ionaleț ț

i interna ionale o au colectivele ”Ba tina”, ”Divertis”, ”Dumbrava verde”, iar forma iile coraleș ț ș ț
”Burebista”  i  ”Poli istul”  mai  au  rezerve  la  compartimentul:  măiestrie  interpretativă  iș ț ș
repertoriu. Cele două forma ii de muzică u oară ”VV KRAB” i ”Succes” în perioada 2017 –ț ș ș
2019 nu au sus inut nici un spectacol (conform Regulamentului de activitate a colectivelor cuț
titlul ”model”, aprobat prin ordinul Ministerului Culturii i Turismului nr. 281 din 3 octombrieș
2006, trebuie să prezinte anual 10 spectacole). 
     O forma ie mai tînără de muzică u oară ”Flash Blood” cu tendin e moderne de afirmare, cuț ș ț
priză la public, a făcut furori pe scenele din Chi inău, Tiraspol, România i mai pu in acasă,ș ș ț
unul - două spectacole pe an.
     Colectivul de teatru pentru copii i adolescen i a fost format de regizorul Victor Ignat, careș ț
pe  parcursul  anului  a  montat  cîteva  spectacole  pentru  copii,  pezentîndu-le  pe  scena  Casei
Raionale de Cultură, la Tabăra de odihnă i agrement pentru copii i tineret ”Divertis”, în uneleș ș
sate din raion i la festivalul de teatru din Cernavodă, România.ș
     Grupul  de  sonorizare  a  Casei  Raionale  de  Cultură  este  prezent  la  toate  evenimentele
organizate de Consiliul raional, Sec ia cultură, turism, tineret i sport, Direc ia de învă ămînt,ț ș ț ț
primăriile solicitante, unde prestează servicii de bună calitate.
     Anual,  Casa  Raională  de  Cultură  prezintă  programul  de  activită i  în  care  se  regăsescț
evenimentele culturale organizate de Sec ia cultură, turism, tineret i sport, Direc ia învă ămînt,ț ș ț ț
Direc ia  asisten ă  socială  i  protec ie  a  familiei,  organiza iile  non-guvernamentale,  alteț ț ș ț ț
organiza ii  i  servicii  desconcentrate  cu  care  colaborează,  punîndu-le  la  dispozi ie  încăperiț ș ț
adecvate  evenimentelor,  servicii  de  sonorizare   i   minim  evenimente  culturale  organizateș
integral de func ionarii institu iei, avînd poten ialul colectivelor artistice, spa ii, consumatori aiț ț ț ț
produsului cultural, etc.
     Conform atribu iilor,  drepturilor i obliga iunilor Casei Raionale de Cultură stipulate înț ș ț
Regulamentul nominalizat,  o parte din ele nu se regăsesc în activitatea institu iei:ț
-  Elaborarea proiectelor atractive în domeniul educa iei publicului prin promovarea diversită iiț ț
culturale;
-  Ini ierea  i  sprijinirea  proiectelor  de  promovare  a  tradi iilor  i  obiceiurilor  locale,  aț ș ț ș
me te ugurilor i a artei populare; ș ș ș
-  Organizarea cluburilor pe interese;
-  Organizarea  cursurilor,  seminarelor,  atelierelor  i  a  taberelor  de crea ie,  altor  activită i  deș ț ț
formare;



-   Organizarea  concursurilor  de  crea ie  (literare,  muzicale,  coregrafice,  de  artă  plastică,ț
decorativ- aplicate etc.)  
     Motivul neimplementării mai multor atribu ii stipulate în Regulamentul de func ionare ar fiț ț
lipsa unui management organiza ional eficient, lipsa speciali tilor profesioni ti.ț ș ș
     În informa ia prezentată de către directorul institu iei (V. Radu) nu se regăse te activitateaț ț ș
Consiliului  administrativ,  care  de  fapt  are  menirea  să  determine  necesită ile  culturale,  săț
stabilească direc iile prioritare de activitate a Casei Raionale de Cultură, să identifice forme iț ș
metode  noi  de  activitate  i  să  înainteze  propuneri  pentru  îmbunătă irea  calită ii  ac iunilorș ț ț ț
cultural artistice. 
     Cu referire la compartimentul atribu iilor de bază a directorului Casei Raionale de Cultură,ț
men ionăm că o bună parte din ele se regăsesc în activitatea directorului: conducerea  institu iei,ț ț
crearea condi iilor adecvate pentru activitatea colectivelor artistice, întocmirea fi elor de post,ț ș
gestionarea  patrimoniului  institu iei,  prezentarea  rapoartelor,  dar  cît  prive te  coordonarea  cuț ș
Sec ia cultură, turism, tineret i sport a altor atribu ii ca: angajarea i eliberarea personalului,ț ș ț ș
aplicarea sanc iunilor i stabilirea premiilor de performan ă nu se respectă.ț ș ț
     Casa Raională de Cultură, anual, gestionează bugetul aprobat de Consiliul raional Stră eni,ș
care în anul 2018 a constituit 2650, 0 mii lei, mai mult cu 390,0 mii lei decît în anul 2017, iar
pentru anul 2019 a fost aprobată suma de 3892,7 mii lei.  
     Cea mai mare parte din bugetul aprobat este destinată retribuirii muncii, inclusiv contribu iileț
sociale  i  primele  medicale.  O  parte  a  bugetului  este  alocată  pentru  achitarea  serviciilorș
comunale, achizi ionarea mărfurilor i echipamentelor necesare (boxe acustice, echipamente deț ș
iluminare  a  scenei,  microfoane,  cabluri  pentru  aparataj,  esături  pentru  amenajarea  scenei,ț
materiale decorative pentru scenă, frigider, ma ină pentru gazon, climatizator, scaune . a.) ș ș
     Casa Raională de Cultură mai are deschis un cont special la care sînt colectate veniturile din
darea  în  loca iune  a  încăperilor  persoanelor  fizice  (N.  Ro u,   M.  Bîrsan,  notarul  Angelinaț ș
Lazări). Contractele  de loca iune au fost încheiate cu încălcări grave ale legisla iei în vigoare,ț ț
fără desfă urarea licita iei cu strigare i fără acordul proprietarului.    ș ț ș
     În urma acestor contracte venitul constituie anual aproximativ 25,0 mii lei. Nomenclatorul
lucrărilor i serviciilor contra plată, mărimea taxelor, precum i modul i direc iile de utilizare aș ș ș ț
mijloacelor sunt aprobate de către Consiliul raional în conformitate cu legisla ia în vigoare.ț
     Casa Raională de Cultură gestionează patrimoniul Consiliului raional, bunul imobil, cu spa iiț
adecvate  activită ii  de  profil  i  dotări  corespunzătoare  necesită ilor  culturale:  instrumenteț ș ț
muzicale,  costume  na ionale  i  teatral-scenice,  aparataj  de  sonorizare,  instala ii  de  lumini,ț ș ț
mobilier i echipament special, care anual sunt supuse inventarierii i conform Dispozi iei nr.ș ș ț
177  din  28  noiembrie  2018,  raportul  privind  rezultatele  inventarierii  bunurilor  se  prezintă
Pre edintelui raionului.ș

  

 ef al Sec iei cultură, turism, tineret i sport,                                                        Vera SchirliuȘ ț ș

    
   



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie 

 „Cu privire la activitatea Casei Raionale de Cultură”

1. Denumirea autorului i, după caz, a participan ilor la elaborarea proiectuluiș ț
Sec ia cultură, turism, tineret i sport.ț ș
2. Condi iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ i finalită ile urmăriteț ș ț
Proiectul  deciziei  a  fost  elaborat  în  conformitate  cu  art.  46  al  Legii  nr.  436/2006  privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legea culturii nr. 413/1999,
cu modificările ulterioare.
Finalită ile urmărite prin adoptarea actului respectiv vor contribui la sporirea eficienţei funcţionăriiț
Casei Raionale de Cultură i  îmbunătă irea managementului organizaţional i a celui financiar alș ț ș
institu iei.ț
3. Principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noiș ț
Principalele  prevederi  ale  proiectului  de  decizie  „Cu  privire  la  activitatea  Casei  Raionale  de
Cultură”  stabilesc  unele  obliga ii   pentru   îmbunătă irea  managementului  organiza ional  iț ț ț ș
financiar al institu iei, impulsionarea activită ii Consiliului de administrare, revitalizarea serviciuluiț ț
metodologic, respectarea atribu iilor, drepturilor i obliga iunilor Casei Raionale de Cultură i aț ș ț ș
unor atribu ii de bază ale directorului institu iei nominalizate.ț ț
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect de decizie nu va necesita cheltuieli suplimentare. Cheltuielile vor
fi efectuate în limita mijloacelor planificate pentru anul 2019 în bugetul instituţiei nominalizate.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
6. Avizarea i consultarea publică a proiectuluiș
În baza celor  expuse i  în  conformitate  cu art.  32 din Legea  nr.  100/2017 cu privire  la  acteleș
normative, proiectul deciziei „Cu privire la activitatea Casei Raionale de Cultură” a fost avizat de
către Serviciul juridic, Sec ia cultură, turism, tineret i sport, directorul Casei Raionale de Cultură,ț ș
secretarul Consiliului raional Stră eni.ș
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparen a în procesul decizional,ț
proiectul  deciziei  este  plasat  pe  pagina-web  oficială  a  Consiliului  raional  Stră eniș
www.crstraseni.md la  directoriul  Transparenţa  decizională,  secţiunea Consultări  publice  ale
proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorup ieț
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrită ii nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorup ie de către autor. ț ț
Proiectul  de  decizie  corespunde  normelor  juridice  i  exclude  orice  element  care  ar  favorizaș
corup ia.ț
8. Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul în cauză a fost
expus expertizei  juridice  de către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a  Consiliului  raional  Stră eni.ș
Proiectul deciziei este în concordan ă cu Legea nr. 436/2006 privind administra ia publică locală,ț ț
cu modificările i completările ulterioare. Structura i con inutul actului corespund normelor deș ș ț
tehnică legislativă.

Proiectul deciziei  se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se  propune
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Şeful Secţiei cultură, turism, tineret şi sport,                                               Vera SCHIRLIU   

http://www.crstraseni.md/
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