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DECIZTE
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nr.02ll3

din 12 iunie 2019
Cu privire la activitatea Serviciului
Raional de Arhivi pentru anul 2018
din cadrul Aparatului Pregedintelui
raionului Hinceqti

in conformitate cu prevederile Legii nr.436 -XVI din 28.12.2006, privind
administralia publicd,locald,, a planului de activitate a Serviciului Raional Arhivd
pentru anul 2018, aprobat de cdtre Agenlia NalionalS a Arhivelor a Republicii
Moldova, Consiliul raional Hinceqti, DECIDE:

l.

Se ia act de Raporlul cu privire la activitatea Serviciului Raional de
Arhivd Hincegti pentru anul 2018 prezentat de geful Serviciul Raional
de Arhivd, dna Zinaida DIJBCEAC (Anexa).
2. Se pune in sarcina gefului Serviciului Raional de Arhivd Hincegti:
- de a asigura condilii optime in depozitele arhivei pentru
pdstrarea dosarelor cu termen perrnanent gi lung de pdstrare;
- de a monitoriza gi supraveghea activitatea arhivelor
departamentale ale instituliilor-surse de completare ale Fondului
arhivistic;
3. Monitorizarea executdrii prezentei decizii se pune in sarcina
Secretarului Consiliului raional Hinceqti, dna Elena MORARU TOMA.

lgor IURCANU

Pregedintele qedinfei
Contrasemneaza
Secretarul
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Elena MORARU TOMA
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Anexa
La Decizia Consiliului raional Hincegti
Nr.02l13 din 12.06.2019
RAPORT

narativ privind implementarea Planului de activitate pentru anul 2018 a
Serviciului Arhivi. raionul Hincesti

Activitatea Serviciului raional este axatd pe conlucrarea cu instituqiile publice
din raion de nivelul unu Ei doi, satisfacerea necesit6lilor persoanelor hzice, care se
adreseazd cu diverse probleme, acordarea asistenfei metodologice persoanelor
responsabile de arhivele departamentale Ei linerea lucrdrilor de secretariat.
Obiectivele principale ale Serviciului rational Arhivd au rdmas aceleagi:
- Asi gurar ea managementului or ganizational,
- Asigurarea integritdtii lrzice a documentelor Fondului Arhivistic,
- Evidenla de stat a documentelor,
- Completarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova,
- Valorificarea documentelor de arhiv6.

in anul 2018 a fost extins spaliul arhivei raionale incd cu un depozit, cu o
incdpere de 24 m.p., care este de rezew6,, a fost reparat tavanul, sistemul de
iluminare, pereJii, instalate uEi.
Arhiva raionald deline un spafiu de I92m.p. Fondul Arhivistic cuprinde
dosarele a 246 fonduri cu un num[r de 46031 dosare, inclusiv cu cele preluate pe
parcursul anului 2018.
Pe parcursul anului 201 8 au fost verificate dosarele a doud fonduri: F . 239
gi F. 84, in total 145 dosare.
In anul 2018 atenlie deosebitd s-a atras arhivelor deparlamentale din
raion.Toate institufiile au fost informate despre importanla credrii comisiilor de
expertizl, care activeazd in cadrul instituliilor permanent, cit Ei in procesul de
ordonare a documentelor. it'r acest context, vreau sd menJionez organizarea
seminarului raional de instruire a tuturor persoanelor responsabile de procesul de
ordonare, a secretarilor noi-angaja\i in funclie etc.
in conformitate cu prevederile art. 2,3,19,40 din Legea nr.880 din22.01.1992
privind Fondul Arhivistic de Stat a Republicii Moldova, a planului de activitate
a Serviciului raional Arhivd, coordonat de AgenJia Na{ionalS a Arhivelor
Republicii Moldova, s-a efectuat controlul complex privind starea arhivelor
departamentale a Direcfiei Statisticd a raionului Hinceqti, a primdriilor Mere;eni,
Stolniceni, Fundul-Galbenei, Sdrata-Galbend, Caracui, Bu{eni, fiind verificate
condiliile de pdstrare ale dosarelor si tinerea lucrdrilor de secretariat in aceste
institulii.
Toate instituqiile-surse de completare a Fondului Arhivistic au fost informate, cd
este important si dispund de spa{iu special amenajat pentru pdstrarea documentelor,
cu stilaje din lemn Ei metalice. S-a men{ionat, cd persoanele responsabile de

arhivele departamentale sd urmdreascd permanent condiliile tehnice de pdstrare a
documentelor:
gradul de umeditate,
iluminarea incdperilor, aerisirea lor, stingdtoare,
nivelul de completare a stilajelor,
verifi carea temperatrii,
existenfa Comisiei de Expertizd Ei Control in institulii,
persoana desemnatd responsabilS prin dispozilia/ordinul
conducdtorului,
completarea corectd a titlurilor dosarelor,
verificarea dosarului vis-a-vi de inscrierile din inventarele aprobate de
Agenfia Nalionald a Arhivelor,
cunoasterea instrucjiunilor cu privire la finerea lucrdrilor de secretariat
si de ordonare a documentelor,
cazuri de pierdere a dosarelor in institulii.

La data de 18 mai 2018 a fost pregitit si organizat un seminar cu tematica:

-

-

Aspecte privind intocmirea Nomenclatoarelor in institufiile-surse de
completare a Fondului Arhivistic, aici pot menfiona cd toate instituliile
au aprobate Ei coordonate nomenclatoare.

Pregdtirea, instrumentarca dosarelor, atit in cadrul seminarului
individual, specialigtii administraliilor publice locale, ale direcfiilor
Consiliului raional, ale instituliilor din raion, au fost cunoscufi cu
confinutul Instrucliunii cu privire la ordonarea documentelor in
or ganizali ile, instituf i i I e q i intreprinderil e Repub lic ii Mo ldov a.
Alta intrebare din cadrul seminarului organizat a fost informarea
angaja{ilor primdriilor cu Instrucgiunile referitor Ia implementarea
Indicatorului-tip al documentelor in administraliile publice, institulii,
organizalii qi intreprinderi din Republica Moldova, Chiqindu, 2016.

Au fost inregistrate 625 solicitdri de la cetdleni si persoane juridice. Referitor
la ,, Completarea Fondului Arhivistic, pdstrarea documentelor qi finerea lucrdrilor
de secretarrat,, pentru a asigura continuitatea pdstrdrii documentelor cu termen
permanent Ei lung de pdstrare trebuie de efectueze odatd la trei ani procedura de
ordonare in fiecare institulie de stat qi nu numai, care se achivaleazd, cu selectarea
documentelor elaborate in procesul de activitate si prezintd interes istoric. Astfel in
planul de activitate pentru anul 2018 au fost incluse 26 institulii care urmau s6
efectueze procedura de ordonare a documentelor pentru anii 2015-2017- au reuqit
26 institufii cu un numdr de 2577 dosare: dintre care cu termen permanent de
pdstrare - 2355 dosare Ei cu termen lung - 222 dosare. S-a acordat asistenld
metodicd

qi

consultativd la toate instituliile care au trecut procedura de ordonare a
documentelor, au flost verificate 72 inventare, intocmite 26 de istorii a fondurilor.
Toate instituliile au primit avize de aprobare a inventarelor de la Agenlia Nafionald
a

Arhivelor.

Paralel cu procedura de ordonare s-a efectuat examinarea qi coordonarea
Negrea,
Nomenclatoarelor urmdtoarelor institulii: Primdria MereEeni, C51m6!ui,
Macari 9i Olga
Sofia, Nemfeni, Leuqeni, Cotul Morii, PaEcani, Notarilor Veronica
Murzac,Direclia Asistenla Sociala Ei Proteclie a Familiei.
Obiectivul ,,Evidenla de stat a documentelor,, se referd la preluarea dosarelor,
arhiva raionald'
care se efeclueazd in f,recare an Ei este un indice important pentru
sunt
De la toate instituliile care sunt surse de completare a Fondului Arhivistic
preluate dosarele cu termen expirat de pdstrare'
stat
Ad-irrirtraliile publice locale de nivelul intii transmit dosarele la pdstrare de
dupd 10 ani'
dupd 5 ani de afiare in institulie, serviciile, direcliile, Consiliul raional
prin intermediul circularelor au fost informate toate instituliile care au fost
lacate au fost
incluse in planul de activitate pentru anul 2018, in numdr de 51, de
preluate g99 dosa.e. Au fost completate 51 procese-verbale de primire-transmitere,
Arhivelor'
semnate de ambele p6r!i gi aprobate de Agenlia Na{ional6 a
de
Activitatea Serviciilor raionale de Arhivd in fiecare an este rnonitorizatd
Agenliei
Agenlia NalionalS a Arhivelor. in conformitate cu Hotdrirea colegiului
Nllionale a Arhivelor din Republica Moldova din27 februarie 2019
serviciilor raionale de
,,Cu privire la rezultatele activitalii arhivelor centrale,
c5'
arhiva/UTA G6g6u zia din Republica Moldova in anul 2018,, este menlionat,
planificali cu 100
Serviciul raional Arhiv6 Hinceqti a realizat indeplinirea indicilor
o/^

/v.

Arhivh
La capitolul preluarea documentelor la pdstrare de stat Serviciul raional
au fost preluate
a menlinui u".luqi rezultat - l0O% , comparativ cu anul 2017,
conformitate cu
toate dosarele de la instituliile care ulrnau s[ le transmita in
legislalia in vigoare.
Al doilea obiectiv foarte important in activitatea Serviciului este ordonarea
documentelor in institulii, la fel a fost indeplinit 100 %'
Activitatea Serviciului se manifesta 9i prin efectuarea qi eliberarea
pe originalul
certificatelor cu caracter social juridic, extrase, copii de
a membrilordocumentului, acte ce confirmd activitatea de munc6 a solicitanlilor,
in acte
participanli la prtval\zarca spaliului locativ, vizarea solicitanlilor
de a valorifica
administrative all institu{iilor. d-uu o.gun tzat vizite cu doritorii
obiectivul ce prevede
documentele de arhiv6, aceste activitSli au fost prevdzute in
val ori frc area do cumentel0r F ondului Arhivi sti c.
pe parcursul anulu i 2018 am participat la cursuri, seminare, intruniri instructiva
metodice organrzate de cdtre Consiliul raional' Agenlia Nalionala a Arhivelor
Republicii lrtoldova gi Academia de Ad rinistrare public6'
Ex. $eful Serviciului Raional
Arhivd
Contrasemneazd :
Secretarul
Consiliului raional Hinc

Zinaida DUBCEAC

Elena MORARU TOMA

