
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL 
LEOVA PAMOHHLIH COBET JIEOBA

PECnYBJIHKA MOJ 1/1,0BA

DECIZIA nr.4.25
din 13.05.2021 or.Leova

“Cu privire Ia modificarea unor anexe ale 
deciziei nr.2.2 din 19.12.2019 “Cu privire Ia 
aprobarea organigramei şi statelor de personal 
ale aparatului preşedintelui raionului şi 
subdiviziunilor Consiliului raional”

In temeiul art.43 alin.(l) lit.(a) al Legii nr.436 din 28.12.2006 “privind administraţia publică 
locală”, capitolul VI Procedeele tehnice Aplicabile Actelor Normative Secţiunea I Modificarea şi 
Completarea actului normativ al Legii nr. 100 din 22.12.2017 “Cu privire la actele normative” în 
scopul reglementării activităţii subdiviziunilor subordonate Consiliului raional, Consiliul Raional 
Leova,

1. Se modifică anexele la decizia nr.2.2 din 19.12.2019 “Cu privire la aprobarea organigramei şi 
statelor de personal ale aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului 
raional” după cum urmează:

1.1. Anexa nr.7 “Organigrama Direcţiei Învăţămînt” modificată conform anexei nr.5 la decizia 
nr.5.3 din 10.12.2020 (anexa nr. 1).

1.2. Anexa nr.8 “Organigrama Direcţiei Cultură, Turism, Tineret şi Sport” modificată conform 
anexei nr.3 la decizia nr.5.3 din 10.12.2020 (anexa nr.2).

1.3. Anexa nr.20 “Structura statelor de personal ale serviciilor pe lîngă Direcţia Învăţămînt” 
modificată conform anexei nr. 10 la decizia nr.5.3 din 10.12.2020 (anexa nr.3).

1.4. Anexa nr.18 “Structura şi statele de personal ale serviciilor pe lîngă Direcţia Cultură, 
Turism, Tineret şi Sport” modificată conform anexei nr.8 la decizia nr.5.3 din 10.12.2020 
(anexa nr.4).

2. Prezenta decizie întră în vigoare din data plasării în Registrul de Stat al Actelor Locale.
3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului, dl Nicolae

DECIDE:

Priţcan.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional Svetlana Lupu

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului raiona) Elena Copoţ

Elena
Прямоугольник

Elena
Прямоугольник

Elena
Прямоугольник



O rganigram a Direcţiei învăţăm ân t

Elena
Прямоугольник



Anexă nr\l
la decizia Consiliului raional Leova

nr.4.25 din 13.05.2021

Cămin pentru liceeni - 6,0

Elena Copoţ

Elena
Прямоугольник



Anexa nr.2
la decizia Consiliului raionai Leova

nr. 4.25 din 13.05..2021

Organigrama Direcţiei Cultură, Turism, Tineret şi Sport Leova

Secretarul Consiliului raional Elena Conot

Elena
Прямоугольник



Anexă nr. 3
la decizia Consiliului raional Leova

4.25 din 13.05.2021

Structura şi statele de personal ale serviciilor pe lîngă
ndirecţia învăţământ

Denumirea funcţiilor Codul Numărul de unităţi
funcţiei

Serviciu de deservire a transportului

Şef serviciu alte domenii ps 1
Inginer principal pdtafap 1
Şofer pa 16
însoţitor de autobuz ps 7
Total subdiviziune structurală 25

Cămin pentru elevi-liceeni
Şef pdtafap 1
Pedagog social ps 0,5
Funcţionar de serviciu pa 3
îngrijitor de incaperi pa 1
Muncitor auxiliar pa 0,5
Total subdiviziune structurală 6,0

Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică
Şef serviciu pdtafap 1
Pedagog educaţie preşcolară ps 1
Pedagog învăţămînt primar Şi secundar 
general

ps 1

Psiholog ps 2
Logoped ps 1
Psihopedagog/Pedagog preuniversita r ps 2
Şofer pa 1
Îngrijitor de încăperi pa 0,5
Total subdiviziune structurală 9,5

Tabara de odihnă si întremarea sănătăţii copiilor si adolescenţilor
Şef de tabără/ director pdtafap 1
Acompaniator ps 1
Asistent medical ps I
Bucătar -se f pa 1
Bucătar pa 2
Ajutor de bucătar pa 2
Îngrijitor de incăperi pa 3,5
Sora gospodină (econoamă) pa 1
Maşinist la maşina de spălat pa 1,5
Grădinar pa 1
Muncitor auxiliar pa 1
Intendent pa 1
Paznic pa 3

metodist ps 1
Conform 

HG nr.334 
din

29.04.2009



Educator ps 17,5
Instructor educaţia fizică ps 1
Metodist cultura fizică şi sport ps 1
Metodist pentru turizm ps 1
Total subdiviziune structurală 41,5

T a b a r a  d e  o d i h n ă  d i n  s.  H a n a s ă n i i  N o i
Paznic pa 4
Total subdiviziune structurală 4

Şcoala Sportivă Raională Leova
Director pdtafap 1,0
Antrenor ps 12
Paznic pa 2,0
Măturător pa 1,0
îngrijitor de încăperi pa 0,5
Total subdiviziune structurală 16,5

Notă: 1. Educator -  17,5 unităţi, pentru fiecare echipă de copii (7 echipe a câte 25 copii) se stabileşte 2 unităţi de 
educator.

Pentru fiecare 2 echipe se prevede suplimentar o unitate de educator de schimb (la 2 grupe un educator de 
schimb; la 7 grupe -  3,5 educatori de schimb) Total -  17,5 educatori.

2. Instructor-metodist pentru cultură fizică şi sport -  1 unitate, dacă tabăra dispune de piscină de înot, se 
stabileşte unitatea de instructor-metodist pentru cultură fizică şi sport.

Secretarul Consiliului Raional Elena Copoţ

Elena
Прямоугольник



Anexei nr. 4 
La decizia Consiliuui raional Leova

Nr.4,25 din 13.05..2021

Structura şi statele de personal ale serviciilor pe lângă 
Direcţia Cultură, Turism, Tineret şi Sport

Denumirea funcţiei Numărul de unităti Codul funcţiei
Centrul de Tineret

Administrator reţea de calculatoare 
superior

1 ps

Total subdiviziune structurală 1 ps

Biblioteca Publică raională,, Valeriu Maitei”
Director 1 pdtafap
Bibliotecar principal 1 ps
Bibliotecar 5 ps
îngrijitor spaţii verzi 0,75 pa
Muncitor auxiliar 0,25 pa
îngrijitor încăperi de serviciu 2,85 pa
Total subdiviziune structurală 10,85

Muzeul de Istorie şi Etnografie
Director 1 pdtafap
Muzeograf 0,5 ps
îngrijitor încăperi de serviciu 0,5 pa
Total subdiviziune structurală 2

Şcoala de Arte „Petru şi Ion Teodorovici”
Director 1 pdtafap
Director adjunct 0,5
Director adjunct - filiala Iargara 0,125
Director adjunct- filiala Sărăteni 0,125
îngrijitor încăperi de serviciu 2,0 i pa
îngrijitor încăperi de serviciu - filiala 
Iargara

0,5 pa

/\

îngrijitor încăperi de serviciu - filiala 
Sărăteni

0,25 pa

Paznic 2,0 pa
Muncitor necalificat 1,0 pa
Şofer 1,0 pa
Total subdiviziune structurală 8,5
Cadre didactice Conform planului de 

învăţământ

Secretarul Consiliului Raional

Elena
Прямоугольник


