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DECIZIE Nr. 11/2 

din 19.11.2019

„Cu privire la aprobarea Regulamentului 
Arhivei Primăriei comunei Lozova 
şi Regulamentul Comisiei de expertiză „

în temeiul art. 14 a Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia 
publică locală,cu modificările şi completările ulterioare, conform Legii nr. 880 din 22 
ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, avînd avizul pozitiv 
al comisiei consultative de specialitate, Consiliul comunal Lozova DECIDE:

l.Se aprobă Regulamentul Arhivei Primăriei comunei Lozova (conform anexei nr.l) ;

2.Se aprobă Regulamentul Comisiei de expertiză (conform anexei nr.2) ;

3.Se desemnează responsabil de monitorizarea respectării prevederilor prezentelor 
Regulamente, Secretarul Consiliului Comunal Lozova, Dna Elena Batereanu ;

4. Controlul executării prezentei Decizii se pune în seama primarului Botnaru Lilian ;

5. Prezenta Decizie întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor 
locale.

Au votat : PENTRU -  15 ; CONTRA -  0 ; ABŢINERI -  0;

Jardan Viorel

Batereanu Elena

mailto:secretariatl020va@gmail.com


Anexa nr.l
a Deciziei nr. 2 din 19.11.2019

REGULAMENTUL ARHIVEI PRIMĂRIEI COMUNEI LOZOVA

I.DISPOZIŢII GENERALE

1. Documentele constituite în activitatea Primăriei comunei Lozova, 
raionul Străşeni care au valoare istorică, social-culturală, ştiinţifică, 
economic şi politică fac parte din Fondul Arhivistic al R.Moldova.

2. în scopul asigurării păstrării, evidenţei, precum şi utilizării ştiinţifice şi 
practice a documentelor pînă la predarea lor către Serviciul Arhivă 
Străşeni, potrivit prevederilor art.23,24,40 din Legea nr. 880 din 
22.01.1992, Regulamentul Fondului Arhivistic de stat, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.352 din 27 mai 1992 şi 
Regulamentul Fondului Arhivistic Obştesc aprobat prin Ordinul 
Serviciului de Stat de Arhivă al R.Moldova nr.10 din 30 mai 1995, se 
constituie arhiva din Primăria comunei Lozova.

3. în activitatea sa, arhiva se călăuzeşte de Legea privind Fondul 
Arhivistic al R.Moldova, Regulmentul Fondului Arhivistic de Stat, 
Regulamentul Fondului Arhivistic Obştesc, Instrucţiuni, de ordinele 
organului ierarhic superior şi ale Primăriei, de documentele normative 
şi metodice ale Serviciului de Stat de Arhivă al R.Moldova.

4. Persoana responsabilă de arhivă este desemnată în funcţie de către 
Primar.

5. Arhiva activează în conformitate cu planul anual de activitate de lucru 
aprobat de conducerea Primăriei şi prezintă dare de seamă cu privire 
la lucrul efectuat conducerii Primăriei.

II. COMPONENŢA DOCUMENTELOR CE SE PĂSTREAZĂ 
ÎN ARHIVA PRIMĂRIEI

Din componenţa arhivei Primăriei fac parte:
1. Documentele şi dosarele scoase din lucrările de secretariat, inclusiv 

documentele create pe suport electronic, documentele audiovizuale, 
ce se constituie în rezultatul activităţii subdiviziunilor structurale, 
precum şi a organizaţiilor, întreprinderilor subordonate nemijlocit, 
dar în care este inutil de a crea arhivă;

2. Publicaţiile, inclusiv ediţiile departamentale ce complinesc 
documentaţia arhivei, precum şi documentele necesare pentru 
activitatea ştiinţifică şi de cercetare, informativă a arhivei Primăriei;



3. Aparatul ştiinţifico-informativ ce dezvăluie componenţa şi conţinutul 
documentelor arhivei ( inventarele dosarelor, informaţiile istorice, 
rezumatele, fişiere tematice, register alfabetice, etc);

4. Din componenţa arhivei pot face parte, de asemenea, şi fondurile 
persoanelor ale demnitarilor de stat, oamenilor emeriţi, ale 
savanţilor din domeniul ştiinţei, tehnicii, ale oamenilor de cultură, 
care activează sau au activat în Primărie sau în organizaţiile, 
întreprinderile din subordine;

5. în arhiva Primăriei comunei Lozova se transmit dosarele cu termen 
permanent şi cu termen lung de păstrare. La păstrare de stat se 
transmit documentele cu termen permanent de păstrare conform 
inventarelor aprobate de Serviciul Arhivă Străşeni. Dosarele cu 
termen temporar de păstrare ( pînă la 10 ani inclusiv) nu se 
transmit în arhiva Primăriei. Ele se păstrează în subdiviziunile 
structural şi după expirarea termenilor de păstrare sînt selecţionate 
pentru nimicire, conform cerinţelor stabilite.

III. FUNCŢIILE ARHIVEI PRIMĂRIEI

Arhiva Primăriei comunei Lozova exercită următoarele funcţii:

1. Preluarea, ţinerea evidenţei şi asigurarea integrităţii documentelor şi 
dosarelor ordonate în conformitate cu cerinţele în vigoare;

2. Efectuează controlul privind asigurarea integrităţii documentelor, 
perfectarea dosarelor în subdiviziunile structural ale Primăriei, participă 
la elaborarea Nomenclatorului dosarelor aprobate;

3. Participă la efectuarea controlului stării arhivelor şi ţinerea lucrărilor de 
secretariat în instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile subordinate;

4. Organizează expertiza valorii documentelor ce se păstrează în arhivă;
5. Creează şi perfectează aparatul ştiinţifico-informativ al documentelor şi 

dosarelor păstrate în arhivă;
6. Ţine evidenţa documentelor şi dosarelor aflate în Primărie, organizaţiile 

■şi întreprinderile din subordine;
7. în termenele stabilite transmite spre păstrare de stat documentele cu 

termen permanent şi lung de păstrare;
8. Efectuiază controale de verificare a existentului o dată în 5 ani pentru 

dosarele cu termen permanent de păstrare şi o dată în 10 ani pentru 
dosarele cu termen lung de păstrare ( documentele personalului scriptic) 
conform inventarelor aprobate şi coordonate;

9. Informează în scris Primarul cît şi Serviciul Arhivă Străşeni despre 
cazurile de deteriorare sau pierdere a dosarelor de către specialişti;



10.Organizează utilizarea documentelor arhivei şi eliberează în modul 
stabilit certificate, copii, extrase de arhivă persoanelor şi instituţiilor 
interesate;

11. Acordă consultaţii lucrătorilor din instituţiile, organizaţiile şi 
întreprinderile din subordine în privinţa organizării activităţii arhivistice 
şi ţinerea lucrărilor de secretariat;

12. Participă la organizarea şi desfăşurarea activităţii privind calificarea 
profesională a persoanelor responsabile de lucrările de secretariat şi a 
lucrătorilor arhivelor instituţiilor subordonate.

IV. DREPTURILE ARHIVEI PRIMĂRIEI

Pentru îndeplinirea funcţiilor menţionate, arhivei Primăriei comunei 
Lozova se acordă dreptul:

1. De a cere de la conducătorii şi lucrătorii subdiviziunilor structurale ale 
Primăriei şi a organizaţiilor şi întreprinderilor subordonate respectarea 
cerinţelor stabilite privind ţinerea lucrărilor de secretariat şi a activităţii 
arhivelor;

2. De a solicita de la subdiviziunile structurale ale Primăriei şi de la 
organizaţiile, întreprinderile subordonate informaţiile necesare pentru 
activitatea arhivei;

3. A antrena în calitate de experţi şi consultanţi în anumite situaţii 
specialişti ai Primăriei.

COORDONAT:
Şef Serviciul Arhivă Străşeni Evelina Jalbă



Anexa nr. 2
a Deciziei nr. 2 din 19.11.2019

REGULAMENTUL COMISIEI DE EXPERTIZĂ
a Primăriei comunei Lozova

I. Dispoziţii generale

1.1 Pentru organizarea şi realizarea activităţii metodice şi practice în vederea 
expertizei valorii nominale şi pregătirii pentru predarea în arhivă a 
documentelor, inclusive a celor administrative, tehnico-ştiinţifice, audiovizuale 
şi a altei documentaţii special, în cadrul instituţiei se crează Comisia de 
Expertiză (C.E.).
1.2 C.E. este un organ consultativ. Hotărîrile C.E. întră în vigoare după 
aprobarea lor de conducerea instituţiei, iar în caz de necessitate - de 
conducerea instituţiei arhivistice raionale.
1.3 C.E. este desemnată prin ordinul conducerii instituţiei corespunzătoare şi 
este constituită din cei mai calificaţi specialişti din subdiviziunile structural 
de bază, sub preşedenţia unui funcţionar de conducere. Din componenţa 
Comisiei fac parte şeful arhivei instituţiei corespunzătoare şi persoana 
responsabilă de lucrările de secretariat. Secretar al comisiei, de regulă, este 
numită persoana responsabilă de lucrările de secretariat sau şeful arhivei 
instituţiei ( persoana responsabilă de arhivă).

A  '

1.4 In activitatea sa C.E. se călăuzeşte de Legea privind Fondul Arhivistic al 
R.Moldova nr. 880 din 22.01.1992, Regulamentul Fondului Arhivistic de Stat, 
aprobat prin Flotărîrea Guvernului R.Moldova nr.352 din 27 mai 1992, 
Regulamentul Fondului Arhivistic obştesc aprobat prin ordinul Serviciului de 
Stat de arhivă al Republicii Moldova nr.10 din 30 mai 1995, normativele 
privind asigurarea documentară a conducerii, ordinele şi directivele ce 
acţionează în sistemul dat, normele, instrucţiunile şi indicaţiile Serviciului de 
Stat de Arhivă al R.Moldova, indicatoarele documentelor-tip şi ale termenelor 
lor de păstrare, actele metodico-normative ale organizaţiilor, instituţiilor 
arhivistice, Regulamentul-tip al C.E.

II. Funcţiile Comisiei de Expertiză

C.R. exercită următoarele funcţii:s

2.1 .Determină de comun acord cu persoana responsabilă de lucrări de 
secretariat, modul de organizare şi selectare a documentelor pentru păstrare 
sau nimicire din cadrul instituţiei.



2.2 Examinează şi ia decizii prin consens privind acceptarea şi înaintarea 
spre aprobare în modul stabilit a:
- graficelor de pregătire şi predare a documentelor în arhiva raională;
- inventarelor dosarelor cu termen permanent şi lung (mai mult de 10 ani) 
de păstrare;
- listelor, proiectelor, problemelor (temelor) documentaţiei tehnico-ştiinţifice 
cu termen permanent de păstrare;
- proceselor- verbale de nimicire a documentelor, termenul de păstrare al 
cărora a expirat.
2.3.Informează în scris conducătorul instituţiei, cît şi instituţia arhivistică 
respectivă despre cazurile de deteriorare sau pierdere a dosarelor de către 
specialişti;
2.4. întocmeşte procese-verbale de constatare a pierderii dosarelor în instituţie 
şi arhiva departamentală şi le prezintă conducerii instituţiei în scopul 
aplicării prevederilor art.440, 442- 443 ale Codului Contravenţional al 
R.Moldova.
2.5. Participă la elaborarea şi examinarea nomenclatorului dosarelor, 
materialelor metodice privind organizarea, păstrarea şi evidenţa documentelor 
în cadrul instituţiei.
2.6. Examinează propunerile privind stablirea termenelor de păstrare a 
documentelor neprevăzute de indicatoarele în vigoare şi schimbrea termenelor 
de păstrare a unor documente şi înaintează, în modul stabilit, instituţiei 
arhivistice propunerile de rigoare spre examinare.
2.7. Asigură organizarea consultaţiilor metodologice membrilor comisiei de 
expertiză în problemele organizării documentelor în lucrările de secretariat, 
expertizei valorii lor şi pregătirii pentru transmiterea la păstrare de Stat.

III. Drepturile Comisiei de Expertiză

C.E. are următoarele drepturi:
3.1.în conformitate cu normele stabilite dă recomandări subdiviziunilor 
structurale ale instituţiei şi persoanei responsabile de lucrări de secretariat în 
probleme de expertiză a valorii documentelor, pregătirii şi transmiterii la 
păstrare de Stat.
3.2.Să solicite de la şefii subdiviziunilor structurale ale instituţiei căutarea 
dosarelor cu termen permanent şi lung de păstrare ce lipsesc, să prezinte 
explicaţii în scris, privind cauzele lipsei dosarelor şi documentelor, în baza 
cărora C.E. v-a întocmi procese-verbale privind pierderea dosarelor în 
instituţie, arhiva departamentală.
3.3. Să solicite de la subdiviziunile structurale ale instituţiei informaţii, 
rapoarte pentru determinarea valorii şi termenelor de păstrare a 
documentelor.



3.4. Să pună în dezbatere în cadrul şedinţelor sale informaţiile şefilor 
subdiviziunilor structurale privind calitatea întocmirii documentelor şi grupării 
dosarelor în activitatea de secretariat, starea evidenţei şi păstrării dosarelor 
cu termen permanent şi lung de păstrare.
3.5.Să invite la şedinţele C.E., în calitate de consultanţi şi experţi, 
specialişti din subdiviziunile structurale ale instituţiei, iar în caz de 
necesitate, lucrători ai insituţiei arhivistice respective.
3.6.Să participe la organizarea controalelor şi trecerea în revistă a stării 
lucrărilor de secretariat şi a arhivei instituţiei corespunzătoare.
3.7.Să informeze conducerea instituţiei referitor la problemele apărute în 
activitatea C.E.

IV. Organizarea activităţii Comisiei de Expertiză

4.1. Comisia de Expertiză activează în comun cu C.E.C. a instituţiei 
arhivistice corespunzătoare şi primeşte de la aceasta indicaţiile organizatorice 
şi metodice necesare.

Şef al Serviciului arhivă Evelina Jalbă




