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1. Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente privind evidenţa, selecţionarea, folosirea şi
păstrarea documentelor:
-

Evidenţa documentelor la creatorii şi deţinătorii de documente: înregistrarea documentelor şi
circuitul acestora între compartimente;
Metodologia elaborării, aprobării, confirmării, aplicării şi actualizării nomenclatorului
arhivistic;
Constituirea dosarelor din fondul arhivistic creat sau deţinut;
Inventarierea u.a. şi predarea acestora la compartimentul de arhivă;
Operaţiuni arhivistice la documentele neconstituite pe probleme şi termene de păstrare;
Instrumente de evidenţă a documentelor existente în depozitele de arhivă;
Metodologia selecţionării documentelor lipsite de valoare practică şi documentar-istorică;
Organizarea depozitului de arhivă;
Forme şi metode de folosire a documentelor.

2. Atribuţiile Arhivelor Naţionale în administrarea şi protecţia specială a Fondului Arhivistic Naţional
al României conform Legii nr. 16/1996, republicată
3. Acordarea asistenţei de specialitate şi efectuarea controalelor în vederea respectării Legii nr.
16/1996, republicată, la creatorii şi deţinătorii de documente:
a) Controlul: de fond, de revenire şi tematic;
b) Nomenclatorul arhivistic: metodologia de analizare şi confirmare/respingere a Arhivelor Naţionale;
c) Lucrarea de selecţionare: metodologia de analizare, verificare şi confirmare/respingere la Arhivele
Naţionale;
d) Modalităţi de constatare a contravenţiilor şi infracţiunilor la Legea nr. 16/1996, republicată;
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e) Acordarea asistenţei de specialitate;
f) Preluarea documentelor cu valoare documentar-istorică la Arhivele Naţionale.
3. Atribuţiile Arhivelor Naţionale privind evidenţa, selecţionarea, folosirea şi păstrarea documentelor
existente în fondurile şi colecţii proprii:
a) Prelucrarea arhivistică a documentelor din fondurile aflate în administrarea Arhivelor Naţionale:
- Planul metodic de lucru şi rolul acestuia în organizarea şi efectuarea operaţiunilor arhivistice;
- Fondarea, operaţiune de bază pentru constituirea corectă a fondurilor arhivistice;
- Principalele instituţii creatoare de documente din perioada medievală din Ţara Românească,
Moldova şi Transilvania;
- Ordonarea documentelor create de instituţiile din perioada medievală;
- Inventarierea documentelor create de instituţiile din perioada medievală;
- Genuri de documente create în perioada medievală;
- Caracteristici ale documentelor create în perioada medievală;
- Forme de validare a documentelor create în perioada medievală;
- Cotarea documentelor create în perioada medievală;
- Constituirea în u.a. a documentelor create în perioada modernă şi contemporană;
- Criterii de ordonare a documentelor create în perioada modernă şi contemporană;
- Inventarierea documentelor create în perioada modernă şi contemporană;
- Criteriile de selecţionare a documentelor existente în fondurile deţinute de Arhivele Naţionale;
- Etapele selecţionării documentelor existente în fondurile deţinute de Arhivele Naţionale;
- Ordonarea şi inventarierea documentelor existente în fonduri şi colecţii personale şi familiale;
- Verificarea existentului cu instrumentele de evidenţă;
- Microfilmarea de asigurare a documentelor: criterii, planul metodic de microfilmare, ordinea
microfilmării documentelor
b) Evidenţa documentelor aflate în fondurile şi colecţiile existente la Arhivele Naţionale ale României:
- Importanţa instrumentelor de evidenţă: registrul general de arhivă, registrul inventarelor,
inventarul, dosarul fondului, fişa “Situaţia fondului”
c) Valorificarea informaţiilor din documentele existente în fondurile Arhivelor Naţionale:
- Modalităţi de valorificare ştiinţifică a documentelor;
- Metodologia rezolvării cererilor adresate Arhivelor Naţionale ale României de către persoanele
fizice şi juridice.
4. Păstrarea şi conservarea documentelor:
- Depozitul de arhivă: condiţii necesare pentru asigurarea păstrării, conservării şi siguranţei
documentelor
5. Standarde de descriere arhivistică
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- Descrierea arhivistică – principii generale
- Standardul internaţional pentru descrierea arhivistică - ISAD(G)
- Standardul internaţional pentru fişele de autoritate arhivistică ale persoanelor juridice,
persoanelor fizice şi familiilor – ISAAR(CPF)
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