
NOTA  INFORMATIVĂ 

la proiectul  deciziei Consiliului raional „Cu privire aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare a  Casei Raionale de  Cultură și a statelor  de 

personal”     
 

I.  Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

        Proiectul  deciziei ”„Cu privire  la aprobarea Regulamentului  de organizare 

şi funcţionare a Casei Raionale  de Cultură   şi a statelor de personal” a fost 

elaborat de Secţia cultură, turism, tineret şi sport ca urmare a necesităţii de 

îmbunătăţire  a activităţii instituţiei nominalizate. Pentru  implementarea 

managementului organizaţional, sporirii eficienţei maxime a funcţionării instituţiei 

date,  apare necesitatea creării studiourilor artistice în domeniile: muzică, dans, 

imprimări  audio /video, meşteşugărit. Obiectivul prioritar al Casei Raionale de 

Cultură va fi organizarea activităţilor socio-culturale, promovarea şi asigurarea 

condiţiilor de activitate formaţiilor artistice cu titlu „model”, acordarea asistenţei 

metodologice.      

         În acest context, propunem  aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Casei Raionale de Cultură    şi a statelor de personal,  conform noilor 

modificări din Codul Muncii al Republicii Moldova art. 10, aliniatul (2) litera c) 

”să aprobe  în decurs de o lună  de la începerea activităţii , iar ulterior – pe 

parcursul primei luni a fiecărui an calendaristic, statele de personal ale unităţii„; 

II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi:  

     Noile prevederi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei  

Raionale de Cultură stabilesc următoarele: 

1) atribuţiile, drepturile şi obligaţiunile Casei Raionale de Cultură pentru 

promovarea culturii în toate formele ei moderne şi tradiţionale; 

2) organizarea  concertelor, spectacolelor, sărbătorilor publice, concursurilor 

muzicale, coregrafice,  programe de odihnă şi agrement proprii şi în 

parteneriat cu alte instituţii de specialitate; 

3) prestarea serviciilor culturale contra plată conform legislaţiei în vigoare şi a 

taxelor stabilite de Consiliul raional; 

4) atribuţiile de bază ale directorului Casei Raionale de Cultură; 

5) atribuţiile Consiliului de administrare care determină necesităţile  culturale 

ale comunităţii şi înaintează propuneri  privind satisfacerea acestora; 

6) determină forme diverse de activitate, înaintează propuneri în vederea 

îmbunătăţirii calităţii acţiunilor cultural-artistice; 

7) în sediul Casei Raionale de Cultură pot fi amplasate, în condiţiile legislaţiei, 

şi alte instituţii, organizaţii de menire culturală, cu profil artistic. 

   Statele de personal ale Casei Raionale  de Cultură  sunt reflectate în  anexa 

nr.2.  

III. Fundamentarea economico-financiară 



    Implementarea prezentului proiect cu privire la  Regulamentul de organizare şi  

funcţionare a Casei Raionale de Cultură, a statelor de personal,   nu va necesita 

cheltuieli suplimentare. Cheltuielile vor fi efectuate în limita mijloacelor 

planificate pentru    anul 2018  în bugetul instituţiei nominalizate. 

IV. Impactul proiectului 

      Proiectul va avea un impact semnificativ în desfăşurarea  activităţii   instituţiei 

date şi  va fi un suport  substanţial pentru acordarea ajutorului metodologic tuturor 

instituţiilor de cultură  din raion, diversificarea serviciilor şi oportunităţi pentru 

populaţia  raionului.               

V. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în 

vigoare şi actelor administrative a autorităţii  

   Ca  urmare a   aprobării  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei 

Raionale de Cultură este  necesar de  abrogat punctului 4 al Deciziei Consiliului 

raional nr.22/15  din 19 august 2005    „Cu privire la transmiterea imobilului şi 

instituirea Casei Raionale de Cultură, aprobarea Regulamentului de funcţionare şi 

statele de personal”    

VI. Consultarea publică a proiectului 

     În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a 

consiliului raional  www.crstraseni.md, la directoriul Transparenţa decizională, 

secţiunea Consultări publice ale proiectelor. 

Proiectul deciziei  se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru 

avizare şi se  propune  Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

 

Şef al  Secţiei cultură, 

 turism, tineret şi sport                                 Vera SCHIRLIU 
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