
• asigură şi realizează politicile statului, prevederile legislative, actele normative în domeniul 
tineretului şi sportului;

• sprijină acţiunile iniţiate de mişcarea olimpică din republica Moldova, cluburile şi cercurile 
sportive;

• coordonează activităţile sportive cu federaţiile sportive republicane
• coordonează selectarea sportivilor şi echipelor pentru participare la competiţii şi turnee 

sportive naţionale şi internaţionale.
• coordonează, organizează şi desfăşoară activităţi sportive raionale de masă cu tineretul;
• organizează şi verifică activitatea unităţilor sportive;
• contribuie la dezvoltarea şi consolidarea continuă a bazei tehnico-materiale a instituţiilor 

de profil sportiv;
• organizează şi desfăşoară seminare metodice, metodico-practice în domeniul sportului;
• contribuie la perfecţionarea nivelului măiestriei profesionale a cadrelor didactice prin 

diverse forme şi mijloace.
• elaborează şi implementează planul anual de organizare şi desfăşurare a acţiunilor raionale;
• coordonează asigurarea securităţii muncii antrenorilor, sănătăţii şi vieţii elevilor
• realizează procesul de atestare a cadrelor didactice din domeniul patronat.

Atribuţii de serviciu ale specialistului în domeniul turismului:
Calificări necesare: studii superioare. Cunoştinţe generale din diferite domenii, cunoaşterea 
legilor şi a actelor normative de specialitate, capacităţi manageriale, posedarea limbii de stat, 
abilităţi de comunicare şi de executare.

Relaţii: este subordonat şefului direcţiei, coordonează activitatea muzeelor din raion şi ţine la 
evidenţă valorile turistice din raion.

• elaborează şi implementează strategia de dezvoltare a turismului în raionul Leova;
• întocmeşte o bază de date cu agenţii economici din raionul Leova implicaţi în turism şi cu 

punctele de atracţie turistică din raion;
• atrage programe şi finanţări în vederea creşterii calităţii turismului din raionul Leova, 

iniţiază şi desfăşoară proiecte în domeniul turismului;
• concepe şi distribuie materiale promoţionale, broşuri, pliante, ghiduri turistice;
• realizează evidenţa patrimoniului mobil şi imobil, material şi imaterial de interes turistic 

în raion;
• elaborează programe privind promovarea turismului în raion,supraveghează promovarea 

politicii naţionale unice în domeniul turismului;
• asigură aplicarea în teritoriu a strategiei privind identificarea, protecţia conservarea, 

restaurarea şi valorificarea monumentelor;
• operează modificările ce ţin de destinaţia monumentelor şi transferul dreptului de 

proprietate;
• controlează periodic starea de conservare şi securitate a monumentelor din teritoriu şi 

elaborează de comun acord cu organele APL măsurile necesare în acest domeniu;
• colaborează direct cu organele APL la elaborarea programelor de dezvoltare a localităţilor, 

precum şi a programelor de amenajare a teritoriului în care sunt identificate monumente 
istorice, arheologice, arhitecturale.

• organizează acţiuni de promovare a obiectelor şi obiectivelor turistice din raion;
• colaborează cu mijloacele mass media din teritoriu şi din republică în vederea dezvoltării 

şi promovării turismului din teritoriu.



6. COLABORAREA CU ALTE INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII

1. Direcţia coordonează cu organele administraţiei publice locale şi alte instituţii la procurarea 
instrumentelor muzicale, a costumelor naţionale, a mijloacelor tehnice de sonorizare, a 
literaturii, a mobilierului şi a utilajului tehnic, echipamentului sportiv necesar instituţiilor din 
subordine, efectuează controlul utilizării acestora.

2. Direcţia stabileşte relaţii culturale cu organisme similare din republică şi străinătate, asigură 
participarea reprezentanţilor din instituţiile de cultură subordonate la activităţile programate în 
cadrul schimburilor culturale.

3. Direcţia stabileşte relaţii de colaborare în domeniul sportului cu organismele similare din 
republică şi străinătate.

4. Direcţia colaborează cu Agenţia de Turism, instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale 
din republică şi în afara ei în vederea dezvoltării turismului.

7. FINANŢAREA DIRECŢIEI CULTURĂ, TINERET, SPORT ŞI TURISM

1. Direcţia este finanţată din mijloacele bugetare ale Consiliului raional şi din venituri obţinute 
din diverse activităţi culturale, prestări servicii, sponsorizări, alte surse ce nu contravin 
legislaţiei.

2. Mijloacele financiare bugetare se acumulează pe contul bugetar al Direcţiei, mijloacele 
financiare de alt ordin se acumulează pe un cont special. Utilizarea mijloacelor respective se 
efectuează conform legislaţiei în vigoare.

3. Direcţia elaborează şi propune spre aprobare Consiliului raional proiectul de buget al Direcţiei 
şi, în caz de necesitate, intervine cu propuneri privind finanţarea suplimentară a acţiunilor 
concrete, exercită controlul asupra utilizării mijloacelor financiare conform destinaţiei.

8. DISPOZIŢII FINALE

1. Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi eliberării din funcţie a personalului 
Direcţiei, drepturile şi obligaţiile lui sunt stabilite de legislaţia în vigoare şi de prezentul 
regulament.

2. Obligaţiunile de serviciu şi fişele de post ale funcţionarilor publici din Direcţie se elaborează 
în conformitate cu Hotărîrea Guvernului 201.

3. Oricare alte situaţii neprevăzute de regulament se soluţionează de către funcţionarii Direcţiei
numai cu încuviinţarea şefului Direcţiei sau persoana care îl înlocuieşte şi în conformitate cu
legislaţia.
4. încălcarea prezentului regulament atrage după sine aplicarea măsurilor corespunzătoare de 

sancţionare.
5. Prezentul Regulament poate fi modificat, completat, suspendat sau abrogat numai prin decizia 

Consiliului raional.



NOTĂ INFORMATIVĂ

La proiectul de decizie nr. din,. ”” 2020

„ Cu privire la aprobarea regulamentilui de organizare şi funcţionare a DCTTS din 
subordinea Consiliului raional”

1. Denumirea autorului şi după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului. Condiţiile ce 
au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prin impliinentarea noilor 
reglementări

Autorul proiectului de decizie nr.----------------  este DCTTS a Consiliului raional Leova.

Prezentul proiect de decizie a fost elaborat în temeiul art. 43 alin.(l), lit.(q) al Legii N.436- 
XVI, din 28.12.2006,. privind administraţia publică locală” deciziei nr.2.2 din 19.12.1019,, Cu 
privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale preşedintelui raionului şi 
subdiviziunilor consiliului raional Leova”

2. Princîpalele prevederi ale proiectului

Prezentul proiect de decizie, este solicitat de către Direcţia Cultură, Turism, Tineret şi Sport a 
Consiliului raional Leova, pentru aprobarea modificărilor la Regulamentul de organizare şi 
funcţionare.

3. Fundamentarea economico-financiară

Implimentarea prezentului proiect de decizie nu presupune cheltuieli financiare suplimentare 
din bugetul raional.

4. Modul de încorporare a acţiunii în cadrul normativ în vigoare

Proiectul de decizie necesită modificarea şi completarea deciziei Consiliului Raional nr. 3.5 din 
25.01.2020..Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a DCTTS din 
subordinea Consiliului Raional”

5. Avizarea şi consolidarea publică a proiectului

în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa deciziei a fost plasat pc 
pagina web a Consiliului raional.

Şef DCTTS Leova Tatiana SAMOILENCO


