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din 23 august 2019 nr. 03/12

Cu privire la activitatea Serviciului Raional de ArhivI cu arhivele
departamentale din raion pentru perioada de timp 2015-2018 gi 4 luni
ale anului2019

in conformitate cu prevederile Legii nr.880 din22.0f .Dg2 privind Fondul Arhivistic
al Republicii Moldova Ei inbaza Informaliei Agenfiei Nalionale a Arhivelor ,,Cu privire
la activitatea Serviciului Raional de Arhivd cu arhivele departamentale din raion pentru
perioada de timp 2015-2018 qi 4luni ale anului2019,, nr.01-18/132 din 09.08.2019, in
temeiul aft. aft.43, alin.(2), 46, alin.(l) Legii nr.436 -XVI din 28.12.2006, privind
administrafia publicd locald Consiliul raional Hinceqti, DECIDE:

1. Se ia act de Raportul $efului Serviciul Raional de Arhivd ,,Cu privire la
activitatea Serviciului Raional de Arhivi cu arhivele departamentale din raion
pentru perioada de timp 2015-2018 qi 4 luni ale anului 2019,, (Anexa).

2. Se pune in sarcina Eefului Serviciului Raional de Arhivd Hinceqti:
- sd menfini qi sd asigure realizarea calitativd a sarcinilor din planul

anual de acfiuni;
- sd continue sd desfrgoare anual controale complexe ale stdrii arhivelor

departamentale ( anual l0-20yo din numdrul total de institulii), a

comisiilor de expertizd qi lucrdrilor de secretariat in instituliile din Lista
nr.1;

- sd desfrqoare controale de verificare a existentului gi stdrii ftzice a

dosarelor ordonate qi pdstrate in arhivele departamentale;
- si planifice coordonarea anualS a Nomenclatoarelor concrete a

dosarelor instituliilor-surse de completare a Fondului Arhivistic;
- sd organizeze si in continuare seminare cu persoanele responsabile de arhive

si lucrdri de secretariat.
3. Monitorizarea executirii prezentei decizii se pune in sarcina Secretarului

Consiliului raional Flince;ti, dna Elena MORARU TOMA.

Preged intele qedin{ei:

Contrasemneazd:
li)il

Secreta rul Consiliului Raionai),
'-_,i

Alexandru MEGHERBA

Blena MORARU TOMA



Anexa
La Decizia Consiliului Raional

Nr.03/11 din 23.08.2019

RAPORT
Cu privire la activitatea Serviciului de arhivi Hinceqti cu arhivele departamentale din

raion pentru perioada de timp 2015-2018 gi 4luni ale anului 2019

in perioada 15-19 aprilie 2019, conform planului de activitate al Agenjiei Nafionale a

Arhivelor a fost efectuat un control complex al activitdfii Serviciului raional de arhivf, Hinceqti
(ir-r continuare Serviciul) cu institufiile-surse de completare pentru perioada de timp 2015-2018
gi 4 luni ale anului curent.

Serviciul este o subdiviziune a Consiliului raional Hinceqti qi funcfioneazd in
conformitate cu legislafia arhivisticd in vigoare Ei Regulamentul sdu de organizare coordonat
cu S.S.A. 9i aprobat prin dbcizia Consiliului raional nr.05124 din 07. 12.2016.

In structura Serviciului, conform schemei de incadrare aprobatd. activeazd,2 unitdfi: qeful
Serviciului, gi specialistul.

Informafia cuprinde o analizd a stdrii arhivelor gi lucrdrilor de secretariat in raion, in
perioada de referin![ efectuatd atdtinbaza planurilor anuale de activitate gi a d[rilor de searnd
aprobate de cdtre Serviciu, c6t gi in rezultatul controlului efectuat in 18 institu(ii-surse de
completare a Serviciului raional de arhivd.

Colaborarea cu institufiile-surse de completare a fost desfdguratd de cdtre Serviciu in
corespundere cu Listele nr.l a Fondului arhivistic de stat (F.A.S.) si Fondului arhivistic obgtesc
(F.A.O.) aprobate: in anii 2015-2016 - cu 67 institufii (63 institufii ale F.A.S. qi 4 institufii ale
F.A.O.), in anul 2017 - cu 65 institufii (61 institulii ale F.A.S. qi 4 institulii ale F.A.O.), ca
urmare a excluderii din Lista nr.1 a F.A.S. a 2 institufii: Filiala HinceEti a Camerei Inregistrdrii
de Stat a Ministerului Justifiei al Republicii Moldova, potrivit Hotdrdrii Guvernului Republicii
Moldova nr.3l4 din 22.05.2017 qi Inspectoratul Fiscal de Stat, potrivit Legii nr.28l din
16.12.2016 qi Ordinul Ministerului Finantelor nr.39 din 30.01 .2017 in anii 2018-2019 - cu 65

institulii (61 institufii ale F.A.S. si 4 institufii ale F.A.O.), ca urmare a includerii in Lista nr.1 a
F.A.S. a 1 institu{ie - Notarul Bulgac Svetlana Ei excluderii din Lista nr.1 a F.A.S. a Centrului
de Sdnatate Publicd Hinceqti, potrivit Hotdrdrii Guvernului Republicii Moldova nr.705 din
06.09.2017 gi Hotardrii nr. 1090 din 18.12.2011 .

La cornpartimentul cu privire la ordonarea documentelor din institufiile-surse de
completare, conform anahzei planurilor de activitate $i a ddrilor se seamd pentru perioada
raportatd, s-au constatat urmdtoarele performanle :

in anul 2015 a fost planificatd ordonarea a 574 dosare pentru anii 2012-2014 in 24
institulii; de facto au fost ordonate 1048 (183%) dosare pentru an1i2012-2014in27 institufii,
inclusiv 24(100%) institu{ii conform planului;

pentru anul2016 a fost planificatd ordonarea a645 dosare pentru anii2012-2015 in2I
institufii; de facto au fost ordonate l4I0 (2190%) dosare pentru anti2013-2015 in 29 institu{ii,
inclusiv 21(100%) institufii conform planului;

pentru anul 2017 a fost planificatS ordonarea a 630 dosare pentru anli 2014-2016 in ll
institufii; de facto au fost ordonate 1183 (188%) dosarepentru anii2013-2017 in22 institu{ii,
inclusiv 17 (100%) institufii conform planului;

pentru anul 2018 a fost planificatd ordonarea a670 dosare pentru anii 2015-2017 in2l
institulii; de facto au fost ordonate 2355 (351%) dosare pentru anli2015-2017 in26 instituJii,
inclusiv 2l (100%) institufii conform planului; in cele 4 luni ale anului 2019 nt a fost ordonatd



nici o institulie din cele 21 institufii planificate. In perioada de p6nd la $edinfa Colegiului din
03.08 2019 au fost ordonate qi aprobate de Agenfia Nalionala a Arhivelor inventarele qi
istoricul a 15 institufii din planul de activitate.

Analizdnd informafia de mai sus, remarcdm cd institu{iile planificate la ordonare in anii
2015-2018 atestd un indice de performan!6, qi anume 100%. Pentru indicii ce se referd la
nunrdrul de dosare ordonate, remarcdm o cregtere pozitivEt de la I83% in anul 2015,pindl.
351% in anul 2018.

in perioada de raportare au fost in total efectuate:
19 (83%) controale complexe privind starea arhivelor departamentale, comisiilor de

expertizd gi lucrdrilor de secretanat in institu{iile surse de completare din 23 planificate pentru
anii 2015-2019, comparativ cu perioada 2006-2008, unde au fost efectuate 17 controale
complexe din 14 planificate.

4 (61%) controale privind lichidarea lacunelor depistate in urma celor complexe din 6
planificate pentru anii 2017-2019, comparativ cu perioada 2006-2008, unde nu au fost
ef-ectuate asemenea controale.

9 (100%) controale de verificare a existentului gi stdrii frzice a dosarelor ordonate gi
pdstrate in institufii, din 9 planificate pentru anii 2015-2019, comparativ cu perioada 2006-
2008, unde au fost efectuate 3 controale de verificare a existentului;

au fost examinate gi coordonate nomenclatoarele concrete ale dosarelor pentru anii 2014-
2018 din 26 institufii, fiind 28 planificate pentru anii2014-2019, comparativ cu perioada 2006-
2008, unde au fost examinate gi coordonate 23 nomenclatoare planificate;

au fost organrzate gi desfrgurate 8 (100%) seminare cu persoanele responsabile de arhive
gi lucrdri de secretariat din institufiile-surse de completare, comparativ cu perioada2006-2008,
unde au fost efectuate 6 seminare;

a participat la qedin{ele Consiliului raional pun6.nd in discuJie subiectul privind starea
arhivelor gi lucrdrilor de secretariat in institutiile surse de completare, fiind planificate 2

sedinfe pentru anri 2016,2018.
Acfiunile Serviciului au fost axate pe realizarea indicilor de bazd,, ordonarea dosarelor

conform termenelor stabilite. Ca rezultat, vis-a-vis de numdrul de institu{ii gi respectiv de
dosare, in perioada supusd controlului, au fost ordonate in termene 5996 dosare pentru anii
20015-2018 in institufiile -surse de completare a Fondului Arhivistic.

in acest context, ponderea instituliilor, docurnentele cdro ra ar fost ordonate in termenele
stabilite a constituit: I00o/o in anul 2015 (63(100%) instituJii ale F.A.S. qi a @l%) institulii ale
F.A.O.;

in anul 2016 se atestd o descrestere a acestui indice, gi anume 96% (60(95%) institulii ale
F.A.S. 9i a (100%) instituJii ale F.A.O.;

incepdnd cu anii 2017-2018 se atestd din nou o crestere semnificativd a acestui indice, qi

anume: 100% (61(100%) institufii F.A.S. gi a (100%) institufii ale F.A.O.; La compartimentul
dat, comparativ cu perioada precedentil 2006 (59%) - 2007 (72%) qi primele 4 luni ale anului
2008 (16%), observdm o creEtere semnificativd a acestui indice in ultirnii ani.

in rezultatul dirij[rii gi rnonitorizdrii calitdlii tinerii lucrdrilor de secretariat gi stdrii
arhivelor departamentale in raion, in prezent toate institufiile (100%) din Lista nr.1 dispun de
nomenclatoare concrete ale dosarelor pentru anii2014-2019, coordonate de cdtre Serviciu, 59
institufii (9I%) au numite prin acte administrative ale conducdtorilor persoane responsabile de
arhiva qi lucrari de secretariat, inclusiv 5 (8%) institutii au lucrdtori titulari, care activeazd in
baza regulamentului arhivei departamentale coordonat cu qeful Serviciului; 52 (80%) institufii
au create cornisii de expertizd (C.E.),39 (60%) institulii dispun de depozite destinate pdstrarii
docunlentelor.

Evaluarea stdrii arhivelor gi tinerii lucrdrilor de secretariat in raion a fost realizatd gi in
baza eontroalelor efectuate in 18 instituJii-surse de completare ale Serviciului (Consiliul
raional, Judecdtoria, Primdriile or. Hinceqti, com. Mereqeni, com. Sdrata-Galbend, s. Caracui,



s. Stolniceni, cotn. Bozieni, Direcfia asistenfa socialS Ei protecfia familiei, Direcfia finan{e,
Direc{ia pentru statisticS, Direcfia invafdm6nt, DirecJia culturd si turism, Direclia economie si
cooperare transfrontalierl, Intreprinderea pentru silviculturd ,,Hinceqti-Silva", Procuratura,
Notar Macar Veronica, Notar Murzac Olga).

in rezultatul verificdrii institutiilor sus men{ionate s-a constatat: 8 institulii au persoane
responsabile de arhive gi lucrdri de secretariat numite prin acte administrative ale
conducdtorilor: Consiliul raional (secretarul Consiliului raional si secretarul-administrativ),
.Tudecdtoria (qeful de arhivd gi arhivarul), Primdriile or. Hinceqti (arhivarul qi secretarul), com.
Sdrata-Galbend, s. Caracui, s. Stolniceni (secretarul Consiliului local), Direcfia invdfdmdnt
(arhivarul cumuleazd qi func{ia de secretar, care la moment se afld in concediu de maternitate),
Notar Macar Veronica (secretarul), in 10 institulii persoanele responsabile de arhive qi lucrdri
de secretariat sunt: Direcfia asistenfi sociald gi protecfia familiei (lucrdtorul social), Direcfia
finanfe (specialistul principal Ei secretarul-dactilograf), Direcfia pentru statisticd (contabilul),
Direcfia culturd si turism (specialistul de la resurse umane), intreprinderea pentru silviculturd
,,Hincesti-Silva" (specialistul de la resurse umane), Primaria com. Bozieni (perceptorul fiscal
asigurd interimatul funcfiei de secretar al Consiliului local, persoana responsabild se afld in
concediu de maternitate), Prirndria com. Meregeni (prirnarul, pentru cd secretarul a demisionat
recent), Procuratura (specialistul principal), Notar Mtrzac Olga (notarul); Direc{ia economie qi
cooperare transfrontaliera (specialistul principal); toate dispun de Regulamentul arhivei
departamentale coordonat cu geful Serviciului, 15 institu{ii dispun de nomenclatoare concrete
ale dosarelor aprobate pentru anii 2015-2020, coordonate de cdtre Serviciu qi extrase ale
acestora in subdiviziunile structurale; 15 institufii au semnate ordine (dispozifii) privind
crearea Cornisiei de expertizd gi respectiv, dispun de Regulamentul Comisiei de expertizd.

Persoanele responsabile de linerea lucrdrilor de secretariat din institu{iile nominalizate
dispun de instrucfiuni de serviciu aprobate, aplicindu-le in practica de lucru. Documentele
administrative se intocmesc pe formulare executate la computer: 8 institutii (Consiliul raional,
Prirndriile com. Mereqeni, corn. Sdrata-Galbend, s. Caracui, s. Stolniceni, com. Bozieni,
Direcfia finanfe, Direc{ia invafam6nt) utilizeazd. doar formularul pentru scrisoare, 5 institufii
(Prirnaria or. Hinceqti, Direcfia asistenfd socialS qi protecfia familiei, Direclia pentru statisticS,
Direclia culturd qi turisrn, Intreprinderea pentru silviculturd ,,Hinceqti-Silva") utllizeazd,
fbrmularul pentru scrisoare qi cel special, 4 institufii (Judecdtoria, Procuratura, Notarul Macar
Veronica, Notarul Mrnzac Olga) utrlizeazd blanchete specifice institufiei, I institufie (Direcfia
economie gi cooperare transfrontalierl) utllizeazl" blancheta Consiliului raional. EvidenJa
corespondenfei se efectueazd in registre speciale, tipografic executate corect (Consiliul raional,
Judecdtoria, Prirnariile or. Hinceqti, com. Mereqeni, com. Sdrata-Galbend, s. Caracui, s.

Stolniceni, com. Bozieni, Direcfia asistenjd sociald gi protecfia familiei, Direcfia finanfe,
Direclia pentru statisticf,, Direcfia invdfdmdnt, Direcfia culturd si turism, Procuratura, Notar
Macar Veronica, Notar Murzac Olga). Intreprinderea pentru silviculturd ,,HinceEti-Silva"
dispune de registre tipografice, c6t gi manuale. Acestea se completeazd sistematic, conform
rubricilor. Direcfia economie si cooperare transfrontalieri nu dispune de astfel de registre.

11 institufii controlate dispun de depozite de arhivd (Consiliul raional, Judecdtoria,
Prim[riile or. Hinceqti, com. Mereseni, com. Sdrata- Galbend,, s. Caracui, s. Stolniceni, corn.
Bozieni, Direcfia asistenld sociald si proteclia familiei, Direclia finanfe, Direcfia pentru
statisticd, Direcfia invdfamdnt, Direcfia culturd si turism, Intreprinderea pentru silviculturd
,,Hincesti-Silva", Procuratura, Notar Macar Veronica, Notar Murzac Olga):

Primiria orasului Hinceqti dispune de o inclpere de arhiva de 36 m2, situatd in subsolul
cladirii. Aceasta este uscat6, protejata de pitrunderea luminii. Sunt instalate stelaje metalice,
usa de lemn, este extinctor, aparat de mdsurare a temperaturii gi umiditalii, sistem de ventilafie,
dispune de spafiu de rezewd. Nu dispune de larnpi cu incandescenfd acoperite.

Direc{ia invi{imfint dispune de un depozit de arhivd in subsolul clddirii de aproximativ
20 m2, este uscat, intunecat, in incdpere sunt stelaje metalice gi de lemn, la intrare uqa de



terrnopan, este extinctor, sistem de ventilafie. Nu este sistem anti foc si antiefraclie, aparat de
mdsurare a temperaturii qi umiditdlii, ldrnpi cu incandescenta acoperite. Institu{ia nu dispune de
spa{iu de rezewd.

De o incdpere de arhivd de aproximativ 24 m2 dispune qi Consiliul raional. incdperea este
uscatd, luminoasd, dotatd cu stelaje metalice cu rafturi de lemn, lampi cu incandescentd
acoperite, este extinctor, aparat de mdsurare a temperaturii qi umiditatii, sistem de ventilalie,
ugd de metal, este spafiu de rezew\,.

Direc{ia asisten{i sociall qi protec{ia familiei dispune de 2 inciryeri de arhivd: una din
ele de 21 m2 Ei respectiv, 20 m2 (se^ pastre azd cererlle cu caracter social pe localitdjile
raionului), ambele se gdsesc in subsol. Incdperile sunt uscate, intunecate, sunt instalate stelaje
metalice cu rafturi de lemn, prelucrat cu solufie anti incendiara. in ambele incdperi este
extinctor, aparat de mdsurare a temperaturii qi umiditalii, sistem de ventilafie, ldmpi cu
incandescenta acoperite, ugi de metal. Institulia dispune de spafiu de rezerv6,.

O incf,pere de arhiva de 48 m2 are Direcfia finan{e. Aceasta este uscat6, intunecatS, sunt
instalate stelaje de lernn Ei stelaje metalice vopsite cu rafturi de lemn, in incdpere este

extinctor, sistem de ventilalie, aparat de mdsurare a temperaturii qi umiditdJii, uga este de
metal, larnpi cu incandescentd acoperite, dispune de spafiu de rezervd..

La Direc{ia pentru statistici incdperea de arhivd are 16 m2, este uscatd, intunecatd,
gearnurile sunt acoperite cu jaltzele, incdperea este dotatd cu dulapuri bine inchise, nu
pdtrunde praful, este aparat de mdsurare a temperaturii Ei umiditafii, ldmpi cu incandescenta
acoperite, foloseqte geamul ca sistem de ventilafie, uqd de lemn. Nu este extinctor, institufia nu
dispune de spa{iu de rczervd.

Direc{ia culturi qi turism dispune de un depozit de 12 m2 uscat, luminos. incdperea
necesitd reparafie, fiind plantfrcatd la vard. Sunt instalate stelaje de lemn, lemnul nu este
prelucrat cu solufie anti incendiard, este extinctor, lSmpi cu incandescenJd acoperite, ca sistem
de ventila{ie folosegte gearnul, u;a de lemn. Nu dispune de spafiu de rezewd,.

La Intreprinderea pentru silviculturi ,rHinceqti-Silva" sunt 2 incdperi de arhivd de 25

m2ll2 m2-, sunt uscate, intunecate, sunt instalate stelaje de metal cu rafturi de lemn, este

extinctor, aparat de mdsurare a temperaturii si urniditdfii, uqa de termopan, ldrnpile nu sunt
acoperite cu plafoane, ca sistem de ventila{ie a fost fbcutd o gaurd in perete. Este supraveghere
video.

Depozitul Primiriei comunei Mere;eni este de aproximativ 9 m2, fiind uscat, intunecat,
sunt instalate stelaje de lemn, dispune de extinctor, lumina cu incandescentd acoperitd, este

aparat de mdsurare a temperaturii qi umiditafii, sistern de ventilafie, uqa este de lemn.
Primiria comunei Sirata-Galbeni dispune de o incdpere de arhivd de 10 m2 uscatd,

protejat5 de pdtrunderea luminii. Sunt instalate stelaje rnetalice cu rafturi de lemn, uqa de

termopan, este extinctor, aparat de rnisutare a temperaturii gi umiditdtii, folosegte geamul ca

sistem de ventilafie, dispun de spafiu de rezervd. Nu dispune de ldmpi cu incandescenta
acoperite, sistem anti foc Ei antiefracfie.

Primiriile satului Caracui qi satul Stolniceni dispun de incdperi mici de arhivd de 6 m2.

Aceasta sunt uscate, intunecate, au extinctoare, aparat de mdsurare a temperaturii gi umiditdfii,
larnpi cu incandescenfd acoperite, ca sistem de ventilaJie este folositd uga gi geamul, uqi de

lernn, dispun de spafiu de rezervd Sunt instalate stelaje metalice cu rafturi de lemn la Primaria
s. Caracui qi respectiv, stelaje de lemn vopsite la Primdria s. Stolniceni.

12 m2 are incdperea de arhiva a Primiriei comunei Bozieni, aici fiind pdstrate
documentele colhozurilor qi sovhozurilor localitdfii. Aceasta este uscat6, intunecatd, sunt
instalate stelaje de metal, in inclpere este extinctor, aparat de mdsurare a temperaturii gi

umiditafii, uqa este de lemn, geamul qi uqa sunt folosite ca sistem de ventilajie, dispun de

spa{iu de rezervd..



De 3 incaperi de arhivd dispune Judecitoria, una din ele de 15 m2 , a doua - 32 m2 qi
respectiv, 20 m2 (in subsol). incaperile au ca sistem de securitate instalat sistemul de alarmd
anti foc gi antiefractie, supraveghere video, control acces. Sunt uscate incdperile, intunecate,
usile sunt de metal, in toate incdperile sunt instalate rafturi mobile, au aparat de mdsurare a

temperaturii si urniditdfii, sistem de ventilalie, ldmpi cu incandescenfd acoperite. Institu{ia nu
dispune de spafiu de rezervd,, deoarece au fost preluate qi dosarele Judecdtoriei Ialoveni. Este o
arhivd-rnodel pentru alte institulii.

Inciperea de arhivd a Notarului Macar Veronica este de 12 m2, uscatd, intunecatd, sunt
instalate stelaje metalice, are extinctor, aparat de mdsurare a temperaturii si umiditdfii, sistem
de ventilalie, ldmpi cu incandescentd acoperite, uga de metal acoperitd cu lemn. Nu dispune de
spa{iu de rezervd,.

La Procuraturi sunt 2 incdperi de arhivd de aproximativ 9 m2124 m2, uscate, intunecate,
sunt instalate stelaje de lemn si de rnetal cu rafturi de lemn, este extinctor, uqa de metal, lSmpi
cu incandescenta acoperite, este sistem de ventilafie qi aparat de mdsurare a temperaturii qi
urniditafii.

Notarul Murzac Olga dispune de o incdpere de arhiva de 16 m2 uscatd, nu este protejatd
de pitrunderea luminii. Sunt instalate stelaje de lemn, uqa de lemn, este extinctor, aparat de
mdsurare a temperaturii gi umiditdfii, lSmpi cu incandescentd acoperite, foloseEte geamul ca
sistem de ventilafie. Nu dispune de spafiu de rezerv\,.

Concornitent a fost efectuat gi un control de verificare parliall, a existentului in arhivele
deparlamentale ale Consiliului raional, Primariile or. Hincegti, com. Mereqeni, com. Sdrata-
Galbend, s. Caracui, s. Stolniceni, com. Bozieni, Direcfiei asistenfd sociald qi protecfia familiei,
Direcliei finanfe, Direc{iei pentru statisticd, Direc{iei invdfdm6nt, Direcfiei culturd qi turism,
Intreprinderii pentru silviculturS,,Hincesti-Silva", Procuraturii.

In arhiva Direc{iei invi(imffnt au fost verificate: Documente (acte, rapoarte, note
infbrmative) referitoare la inspecfiile frontale, curente, tematice pentru anul 2017; Rapoarte
anuale de activitate a comisiei rnedico-psiho-pedagogice pentru anii 2015-2017; Planul anual
de activitate al Comitetului sindical pentru anii 2015-2017. Dosarele erau in stare bund,
intocmite conform cerintelor, copertate, titlurile dosarelor, numdrul filelor corespundeau celor
din inventar, era indicat indicele pe toate dosarele, foile de certificare erau prezente.

La Consiliul raional dosarele sdnt in stare bund, intocmite conform cerinJelor, copertate.
'fitlul dosarelor Ei numerotarea filelor corespunde cu inventarul, era indicat indicele, titlul
dosarului, termenul de pdstrare, inscrierea de totalizare complet[. Vreau sd men{ionez cd, unele
dosare copertate au lipita o fila de asupra copertei, unde sunt indicate datele care ar trebui sd se

regf,seascd pe copertd. Au fost verificate: Acorduri de colaborare gi parteneriat ale consiliului
raional HinceEti pentru anii 2015-2016; Dispozi[lile preqedintelui raionului cu privire la
activitatea debazd pentru anul2016 (vol.1-3); Proces-verbal al gedinJelor Consiliului raional gi

deciziile acesteia pentru anul 2016 (vol.1-6); Documente (reztmate, anahze, inforrnafii)
privind starea lucrului de examinare apett\iilor cetdfenilor pentru anii 20Il-2012.

In arhiva Direc{iei asistenfi sociali gi protecfia familiei au fost verificate, in
conformitate cu Inventarul: Documente (note informative, rapoarte, procese-verbale) privind
solufionarea litigiilor gi drepturilor asupra copiilor gi decdderea din drepturile pdrinteqti pentru
antl 2015 (vol.2-7); Raport statistic anual al Serviciului de ingrijire sociald la domiciuliu
pentru anii 2013-2015; Ordine. decizii, dispoziJii qi alte documente ale organelor ierarhic
superioare referitoare la activitatea Direcfiei pentru anul 2014. Era indicat indicele, termenul
de pdstrare, datele extreme, numdrul de file corespund celor din inventar, numerotarea in
partea de jos a filei, lipsegte foaia de certificare, dosarele copertate au lipit5 o fild de asupra
coperter.

In rezultatul verificdrii dosarelor Direc{iei finanfe, Direc{iei pentru statistici qi Direc,tiei
cufturi qi turism s-a constatat cd toate dosarele au fost perfectate, fiind inchise in lucrdri de



secretariat, titlul complet al dosarului conform nomenclatorului, sunt indicate datele extreme,
termenul de pdstrare, indicele, numdrul filelor corespunde inventarului, sunt prezente file de
certificare. De mentionat cd la toate institu{iile, datele care ar trebui sd se regdseascd direct pe
copertd sunt sc^rise la calculator pe o fild lipitA de asupra copertei.

In arhiva Intreprinderii pentru silviculturi ,,Hincegti-Silva" au fost verificate: Ordine
ale directorului intreprinderii cu privire la activitatea de bazd pentru anul 2014; Statele de
personal ale intreprinderii pentru anul 2015; Raport statistic anual al intreprinderii cu privire la
muncd (F nr.l-m) pentru anul 2015 gi din inventarul nr.2-ST a fost verificat Registrul de
evidenla a suprafefelor iesite de sub tdieri produse principale (rase) pentru anii 2014-2015.
Dosarele acestei institufii sunt intocmite conform cerintelor, copertate, titlurile dosarelor,
numdrul filelor corespundeau celor din inventar, era indicat indicele, termenul de pdstrare pe
toate dosarele, foile de certificare erau prezente, numerotarea cu creionul.

In arhiva Primiriei or. Hince;ti am verificat: Dispozilii ale primarului cu privire la
activitatea debaz6, pentru anul2015; Procese-verbale ale qedinlelor consiliului local si deciziile
anexate pentru anul 2015 (2 volurne); Rapoarte statistice anuale cu privire la activitatea
primdriei pentru anli 2015-2017 Bugetul local anual aprobat pentru anul 2015. in rezultatul
verificdrii dosarelor din Inventarul nr.l cu termen permanent de pdstrare s-au depistat
inscrisuri cu pixul in partea de jos a filelor, unele dosare copertate au lipita o fild de asupra
copertei, unde sunt indicate datele care ar trebui sd se regdseascd pe copert6, lipseqte foaia de
certif'rcare.

in Primiria comunei Mereqeni au fost verificate procese-verbale ale gedinfelor
Consiliului local qi documente anexate pentru anul 2015; Liste ale veteranilor de rdzboi, ale
rnilitarilor -participan{i la conflictul militar din stdnga Nistrului pentru anii 2015-2017;
Sesizdri. contestiri ale Oficiului teritorial al Cancelariei de stat in vederea examindrii
consiliului local qi prirndriei considerate ilegale pentru anli2015-2016 gi documente cu privire
la alegerile locale pentru anul 2015. Titlul dosarelor si numerotarea filelor corespunde cu
inventarul. Dosarele sdnt in stare bun6, intocmite conform cerinfelor.

in Primiria comunei Sirata-Galbeni s-a constatat cd, toate dosarele au fost perfectate,
fiind inchise in lucrdri de secretariat, titlul complet al dosarului conform nomenclatorului, sunt
indicate datele extreme, indicele, numdrul filelor corespunde inventarului, la unele dosare nu
este indicat pe coperta dosarului termenul de pdstrare, numerotarea filelor se reahzeazd cu
pixul in partea de jos a filelor. Au fost verificate: Dispozifiile primarului cu privire la
activitatea de bazd; Procese-verbale ale gedinfelor consiliului local qi deciziile anexate pentru
anul 2014, Registru de evidenfa a gospoddriilor pentru anii 2012-2016 (6 volume).

Verificdnd dosarele Primiriei satului Caracui qi ale Primiriei satului Stolniceni s-a
constatat cd dosarele sunt in stare bund, este indicat indicele, datele extreme, termenul de
pdstrare, titlul complet conform nomenclatorului. Dosarele copertate au lipita o fi15 de asupra,
unde sunt indicate datele care ar trebui sd se regdseascd pe copertd, respectiv, nu sunt
respectate cerin{ele Instructiunii cu privire la ordonarea documentelor. Au fost verificate:
Dispozitiile prirnarului cu privire la activitatea de bazd; Procese-verbale ale qedinfelor
consiliului local gi deciziile anexate; Dispozifiile primarului cu privire la personalul scriptic.

In arhiva Primiriei comunei Bozieni au fost verificate Procese-verbale ale gedinlelor
consiliului local qi deciziile anexate pentru anii2015-2016; Liste ale veteranilor de rdzboi, ale
rnilitarilor -participanfi la conflictul militar din st6nga Nistrului pentru anli 2015-2016 qi

documente cu privire la alegerile locale pentru anul2015. Dosarele sunt intocmite corect, titlul
si numdrul filelor corespund cu cele din inventar, indicele confbrm nomenclatorului, termenul
de pdstrare, datele extreme, foile de certificare sunt prezente.

La Procuraturl in urma verificdrii selective a dosarelor s-a constatat cd,, sunt respectate
cerinlele de ordonare a documentelor. Titlul dosarelor reflectd clar gi concis confinutul gi

eomponen{a documentelor incluse in dosar. Dosarele sunt in stare bund, copertate, filele sunt
numerotate cu creionul, indicele qi termenul de pdstrare este indicat pe toate dosarele, sunt



prezente foile de certificare. Au fost verificate: Corespondenfa cu organele ierarhic superioare
qi de drept, cu organele administrafiei publice centrale gi locale privind activitatea de bazd;
Generalizdri, trecere in revistd, note informative privind direcfiile de activitate a procuraturii;
Planurile anuale privind activitatea de bazd; Ordonanle privind refuzul in pornirea urmdririi
penale.

Evidenfa activitalii cu arhivele departamentale se face in registre executate tipografic, pe
care seful Serviciului le cornpleteazd sistematic gi congtiincios, conform compartimentelor de
activitate (ordonare, preluare, nomenclatoare coordonate, cererilor, eliberdrii dosarelor pentru
utilizare temporard etc.).

De asemenea, au fost examinate dosarele de supraveghere a institufiilor din Lista nr.I qi

corectitudinea completarii lor. Acestea sunt constituite pentru fiecare institulie qi includ
documentele necesare (nornenclatoarele concrete ale dosarelor aprobate, inventarele dosarelor
cu termen lung de pdstrare, regulamentele arhivei departamentale gi a C.E., dispozi{iile
(ordinele) cu privire la numirea in funcfie a persoanei responsabild de arhiv6, informafii cu
privire larczultaLele controlului complex) gi sdnt completate sistematic.

Pentru viitor Serviciul Raional de Arhivd urmeazd:
- sd menfind gi sa asigure realizarea calitativd a sarcinilor din planul anual de acfiuni,
- sd continue sd organrzeze seminare cu persoanele responsabile de arhivele

departamentale qi lucrdri de secretariat,
- sd desfrqoare controale complexe ale stdrii arhivelor gi lucrdrilor de secretariat in

institulii, in conformitate cu cerinlele stabilite (anual 10-20% din numdrul total de

institutii, controale privind lichidarea lacunelor depistate in arhivele departamentale,
in cel pulin l}oh de institufii supuse controlului complex), controale de verificare a

existentului qi stdrii frzice a dosarelor p[strate in arhivele departamentale (anual 10-

20o/o din nurndrul total de institutii, conform cerin{elor stabilite.

$eful
Serviciului Raional Arhivi Zinaida Dubceac


