
Director al Agenției Naționale a Arhivelor 
 

I. Scopul general al funcției: 

Contribuirea la elaborarea şi implementarea politicii de stat în domeniul arhivisticii şi efectuării lucrărilor 
de secretariat, determinarea orientărilor strategice de dezvoltare şi modernizare continuă a sistemului 
arhivistic din Republica Moldova. 

II. Sarcinile de bază: 

1. Organizarea, asigurarea şi coordonarea proceselor de planificare, monitorizare, evaluare şi 

raportare a activităţii Agenției; 

2. Asigurarea executării legislației, ordinelor, dispoziţiilor şi indicaţiilor ministrului justiţiei în 

domeniile ce ţin de competenţa Agenției; 

3. Reprezentarea Agenției în relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii publice, atît din ţară cît şi de peste 

hotare; 

4. Colaborarea cu organismele internaționale, asociaţiile obşteşti din ţară şi din străinătate, precum şi 

cu mass-media; 

5. Organizarea sistemului de control intern managerial, al resurselor umane, audit intern în cadrul 

Agenției; 

6. Conducerea și managementul Agenției. 

 

III.  Cerinţe specifice: 

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în drept, științe administrative 

(administrație publică), științe ale comunicării (comunicare și relații publice), științe ale informării și 

documentării, sociologie, management, filologie, filozofie, biblioteconomie, asistență informațională și 

arhivistică sau istorie.  

Experienţă profesională: 4 ani de experienţă profesională în domeniul studiilor și cel puțin 2 ani de 

experiență managerială în sectorul bugetar. 

 

Cunoştinţe și abilități: 

- Cunoaşterea legislaţiei naţionale din domeniu arhivistic; 

- Cunoaşterea limbii române; 

- Cunoștințe de management modern; 

- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2); 

- Cunoștințe în utilizarea computerului; 

- Capacități de organizare și de luare a deciziilor; 

- Capacități de planificare și de a acționa strategic; 

- Capacități de analiză și sinteză și de găsire a unor soluții;  

- Capacitatea de adaptare și implementare, autoperfecționare și valorificare a experienței 

dobîndite; 

- Capacitate de consiliere și/sau îndrumare a colegilor, beneficiarilor; 

- spirit de echipă și capacitate de a lucra independent; 

- Asigurarea calității lucrărilor executate în cadrul Agenției, respectarea procedurilor de lucru; 

- Abilități de comunicare. 

 

IV. Nivelul de salarizare. Salariul funcționarului public, potrivit Legii nr. 270/2018 privind sistemul 

unitar de salarizare în sectorul bugetar, este constituit din: 

- salariul de bază în mărime de 14660 lei; 

- sporul pentru gradul profesional; 

- sporul pentru performanță.  

V. Bibliografia concursului: 

■ Constituţia Republicii Moldova; 

■ Hotărîrea Guvernului nr. 143/2019 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale a 

Arhivelor. 

■ Acte normative în domeniul serviciului public: 
- Codul administrativ al Republicii Moldova; 

- Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; 



- Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public; 

- Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale; 
- Legea nr. 239/2009 privind transparenţa în procesul decizional; 

- Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar; 

- Legea integrității nr. 82/2017; 

- Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 698/2017. 
 

■ Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale: 

- Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern; 

- Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate. 
 

■ Acte normative în domeniul de specialitate: 

- Legea nr. 880/1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova; 

- Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 352/1992 cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului arhivistic de 

stat; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 618/1993 pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor 

organizatorice și de dispoziție și instrucțiunii-tip cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în 

organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale 

Republicii Moldova; 

- Ordinul Serviciului de Stat de Arhivă nr. 57/2016 cu privire la aprobarea Indicatorului 

documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru 

instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea 

Indicatorului. 

 

  

 

 


