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Compartiment Comunicare şi Informare Publică

Lista documentelor de interes public la Arhivele Naţionale

Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Arhivelor Naţionale
Proiecte de acte normative iniţiate de către Arhivele Naţionale, înaintate spre aprobare
Ministerului Afacerilor Interne şi spre adoptare Parlamentului / Guvernului
Programele şi strategiile proprii
Structura organizatorică şi atribuţiile Arhivelor Naţionale
Programul de funcţionare şi programul de audienţe
Coordonate de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax,
adrese e-mail, adresa site-ului
Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Arhivelor Naţionale, precum şi ale
funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public
Fişele postului aferente şefilor structurilor Arhivelor Naţionale
Bugetul de venituri şi cheltuieli
Bilanţul contabil
Numere de cont: aparat propriu şi structuri subordonate
Veniturile nete ale salariaţilor
Informaţii privind achiziţiile publice
Evaluarea anuală a activităţii desfăşurate în Arhivele Naţionale
Informări privind acordurile de colaborare în domeniul arhivistic cu instituţii similare din
străinătate
Informaţii privind desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante
Lista fondurilor şi colecţiilor arhivistice date în cercetare la sala de studiu
Instrumentele de evidenţă date în cercetare la sala de studiu
Unităţile arhivistice ale fondurilor şi colecţiilor date în cercetare la sala de studiu
Procedura privind asigurarea accesului la informare şi cercetarea documentelor aflate în
păstrarea Arhivelor Naţionale

www.arhivelenationale.ro
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Registrul de prezenţă a cercetătorilor la sala de studiu
Lista documentelor gestionate şi create în Arhivelor Naţionale
Modalităţi de contestare a deciziei Arhivelor Naţionale în situaţia în care o persoană se
consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţii de interes public solicitate
Informări referitoare la activitatea de relaţii cu publicul
Informări referitoare la activitatea de relaţii publice
Buletine informative şi comunicate
Declaraţii de presă
Materiale prezentate în cadrul conferinţelor de presă
Materiale de promovare a imaginii instituţiei: afişe, broşuri, pliante, ediţii şi cataloage de
documente, albume de documente, periodice, cărţi de onoare etc.
Corespondenţă cu creatorii şi deţinătorii de arhivă privind instruirea profesională a
personalului responsabil cu activitatea de arhivă
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
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