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,' Ghenadie SAIIN

REGULAMENTUL
privind organiza rea 9i funcfionarea Serviciului managementul d ocu mentelo r

din cadrur Agenfiei pentru Supraveghere Tehnicr

I.DISPOZITTI GENERALE
1. Regulamentul privind organizarea qi func(ionarea Serviciului

managementul documentelor (in continuare - Regulament), stabileqte rnisiunea,
func(iile de bazd, atribu(iile, drepturile gi responsabilitetile Serviciului
managementul documentelor (in continuare - Serviciu), precum gi rnodul de
or ganizare al activitd(ii acestuia.

2. Serviciul se instituie ca subdiviziune autonomd in
Supraveghere Tehnicd gi se subordoneazd $efului
institufional.

3. Serviciul ili desfSgoard activitatea in colaborare cu subdiviziunile
structurale ale Agenfiei pentru Supraveghere Tehnic5, autoritalile publice,
ceti[enii Republicii Moldova etc.

4. in activitatea sa Serviciul se cf,liuzegte de Constitu{ia Republicii Moldova,
legile Republicii Moldova, decretele Preqedintelui, hotlririle parlamentului,
hotSririle 9i dispozitriile Guvernului, dispozi{iile directorului Agentiei pentru
Supraveghere Tehnicd, precum gi de prezentul Regulament.

5. Serviciul are sigiliu cu indicii ale denumirii sale.

II.MISIUNEA, FUNCTTILE $I ATRIBUTIILE DE BAZA ATT
SERVICIULUI

6. Misiunea Serviciului
Misiunea Serviciului constd in asigurarea unui management eficient al

documentelor, a circuitului corespondenfei gi a lucrarilor de arhivr.
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7. Funcfiile Ser.viciului
in vedere arealizdrii rnisiunii sale, Serviciul exerciti urmltoarele finc(ii:
1) finerea lucririlor de secretariat privind evidenfa qi exarninarea

corespondenfei oficiale, precum qi a cererilor depuse de persoanele fizice;
2) gestionarea sistemului electronic de evidenfl a documentelor qi cererilor

inregiskate;

3)intocmirea nomenclatorului dosarelor, constituirea dosarelor
p5strSrii 1or, conform procedurii.

8. Atribufiite de bazd ale Serviciului
in scopul realizlrii funcfiilor, Serviciul exercita urmdtoarele atribu{ii de baza:

1) tn domeniul linerii lucrdrilor de seuetarist privind evidenlo pd
examinarea corespondenlei oticiare si a cererilor persoonelor Jizice:

a) verificr corectitudinea livrdrii gi integritatea corespondenfei ;
b) analizeazd Ei clasificd corespondenfa parvenita in docurnente oficiale

cereri;

c) inregistreazd gi transmite documentele spre examinare, confonn
destinatiei;

d) asigurd circuitul Ei distribuirea corespondenfei nu mai tirziu de ziua
unndtoare din data inregistrdrii;

e) verificd corectitudinea perfectlrii corespondenfei de iegire (semnitur a, data,
indicele, adresantul, vizele etc.);

f) inregistreazd" corespondenfa de ieqire gi asigura expedierea acesteia;
g) constifuie dosare qi duce evidenfa lor, conform nomenclatorului;
h) efectueazl controlul termenelor de executare a documentelor in

subdiviziunile structurale ate Agenfiei pentru Supraveghere Tehnica;
i) organizeazd multiplicarea documentelor;
j) prezinta qefilor de subdiviziuni qi gefului direcfiei Management

institufional infonnafii autentice despre starea executdrii documentelor;
k) acordS asistenfl metodologicd subdiviziunilor structurale ale Agenfiei

pentru Strpraveghere Tehnica in vederea organizdrii lucrarilor de secretariat;
l) acordd suportul necesa"r la intocmirea rapoartelor lunare, trimestriale,

semestriale gi anuale, conform dorneniului de competen{d;
m) asigrrra integritatea corespondenfei ;i a dosarelor constituite;
n) acordd asistenla informafional[ necesarS persoanelor privind procedura de

depturere a cererilor crtre Agenfiei pentru Strpraveghere Tehnica;

Ei asigurarea
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2) tn domeniul gestiondrii sistemului electronic de evidenld a documentelor
Si cererilor:

a) inregistreazd coresponden{a de inhare qi ieqire in sisternul electronic de
eviden[I a documentelor, conform procedurii;

b) inregistteazd cererile parvenite de la persoanele fizice qi documentele
aferente lor in baza informa[ional6;

c) rnonitorizeazd termenul de executare a cererilor inregistrate.

3) in domeniul tntocmirii nomenclatorului dosarelor, constituirii
dosarelor ;i asigurdrii pdstrdrii lor:

a) intocmeqte nomenclatorul dosarelor;
b) constifu ie dosarele conform nomenclatorului ;

c) organizeazd exp e rtiza v alorii docum ente I or,
d) asigura perfectarea dosarelor;
e) intocmeqte inventarele dosarelor;
f) asiguri plstrarea provizorie a dosarelor,
g) asigura depunerea documentelor spre pistrare la arhiva;
h) elaboreaz5 instrucfiuni interne pentru descrierea qi standardizarea

proceselor interne de lucru.
4) in domeniul asigardrii recepliondrii mesajelor telefonice ;i asigurarea

p r o gr amdr ii au dienle lo r :

a) preluarea mesajelor telefonice, sau directionarea apelului catre persoanele
culre ar putea sa cunoascd problema in cazril lipsei conducatorului;

b) asigrrarea unui protocol aferent in cadnrl vizitelor oficiale;
c) mentinerea evidentei primirii documentelor qi expedierea lor;
d) programarea interviurilor si audienfelor,
e) copierea/ edactarea diferitor materiale;

0 primirea si transmiterea e-mail-uri si memo-uri.

III.DREPTURILE $I RESPONSABILITATILE SERVICIULUI

9. Serviciul are dreptul:
a) sI participe la gedin(ele Agenfiei pentru Supravegftere Tehnicl qi la

qedinlele operative, in cadrul clrora sunt examinate chestiuni ce au referintd la
atributiile Serviciului;
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b) sd solicite gi sa primeascd, in procesul de indeplinire a atribufiilor sale
funcfionale, informa(ii qi materiale de la subdiviziunile structurale ale Agen[iei
pentru Supraveghere Tehnicl ;i reprezentanfele acesteia;

c) sI solicite gi sI primeasc[, in procesul de indeplinire a atribufiilor sale
func(ionale, de la angajalii Agenfiei pentru Supraveghere Tehnici, informafii
asupra situaliei cu privire la executarea documentelor qi/sau examinarea cererilor,
qi sd ceard pdsfrarea integritrlii documentelor aflate in gestiune;

d) sA informeze qeful Direcfiei management institulional ;i/sau qeful
subdiviziunii funcfionale relevante despre expirarea termenelor de examinare a
documentelor qi/sau cererilor aflate in procedurd;

e) sI inainteze propuneri referitoare la solu(ionarea problemelor din cadrul
Serviciului, precum gi la imbun[tifirea activitatii Agenfiei pentru Supravegfiere
Tehnicd in general;

0 sI colaboreze cu unitf,(i similare din cadnrl altor autoritali publice din fara
qi de peste hotare, in scopul efectuarii schimbului de experien(a in dorneniu;

g) sa participe la cursuri de instruire, conferin{e, seminare, mese rotunde cu
tematicr relevantr dorneniului, organi zate in (ar6 gi peste hotare;

h) sa exercite gi alte drepturi, conform legislatiei in vigoare a Republicii
Moldova.

10. Serviciul este responsabil pentru:
a) respectarea strictd a prevederilor Constituliei Republicii Moldova, altor

acte normative nalionale qi internalionale din dorneniu;
b) respectarea strictd a prezentului Regulament, a instrucfiunilor/procedurilor

interne care reglementeazd activitatea Agenfiei pentru Supraveghere Tehnica,
c) corectitudinea qi calitatea documentelor elaborate;
d) executarea acfiunilor incluse in planul de acfiuni al Agen[iei pentru

Supraveghere Tehnicd;

e) executarea operativd qi calitativd a dispozi{iilor, indicaliilor curente ale
directorului Agenfiei pentru Supraveghere Tehnicd qi qefului de direcfie
management institufional;

f) respectarea termenilor qi cerinfelor stabilite pentru circuitul corespondenfei;
g) asigurarea confidenfialit[fii inforrnafiei prelucrate;
h) asigurarea pdstrdrii qi integritifii sigiliilor qi gtarnpilelor;
i) asigurarea integritdfii bunurilor Ei materialelor gestionate;
j) prezentatea, in tennenii stabilili, a rapoartelor privind toate activitdtile

desflqurate de cdtre Serviciu in perioada de referinta.
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IV.ORGANIZAREA ACTIVITATII SERVIC I T] LU I

11. Activitatea Serviciului este organrzata qi condusi de ;eful Serviciului,
ca.re este numit in/eliberat din funclie de cltre directorul Agenliei pentru

Supraveghere Tehnic[, in conforrnitate cu legislalia rnuncii.

12. Structura gi efectivul Serviciului se stabilegte, luind in considerare
complexitatea funcliilor qi volurnul de muncl gi se reflecti in statul de personal al
Agenfiei pentru Supraveghere Tehnic5. Conform statului de personal, Serviciul
managementul documentelor are urmdtoarea structur[ :

o gef serviciu - 1 post (pdtafap)
. Secretar administrativ superior - 2 posturi (pdtafap)
o Secretar al conducdtorului - 2 posturi (pdtafap)

13. Sarcinile de bazd, atrib{iile de servicill, responsabilitalile, irnputernicirile

Eefului Serviciului, precum gi cerin(ele minirne de ocuparc a funcfiei date sunt
stipulate in fiqa postului.

14. Sarcinile de bazd., atribuJiile de serviciu, responsabilitd{ile, drepturile qi

obligaliile personalului sunt stabilite in fiqele de post, aprobate de directorul AST.

15. Serviciul este asigurat cu birouri, dotate cu calculatoare conectate la
releaua Internet qi Intranet, legf,tur[ telefonic6, fax, tehnica de multiplicare, spafii
pentru lucrul cu cetlfenii.

v.DISPOZtTtr FTNALE

L6.Prezenflil Regulament intrd in vigoare la data aprob[rii de catre directorul
AST prin act administrativ,

17. Prevederile prezentului Regulament pot fi rnodificate, prin actul
administrativ al directorului AST, in func{ie de modificarile operate in legisla(ia in
vigoare, sfrttctura Agenfiei pentru Supraveghere Tehnic[, precum $i sarcinile 9i
atribu(iile suplimentare delegate Serviciului in dorneniul de competen(i.

18. Fiqele de post ale qefului qi colaboratorilor Serviciului sunt
intocmite lr evizurtq la necesitate.

19. Serviciul indeplineqte gi alte atribu(ii stabilite de lege gi de sefil, ?n

domeniul de competenfd
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