
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                                    DECIZIE nr. 7/
                                                              din 27 noiembrie 2020   
                                                                                                                
Cu privire la modificarea  Deciziei Consiliului
Raional nr. 5/18 din  8 septembrie 2020

În conformitate cu prevederile art. 43 (1), lit. a) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia 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 unor anexe la  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”, după cum urmează:

1) Anexa nr. 2 Structura și efectivul de personal al aparatului președintelui raionului Strășeni și
subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional Strășeni
Poziția Direcția generală educație și cultură va avea următorul conținut:

Direcția generală educație și cultură 33 17
         Poziția Direcția generală asistență socială va avea următorul conținut:       
Direcția generală asistență socială 18,5 12
         Poziția total unități va avea următorul conținut
Total unități 128 68,5

2) Anexa nr. 3 Statele de personal ale Aparatului președintelui raionului:
   Compartimentul Serviciul transport și gospodărie

   Poziția
Medic 0,5 -

se substituie cu poziția:
Mecanic 0,5 -
     
Poziția Șofer (conducător auto) va avea următorul conținut:
Șofer (conducător auto) 15 -

 Se exclude poziția:
Șofer (conducător auto de autobuse școlare) 9

 Poziția:
Îngrijitoare încăperi de serviciu 5 -

Va avea următorul conținut:
Îngrijitor încăperi de producţie şi de serviciu   5 -

3)   Anexa nr. 6  Statele de personal ale Direcției generale educație și cultură va avea următorul 
  conținut (se anexează).

4) Anexa nr.  7 Structura și statele de personal ale  Direcției  generale asistență socială va avea
următorul conținut (se anexează).

     2. Cheltuielile legate de implementarea prezentei decizii vor fi efectuate din contul și în limita alocațiilor
aprobate  în buget pe anul 2020.
     3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele
raionului (P. Tamaciuc).
     
Preşedinte al şedinţei,                                                                         
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                                           Nina   RUSU
Avizat:  Serviciul juridic                                 I. Malic                           



Modificată 
prin Decizia consiliului raional Strășeni

nr. 7/        din  27 noiembrie 2020                                                                                      

      Anexa nr. 6
la Decizia Consiliului raional Străşeni 

                                                                 nr. 5/18    din  8   septembrie   2020

Statele de personal ale Direcţiei generale educație și cultură

Denumirea funcţiilor și subdiviziunilor
Numărul de unităţi

Numărul total
de unități

Din ele
funcții
publice

Şef direcţie generală 1 1

Specialist principal 1 -
Direcția politici educaționale și management
Șef adjunct direcție generală/Șef direcție în cadrul 
direcției generale

1 1

Specialist principal 6 6
Specialist superior 1 1
Total direcție 8 8
Serviciul management al resurselor umane 
Specialist principal 1 1

Serviciul economico-financiar
Șef serviciu 1 1
Specialist principal 1 1
Total serviciu 2 2
Serviciul management al  curriculumului și formarea profesională
Şef serviciu 1 -
Specialist superior 2 -
Specialist 2 -

Total serviciu 5 -
Serviciul contabilitate
Șef serviciu/contabil-şef 1 -
Contabil principal 6 -
Contabil superior 3 -
Total serviciu 10 -
Secția cultură, turism, tineret și sport
Şef secţie                                                             1 1
Specialist principal 4 4
Total secţie 5 5

Total direcție generală 33 17



Servicii pe lîngă Direcția generală educație și cultură

Serviciul raional de asistență psihopedagogică
Șef serviciu 1
Pedagog educație preșcolară 1 -
Pedagog învățămînt primar și secundar general 1 -

Psiholog 2 -
Psihopedagog 1,5 -
Logoped 1 -
Îngrijitor  încăperi de producție și serviciu 0,5 -
Total serviciu 8 -

Instituții  subordonate Direcției generală educație și cultură

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 -

Centrul Raional de Tineret Strășeni
Director         1 -
Specialist         2 -
Total centru         3 -



                    Modificată 
Prin Decizia consiliului raional Strășeni

nr. 7/      din  27 noiembrie 2020                                                                                      
                                                         

                                                         Anexa nr. 7
la Decizia Consiliului raional Strășeni

                                                                          nr. 5/18    din  8   septembrie   2020

Statele de personal ale Direcţiei generale asistență socială

Denumirea funcţiilor și subdiviziunilor
Numărul de unităţi

Numărul
total de
unități

Din ele
funcții
publice

Şef direcţie generală 1 1
Șef adjunct direcție generală 1 1
Jurist 1 -
Secretar 1 -
Arhivar 0,5 -
Serviciul financiar-administrativ
 Șef serviciu/contabil-șef 1 1
Contabil principal 1 -
Contabil superior 1 -
Total serviciu 3 1
 Serviciul protecția persoanelor în etate și cu dizabilități
Șef  serviciu 1 1
Specialist principal 1 1
Specialist superior 1 1
Specialist 1 1
Total serviciu 4 4
Serviciul protecția copilului și familiei
Șef serviciu 1 1
Specialist principal 1 1
Specialist 1 -
Total serviciu 3 2
Serviciul  prestații sociale
Șef serviciu 1 1
Specialist principal 1
Total serviciu 2 2
Serviciul  resurse umane
Șef serviciu 1 1
Specialist 1 -
Total serviciu 2 1
Total direcție generală 18,5 12



Servicii pe lîngă Direcția generală asistență socială 

Serviciul asistență socială comunitară
Sef serviciu 1
Asistent social comunitar 32 -
Total serviciu 33 -
Serviciul de îngrijire socială la domiciliu
Şef  serviciu 1 -
Lucrător  social 30 -
Total serviciu 31
Serviciul ortopedic
Felcer- protezist 0,5 -
Total serviciu 0,5 -
Serviciul  social ”Asistenţă personală”
Şef   serviciu 1 -
Șef adjunct serviciu 3 -
Asistent personal 108 -
Total serviciu 112 -
Serviciul  asistenţă parentală profesionistă
Asistent social 1 -
Asistent parental profesionist 10 -
Total serviciu 11 -
Serviciul plasament familial pentru adulți
Asistent familial 2 -
Total serviciu 2 -
Case de copii de tip familial
Părinte educator 2 -
Total 2 -
Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și adulte (com. 
Micleușeni)
Director 1 -
Casier 0,5 -
Intendent 1 -
Medic 0,5 -
Asistent medical 1 -
Bucătar 2 -
Infirmieră 3 -
Spălătoreasă 1 -
Fochist 1,5 -
Lucrător auxiliar 1 -
Total Centru 12,5 -



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional 

nr. 5/18 din 8 septembrie 2020”

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Aparatul președintelui raionului Strășeni.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Proiectul deciziei a fost elaborat în baza Legii nr. 100/2017 privind actele normative, care prevede
că  ”modificarea  actului  normativ  constă  în  schimbarea  oficială  a  textului  actului,  inclusiv  a
dispoziţiilor finale sau tranzitorii, realizată prin modificări, excluderi sau completări ale unor părţi
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,  și  ținînd cont  de recomandările
specialiștilor Cancelariei de Stat a Republicii Moldova după consultarea Statului de personal prezentat
pentru avizare, a apărut necesitatea operării unor modificări în Decizia Consiliului raional nr. 5/18 din
8  septembrie  2020 ”Cu privire  la   organigrama şi  statele  de  personal  ale  aparatului  preşedintelui
raionului, direcţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Străşeni”.
 3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
În proiectul în cauză se operează modificări în Anexa nr. 2 Structura și efectivul de personal al
aparatului  președintelui  raionului  Strășeni  și  subdiviziunilor  din  subordinea  Consiliului  raional
Strășeni, Anexa nr. 3 Statele de personal ale Aparatului președintelui raionului, Anexa nr. 6 Statele
de personal ale Direcției generale educație și cultură, Anexa nr. 7 Statele de personal ale Direcției
generale asistență socială. 
4.  Fundamentarea economico-financiară
Cheltuielile legate de implementarea prezentului proiect de decizie vor fi efectuate din contul și în
limita alocațiilor aprobate în buget pe anul 2020.
5.  Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
6.  Avizarea și consultarea publică a proiectului
În  baza  celor  expuse  și  în  conformitate  cu  art.  32  din  Legea  nr.100/2017  cu  privire  la  actele
normative, proiectul deciziei „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional 
nr.  5/18  din  8  septembrie  2020”  a  fost  avizat  de  către  Serviciul  juridic,  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 Transparenţa decizională, secţiunea Proiecte de decizii.
7.  Constatările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 al Legii nr. 100/2017, expertiza anticorupție a fost efectuată de către Aparatul
președintelui raionului. Proiectul nu conține reglementări ce ar favoriza corupția. 
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. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.

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

Stati Natalia, specialist principal (resurse umane),
Aparatul președintelui raionului


