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Descriere:  

 

Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale 

pentru ocupaţia “Arhivar“ cod COR 441501. 

 

Operaţiunile, procesele şi responsabilităţile descrise în cuprinsul prezentului standard 

reflectă activitatea desfăşurată de un arhivar, angajat în sistemul Arhivelor Naţionale sau în 

cadrul unei organizaţii creatoare/deţinătoare de documente. 

Din 1831-1832, de la înfiinţarea Arhivelor Statului ca instituţie administrativă a 

statului modern român, gestionarea documentelor, a arhivelor preluate de la diverşi creatori, a 

fost realizată de arhivari şi arhivişti. Dezvoltarea ulterioară a Arhivelor Naţionale, în strânsă 

legătură cu celelalte instituţii ale statului, a determinat lărgirea sferei de atribuţii şi 

competenţe a arhivarilor şi arhiviştilor. Astăzi, arhivarul îşi desfăşoară activitatea în diferite 

structuri teritoriale şi compartimente ale sistemului organizatoric al Arhivelor Naţionale. De 

asemenea, instituţiile publice şi organizaţiile private au compartimente de arhivă în care 

lucrează personal specializat. 

Responsabilităţile principale ale unui arhivar sunt: redactarea nomenclatorului 

arhivistic, gestionarea fondului documentar, prelucrarea documentelor, utilizarea informaţilor 

din documente, gestionarea activităţii de conservare a arhivei în depozit. 

 Acest standard a fost elaborat de către specialişti ai Arhivelor Naţionale, iar 

competenţele descrise au în vedere: aplicarea cunoştinţelor de specialitate, analiza şi luarea 

deciziilor, capacitatea de lucru în echipă, adaptarea la condiţiile specifice ale mediului de 

lucru.  

Pentru dobândirea competenţelor aferente ocupaţiei ”arhivar”, persoana interesată 

trebuie să participe la un program de formare profesională continuă a adulţilor autorizat 

conform legii. Programul de formare profesională pentru calificarea „arhivar” se  desfăşoară 

de către furnizori de formare profesională  autorizaţi  în acest sens. 

Furnizorii de formare profesională vor realiza programele de formare cu formatori care 

au competenţe şi experienţă în unul sau mai multe din domeniile: limbă şi literatură, limbi 

moderne aplicate, istorie, studii culturale, cu perfecţionare în arhivistică. Este recomandat ca 

formatorii să aibă studii superioare în cel puţin unul din domeniile menţionate şi minim 5 ani 

de experienţă în arhivistică. Dată fiind condiţia minimă de acces ce pretinde studii liceale cu 

diplomă de bacalaureat, se recomandă ca programul de formare profesională să aibă un minim 

de 120 de ore de formare practică şi teoretică. 

Competenţele dobândite pe alte căi decât cele formale pot fi evaluate pe baza 

standardului ocupaţional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lista unităţilor de competenţă 

Titluri şi categorii de unităţi de competenţă Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

Unităţi de competenţă cheie: 

Unitatea 1: Comunicare în limba oficială  

Unitatea 2: Comunicare în limbi străine  

Unitatea 3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie  

Unitatea 4: Competenţe informatice  

Unitatea 5: Competenţa de a învăţa  

Unitatea 6: Competenţe sociale şi civice  

Unitatea 7: Competenţe antreprenoriale  

Unitatea 8: Competenţa de exprimare culturală  

 

4CNC 

4CNC 

4CNC 

4CNC 

4CNC 

4CNC 

4CNC 

4CNC 

Unităţi de competenţă generale 

 Unitatea 1: Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi de 

prevenire a incendiilor 

Unitatea 2: Aplicarea normelor de protecţie a mediului  

 

4CNC 

  

4CNC  

Unităţi de competenţă specifice 

Unitatea 1: Redactarea nomenclatorului arhivistic 

Unitatea 2: Gestionarea fondului documentar   

Unitatea 3: Prelucrarea documentelor  

Unitatea 4: Utilizarea informaţilor din documente 

Unitatea 5: Conservarea arhivei în depozit 

 

4CNC 

4CNC 

4CNC 

4CNC 

4CNC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi de 

prevenire a incendiilor 

(unitate de competenţă generală) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

4CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

1. Utilizează 

normele de  sănătate 

şi securitate în 

muncă specifice 

domeniului său de 

activitate 

1.1. Normele de securitate şi 

sănătate în muncă sunt utilizate 

ţinând cont de cerinţele legale. 

1.2. Normele de securitate şi 

sănătate în muncă sunt  

utilizate prin instructaje 

periodice şi prin aplicaţii 

practice. 

1.3 Normele de securitate şi 

sănătate în muncă sunt  

utilizate cu ajutorul experţilor 

consultanţi externi, contactaţi 

de angajator. 

Utilizarea normelor de sănătate şi 

securitate în muncă se face cu 

rigurozitate, disciplină, şi stăpânire 

de sine. 

 

2. Utilizează 

normele de 

prevenire a 

incendiilor şi de 

acţionare în caz de 

urgenţă 

2.1. Normele de prevenire a 

incendiilor sunt  utilizate în 

corelare cu procedurile de 

urgenţă şi evacuare. 

2.2.  Normele de prevenire a 

incendiilor sunt  utilizate prin 

instructaje periodice şi prin 

aplicaţii practice. 

2.3. Normele de prevenire a 

incendiilor sunt  utilizate 

pentru evitarea unor 

neconformităţi. 

 Utilizarea normelor de prevenire a 

incendiilor se face cu vigilenţă. 

3. Implementează 

procedurile de 

urgenţă de prim 

ajutor şi evacuare  

3.1. Procedurile de urgenţă de 

prim ajutor şi evacuare sunt 

implementate în cazuri 

speciale. 

3.2. Procedurile de urgenţă de 

prim ajutor şi evacuare sunt 

implementate conform 

planurilor de intervenţie. 

3.3. Procedurile de urgenţă de 

prim ajutor şi evacuare sunt 

implementate pentru a se evita 

agravarea situaţiei deja create. 

3.4. Procedurile de urgenţă de 

prim ajutor şi evacuare sunt 

implementate în mod adecvat 

situaţiei intervenite. 

Implementarea procedurilor de 

urgenţă de prim ajutor şi evacuarea 

se realizează prin atitudine calmă şi 

responsabilitate. 



 

 

 

Contexte: 

-  procedurile  privind sănătatea şi securitatea în muncă şi prevenirea incendiilor se 

aplică tuturor ocupaţiilor din domeniul arhivistic, administraţie publică şi patrimoniu; 

- activitatea se desfăşoară la sediul organizaţiei, în bibliotecă, sala de reuniuni, în 

birouri sau în depozitul de arhivă; 

- activitatea se realizează avându-se în vedere conţinutul legislaţiei de specialitate; 

- echipamente de protecţie: halate, mănuşi, măşti de protecţie a căilor respiratorii; 

- echipament prevenire şi stingere incendii: hidranţi,stingătoare, extinctoare; 

- dosar evaluare risc întocmit de o firmă specializată: identificare riscuri, identificare 

persoane expuse, evaluarea riscurilor, înregistrarea evaluării, control periodic. 

Gama de variabile: 
- gradul de dotare cu echipamente şi mijloace de lucru şi de intervenţie;  

- dotarea cu mijloace de semnalizare a focarelor de incendii utilizate permanent: instalaţie 

semnalizare incendii, panouri (indicatoare, plăci), culori de securitate; etichete (pictograme, 

simbol de culoare pe fond) sau utilizate ocazional: semnale luminoase, acustice, comunicare 

verbală (pentru atenţionare asupra unor evenimente periculoase, chemări sau apeluri adresate 

persoanelor pentru o acţiune specifică sau evacuare de urgenţă) etc.;  

- riscuri asupra sănătăţii şi securităţii în muncă şi prevenirea incendiilor: pericol de lovire pe 

căi de circulaţie, cădere de obiecte în timpul manevrării, risc de alunecare,  împiedicare, 

coliziune, lovire, alergii la praf şi la porii de mucegai, etc.;  

- modalităţile de intervenţie: îndepărtarea accidentaţilor din zona periculoasă, degajarea 

locului pentru eliberarea accidentaţilor, îndepărtarea generatoarelor de focare de incendii, 

degajarea locului de obiecte şi materiale ce pot întreţine incendiul, oprirea surselor de 

alimentare electrică şi gaze, anunţarea operativă a persoanelor abilitate;  

- tipuri de accidente: traumatisme mecanice produse prin cădere, lovire, compresiune, tăiere, 

alunecare, electrocutare, arsuri, infecţii, dermatoze, tăieturi superficiale;  

- persoane abilitate: şef ierarhic, coordonatori sănătăţii şi securităţii în muncă şi responsabili 

situaţii de urgenţă şi de mediu, medici, pompieri;  

- servicii abilitate: servicii de ambulanţă, pompieri, securitate civilă, etc.;  

- situaţii de urgenţă: incendii, cutremure, inundaţii.  

 

Cunoştinţe: 
- proceduri interne specifice locului de muncă privind sănătatea şi securitatea în muncă şi 

prevenirea incendiilor;  

- norme de securitate şi sănătate specifice locului de muncă;  

- norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi acţionare în situaţii de urgenţă;  

- legislaţia în vigoare privind sănătatea şi securitatea în muncă şi stingerea incendiilor şi 

pentru situaţii de urgenţă;  

- proceduri interne de protecţie a muncii şi prevenire a incendiilor specifice locului de muncă;  

- mijloace de avertizare si semnificaţia simbolurilor utilizate;  

- planul de evacuare în caz de incendiu;  

- recomandări tehnice privind recuperarea şi salvarea arhivei în situaţii de urgenţă;  

- măsuri de prim ajutor.  

 



 

Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

(unitate de competenţă generală) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

4CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

1.  Utilizează 

normele de protecţie 

a mediului 

1.1 Normele de protecţie a 

mediului sunt utilizate în 

conformitate cu legislaţia şi 

reglementările legislative. 

1.2 Normele de protecţie a 

mediului sunt  utilizate prin 

instructaje efectuate periodic. 

1.3 Normele de protecţie a 

mediului sunt  utilizate în funcţie 

de specificul spaţiului de 

desfăşurare a activităţii şi al 

operaţiunilor efectuate. 

Utilizarea normelor de protecţie 

a mediului se face cu 

rigurozitate şi atenţie. 

2. Identifică sursele 

de poluare a 

mediului 

2.1. Sursele de poluare a mediului 

sunt identificate în funcţie de 

natura şi particularităţile 

mediului. 

2.2. Sursele de poluare a mediului 

sunt identificate ţinând cont de 

normele de mediu specifice. 

2.3. Sursele de poluare a mediului 

sunt identificate evitând apariţia 

unor eventuale neconformităţi 

sesizate de sistem. 

Identificarea surselor de 

poluare a mediului se face cu 

vigilenţă şi profesionalism. 

3. Raportează 

sursele de poluare a 

mediului 

identificate 

3.1. Sursele de poluare a mediului 

sunt raportate persoanelor 

abilitate. 

3.2. Sursele de poluare a mediului 

sunt raportate prin mijloacele 

specifice conform reglementării 

interne. 

3.3. Sursele de poluare a mediului 

sunt raportate cu toate detaliile. 

Raportarea surselor de poluare 

a mediului se realizează cu 

responsabilitate şi tact. 

Contexte:  
-  procedurile  de protecţie a mediului se aplică tuturor ocupaţiilor din domeniile arhivistic, 

administraţie publică şi patrimoniu;  

- locul de desfăşurare a activităţilor: în spaţiul prestatorului de servicii sau al beneficiarului 

(în cazul lucrărilor din afara unităţii);  

- circuitul deşeurilor şi reziduurilor în spaţiul prestatorului de servicii sau al beneficiarului; 

procese de colectare, depozitare şi evacuare a deşeurilor;  

- condiţii de mediu în raport de spaţiul de desfăşurare a activităţii: umiditate, frig, căldură, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

praf, mucegai; 

- protecţia mediului se realizează în funcţie de mediul şi locaţiile în care se desfăşoară 

activitatea, comportând un anumit grad de autonomie, fiind sub directa coordonare a 

responsabilului de mediu. 

Gama de variabile:  
- proceduri privind protecţia mediului adaptate locaţiei, proceduri interne de management 

de mediu; 
- tipuri de deşeuri: deşeuri de hârtie sau carton, cu grad de degradare fizică (prezintă 

umiditate, mucegai, praf);  

- situaţii de risc: substanţe chimice, inflamabile, vibraţii, mişcări funcţionale ale 

echipamentelor; 

- acţiuni preventive pentru evitarea unor eventuale neconformităţi privind circuitul 

deşeurilor: separarea corespunzătoare pe tipuri de deşeuri (hârtie, metal, lemn, menajer, 

etc.), ambalarea corespunzătoare la aprovizionare, asigurarea condiţiilor de depozitare 

temporară, etc.  

- metode specifice de alertare: observare directă, atenţionare din partea altor experţi, 

sesizare din partea beneficiarului; 

-  detalii relevante privind eventuale neconformităţi în ceea ce priveşte protecţia mediului: 

locul procedurii incidentului/accidentului, tipul riscului identificat, număr persoane 

implicate; 

- tipuri de echipamente: telefon, staţie radio, sonerie. 

Cunoştinţe: 

- noţiuni generale de legislaţia mediului; 

- noţiuni generale de ecologie; 

- norme de protecţie a mediului; 

- reglementări privind raportările cazurilor de poluare a mediului. 



  

Redactarea nomenclatorului arhivistic 

(unitate de competenţă specifică) 

 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

4CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare 

asociate rezultatului 

activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate modului 

de îndeplinire a activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

1.Editează 

nomenclatorul 

arhivistic 

1.1. Nomenclatorul arhivistic 

este editat ţinând cont de 

propunerile venite de la 

compartimente. 

1.2. Nomenclatorul arhivistic 

este editat ţinând cont de 

respectarea structurii 

organizaţionale/funcţionale a 

instituţiei. 

1.3 Nomenclatorul arhivistic 

este editat cu respectarea 

termenelor de păstrare a 

documentelor. 

Editarea nomenclatorului arhivistic se 

face cu  rigurozitate. 

2.Întocmeşte lista 

genurilor şi 

categoriilor de 

documente  

2.1. Lista genurilor şi 

categoriilor de documente 

este întocmită pentru 

necuprinse în nomenclatorul 

arhivistic. 

2.2. Lista genurilor şi 

categoriilor de documente 

este întocmită prin 

respectarea prevederilor 

legislaţiei arhivistice. 

2.3. Lista genurilor şi 

categoriilor de documente 

este întocmită în 

conformitate cu metodologia 

de lucru privind întocmirea 

nomenclatorului. 

2.4. Lista genurilor şi 

categoriilor de documente 

este întocmită ţinând cont de 

fiecare document şi 

caracteristici ale lui în 

funcţie de care se va încadra 

într-un anumit gen. 

Întocmirea listei genurilor şi categoriilor 

de documente se face cu  exigenţă şi 

profesionalism. 

3.Înaintează 

nomenclatorul 

arhivistic către 

Arhivele Naţionale 

3.1. Nomenclatorul arhivistic 

este înaintat către Arhivele 

Naţionale cu respectarea 

prevederilor legislaţiei 

arhivistice. 

3.2. Nomenclatorul arhivistic 

Înaintarea nomenclatorului arhivistic 

către Arhivele Naţionale se face cu 

profesionalism. 



este înaintat către Arhivele 

Naţionale ţinând cont de 

modificarea structurii 

organizatorice a  instituţiei. 

3.3. Nomenclatorul arhivistic 

este înaintat către Arhivele 

Naţionale cu respectarea 

procedurilor interne. 

Contexte:  
- activităţile se desfăşoară la sediul organizaţiei: birou sau depozitul de arhivă;  

- mod de desfăşurare a activităţii:  în echipă; 

- echipamente: computer, imprimantă, materiale birotică. 

Gama de variabile:  
- colectarea informaţiilor de la structurile organizaţiei – instituţia poate avea o structură 

complexă sau simplistă; 

- termenele de păstrare a documentelor: temporare sau permanente; 

- valoarea documentelor : istorică, ştiinţifică sau practică; 

- întocmirea nomenclatorului în funcţie de: organigrama instituţiei, de termenele de păstrare şi 

genul documentelor. 

Cunoştinţe:  
- legislaţia arhivistică referitoare la întocmirea nomenclatorului arhivistic; 

- managementul documentelor; 

- acte normative care stabilesc categorii de documente şi termene de păstrare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gestionarea fondului documentar 

(unitate de competenţă specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie  

4CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul 

de competenţă 

1. Preia 

documentele de la 

compartimente sau 

alte instituţii  

1.1. Documentele de la 

compartimente sau alte 

instituţii sunt preluate pe bază 

de inventar şi proces-verbal. 

 1.2. Documentele de la 

compartimente sau alte 

instituţii sunt preluate prin 

confruntare cu instrumentele 

de evidenţă. 

1.3. Documentele de la 

compartimente sau alte 

instituţii sunt preluate prin 

verificarea modului de 

grupare a documentelor 

pentru a fi conforme cu 

nomenclatorul, astfel încât 

unitatea de păstrare să fie 

corect constituită. 

Documentele de la compartimente 

sau alte instituţii sunt preluate cu 

atenţie şi rigurozitate. 

2.Aşează 

documentele în 

depozit 

2.1. Documentele în depozit 

sunt aşezate urmărindu-se 

respectarea procedurilor 

arhivistice în vigoare. 

2.2. Documentele în depozit 

sunt aşezate ţinând cont de 

structura organizatorică a 

instituţiei. 

2.3. Documentele în depozit 

sunt aşezate astfel încât să se 

asigure integritatea, 

conservarea în condiţii optime 

a fondurilor arhivistice. 

2.4 Documentele în depozit 

sunt aşezate în baza unui plan 

de sistematizare. 

Aşezarea documentele în depozit 

se face cu profesionalism şi 

responsabilitate. 

3.Predă 

documentele la 

Arhivele Naţionale 

3.1. Documentele la Arhivele 

Naţionale sunt predate la 

termenele prevăzute de 

legislaţie. 

3.2. Documentele la Arhivele 

Naţionale sunt predate pe bază 

de inventar şi proces-verbal. 

3.3. Documentele la Arhivele 

Predarea documentelor la Arhivele 

Naţionale se face cu meticulozitate. 



Naţionale sunt predate prin 

verificarea unităţilor de 

predare. 

Contexte: 
- activităţile se desfăşoară la compartimentul de arhivă: compartimentele organizaţiei şi în 

depozitul de arhivă; 

- mod de desfăşurare a activităţii: în echipă; 

- echipament de depozit: scări, rafturi, cutii de arhivă, halat, mănuşi, mască de protecţie; 

- mijloace de transport: saci, cutii, containere. 

Gama de variabile: 
- volumul fondului documentar supus preluării: de mărime mică, de mărime medie 

sau mare; 

- starea documentelor, menţionată în procesul-verbal de predare-primire: foarte bună, 

parţial degradate sau degradate; 

- evoluţia instituţiei creatoare şi a sistemului său de organizare: puţine schimbări la 

nivelul structurii organizatorice sau multe modificări la nivelul structurii 

organizatorice. 

Cunoştinţe:  
-  norme şi proceduri privind desfăşurarea activităţilor arhivistice;  

- principiile care stau la baza sistematizării documentelor în depozit; 

- norme şi reguli de echipare a personalului;   

- reguli de transport al fondului arhivistic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Prelucrarea documentelor 

(unitate de competenţă specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie  

4CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

1. Planifică 

operaţiunile de 

prelucrare a 

documentelor  

1.1. Operaţiunile de 

prelucrarea a documentelor 

sunt planificate prin întocmirea 

unui plan de lucru. 

 1.2. Operaţiunile de 

prelucrarea a documentelor 

sunt planificate cu respectarea 

sarcinilor şi termenelor de 

execuţie. 

1.3. Operaţiunile de 

prelucrarea a documentelor 

sunt planificate ţinând cont de 

istoricul creatorului. 

1.4 Operaţiunile de prelucrarea 

a documentelor sunt planificate 

ţinând cont de cantitatea, 

valoarea documentelor din 

fondul arhivistic. 

Planificarea operaţiunilor de 

prelucrare a documentelor se face cu 

eficienţă. 

2. Ordonează 

documentele 

2.1. Documentele sunt 

ordonate conform criteriilor 

stabilite în planul de lucru. 

2.2. Documentele sunt 

ordonate conform genului de 

documente. 

2.3. Documentele sunt 

ordonate conform 

nomenclatorului arhivistic. 

2.4. Documentele sunt 

ordonate conform structurii 

organizatorice a creatorului de 

fond. 

Ordonarea documentelor se face cu 

responsabilitate . 

3. Inventariază 

documentele 

3.1. Documentele sunt 

inventariate corect şi 

sistematic. 

3.2. Documentele sunt 

inventariate conform criteriilor 

stabilite în plan. 

3.3. Documentele sunt 

inventariate prin completarea 

corectă a rubricaturii. 

Inventarierea documentelor cu 

obiectivitate şi rigurozitate. 

4. Selecţionează 

documentele 

4.1. Documentele sunt 

selecţionate conform 

Selecţionarea documentelor se face 

cu responsabilitate. 



metodologiilor şi legislaţiei în 

vigoare şi procedurilor interne. 

4.2. Documentele sunt 

selecţionate respectând 

termenele din nomenclator. 

4.3. Documentele sunt 

selecţionate ţinând cont de 

metodologia întocmirii lucrării 

de selecţionare. 

4.4. Documentele sunt 

selecţionate ţinând cont de 

respectarea principiilor şi 

criteriilor de selecţionare. 

5. Actualizează 

instrumentele de 

evidenţă 

5.1. Instrumentele de evidenţă 

sunt actualizate la nivelul 

depozitului de arhivă. 

5.2. Instrumentele de evidenţă  

sunt actualizate în baza 

procedurilor interne. 

5.3. Instrumentele de evidenţă  

sunt actualizate prin 

completarea informaţiilor 

despre fond, pentru regăsirea 

operativă a documentelor. 

5.4. Instrumentele de evidenţă 

sunt actualizate în urma 

fiecărei operaţiuni intervenite 

asupra fondului. 

Actualizarea instrumentelor de 

evidenţă se face cu profesionalism 

6. Administrează 

bazele de date 

privind fondurile 

documentare 

6.1. Bazele de date privind 

fondurile documentare sunt 

administrate astfel încât să 

reflecte sinteza fondului 

documentar sau din gestiune; 

6.2. Bazele de date privind 

fondurile documentare sunt 

administrate astfel încât să 

respecte cerinţele specifice 

fiecărui instrument de 

evidenţă; 

6.3. Bazele de date privind 

fondurile documentare sunt 

administrate cu respectarea 

parametrilor tehnici specifici şi 

a cerinţelor de calitate privind 

rezultatul afişat în urma 

căutării în bazele de date. 

Administrarea bazelor de date 

privind fondurile documentare se 

face cu responsabilitate. 

Contexte:  
- prelucrarea documentelor se aplică tuturor ocupaţiilor specifice din domeniul 

arhivistic, administraţie publică, patrimoniu; 

- activităţile se desfăşoară în echipă, la compartimentele instituţiei şi în depozitul de 



arhivă,  

- echipament de lucru: calculator, instrumente de evidenţă/informare; 

- echipament de depozit: scări, rafturi, cutii de arhivă, halat, mănuşi, mască de 

protecţie; 

- mijloace de transport: saci, cutii, containere. 

Gama de variabile:  
- criterii de ordonare şi inventariere: structural – cronologic, cronologic pe probleme, 

alfabetic, pe probleme; 

- volumul fondului documentar supus prelucrării: de mărime mică, de mărime medie 

sau mare; 

- starea de conservare a documentelor, menţionată în procesul-verbal de predare-

primire:  foarte bună, parţial degradată sau degradată; 

Cunoştinţe:  
- legislaţie arhivistică;  

- reguli de constituire a arhivei la nivelul compartimentelor organizaţionale; 

- reguli de administrare a documentelor; 

- noţiuni generale de management organizaţional; 

- norme şi reguli de echipare a personalului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        Utilizarea informaţiilor din documente 
(unitate de competenţă specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie  

4CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul 

de competenţă 

1.Înregistrează 

solicitările 

1.1. Solicitările sunt 

înregistrate în ordinea primirii 

lor şi după verificarea datelor 

înscrise. 

1.2. Solicitările sunt 

înregistrate ţinând cont de 

legislaţia în vigoare privind 

relaţiile cu publicul. 

1.3. Solicitărilor sunt 

înregistrate astfel încât să 

reflecte corect circuitul în 

cadrul organizaţiei. 

Înregistrarea solicitărilor se face 

cu tact şi profesionalism. 

2.Depistează documente 

referitoare la 

informaţiile solicitate  

 

2.1. Documentele referitoare 

la informaţiile solicitate  sunt 

depistate din fondurile aflate 

în arhivă. 

2.2. Documentele referitoare 

la informaţiile solicitate sunt 

depistate prin utilizarea 

corectă a instrumentelor de 

evidenţă. 

2.3.  Documentele referitoare 

la informaţiile solicitate sunt 

depistate ţinând cont de 

solicitările cu caracter 

ştiinţific din partea 

beneficiarului. 

2.4. Documentele referitoare 

la informaţiile solicitate sunt 

depistate în termenul legal de 

depistare. 

Depistarea documentelor 

referitoare la informaţiile  se face 

cu meticulozitate. 

3.Întocmeşte/eliberează 

acte specifice  

3.1. Actele specifice sunt 

întocmite/eliberate în 

conformitate cu obiectul 

solicitării. 

3.2. Actele specifice sunt 

întocmite/eliberate in  

conformitate cu informaţiile 

din documente. 

3.3. Actele specifice sunt 

 Întocmirea acte specifice se 

realizează cu responsabilitate. 



întocmite/eliberate în 

termenul legal. 

Contexte:  
- activităţile se desfăşoară în depozitul de arhivă; 

- relaţii de referinţă: comunicarea directă cu petentul, expunere la stres; 

- echipament de depozit: scări, rafturi, cutii de arhivă, halat, mănuşi, mască de protecţie; 

- echipament de lucru: calculatoare, imprimante, scanere, xeroxuri. 

Gama de variabile:  
- volumul fondului documentar:  de mărime mică, de mărime medie sau mare; 

- conţinutul instrumentelor de evidenţă a fondurilor: conţinut complet şi corect redat,  

succint  sau incomplet al informaţiilor; 

- criterii de căutare şi regăsire a informaţiei: perioadă, problemă sau solicitare; 

- tipuri de răspuns la cereri: certificate, copii, extrase; 

- categorii de cereri: drepturi patrimoniale, şcolarizare, stare civilă. 

Cunoştinţe:  
- instrucţiuni privind metodologia rezolvării solicitărilor de cercetare; 

- legea privind liberul acces la informaţiile de interes public şi normele de aplicare a acesteia; 

- legislaţia arhivistică; 

- prevederile legislaţiei în vigoare privind soluţionarea petiţiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conservarea arhivei în depozit 

(unitate de competenţă specifică) 
Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie  

4CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul 

de competenţă 

1. Monitorizează 

parametrii de mediu din 

depozit 

1.1. Parametrii de mediu din 

depozit sunt monitorizaţi cu 

ajutorul unor grafice corecte 

şi fidele. 

1.2. Parametrii de mediu din 

depozit sunt monitorizaţi 

pentru evitarea 

neconformităţilor. 

1.3. Parametrii de mediu din 

depozit sunt monitorizaţi 

pentru verificarea aparatelor 

tehnice de asigurare a 

climatului în depozit. 

Monitorizarea parametrilor de 

mediu se face cu tact şi 

profesionalism. 

2. Respectă planurile de 

prevenire a riscurilor de 

degradare/distrugere a 

arhivei 

2.1. Planurile de prevenire a 

riscurilor de 

degradare/distrugere a arhivei 

sunt respectate în concordanţă 

cu normele interne. 

2.2. Planurile de prevenire a 

riscurilor de 

degradare/distrugere a arhivei 

sunt respectate cu prevederile 

legale  în vigoare. 

2.3. Planurile de prevenire a 

riscurilor de 

degradare/distrugere a arhivei 

sunt respectate prin asigurarea 

condiţiilor de întreţinere a 

depozitelor pentru asigurarea 

condiţiilor optime de păstrare. 

Respectă planurile de prevenire a 

riscurilor de degradare/distrugere 

a arhivei se face cu meticulozitate. 

3. Verifică integritatea 

mijloacelor speciale de 

protecţie şi a 

documentelor  

3.1. Integritatea mijloacelor 

speciale de protecţie şi a 

documentelor este verificată  

pentru a depista anumite 

focare de contaminare. 

3.2. Integritatea mijloacelor 

speciale de protecţie şi a 

documentelor este verificată 

ca să corespundă scopului 

funcţional. 

3.3. Integritatea mijloacelor 

speciale de protecţie şi a 

Verificarea integrităţii mijloacelor 

speciale de protecţie şi a 

documentelor se responsabilitate. 



documentelor este verificată 

cu respectarea instrucţiunilor 

specifice mijloacelor de 

protecţie a documentelor. 

4. Asigură respectarea 

condiţiilor de întreţinere 

a depozitelor de arhivă 

4.1. Respectarea condiţiilor de 

întreţinere a depozitelor de 

arhivă este asigurată ţinând 

cont de planul general al 

instituţiei şi de planurile de 

măsuri. 

4.2.  Respectarea condiţiilor 

de întreţinere a depozitelor de 

arhivă este asigurată aplicând 

substanţe ecologice. 

4.3. Respectarea condiţiilor de 

întreţinere a depozitelor de 

arhivă este asigurată în scopul 

menţinerii condiţiilor optime 

de păstrare şi conservare a 

fondurilor de arhivă. 

Asigurarea respectării condiţiilor 

de întreţinere a depozitelor de 

arhivă se face cu meticulozitate şi 

rigurozitate. 

Contexte:  
      - activităţile se desfăşoară în depozitul de arhivă, în echipă; 

- echipamente: computer, imprimantă, reţea, aparatură de înregistrare a temperaturii şi 

umidităţii, baza de date; 

- mijloace speciale de protecţie a  documentelor: cutii, mape, cămăşi, casete. 

Gama de variabile:  
- planul general al instituţiei se referă la amplasarea depozitelor şi localizarea 

echipamentelor de monitorizare a condiţiilor de păstrare a documentelor; 

- neconformităţi: defectarea echipamentului de asigurare şi monitorizare a climatului; 

- volumul fondului arhivistic: de mărime mică, de mărime medie sau mare; 

-  parametrii microclimatului din arhiva măsuraţi de echipamentele de monitorizare a 

condiţiilor de păstrare a documentelor: umiditate, temperatură, gaze toxice; 

-  tipuri de echipamente de monitorizare: higrometru, termometre, sisteme de alarmare 

antiincendiu, antiefracţie. 

Cunoştinţe:  
- norme tehnice de păstrare şi conservare a documentelor; 

- noţiuni elementare privind funcţionarea şi întreţinerea echipamentelor; 

- managementul riscurilor. 
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Responsabilitatea pentru conţinutul acestei calificări profesionale revine Comitetului 

Sectorial Administraţie şi Servicii Publice 



Titlul calificării profesionale: „Arhivar” cod COR 441501 

 

Descriere  

Calificarea „Arhivar” este proiectată pentru cei care lucrează în domeniul gestionării şi 

punerii la dispoziţia publicului a documentelor create, în decursul activităţii lor, de instituţiile 

publice şi de organizaţiile private. Activitatea arhivarului se desfăşoară atât în depozitul de 

arhivă dar şi la compartimentele/structurile/organizaţiile creatoare de arhive. 

Calificarea este destinată persoanelor care desfăşoară activităţi de arhivă, atât în Arhivele 

Naţionale, cât şi la alte instituţii publice şi la organizaţii cu caracter privat, precum şi celor 

care îşi dezvoltă abilităţi în acest sens. 

Atribuţiile arhivarului nu fac obiectul unor reglementări uniforme, fiecare angajator având 

libertatea de a stabili atribuţii şi responsabilităţi, conform domeniului propriu de activitate, 

având însă un cadru comun stabilit prin apartenenţa la grupa de bază din codul COR. 

Cerinţele pentru ocupaţia de arhivarului sunt stabilite de fiecare agent economic, având în 

vedere atribuţiile generale ale postului, prevăzute prin standardul ocupaţional şi domeniul 

specific al angajatorului. 

 

Motivaţie  

Calificarea de arhivar este solicitată pe piaţa muncii, fiecare organizaţie, publică sau privată 

având obligaţia, conform legislaţiei în vigoare, de a-şi organiza un compartiment de arhivă, 

administrat de personal specializat. Prin urmare, postul se va regăsi în organigramele multor 

instituţii creatoare/deţinătoare de arhivă, publice sau private.   

Pentru dobândirea competenţelor aferente ocupaţiei ”arhivar”, persoana interesată trebuie să 

participe la un program de formare profesională continuă a adulţilor autorizat conform legii. 

Programul de formare profesională pentru calificarea „arhivar” se  desfăşoară de către 

furnizori de formare profesională  autorizaţi  în acest sens. 

Furnizorii de formare profesională vor realiza programele de formare cu formatori care au 

competenţe şi experienţă în unul sau mai multe din domeniile: limbă şi literatură, limbi 

moderne aplicate, istorie, studii culturale, cu perfecţionare în arhivistică. Este recomandat ca 

formatorii să aibă studii superioare în cel puţin unul din domeniile menţionate şi minim 5 ani 

de experienţă în arhivistică. Dată fiind condiţia minimă de acces ce pretinde studii liceale cu 

diplomă de bacalaureat, se recomandă ca programul de formare profesională să aibă un minim 

de 120 de ore de formare practică şi teoretică. 

Competenţele dobândite pe alte căi decât cele formale pot fi evaluate pe baza standardului 

ocupaţional. 

 

Condiţii de acces:  

Pentru a deveni arhivar, sunt necesare următoarele condiţii de acces: cunoaşterea legislaţiei 

arhivistice, a normelor, instrucţiunilor şi procedurilor de lucru, cunoaşterea principiilor de 

bază ale prelucrării documentelor de arhivă, cunoaşterea principiilor de organizare a 

documentelor în depozitele de arhivă şi de realizare a conservării preventive a acestora. 

 

Nivelul de studii minim necesar:  

Absolvent al învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat. 

 

Rute de progres: 

Prin urmarea cursurilor universitare de specialitate, o persoană poate  ajunge arhivist. 

Cerinţe legislative specifice: 

 



Legislaţia generală care guvernează relaţiile de muncă ale funcţionarilor: Codul Muncii, 

Codul de Deontologie; 

Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare;  

Hotărârea de Guvern nr. 27 din 2002 privind petiţiile; 

Legea nr.544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public; 

 

Legislaţia europeană în domeniul arhivistic: 

 

Rezoluţia Consiliului UE din 6 mai 2003 asupra arhivelor din statele membre 

(2003/C113/02); 

Standardele Internaţionale elaborate de Consiliul Internaţional al Arhivelor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titlul calificării profesionale: ARHIVAR 

Cod RNC:  
Nivel: 4CNC 

 

 

 

Lista competenţelor profesionale 

 

 

Cod Denumirea competenţei profesionale Nivel Credite 

 
C1.Comunicare în limba oficială; 

4CNC  

 
C2.Comunicare în limbi străine; 

4CNC   

 
C3.Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi 

tehnologie; 

4CNC  

 
C4.Competenţe informatice; 

4CNC  

 
C5.Competenţa de a învăţa; 

4CNC  

 
C6.Competenţe sociale şi civice; 

4CNC  

 
C7.Competenţe antreprenoriale; 

4CNC  

 C8.Competenţa de exprimare culturală. 4CNC  

 G1. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în 

muncă şi de prevenire a incendiilor 

4CNC  

 G2. Aplicarea normelor de protecţie a mediului 4CNC  

 S1. Redactarea nomenclatorului arhivistic 4CNC  

 S2. Gestionarea fondului documentar 4CNC  

 S3. Prelucrarea documentelor 4CNC  

 S4. Utilizarea informaţilor din documente 4CNC  

 S5. Conservarea arhivei în depozit 4CNC  

 

 

 

 

 

 

 

 



Competenţa profesională:  Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi 

prevenire incendiilor 

Cod:  
Nivel: 4CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Utilizează cu rigurozitate, disciplină şi 

stăpânire de sine normele de sănătate şi 

securitate în muncă, având în vedere 

cerinţele legale, prin instructajele 

periodice şi aplicaţiile practice, cu 

ajutorul experţilor externi, la sediul 

organizaţiei, în biblioteci, sala de 

reuniuni, birouri sau depozite de arhivă. 

2. Utilizează cu vigilenţă normele de 

prevenire a incendiilor şi de acţionare 

în caz de urgenţă, în corelare cu 

procedurile de urgenţă şi evacuare, prin 

instructaje, evitând apariţia unor 

neconformităţi, folosind echipamentul 

de protecţie. 

3. Implementează cu responsabilitate şi  

atitudine calmă conform planurilor de 

intervenţie, în cazuri speciale, 

proceduri de urgenţă de prim ajutor şi 

evacuare pentru a se evita agravarea 

situaţiei deja create şi în mod adecvat 

situaţiei intervenite, folosind 

echipamentul de lucru şi de intervenţie. 

- proceduri interne specifice locului de muncă 

privind sănătatea şi securitatea în muncă şi 

prevenirea incendiilor;  

- norme de securitate şi sănătate specifice locului 

de muncă;  

- norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi 

acţionare în situaţii de urgenţă;  

- legislaţia în vigoare privind sănătatea şi 

securitatea în muncă, stingerea incendiilor şi 

pentru situaţii de urgenţă;  

- proceduri interne de protecţie a muncii şi 

prevenire a incendiilor specifice locului de 

muncă;  

- mijloace de avertizare şi semnificaţia 

simbolurilor utilizate;  

- planul de evacuare în caz de incendiu;  

- recomandări tehnice privind recuperarea şi 

salvarea arhivei în situaţii de urgenţă;  

- măsuri de prim ajutor; 

- modalităţi de intervenţie; 

- servicii abilitate pentru intervenţii; 

- dotarea cu echipamente şi mijloace de lucru şi 

intervenţie; 

- mijloace de semnalizare a focarelor de incendii; 

- riscuri asupra sănătăţii şi securităţii în muncă; 

- tipuri de accidente; 

- situaţii de urgenţă. 

Metode de evaluare 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu 
 

 

 

 



 

 

Competenţa profesională: Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

Cod:  
Nivel: 4CNC 

Credite:  

 

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Utilizează cu atenţie şi rigurozitate 

normele de protecţie a mediului, în 

conformitate cu legislaţia şi 

reglementările legislative, prin 

instructaje efectuate periodic,  în 

funcţie de specificul spaţiului de 

desfăşurare a activităţii şi al 

operaţiunilor efectuate. 

2. Identifică cu vigilenţă şi profesionalism 

sursele de poluare în funcţie de natura 

şi particularităţile mediului,  ţinând 

cont de normele de mediu specifice, 

evitând apariţia unor eventuale 

neconformităţi sesizate de sistem la 

locul de desfăşurare a activităţilor. 

3. Raportează cu responsabilitate şi tac, 

sursele de poluare, persoanelor 

abilitate, prin mijloacele specifice, 

conform reglementării interne,  cu toate 

detaliile, potrivit procedurilor de 

urgenţă. 

- noţiuni generale de legislaţia mediului; 

- noţiuni generale de ecologie; 

- norme de protecţie a mediului; 

- reglementări privind raportările cazurilor 

de poluare a mediului; 

- proceduri privind protecţia mediului 

adaptate locaţiei, proceduri interne 

privind managementul de mediu; 

- acţiuni preventive pentru evitarea unor 

eventuale neconformităţi privind circuitul 

deşeurilor;  

-  riscuri de poluare a mediului; 

- metode specifice de alertare; 

- detalii relevante privind eventuale 

neconformităţi în ceea ce priveşte 

protecţia mediului; 

- tipuri de echipamente; 

- tipuri de deşeuri; 

 

Metode de evaluare 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu 

 

 

 

 

 

 



Competenţa profesională:  Redactarea nomenclatorului arhivistic 

Cod:  
Nivel: 4CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Editează cu  rigurozitate nomenclatorul 

arhivistic, tinând cont de propunerile venite de 

la compartimente, respectând structura 

organizaţională/funcţională a organizaţiei şi 

termenele de păstrare a documentelor. 

2. Întocmeşte cu exigenţă  şi profesionalism 

lista genurilor şi categoriilor de documente 

pentru documentele necuprinse în 

nomenclator, respectând prevederile legislaţiei 

arhivistice, în conformitate cu metodologia de 

lucru privind întocmirea nomenclatorului şi 

ţinând cont de fiecare document şi ale lui în 

funcţie de care se va încadra într-un anumit 

gen. 

3.  Înaintează cu profesionalism nomenclatorul 

arhivistic către Arhivele Naţionale, respectând 

prevederile legislaţiei arhivistice, ţinând cont 

de modificarea structurii organizatorice a 

instituţiei şi cu respectarea procedurilor 

interne.  

- legislaţia arhivistică referitoare la întocmirea 

nomenclatorului arhivistic; 

- managementul documentelor; 

- acte normative care stabilesc categorii de 

documente şi termene de păstrare; 

- activitatea se desfăşoară la sediul organizaţiei: 

birou sau depozitul de arhivă; 

- colectarea informaţiilor de la structurile 

organizaţiei; 

- termene de păstrare a documentelor; 

- valoarea documentelor; 

- întocmirea nomenclatorului. 

Metode de evaluare 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiorilor ierarhici / 

forului tutelar. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competenţa profesională:  Gestionarea fondului documentar 

Cod:  
Nivel: 4CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Preia cu atenţie şi rigurozitate documentele 

de la compartimente sau alte instituţii pe bază 

de inventar şi proces-verbal, prin confruntare 

cu instrumentele de evidenţă şi prin verificarea 

modului de grupare a documentelor pentru a fi 

conforme cu nomenclatorul, astfel încât 

unitatea de păstrare să fie corect constituită. 

2. Aşează cu profesionalism şi responsabilitate 

documentele în depozit, în baza unui plan de 

sistematizare, urmărindu-se respectarea 

procedurilor arhivistice în vigoare, ţinând cont 

de structura organizatorică a instituţiei, astfel 

încât să se asigure integritatea, conservarea în 

condiţii optime a fondurilor arhivistice  

3. Predă cu meticulozitate documentele la 

Arhivele Naţionale la termenele prevăzute de 

legislaţi, pe bază de inventar şi proces-verbal şi 

prin verificarea unităţilor de păstrare predate. 

 

-  norme şi proceduri privind desfăşurarea 

activităţilor arhivistice;  

- principiile care stau la baza sistematizării 

documentelor în depozit; 

- norme şi reguli de echipare a personalului;   

- reguli de transport al fondului arhivistic; 

- activităţile se desfăşoară depozitul de arhivă, 

- echipamente de depozit şi mijloace de transport; 

- volumul fondului documentar;  

- starea de conservare a documentelor; 

- evoluţia instituţiei creatoare şi a sistemului său 

de organizare;  

Metode de evaluare 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiorilor ierarhici / 

forului tutelar. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competenţa profesională:  Prelucrarea documentelor 

Cod:  
Nivel: 4CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Planifică cu eficienţă operaţiunile de 

prelucrare a documentelor prin întocmirea unui 

plan de lucru, cu respectarea sarcinilor şi 

termenelor de execuţie, ţinând cont de istoricul 

creatorului şi de cantitatea, valoarea 

documentelor din fondul documentar. 

2. Ordonează cu responsabilitate documentele 

conform criteriilor stabilite planul de lucru, 

conform nomenclatorului, la termenele de 

păstrare prevăzute, pe genuri de document, 

conform structurii organizatorice a creatorului 

de fond. 

3. Inventariază cu obiectivitate şi 

responsabilitate documentele, sistematic şi 

sintetic, conform criteriilor stabilite în planul 

de lucru, prin completarea corectă a 

rubricaturii. 

4.  Selecţionează cu responsabilitate 

documentele, conform metodologilor şi 

legislaţiei în vigoare şi procedurilor interne, 

respectând termenele din nomenclator, ţinând 

cont de metodologia întocmirii lucrării de 

selecţionare şi cu respectarea principiilor şi 

criteriilor de selecţionare. 

5. Actualizează cu profesionalism 

instrumentele de evidenţă prin completarea 

informaţiilor despre fond, pentru regăsirea 

operativă a documentelor, în urma fiecărei 

operaţiuni intervenite asupra fondului, la 

nivelul depozitului în baza procedurilor 

interne. 

6. Administrează  cu responsabilitate bazele de 

date privind fondurile documentare astfel încât 

să reflecte sinteza fondului din gestiune, să 

respecte cerinţele specifice ale fiecărui 

instrument de evidenţă, cu respectarea 

parametrilor tehnici specifici şi a cerinţelor de 

calitate privind rezultatul afişat în urma 

căutării în bazele de date. 

- legislaţie arhivistică;  

- reguli de constituire a arhivei la nivelul 

compartimentelor organizaţionale; 

- reguli de administrare a documentelor; 

- noţiuni generale de management organizaţional; 

- norme şi reguli de echipare a personalului; 

- prelucrarea documentelor se aplică tuturor 

ocupaţiilor specifice din domeniul arhivisti, 

administraţie publică, patrimoniu; 

- activitatea se desfăşoară la compartimente; 

- echipamente de lucru şi depozit; 

- criterii de ordonare şi inventariere; 

- volumul fondului documentar;  

- starea de conservare a documentelor.  

Metode de evaluare 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 



 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiorilor ierarhici / 

forului tutelar. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competenţa profesională: Utilizarea informaţiilor din documente 

Cod:  
Nivel: 4CNC 

Credite: 

 

      Deprinderi Cunoştinţe 

1. Înregistrează cu tact şi profesionalism 

solicitările, în ordinea primirii lor şi după 

verificarea datelor înscrise, ţinând cont de 

legislaţia în vigoare privind relaţiile cu 

publicul şi astfel încât să reflecte corect 

circuitul în cadrul organizaţiei. 

2. Depistează cu meticulozitate documentele 

referitoare la informaţiile solicitate utilizând 

corect instrumentele de evidenţă/informare, 

ţinând cont de solicitările din partea 

beneficiarului şi la termenul legal de depistare, 

din fondurile aflate în arhivă. 

3. Întocmeşte cu responsabilitate documente  

specifice,  în conformitate cu obiectul 

solicitării şi cu informaţiile din documente, în 

termenul prevăzut de legislaţia în vigoare. 

 

- instrucţiuni privind metodologia rezolvării 

solicitărilor de cercetare; 

- legea privind liberul acces la informaţiile de 

interes public şi normele de aplicare a acesteia; 

- legislaţia arhivistică; 

- prevederile legislaţiei în vigoare privind 

soluţionarea petiţiilor; 

- activitatea se desfăşoară în depozitul de arhivă; 

- echipamente de depozit şi lucru; 

 - volumul fondului documentar; 

- conţinutul instrumentelor de evidenţă a 

fondurilor arhivistice;  

- criterii de căutare şi regăsire a informaţiei; 

- tipuri de răspuns la cereri; 

- categorii de cereri. 

Metode de evaluare 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiorilor ierarhici / 

forului tutelar. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Competenţa profesională: Conservarea arhivei în depozit 

Cod:  
Nivel: 4CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Monitorizează cu tact şi profesionalism 

parametrii de mediu din depozit, cu ajutorul 

unor grafice corecte, fidele, urmărind evitarea 

neconformităţilor şi verificarea funcţionării 

aparatelor tehnice de asigurare a climatului în 

depozit. 

2. Respectă cu meticulozitate planurile de 

prevenire a riscurilor de degradare/distrugere a 

arhivei, în concordanţă cu normele interne, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare, prin 

asigurarea condiţiilor de întreţinere a a 

depozitelor pentru asigurarea condiţiilor 

optime de păstrare. 

3. Verifică cu responsabilitate integritatea 

mijloacelor specifice de protecţie a 

documentelor, pentru a se depista anumite 

focare de contaminare, ca să corespundă 

scopului funcţional şi cu respectarea 

instrucţiunilor specifice mijloacelor de 

protecţie a documentelor. 

4. Asigură cu meticulozitate respectarea 

condiţiilor de întreţinere a depozitelor de 

arhivă ţinând cont de planul general al 

instituţiei şi de planurile de măsuri, aplicând 

substanţe ecologice în scopul menţinerii 

condiţiilor optime de păstrare şi conservare a 

fondurilor de arhivă. 

- norme tehnice de păstrare şi conservare a 

documentelor; 

- noţiuni elementare privind funcţionarea şi 

întreţinerea echipamentelor; 

- managementul riscurilor; 

- planul general al instituţiei;  

- volumul fondului arhivistic; 

- echipamentele şi parametrii microclimatului din  

arhivă măsuraţi de echipamentele de monitorizare 

a condiţiilor de păstrare a documentelor. 

Metode de evaluare 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiorilor ierarhici / 

forului tutelar. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 
 

 
 

 



 


