ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL ADMINISTRATIV

ROB:

CAIET DE SARCINI
1. Denumirea contraciului: ''Servicii de legare §i arhivare dosare "
2. Obiectul caietului de sarcini:
Consiliului Judetean Salaj cu sediul in Zalau, P-^a 1 Decembrie 1918 nr. 12, i§i propune
realizarea de operatiuni pentru constituirea §i ordonarea unita^ilor arhivistice. Consiliului
jude^ean define documente care nu sunt constituite ca unita^i arhivistice, in accep^ia
prevederilor legale in ceea ce prive§te indosarierea, copertarea, numerotarea, ^nuruirea,
etichetarea, sigilarea, inscrierea datelor pe coperta de dosar etc.
5. Informafii generate: In vederea aplicarii prevederilor Legii Arhivelor Na^ionale nr. 16/1996, cu
modificarile §i completarile ulterioare precum §i ale Instructiunilor privind activitatea de arhiva la
creatorii §i de^inatorii de documente aprobate prin Ordinul de zi nr. 217/1996 privind eviden^a
documentelor, gruparea documentelor in dosare, ordonarea §i efectuarea de operatiuni arhivistice
la documentele neconstituite se apeleaza la ""Servicii de legare arhivare dosare
Prin efectuarea ''Serviciilor de legare ^/ arhivare dosare " se va realiza igienizarea documentelor,
ordonarea acestora, copertarea, indosarierea, numerotarea, inscrierea datelor pe dosare §i
intocmirea inventarelor.
Confinutul ''^Serviciilor de legare §i arhivare dosare"
Pentru realizarea ^^Serviciilor de legare $i arhivare dosare" prestatorul va parcurge urmatoarele
etape:
- desprafuirea
- toaletarea documentelor, inlaturarea capselor acelor agrafelor etc. §i a ciornelor;
- ordonarea documentelor conform organigramei §i Nomenclatorului arhivistic;
- copertarea §i indosarierea documentelor (aranjarea cronologica a documentelor in coperte din
carton, panzate la cotor, agreate de autoritatea contractanta, gaurite cu utilaje care nu deterioreaza
documentele, §nuruirea cu aja de legatorie, numerotarea, certificarea, copertarea §i etichetarea
dosarelor prin inscrierea datelor pevazute legal), constituirea inventarelor.
Detalierea continutului '•'Serviciilor de legare $i arhivare dosare"
1. Desprafuirea documentelor: se face cu scopul asigurarii cura^irii documentelor prin inlaturarea
prafului, hartiei maruntite §i a efectelor biodeteriorarii documentelor din arhiva. Desprafuirea se
face cu peril moi, prin suflare-aspirare, §tergere cu carpe moi §i uscate, fara a deteriora
documentele.
2. Toaletarea documentelor constd in:
- netezirea foilor;
- inlaturarea marginilor franjurate, fSra eliminarea parfilor utile;
- repara^ii ale zonelor sfa§iate;
- plierea foilor la dimensiunea formatului de dosar;
- lipirea alonjelor la documente cu lipici de tipografie, astfel incat dupa indosariere fila respectiva
sa fie vizibila in intregime pentru a putea fi xerox-ata fara desfacerea dosarului;
- inlaturarea agrafelor, acelor, capselor etc. §i a ciornelor.
3. Ordonarea documentelor conform Nomenclatorului arhivistic
Documentele se ordoneaza in dosare prin aranjarea acestora pe compartimente conform
organigramei institu^iei §i a prevederilor Nomenclatorului arhivistic (respectiv pe ani de creare §i
pe termene de pastrare).

4. Indosarierea documentelor - unitatea arhivistica de baza se incheie in vederea exploatarii
legale, eficiente, cu u^urin^a §i pe termen indelungat a documentelor create.
Aceasta activitate cuprinde urmatoarele opera^iuni:
- asigurarea copertelor din carton, panzate la cotor;
- ordonarea documentelor in dosare, pe compartimente, cronologic, conform termenelor de
pastrare;
- concomitent cu ordonarea documentelor in dosare se inlatura capsele, acele clemele, agrafelele,
filele nescrise, dubletele, ciomele, notele personale etc;
- documentele (folie) din fiecare dosar se gauresc cu dispozitive care sa asigure utilitate §i aspect
placut, care sa nu deterioreze documentul §1 sa prinda foaia corespunzator in dosar, se leaga cu a^a
de legatorie, in coperte de carton panzate la cotor, in a§a fel incat sa asigure citirea completa a
textului, datelor;
- filele dosarelor se numeroteaza in ordinea normala ca la orice manual, in cazul dosarelor
compuse din mai multe volume, se numeroteaza fiecare volum separat ale aceluia§i dosar;
- pe coperta dosarului se inscriu: institu^ia, direc^ia (creatorul dosarului), indicativul unita^ii
arhivistice, numarul dosarului din inventar, cuprinsul unita^ii arhivistice, datele extreme (ziua, luna
an) ale documentelor din dosar, numarul filelor, numarul volumului §i termene de pastrare;
- certificarea unitatilor arhivistice (dosare, registre etc) se face pe ultima foaie nescrisa a dosarului,
de catre personalul firmei prestatoare, prin formula: Prezentul dosar confine ... file, in cifre §i intre
paranteze, in litere. La sfar§itul notei de certificare se trece data, numele, prenumele ^i semnStura
persoanei care face aceasta opera^iune, se sigileaza cu un triunghi de hartie (cu laturile de
aproximativ 8 cm) aplicat peste capetele sforii de legatura li se stampileaza de firma prestatoare;
- inventarele se intocmesc in 4 exemplare pentru documentele cu termen de pastrare
P E R M A N E N T §i in 3 exemplare pentru documentele cu alte termene de pastrare, vor fi predate §i
pe suport electronic;
La terminarea serviciilor de catre firma prestatoare, personalul compartimentului de arhiva verifica
fiecare dosar, urmarind respectarea intocmai prevederile prezentului caiet de sarcini. In urma
constatarii unor neconcordan^e acestea vor fi remediate imediat.
Cantita^ile de documente supuse executarii '"Serviciilor de legare §i arhivare dosare "vor insuma
un numar aproximativ de 1200 de dosare.
Precizari pentru efectuarea ^^Serviciilor de legare $i arhivare dosare"
Asigurarea logistica: materialele §i celelalte mijloace necesare efectuarii lucrarilor descrise mai
sus, se vor asigura de firma prestatoare.
Timpul de lucru: activita^ile prevazute in CaietuI de sarici trebuie terminate in maximum doua
luni de la semnarea contractului.
Locul desfa^urdrii serviciilor: lucrarile de legare §i arhivare in principiu constituirea dosarelor se
vor desfa$ura in depozitul de arhiva §1 in incaperile compatimeltelor creatoare de documente.
Condifii de confidenfialitate fi de siguranfa pentru documentele cu care se lucreaza:
Documentele supuse operatiunilor sunt de uz intren. Difuzarea de date sau scoaterea din locurile de
pastrare a acestor documente este interzisa de lege. Personalul firmei prestatoare de servicii trebuie
sa respecte intocmai prevederile legale lucrul cu documente §i vor semna un Angajament de
confidenfialitate cu Consiliul Judefean Salaj. Incalcarea acestor prevederi se sancfioneaza conform
capitolului VI din legea Arhivelor Nafionale nr. 16 din 9 aprilie 1996 §i a Codului Penal al
Romaniei. Personalul firmei prestatoare trebuie sa respecte intocmai prevederile Regulamentului
de ordine interioara a Consiliul Judefean Salaj §i programul de lucru al acestuia. Aceste precizari
vor fi prelucrate sub semnatura la inceputul activitafilor de prestari servicii. Firma prestatoare va
inainta Consiliul Judefean Salaj un tabel cu personalul lucrator, seria Carfii de Identitate §i CNP,
autentificat prin §tampila §i semnatura de firma prestatoare.
Intocmit,
§ef serviciu,
Ardele^ryjR^ul

Vizat,
Director executiv
Maru§ca^^ont na

