
   REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
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                                           DECIZIE nr. 8/ 

                          din      decembrie 2021 
Proiect                                                                                                                                                                                                                

Cu privire la modificarea Anexei nr. 6 la Decizia 
Consiliului raional nr. 5/18 din 8 septembrie 2020

     În conformitate cu prevederile art. 43 (1), lit. a) din Legea nr. 436/2006 privind administrația
publică  locală,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  Legii  nr.  100/2017 cu privire  la  actele
normative, Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, examinînd
nota informativă, Consiliul raional  DECIDE:

    1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 6 la Decizia Consiliului raional nr. 5/18 din 08 septembrie
2020  ”Cu  privire  la  organigrama  și  statele  de  personal  ale  aparatului  președintelui  raionului,
direcțiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Strășeni”, după cum urmează:
Compartimentul  Instituții  subordonate  Direcției  generale  educație  și  cultură,  secțiunea  Casa
Raională Cultură Strășeni

Casa Raională Cultură Strășeni
Director 1 -
Director artistic 1 -
Șef de gospodărie 1 -

Muzeograf 0,5 -
Regizor 1 -
Scenograf 0,5 -
Metodist creație populară 1 -
Metodist activitatea cu copii și tineri 1 -
Inginer (pentru exploatarea utilajelor tehnice și de 
sonorizare)

1 -

Tehnician (pentru exploatarea utilajelor tehnice și de 
sonorizare)

2 -

Conducător formația folclorică “Dumbrava verde” categoria I
Acompaniator  categoria I

1
1

-
-

Dirijor cor “Burebista” categoria II 1 -
Dirijor cor “Polițistul” categoria II
Acompaniator “Polițistul” categoria II

1
1

-

Coreograf ansamblul de dans  “Baștina”  categoria I
Acompaniator ansamblul de dans  “Baștina”                    
categoria I

1
1

-
-

Coreograf ansamblul de dans  “Cununa” categoria II
Acompaniator ansamblul de dans  “Cununa”                   
categoria II

0,5
0,5

-
-

Conducător ansamblul vocal  “Divertis” categoria I
Acompaniator ansamblul vocal  “Divertis”                      
categoria I

1
1

-
-

Ansamblul de muzică ușoară  “FLASH BLOOD”           
categoria I

1 -

Teatrul popular „Bădița Vasile” 2 -
Șef cazangerie 1 -
Operatori gaze naturale 4 -
Electrician 0,5 -



Tehnic sanitar 0,5 -
Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu 3 -
Paznic 3 -
Muncitor auxiliar 1 -
Total Casa Raională de Cultură 36 -

va avea următorul conținut:

Denumirea funcțiilor 
Numărul de unități

Numărul
total de
unități

Din ele
funcții
publice

Director 1 -
Director artistic 1 -
Șef de gospodărie 1 -
Muzeograf 0,5 -
Regizor 1 -
Scenograf 0,5 -
Specialist ( metodist creație populară) 1 -
Specialist (metodist activitate cu copii și tineret) 1 -
Inginer (pentru exploatarea utilajelor tehnice și de sonorizare) 1 -
Tehnician(pentru exploatarea utilajelor tehnice și de sonorizare) 2 -
Formația folclorică ”Dumbrava verde”, categoria I:
Conducător artistic 
Acompaniator 

1
1

-

Corul  ”Burebista”, categoria II:
Dirijor 1

-

Corul ”Polițistul”, categoria II:
Dirijor 
Acompaniator  

1
1

-

Ansamblul de dans ”Baștina”, categoria I:
Coregraf 
Acompaniator 

1
1

-

Ansamblul de dans ”Cununa”, categoria II:
Coregraf 
Acompaniator 

0,5
0,5

-

Ansamblul vocal ”Divertis”, categoria I:
Conducător artistic 
Acompaniator 

1
1

-

Ansamblul de muzică ușoară ”FLASH BLOOD”, categoria I:
Conducător artistic 1

-

Ansamblul etnofolcloric ”Ștefan Vodă”, categoria I:
Conducător artistic 
Acompaniator 

1
1

-

Șef stație cazane 1 -
Operatori gaze naturale 4 -
Electrician 0,5 -
Tehnic sanitar 0,5 -
Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu 3 -
Paznic 3 -
Muncitor auxiliar 1 -
Total Casa Raională Cultură 36 -
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     2. Cheltuielile legate de implementarea prezentei decizii vor fi efectuate din contul și în limita
alocațiilor prevăzute în buget pentru anul 2022.
     3. Decizia în cauză va fi pusă în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2022.
     4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii
președintele raionului (P. Tamaciuc).

Președinte al ședinței

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional                                                   Nina  RUSU

 



Notă informativă
la proiectul de decizie ”Cu  privire la  modificarea anexei nr. 6 la Deciziei Consiliului raional

nr. 5/18 din 8 septembrie 2020”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Direcţia generală educaţie şi cultură 
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Proiectul deciziei a fost elaborat în baza Legii nr. 100/2017 privind actele normative, care prevede că
”modificarea actelor normative constă în schimbarea oficială a textului actului, inclusiv a dispozițiilor
finale sau tranzitorii,  realizată prin modificări, excluderi sau completări ale unor părți din text”.
În scopul aducerii în concordanță a unor titluri ale funcțiilor în conformitate cu prevederile Legii nr.
270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, a apărut necesitatea operării unor
modificări în Decizia Consiliului raional nr. 5/18 din 8 septembrie 2020 ”Cu privire la organigrama și
statele de personal ale aparatului președintelui raionului, direcțiilor, altor subdiviziuni din subordinea
Consiliului raional Strășeni”, cu modificările ulterioare.
Așa dar:
- la pozițiile unde este cuvântul ”Metodist” se completează cu cuvântul ”Specialist”;
- la pozițiile în care este cuvîntul ”Conducător”, se completează cu cuvântul ” artistic”;
- sintagma ”Ansamblul de muzică ușoară ”FLASH BLOOD” se completează cu cuvintele ”Conducător
artistic”.
Întrucît Teatrul popular ”Bădița Vasile” și-a sistat activitatea în rezultatul demisionării conducătorului,
se  exclude  poziția  ”Teatrul  popular  ”Bădița  Vasile”  și  se  completează  cu  poziția  ”Ansamblul
etnofolcloric  ”Ștefan  Vodă” categoria  I,  cu  1  unitate  de  conducător  artistic  și  1  unitate  de
acompaniator”.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi    
Prin adoptarea prezentului proiect de decizie se operează modificări în Anexa nr. 6 Statele de personal
ale  Direcției  generale  educație  și  cultură,  compartimentul  Instituții  subordonate  Direcției  generale
educație și cultură, secțiunea Casa Raională Cultură Strășeni.
4. Fundamentarea economico-financiară. 
Cheltuielile legate de implementarea prezentului proiect de decizie vor fi efectuate din contul și în limita
alocațiilor aprobate în buget pentru anul 2022 si nu va necesita cheltuieli suplimentare.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
În baza celor expuseși în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative,
proiectul deciziei a fost avizat de către Serviciul juridic, vicepreședintele raionului, Direcția generală
educație  și  cultură,  directorul  Casei  Raionale  de  Cultură  Strășeni,  secretarul  Consiliului  raional.  În
scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul
deciziei  este  plasat  pe  pagina  web  oficială  a  Consiliului  raional  www.crstraseni.md la  directoriul
Transparență decizională, secțiunea Proiecte de decizii.
7. Constatările expertizei anticorupţie
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul a fost supus expertizei
anticorupţie de către autor.
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice şi exclude orice element  care ar favoriza corupţia. 
8. Constatările expertizei juridice 
În temeiul art. 37 din Legea nr.100 /2017 cu privire la actele normative, proiectul a fost expus expertizei
juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a  Consiliului  raional.  Proiectul  deciziei  este  în
concordanță  cu Legea nr.  270 privind sistemul  unitar  de salarizare  în  sectorul  bugetar.  Structura  și
conținutul actului  nu contravine  legislației.

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

Şeful Direcţiei generale educaţie şi cultură

http://www.crstraseni.md/

