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Descriere
Situaţia de viaţă este acordarea dreptului cetăţenilor privind accesul la informaţie arhivată,
în condiţia legislaţiei în vigoare.
Arhiva Armatei Naţionale depistează şi eliberează copii, extrase şi certificate de arhivă cu
caracter social-juridic şi financiar.
Arhiva Armatei Naţionale.
Ministerul Apărării.
Examinarea cererilor cetăţenilor şi autorităţilor publice, prezentarea informaţiei solicitate.
- Legea nr.880-XII din 22.01.1992 „Privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova”;
- Legea nr. 982 din 11. 05.2000 „Privind accesul la informaţie”;
- Regulamentul Arhivei Armatei Naţionale, aprobat prin ordinul şefului Marelui Stat Major
al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale nr. 73 din 28 septembrie 2012
Adresa: şos. Hînceşti 84, Chişinău MD-2021, Republica Moldova
Pagina web: www.army.md
Telefon de contact +373 22 252188
Poşta electronică:lilia.muntean@army.md
În zilele lucrătoare. Luni - Vineri, 08:00-17.00, pauză 12:00-13:00.
Cetăţenii Republicii Moldova şi altor state, precum şi autorităţile publice centrale şi locale.
Beneficiarul trebuie să se adreseze cu chestiuni conform competenţei Arhivei Armatei
Naţionale.
- Cererea de solicitare a informaţiei în care se indică date cât mai exacte cu privire la
informaţia solicitat;
- Buletinul de identitate;
- Carnetul de muncă (pentru eliberarea certificatelor financiare de conformare a salariilor);
- Procură ( în cazul solicitării informaţiei despre altă persoană)
Eliberarea informaţiilor:
Luni - Vineri,14:00 – 16:00
Serviciul este gratuit.
Personal, în sediul Arhivei Armatei Naţionale. Expedierea prin poştă.

Nu există.
Limba de stat sau altă limbă în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea limbilor
vorbite pe teritoriul Republicii Moldova
Nu există.
Eliberarea informaţiilor în baza documentelor de arhivă păstrate în Arhiva de Stat.
În cazul insatisfacţiei cu serviciul, clientul poate să adreseze reclamaţii organelor
superioare.
Durata prestării serviciului este 15 zile lucrătoare.

Sancţiunile şi penalităţile sunt aplicate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

