NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Arhivelor
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea
proiectului
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale a Arhivelor a fost elaborat de Ministerul Justiției.
2. Сondiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ
și finalităţile urmărite
În scopul asigurării conformității cu principiile de organizare și funcționare a
administrației publice centrale, precum și conceptului reformei administrației
publice şi pentru asigurarea unei eficienţe maxime a sistemului arhivistic din
republică, îmbunătăţirii constante a stării arhivistice şi ţinerii lucrărilor de secretariat
în instituţii, în temeiul art.7 lit. b) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la
Guvern, art. 11 alin. (1) lit. q1 și art. 15 alin. (1) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012
privind administrația publică centrală de specialitate și art. 39-41 din Legea nr.
880/1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova a fost elaborat proiectul
Hotărîrii Guvernului cu privire organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a
Arhivelor.
Elaborarea unui nou act normativ ce ar reglementa organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale a Arhivelor reiese și din Hotărîrea Guvernului nr. 535 din 6
iunie 2018 cu privire la Agenţia Naţională a Arhivelor, prin care Serviciul de Stat de
Arhivă s-a reorganizat prin transformare din autoritate administrativă centrală din
subordinea Guvernului în Agenția Națională a Arhivelor, autoritate administrativă
în subordinea Ministerului Justiției.
Prin intermediul prezentului proiect se propune atingerea următoarelor
obiective:
- realizarea reformei administrației publice;
- delimitarea funcțiilor de elaborare și de promovare a politicilor în domeniul
arhivisticii de funcțiile de implementare a acestora;
- crearea subdiviziunilor vitale pentru realizarea atribuţiilor Agenției;
- asigurarea transparenţei şi accesibilităţii structurii şi organigramei Agenţiei.
Scopul proiectului este crearea unui cadru comprehensiv ce va reglementa
într-o formulă nouă organizarea şi funcționarea Agenţiei, accesibil şi eficient,
contribuind în ultimă instanţă la realizarea conformă a misiunii şi sarcinilor cu care
este investită.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea
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elementelor noi
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea
Agenției Naţionale a Arhivelor este constituit din proiectul Hotărîrii Guvernului şi
anexele la aceasta.
I. Cu privire la prevederile cuprinse în proiectul hotărîrii.
Se stabilește efectivul-limită al Agenției Naționale a Arhivelor în număr de 91
unități, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislației în vigoare. În
prezent, conform statului de personal, Serviciul Arhivă de Stat dispune de un efectiv
de 91 unităţi, care asigură evidenţa, păstrarea, acumularea şi utilizarea documentelor
ce fac parte din Fondul arhivistic al Republicii Moldova.
Arhivele statului au misiunea de a conserva, păstra şi valorifica documentele de
arhivă, prin includerea acestora în circuitul ştiinţific şi acordarea informaţiilor
solicitate cetăţenilor. Documentele păstrate în arhivele de stat constituie peste 6
milioane de dosare, ele fiind cel mai important tezaur al statului. Cele mai vechi
documente păstrate în cadrul Arhivei Naţionale a Republicii Moldova sunt din epoca
medievală, începînd cu secolul al XV-lea. Un element important ce caracterizează
instituţiile din sistemul arhivistic este că arhivele în esenţa lor sunt un organism viu
şi care se află într-o creştere continuă, ce necesită restaurare şi conservare. Prin
urmare, asigurarea Agenției cu un număr suficient de unități de personal, nu mai mic
decît cel existent, este stringent necesar.
Concomitent cu aprobarea prezentei Hotărîri a Guvernului cu privire la
organizarea şi funcţionarea Agenției Naţionale a Arhivelor se propune abrogarea
Hotărîrii Guvernului nr. 695/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea și funcționarea Serviciului de Stat de Arhivă, structurii și efectivuluilimită ale aparatului central al acestuia.
II. Cu privire la proiectul Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale a Arhivelor și structura Agenției:
Proiectul Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale a Arhivelor stabilește normele de organizare și funcționare ale Agenției
misiunea, domeniile de activitate şi funcţiile corespunzătoare misiunii. Astfel,
Agenţia își va realizează funcțiile stabilite de prezentul Regulament în următoarele
domenii de activitate:
1) administrarea și dezvoltarea fondului arhivistic;
2) monitorizarea și controlul păstrării și utilizării fondului arhivistic;
3) supravegherea și suportul în ținerea lucrărilor de secretariat.

De asemenea, sunt specificate drepturile cu care este investită Agenția pentru aşi putea realiza funcţiile.
Conducerea Agenției va fi realizată de director și director adjunct, numiți și
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eliberați din funcţie de către ministrul justiției.
Concomitent, proiectul Regulamentului prevede că pe lîngă Agenţie activează,
în calitate de organ consultativ, Comisia Centrală de Expertiză şi Control, scopul
căreia este contribuirea la dezvoltarea arhivisticii și care examinează şi soluţionează
problemele metodico-ştiinţifice privind expertiza valorii documentelor şi includerea
lor în componenţa Fondului Arhivistic al Republicii Moldova. Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Comisiei Centrale de Expertiză şi Control şi componenţa
acesteia se aprobă prin ordinul directorului Agenţiei.
Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 595 din 26 iulie 2017 pentru aprobarea
Structurii-tip a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea ministerului,
regulamentul trebuie să corespundă unei structuri prestabilite, care va include:
obiectul de reglementare, statutul juridic şi locul instituţiei în structura administraţiei
publice centrale; misiunea, domeniile de activitate, funcţiile de bază şi drepturile
instituţiei; organizarea activităţii instituţiei. Reieşind din rigorile de structură,
proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale a Arhivelor se ajustează la cerinţele hotărîrii Guvernului menţionate supra.
Proiectul Regulamentului propune noua structură a Agenției, constituită din
direcţii, secţii şi servicii, care vor activa în baza propriilor regulamente, aprobate de
către directorul Agenţiei. În scopul asigurării unui management eficient și a
continuității memoriei instituționale se propune reorganizarea arhivelor centrale:
Arhiva Națională a Republicii Moldovei și Arhiva organizațiilor social-politice a
Republicii Moldovei. Astfel, Agenția va avea următoarea structură:
Conducerea
Direcția generală Arhiva Națională
Direcția conservare a documentelor fondului arhivistic
Direcția completare arhive departamentale
Direcția relații cu publicul și prestări servicii
Direcția documente cinematografice și audiovizuale
Direcția activități științifice și de cercetare
Direcția restaurare și digitalizare a documentelor fondului arhivistic
Direcţia dezvoltare şi evidenţă a fondului arhivistic
Direcția Arhiva Organizațiilor social-politice
Secția completare arhive departamentale
Secția evidență și păstrare documente
Direcţia monitorizare şi control al arhivelor departamentale
Direcția management instituțional
Secţia financiară şi evidenţă contabilă
Serviciul logistic și administrare
Serviciul juridic și resurse umane
Serviciul comunicare și relații internaționale
Serviciul audit intern
3

În context, structura Agenției cadrează cu noile modificări privind organizarea
şi funcţionarea acesteia întru realizarea obiectivelor prioritare ale sistemului
arhivistic: implementarea politicilor de stat în domeniul arhivisticii şi ţinerii
lucrărilor de secretariat, determinarea direcţiilor strategice de dezvoltare şi
modernizare continuă a domeniului arhivistic din republică.
La anexa nr. 3 din proiectul Regulamentului se propune organigrama Agenției,
care corespunde structurii propuse.
II. Cu privire la modificările ce se operează în unele hotărîri ale
Guvernului
În vederea racordării cadrului conex domeniului fondului arhivistic, se propune
operarea unor modificări în Hotărîrile Guvernului:
- nr. 352/1992 cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului arhivistic de
stat;
- nr. 339/2005 cu privire la aprobarea Indicatorului de preţuri la serviciile cu
plată prestate de către arhivele de stat şi Listei serviciilor fără plată prestate de către
arhivele de stat;
- nr. 241/2006 cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi
serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale
acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, precum şi a
regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale.
Totodată, se propune modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1001/2011 privind
punerea în aplicare a unor acte legislative, întru ajustarea terminologică și includerea
Agenției Naționale a Arhivelor în lista autorităților din subordinea Ministerului
Justiției care cad sub incidența Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la
funcția publică şi statutul funcționarului public şi Legii nr.155 din 21 iulie 2011
pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice.
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita cheltuieli financiare din
bugetul de stat.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
În contextul în care prin prezentul proiect se operează modificări și la cadrul
conex, nu se va necesita intervenția ulterioară în actele normative.

Ministru

Victoria IFTODI
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