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Plo r ecl

DECIZIA Nr.8/
din 12 octombrie 2020

Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare ;i
funcfionare a Centrului raional de Cuiturd ,,Andrei Sur-Llceanu',

in terneiui prevederilor art.43 alin. (1), lit. (q) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administra{ia publicd loca16, art.17 lit. c) art. 20;i ar1. 2l,Legea nr. 100i2017 pri,ind actele
normative. In scopul organizarii eficiente a activitalii Centrului raional de Cultqra ,,Andrei
Suruceanu", mun. Orhei, Consiliul raional Orhei

DECIDE:

1. Se aproba Regulamentui cle organizare qi funclionare a Centrului raional de Cuhuri ,.AnCrei
Suruceanu" conform anexei nr.1.

2. Se aprob6 Organigrarna Centrului raional de CulturS,,A.Suruceanu" conform anexei nr. 2.

3. Seclia culturd (;ef dna Elena Guler) va intreprinde mdsurile necesare pentru executarea
prevederilor prezentei decizii.

4. Prezenta Decizie se include in Registrul de Stat al actelor rocale;

5. Vicepresedintele raionului dna Tatiana P1aton, comisia consultativa de specialitate educalie,
proteclie social6, sindtate pubiica, cuitur6, tineret gi sport (pregedinte dl Alexei Capb6tut), vor
asigura controlul execut[rii prezentei Decizii.

Pregedintele qedinlei

Secretarul Consiliului ltaional Serghei Carantar-r

Coordonat D.Turcanu - pregedintele raionului
T.Platon - r,icepregedinte le raionului

Y izal S.Cararlan-secrelarul Consiliului Raional

C.Colun - gef. Direclia Cenerali Finange

[. Culer - 5el. Scctra CLrlturi

Contrasemnat:

Elaborat:E.Guler

M.Batrincea - Sef, Serviciul Juridic



Anexa nr.l
la Decizia Consiliului raional

nr. 8/ din l2 octombrie 2020

REGULAMENT
DE ORGANIZARE $I FUNCTIONARE A CENTRULUI RAIONAL DE CULTURA

"ANDREI SURUCEANU" mun. ORHEI

Capitolul I. DISPOZITII GENERALE

1. Regulamentul - de organizare Ei funclionare a Centrului raional de Culturf, "A.

Suruceanu" (in continuare - Regulament) stabilegte modul de infiinfare, organizare qi

desf6qurare a activitAtii CRC "A. Suruceanu" din mun. Orhei, precum qi domeniile de

competenlA, funcliile qi drepturile ale Centrului raional de Culturf, "Andrei Suruceanu" (in

continuare - CRC "A. Suruceonu").

2. in sensul prezentului Regulament, se definesc urmdtoarele noliuni debazd:

Centrul raional de Culturd - institulie publicd de culturd ce funclioneazd sub autoritatea

Consiliului raional Orhei gi Secliei culturf,, care-qi desfbqoar[ activitdti in domeniul cultural,

presteazd servicii culturale de utilitate public6, ini\iazd. proiecte culturale qi are drept scop

asigurarea intereselor culturale Ei spirituale ale comunitalii.

3. Raportarea - se efectueazd an:ual, in baza rezultatelor activitSfii din anul trecut, in

conformitate cu cerinlele inaintate de Ministerul Educaliei , Culturii Ei Cercetdrii.

4. Orice modificare a modului de organizare ;i funclionare a CRC "A.Suruceanu", se

aprob6 prin actul fondatorului, prin coordonare in scris cu Ministerul Educaliei, Culturii qi

Cercetlrii.
5. CRC "A.Suruceanu" dispune de sediu construit special, cu spalii adecvate activitalii de

profil qi dotare, corespunzf,toare necesit[lilor culturale: instrumente muzicale, costume nalionale

qi teatral-scenice, aparataj de sonorizare, instalalii de lumini, mobilier qi echipament special.

6. in sediul CRC "A.Suruceanu" pot fi arnplasate, in condiliile legislaliei Ei alte institulii,

organizalii, ftrd ca acestea s5 afecteze activitatea debazd a casei de cultura.

7. in activitatea sa, CRC "A.Suruceanu" se conduce de Regulamentul propriu de activitate,

elaborat qi aprobat prin Decizia Consiliului raional Orhei.

Capitolut II. OBIECTIVELE DE ACTIVITATE' ATRIBUTIILE,
FUNCTIILE $I DREPTURILE CASEI DE CULTURA
8. CRC "A.Suruceanu" igi planificd activitateainbaza qi in vederearealizdrii Programului

sdu de activitate.
9. Obiectivele de activitate ale CRC "A.Suruceanu" sunt urmdtoarele:

a) organizarea qi desfbqurarea activitalilor cultural-artistice, educative, turistice, de agrement

qi alte servicii prioritare pentru comunitate;
b) conservarea, protejarea, transmiterea qi punerea in valoare a patrimoniului cultural;

c) stimularea creativitdlii ;i talentului;
d) dezvoltarea industriilor creative;
e) identificarea necesitdlilor culturale ale populaliei;

0 oferirea de produse Ei servicii culturale cornunitalii;
g) cre$terea gradului de acces qi de participare a cetd{enilor la viala culturald;



h) promovarea valorilor qi autenticit[]ii crealiei artistice contemporane qi artei interpretative
din toate genurile: muzicd, coreografie, teatru, artd plasticd,, artizanat, etc.;

i) revitalizarea Ei dezvoltarea meseriilor Ei indeletnicirilor tradifionale Ei suslinerea celor
care le practicd;
j) marcarea prin activit[li/acfiuni cultural-artistice a celor mai importante evenimente
locale, nafionale qi internalionale;
k) formarea culturald a populaliei;
l) alte obiective atribuite, prin acte normative, inclusiv acte ale fondatorului, din domeniul
culturii.

10. in scopul realizdrii obiectivelor prevdztte, CRC "A.Suruceanu" exercitS urmf,toarele
funclii qi atribulii:

a) realizeazd, gi susfine organizarea evenimentelor culturale: spectacole, concerte, campanii

culturale, cenacluri, expozilii, t6rguri, festivaluri, seminare, ateliere de lucru, mese

rotunde, concursuri pe meserii tradilionale qi alte evenimente culturale in !ar6. sau

strdin[tate.

b) elaboreazd, Programul anual de activitate, lin0nd cont de necesitalile culturale ale

localit[1ii;
c) elaboreazd, Raportul anul de activitate, prezent6ndu-l in rnod obligatoriu secliei culturd

Orhei;

d) colaboreazd cu autoritalile locale intru elaborarea Programului de activitate al instituliei;
e) colaboreazd cu autoritdfile publice locale ;i centrale, instituliile sociale, organizaliile non-

guvernamentale din domeniul cultural Ei turistic qi agenlii economici in vederea realizdrii
unor proiecte culturale, precum gi a acfiunilor/activitSfilor incluse in Programul de
activitate;

f) sprijina tinerii afii$ti in afirmarea lor;
g) desfdqoarf, activitate de impresariat artistic;
h) susline editarea de cdrti, reviste qi publicafii locale, precum Ei a altor materiale

informative;
i) promoveazd producIia cinematografrcd;
j) valorificd creatia popularf, tradilionala din localitate, promoveazd qi dezvolt6

meEteEugurile artistice din [ar1;
k) stabileqte qi promoveaz6 schimburi cultural-artistice in lar6 Ei strdindtate;
l) elaboreazd. Ei completeazd baza de date a patrimoniului cultural local, inclusiv celui

imaterial;
m) promoveazd patrimoniul local ca sursf, cheie pentru culturd qi pentru dezvoltarea

spiritului antreprenorial cultural ;

n) aplic6 qi realizeazd proiecte din domeniul cultural cu finanfare extem6;
o) organizeazf, proiecte qi programe privind petrecerea timpului liber pentru valorificare;
p) organizeazd seminare/instruire in domeniul artelor plastice Ei foto, muzic6, teatru,

coregrafi e, artd popular6;
q) colaboreazd activ cu institufii similare din fard Ei strdin6tate, cu asociafii, fundalii

culturale;
r) initriazd, programe pentru promovarea turismului cultural de interes local;
s) in colaborare cu diverse biblioteci. organizeazd servicii de documentare qi informare

pentru comunitate;
t) alte atribulii Ei activit[1i specifice, servicii in scopul realizdrii de venituri proprii cu

respectarea obiectivelor de activitate.
11. CRC "A.Suruceanu" , pe ldnga atribu{iile de bazd, indeplineqte qi func{ii metodologice in
raza l;rnitdlii adrninistrativ - teritoriale in care activeazd..
12. In vederea realizdrii funcliilor sale, CRC "A.Suruceanu" are urm6toarele drepturi:
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a) sd inainteze fondatorului propuneri de modificare a cadrului normativ in domeniu;

b) sd colaboreze cu autori6li1e administraliei publice, instituliile de profil, organizaliile

necomerciale qi cele internalionale;

c) sd acceseze resursele ;i sistemele informalionale de stat definute de alte autoritati ale

administraliei publice sau structuri organizationale din domeniul lor de competen!6, conform

prevederilor normative ;

d) sd posede, sd, utrlizeze Ei s[ administreze patrimoniul in conformitate cu obiectivele de

activitate ale casei de culturl qi prevederile actelor normative;

e) sf, ?ncheie contracte cu persoane fizice;i juridice de drept public sau privat, cu furnizori

qi beneficiari de bunuri Ei servicii;

f) sf, antreneze experli qi alli specialiqti din !ar[ Ei din strdindtate in vederea realizdrii

funcliilor ce decurg din prevederile normative gi din prezentul Regulament;

g) sd dispuna de alte drepturi ce decurg din prevederile prezentului Regulament ;i ale actelor

normative.

III. ORGANIZAREA ACTIVITAIU A CENTRULUI RAIONAL DE CULTURA
"ANDREI SURUCEANU" mun. ORHEI

13. CRC "A.Suruceanu" este condus de c6tre Director, ales prin concurs, pentru o perioadf,

determinatd de timp (5 ani) subordonat qefului Secliei Culturd Ei are urmdtoarele atribulii:
a) asigurf, organizarea, conducerea qi dezvoltarea instituliei;
b) este responsabil de indeplinirea corespunzdtoare a func(iilor atribuite Centrului raional de

Culturd;
c) reprezintd Centrul raional de Culturd in rela(iile cu autoritdlile publice, organizaliile Ei

institu(iile nalionale qi internalionale, instanfele judecdtoreqti, instituliile financiare, cu alte

persoane j uridice Ei cu perso anele frzice;
d; eluboreazdProgramul anual de activitate qi ia mdsurile ce se impun pentru realizarea acestuia;

e) intocmeqte Raportul anual a\ activitd{ii desli;urate Ei formuleazd propuneri pentru

imbun[t[firea activitdlii, pe care le prezinti fondatorului;
f1 elaboreazf, qi asigurd completarea lunard a Registrului de eviden![ al Centrului raional de

culturf, ;

g) coordoneazd,elaborarea proiectului de buget al casei de culturf, qi il prezintd fondatorului spre

aprobare;
h) organizeazdEi coordoneazf, activitatea personalului instituliei, calitatea qi modul derealizare a

sarcinilor;
i) coordoneazd cu seclia culturd Orhei angajarea personalului instituliei qi dupa caz, incheie,

modific[, suspenda, desface contractul de muncd al personalului din cadrul instituliei, cu

respectarea legi slaliei ;

j) prezintd rapoarte textuale qi statistici, precum qi alte informalii relevante autoritalilor publice

locale ;i centrale;
k) monitorizeazd repetiliile producliilor cultural-artistice, a expoziliilor, concursurilor,

manifest[rilor iniliate de casa de cultur6, face evaluarea acestora qi propune mdsuri pentru

imbun[talirea acestora;
l) atrage surse externe extrabugetare pentru diverse proiecte culturale;

m) stabileEte legdturi culturale cu institulii, O.N.G.-uri, persoane fizice;i/sau juridice din fard qi

strdin[tate;
n) poart[ rf,spundere personald pentru utilizarea ralionald a mijloacelor financiare ale casei de

culturd qi autenticitatea indicilor economici generali;
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o) propune pentru aprobare statele de personal ale casei de culturf,, linind cont de stateletip

minime ale Casei de culturd qi de condiliile necesare pentru asigurarea activitdjii instituliei,

precum qi fiqele de post pentru personalul instituliei;

i,l asigurf, integritatea, menlinerea qi administrarea eficientd a patrimoniului institu{iei, in

conformitate cu prevederile actelor normative;

q) asigur6 transparenla in activitate prin plasarea a raportului anual de activitate pe pagina

oficiald a casei de culturf,.
14. Directorul artistic al casei de culturd se subordoneazd directorului, conlucreazd cu

angaj a1i i instituliei, indeplinind urm6toarele atri buli i :

a) coordoneazd gi conduce activitatea artisticd a instituliei;
b) elaboreazd conlinutul materialelor de prezentare ale spectacolelor, afigelor, pliantelor

etc.;
c) stabileEte programul lunar de concerte/spectacole;

di r6spunde de calitatea concertelor aducdndu-gi aportul la imbun[tdlirea continu5 a

nivelului artistic a formaliilor artistice din institulie;

e) stabilegte masuri pentru imbunata[irea calitAlii presta[iilor artistice;

D r6spunde impreund cu personalul din subordine pentru buna folosire Ei intrelinere a

instrumentelor, a costumelor qi materialelor date in folosinla;

g) tine evidenfa concertelor realizate qi participd la intocmirea Registrului de evidentd a

activitatii casei de cultur6;
h) asigurd informarea mass-mediei cu privire la activitatea artistic6 a instituliei;

i) .olaborear6 cu personalul artistic Ai cel tehnic pentru prezentarea spectacolelor;

ii organizeaza qi coordoneazd evenimente artistice, festivaluri gi deplas[ri, gale, la care casa

de culturd ParticiPd;
k) in lipsa directorului preia atribuliile gi competenfele conducdtorului instituliei, conform

prezentului Regulament.
15. programul anual de activitate al Centrului raional de Culturd se aprobd de cdtre fondator

prin coordonare cu Seclia Cultura Orhei.

iO. Registrul de eviden!f, a activit[1ii Centrului raional de Cultur[ reflecta nivelul de realizare a

prograriului de activitate. Registrul se completeazl lunar de cdtre director sau de c6tre un angajat

desemnat in acest sens de cdtre director, iar la sfdrqitul fiecdrui an se prezinu spre informare qi

examinare Secliei Culturd Orhei, impreun[ cu Rapoartul anual de activitate.

17. progra-ui d. lucru al salariafilor casei de cultur6 de categoria superioard, I 9i ll este de 8

orel zi, 40 ore/s[Ptdmdnd.

1g. Repausul sdptam6nal, se acordd timp de 2zile consecutive, stabilite prin contractul colectiv

de munci Ei legislafia in vigoare'

19. DupI caz, poate fi constituit Consiliul consultativ al CRC "A.Suruceanu" drept organul

colegial superior qi care exercitd urm6toarele atribulii:

a) adopta decizii qi supravegheazd activitatea casei de cultur6;

b) examine azdqi vine cu propuneri asupra planurilor qi rapoartelor de activitate ale instituliei;

c) coordoneaz6 structura, efectivul-limitd qi statul de personal ale casei de culturS;

d) examineazdsitua[lile financiare al CRC "A.Suruceanu";

e) ia decizii privind asigurarea transparen(ei procedurilor de achizilie a bunurilor, lucrdrilor qi a

serviciilor destinate atit pentru acoperirea necesit[1ilor, cit qi pentru asigurarea bazei tehnico-

materiale Centrului raional de cultur6;

f) stabileEte condiliile de salarizare a personalului casei de cultur6, in conformitate cu Legea Nr.

270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarrzare in sectorul bugetar;

g) examineazdblgefiil anual al instituliei;

h) decide asupra altor subiecte de importanfE. inaintate de cStre directorul CRC "A.Suruceanu" .
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20. Componenfa nominalf,, preqedintele Consiliului se stabilesc prin decizia fondatorului.

Consiliul este format din 5 membri, din care 2 reprezentanli ai fondatorului, 2 reprezentanli ai

secliei culturf, gi un reprezentant din partea societalii civile in domeniul relevant activitdlii casei

de cultur6. Angajalii casei de cultur6 nu pot fi membri ai Consiliului.
21. Consiliul se convoacd dupd necesitate, dar nu mai rar decdt o dat[ in trimestru, la iniliativa
fondatorului, preEedintelui Consiliului sau a directorului CRC "A.Suruceanu" .

22. Deciziile Consiliului se adoptf, cu majoritatea simpla de voturi.

23. Deciziile Consiliului de interes public se plaseazd pe pagina oficiald a casei de culturf,.

24. Lucrlrile de secretariat ale Consiliului sint executate de secretarul Consiliului, care nu

este membru al acestuia, fiind desemnat de cdtre directorul CRC "A.Suruceanu" din rAndul

personalului instituliei.
25. Secretarul Consiliului este responsabil de plstrarea documentelor Consiliului, informarea

membrilor Consiliului despre qedinlele acestuia, participarea la ;edin!e, precum qi de perfectarea

qi contrasemnarea proceselor-verbale ale sedinlelor.

IV. FINANTAREA $I BUGETUL
26. Acoperirea cheltuielilor pentru intrelinerea CRC "A.Suruceanu" se efectueazd. din sursele

bugetare ale fondatorului destinate acestor scopuri, din mijloace speciale (incasari din serviciile

prestate, necesare comunitAlii; din activitAfl de petrecere a timpului liber qi de divertisment; din

editarea qi difuzarea unor lucr6ri qi publicalii; din organizarea unor expozilii; inchirieri de spalii

;i bunuri; din taxe de organizare a unor manifestdri culturale; din prestarea altor servicii ori

activit5ti, in conformitate cu obiectivele qi atribuliile specifice; precum Ei din transferuri, donalii

;i sponsoriz6ri).

27 . Mijloacele financiare ale CRC "A.Suruceanu" se :utilizeazf, pentru:

remunerarea personalului angajat al CRC .,A. Suruceanu"

instruirea qi perfeclionarea personalului CRC ,.A. Suruceanu"

procurarea, elaborarea, modernizarea, deservirea, intrelinerea qi mentenanfa tuturor

activelor necesare pentru desfEqurarea activitdlii;
d) organizarea evenimentelor, precum qi a altor activitali culturale Centrului raional de

Culturd;
e) acoperirea altor cheltuieli nespecificate;

f) efectuarea cheltuielilor operalionale privind desfbEurarea activitAtilor.

28. Veniturile acumulate in rezultatul prestdrii serviciilor cu platd se acumuleazd pe contul

special al instituliei, deschis in modul stabilit.

29. Nomenclatorul lucr6rilor qi serviciilor contra plat6, efectuate gi prestate de CRC

"A.Suruceaflu" , mdrimea taxelor la servicii, precum qi modul qi direcliile de utilizare a

mijloacelor speciale se aprobd in conformitate cu legislalia.

30. Evidenla contabild a rnijloacelor financiare se efectueazd de cf,tre contabilitatea Secliei

Culturd Orhei .

a)

b)

c)
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Anexa nr. 2

la Decizia Consiliului raional Orhei

ORGANIGRAMA nr. 8/ din 12 octombrie 2020

CENTRULUI RAIONAL DE CULTURA ,,ANDREI SURUCEANU", MUN. ORHEI
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NOTA INFORMATIVA

La proiectul de Decizie ,,cu privire la aprobarea Regulamentului

de organizare qi funclionare a Centrului raional de Culturd,,Andrei Suruceanu"", mun. Orhei

l. Denumirea autorului ;i dup[ c^b 
^ 

participan(ilor la elaborarea proiectului.

$eful Secliei Culturd

2. Condi(iile ce au impus elaborarea proiectlui de decizie qi finalitlfile urmtrrite

Proiectul de decizie este elebaoratin temeiul prevederilor art.43 alin. (1), lit. (q) al Legii

nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administra{ia publicd local6, art.l7 lit c) art. 20 qi

art.2l, Legea nr. 10012017 privind actele normative. in scopul organizdrii eficiente a activitAtii

Centrului rainal de Culturd,,Andrei Suruceanu", mun. Orhei.

3. Principalele prevederi ale proiectului ;i evidenfierea elementelor noi

Proiectul de decizie presupune aprobarea Regulamentului de organizare qi funclionare a

CRC ,,A. Suruceanu" Ei Organigrama ce reglementeazi misiunea, functiile, atribuliile,

structura, precum qi organizarea activitf,lii instituliei.

4. Fundamentarea economico - financiari
Mijloacele financiare pentru implementarea proiectutui de decizie vor fi alocate Secliei

CulturS pentru bugetul anului 2021

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare

Proiectul de decizie se incorporeazd in sistemul actelor normative gi nu presupune

modifi care al abrogarea altor decizii.

6. Avizarea qi consultarea publicl a proiectului de decizie

in conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100 din 22 decembrie 20lJ ,,Cu privire la actele

normative", proiectul deciziei ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare Ei

funclionare u CnC ,,A. Suruceanu" a fost avizat de preqedintele raionului, vicepreqedintele

raionului responsabil de domeniul asistenld sociald qi cultur6, Secretarul Consiliului raional,

Direclia Generald Finanfe. Seclia cultur6, ;eful Serviciului juridic

in scopul respectarii prevederilor Legii nr.239 din l3 noiembrie privind transparenla

procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional

wwu,.or.md la directorul Transparenld decizionald, secliunea Consultdri publice ale

proiectului.

7. Consultarea expertizei juridice
in temeiul ar,- 37 al Legii nr. 100 din22 decembrie 2017 ,,Cu privire la actele normative,

proiectul de decizie a fost expus expertizei juridice de cdtre specialistul principal al aparatului

preEedintelui (urist). Structura qi conlinutul actului corespunde normelor de tehnic6 legislativd.

in acest context, reieqind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare

comisiilor consultative de specialitate qi aprobare in cadrul qedinlei Consiliului raional.

$ef Seclia Cultur[ x il Elena GULER


