Notd informativd
la proiectul Regulamentului cu privire la arhiva departamentald a
intreprinderii de Stat "Cadastru"
proiectul Regulamentului cu privire la arhiva departamentald a, intreprinderii 1:
,'Cadastru,' vine'sd substituie Regulamentul eu privire la arhiva ramuralS a documentaliei
Stat
juridice qi tehnice a organului cadaitral teritorial, aprobat de Agenfia Naliona16 Cadastru,
Resurse Funciare qi Geodezie 1a23.12. t998.
Analiza, care a precedat elabordrii proiectului demonstreazd cd actul normativ existent
chestiuni ce fine de constituirea, pdstrarea qi
este depdqit qi nu regiemente azd mai
eliberarea dosarelor.
proiectul nu va genera confl_icte ale normelor de drept in raport cu alte reglementdri

-,rlt.

legale, fiind racordatlafrevederife Legii nr. 880-XII din22 ianuarie 1992 cu privire la fondul
Ar]ivistic al Republicii Moldova, Regulamentul Fondului Arhivistic al Republicii Moldova,
imobile
aprobat prin Hotdrarea Guvernului nr. 5sz ain27 mai lgg2, Legii cadastrului bunurilor
nr.1543-XIII din 25 februariel998 qi altor acte normative.
Proiectul conline XII caPitole.
Capitolul I. Dispoziyii generale, conline reglementdri 'privind: Obiectul reglementdrii,

nofiunile debazd,numirea in funclie a arhivarului;
Capitolul II. Sarcinite Si funcliile principale ale arhivarulul: stabile;te sarcinile qi funcliile
debazda arhivarului;
C apitolul I I I. Dr eptur ile arhiv arului, determind drepturile arhivarului;
Cipitotut IV. Regimul de pdstrare a documentelor tn arhivd, stabileqte cerinfe fald de
rcgim'uI de
spaJiul arhivei, stelaje pentru pdstrarea dosarelor, sisteme de semnalizate, paz6,
1umin6, umiditate, etc.;
Capitolut V. Componenla ;i constituirea documentaliei cadastrale tn arhivd'
bunurilor
reglemente azd modalitatei de constituire a dosarelor tehnice, cadastrale, registrul
dosar;
irnobile, date atributive ce se conlin pe coperta dosarului, numerotarea foilor in
Capitolul VI. Evidenla dosaielor in arhivd, stabileqte procedura de luare la eviden!6 a
dosarelor depuse spre pistrare;
Capitolul VII. Modul de amplasare a dosarelor tn arhivd;
Cipitolut VIil. Procedura de eliberare Si restituire a dosarelor;
Cipitolul IX Modut de arhivare a documentelor cdnd dosarele sunt ridicate de organele de
drept;

.

Capitolul X. Transmiterea dosarelor pe suport de hdrtie dintr-un oficiu tn altul;
Capitolul XI. Inventarierea dosarelor pdstrate fn arhivd;
Cipitotul XII. Restabilirea actelor din dosar ;i a dosarelor pierdute sau deteriorate.

proiectulin

pentru
cauzdse prezintd Serviciului de Stat de Arhivd al Republicii Moldova

coordonare.
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