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INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
 
 

Atribuţiile aferente postului de execuţie de natură contractuală 
de consilier, gradul I, din cadrul Compartimentului 

administrativ 
 

1 organizează şi desfăşoară activitatea de arhivă conform Legii Arhivelor 
Naţionale; 

2 verifică şi preia anual pe bază de inventar şi proces-verbal documentele   create 
de serviciile și compartimentele instituției; 

3 operează în registrul de evidență curentă a intrărilor-ieșirilor, inventarele 
documentelor predate la depozitul de arhivă, precum și inventarele 
documentelor ieșite din arhiva ca urmare a selecționării lor; 

4 realizează sistematizarea fondurilor din depozite în funcţie de structura 
organizatorică a instituției; 

5 întocmeşte împreună cu conducătorii compartimentelor funcţionale programul 
anual de predare-preluare a documentelor la arhivă, îl depune spre  aprobare 
Subprefectului şi apoi îl transmite şefilor de compartimente în vederea aplicării 
acestuia; 

6 asigură şi răspunde de întocmirea Nomenclatorului arhivistic al instituției, 
precum şi de completarea acestuia; 

7 asigură legătura cu Serviciul Judeţean Bistriţa-Năsăud a Arhivelor Naţionale în 
vederea verificării şi confirmării Nomenclatorului arhivistic; 

8 urmăreşte modul de aplicare a Nomenclatorului arhivistic al instituției la 
constituirea  dosarelor create de compartimente şi la întocmirea inventarelor; 

9 verifică fondul documentar din arhivă şi întocmeşte inventarul documentelor 
fără evidenţă, dacă este cazul; 

10 întocmeşte lucrările necesare în vederea analizării de către Comisia de 
selecţionare a dosarelor cu termen de păstrare expirat şi care pot fi propuse  
pentru eliminare ca fiind nefolositoare; 

11 înaintează Serviciului Judeţean Bistriţa-Năsăud a Arhivelor Naţionale 
inventarele documentelor cu termen de păstrare expirat, procesul-verbal al 
Comisiei de selecţionare, precum şi inventarele documentelor cu termen de 
păstrare permanent, create în perioada pentru care s-a efectuat selecţionarea, 

în vederea confirmării lucrării selecţionate; 
12 cercetează documentele din depozit în vederea eliberării adeverinţelor, copiilor 

şi întocmeşte referatul în baza căruia eliberează documentele solicitate de 
cetăţeni; 

13 răspunde în termen, la solicitările persoanelor fizice si juridice, privind 
eliberarea de copii, conforme cu originalul, după documentele din arhiva 
generala a instituției; 

14 conduce evidenţa dosarelor cuprinse în inventarele depuse la arhivă; 
15 conduce în Registru de evidență a activității de studiu, evidenţa documentelor 

împrumutate compartimentelor creatoare, la restituire verifică integritatea 
documentului împrumutat, după restituire documentele vor fi reintegrate în 
fond;         
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16 inventariază documentele scoase din arhivă cu prilejul diferitelor lucrări şi 
raportează şefului ierarhic eventualele lipsuri constatate; 

17 efectuează lucrări de legătorie pentru copiile documentelor ce urmează a fi 
înaintate la instanțele de judecată; 

18 preia de la şefii compartimentelor proiectele de nomenclator pentru 
documentele specifice acestora, realizează centralizarea acestora şi le 
înaintează, în două exemplare, spre aprobare şi confirmare. După confirmare, 
nomenclatorul va fi difuzat la toate compartimentele în vederea aplicării lui; 

19 întocmeşte planul anual de arhivare a documentelor create în instituţia 
prefectului; 

20 menţine ordinea şi asigură curăţenia în depozitul de arhivă; 
21 își însușește și respectă prevederile legislației în domeniul securității și sănătății 

în muncă și măsurile de aplicare a acestora; 

22 respectă obligaţiile ce revin personalului instituţiilor publice în domeniul 
protecţiei mediului, conform normelor şi regulamentelor în vigoare; 

23 identifică şi raportează către responsabilul de risc desemnat riscurile aferente 
activităţii proprii şi aplică măsurile de minimizare stabilite; 

24 poate semnala neregularităţi de care are cunoştinţă, direct sau indirect, fiind 
protejat împotriva oricăror discriminări; 

25 urmăreşte implementarea standardelor de control intern/managerial la nivelul 
structurii în care îşi desfăşoară activitatea, în limitele de competenţă și conform 
dispozițiilor șefului ierarhic.  

26 îndeplineşte orice alte atribuţii, care au legătură cu natura postului, stabilite de 
şefii ierarhic superiori. 

 
 


