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În baza AUTORIZAŢIEI nr. 706/2015 emisă de către AUTORITATEA 

NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI, societatea noastră, ca furnizor de formare 

profesională este autorizată pentru desfăşurarea programului de perfecţionare pentru 

ocupaţia de ARHIVAR- cod COR 441501. Conform art. 31 din Legea Arhivelor Naţionale 

(nr.16/1996 republicată): ,,creatorii şi deţinătorii de documente, persoane juridice, au 

obligaţia de a înfiinţa compartimente de arhivă sau de a desemna persoane responsabile 

cu probleme de arhivă, în funcţie de valoarea şi cantitatea acestora”. Ocupaţia de arhivar 

presupune în principal gestionarea documentelor create în cadrul unei unităţii, iar 

programul de pregătire profesională oferit de către noi asigură baza teoretică şi practică 

necesară exercitării acestei profesii. 

 Cursul de perfecţionare cuprinde 140 de ore, din care 80 % pregătire practică iar 

20% pregătire teoretică. Atât pregătirea teoretică, cât şi instruirea practică se vor desfăşura 

în locuri special amenajate (sala de curs, respectiv atelierul de practică) care asigură 

pregătirea necesară ocupaţiei de arhivar. Suportul de curs precum şi materialele specifice 

pregătirii de specialitate, vor fi asigurate de furnizorul de formare profesională. 

 După parcurgerea întregului program de perfecţionare cursanţii vor dobândi următoarele 

competenţe profesionale: 

1. Redactarea Nomenclatorului Arhivistic; 

2.Gestionarea fondului documentar; 

3.Prelucrarea documentelor; 
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4.Utilizarea informaţiilor din documente; 

5.Conservarea arhivei din depozit; 

6.Înregistrarea solicitărilor privind eliberarea de documente; 

7.Identificarea documentelor referitoare la informaţiile solicitate; 

8.Întocmirea şi eliberarea de acte specifice şi ţinerea evidenţei documentelor 

solicitate /eliberate; 

9.Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi de prevenire a incendiilor; 

10. Aplicarea normelor de protecţie a mediului. 

Condiţiile de înscriere la curs sunt: studii liceale minime, cu diplomă de bacalaureat. După 

finalizarea programului de perfecţionare, se va obţine un certificat de ABSOLVIRE (editat 

de Autoritatea Naţională pentru Calificări), cu recunoaştere naţională. Certificatul este 

recunoscut la nivelul Uniunii Europene dacă este tradus si apostilat conform prevedrilor 

legislative în vigoare.  

Taxa de şcolarizare este de 800 RON, cu posibilitatea de a se achita în doua rate. În 

aceasta este inclusă şi taxa de înscriere precum şi costul certificatului de ABSOLVIRE.  

Cursul se va desfăşura pe baza unui contract de formare profesională cu cursantul. În 

situaţia în care taxa de şcolarizare este achitată de către angajator, se încheie şi cu acesta un 

contract de prestări servicii . 

Menţionăm că, în conformitate cu art. 58 din O.G. 129/2000 (republicată) privind 

formarea profesională a adulţilor, activităţile de învăţământ sunt scutite de la plata TVA.  

 

Persoana de contact: Laura Şipoş (formator)- 0746 243 117 


