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instituţiilor

1. DIS.?OZI ŢII GENERALE
1.1. !n conformitate cu Legea privind Fond.ul Arhivistic
al Republicii Moldova (art.33) şi Regulamentul fondului arhivistic de stat (art.16) arhivele de stat, alte depozite de arhivă
ale ministerelor şi departamentelor• sunt obligate, în modul
stabilit, să elibereze în baza documentelor existente certificate de arhivă, copii şi extrase din documente de arhivă.
1.2. Certificatul de arhivă (Anexa 1) constituie un document legalizat oficial, cu valoare juridică, ce conţine informatie (confirmare) despre datele disponibile în documentele de
ar~ivă referitoare la obiectul solicitării cu indicarea sursei
arhivistice.
1.3. Copia de arhivă (Anexa 2) constituie reproducerea
textului întegral prin dactilografiere, xerocopiare, metoda
fotografică etc. în modul stabilit în punctul 3.6. al prezen-
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tei Instructiuni.
1.4. E~trasul din documente de arhivă (Anexa 3) constituie
reproducerea exactă a unei părţi din textul do cumentului ce se
referă nemijlocit -la- problema, evenimentul sau persoana, indicate în solicitare, definitivată în modul stabilit în punctul
3.6. al prezentei Instrucţiuni.
1.5. Arhivele de stat din Republica Moldova îndeplinesc
fără plată următoarele solicitări ale persoanelor juridice şi
fizice din Republica Moldova: confirmarea ve chimii în muncă
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!n continuare "arhivele".
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şi mărimii salariului, studiilor şi calificării;• p arti c i pă rii
în acţiunile militare în perioada celui de-al doile a ră z bo i mondial, pre cum şi alte conflicte militare din fosta U.R.S. S.; confirmarea fap tului de rănire şi aflare în spitale militare în perioada a cţ iunilor militare, de aflare în lagăre de concentrare, de
prizonieri şi ghetouri în perioada celui de-al doilea ră z b oi mondial; decoraţiilor de stat; confirmarea faptului de re presiuni
neîntemeiate, deportări şi confiscări a averii; datelor de naştere,
la fel şi solicitările organelor administrării de stat, pr e cum
şi ale celor judi ci are şi de drept.••
1 . 6 . Îndeplinirea solicitărilor, neindicate în p . ~ . 5 . se
efectuează cu plată conform documentelor normative res pective.
Solicitările c et ăţenilor străini se îndeplines c cu plată în
caz, dacă ele sunt adresate d e solicitanţi direct arhivei de stat:••
Solicitările,primite
prin intermediul Ministerului Afacerilor
Externe al Republicii Moldova, se îndeplinesc fără plată.
1.7. Îndeplinirea solicitărilor cu caracter genealogic şi
tematic se reglementează în mod separat de prezenta instrucţiune.

2. EXECUTAREA CERTIFICAl'EJ;OR, COPIILOR
ŞI EXTRASELOR DE ARHIVA
2.1. Certificatele, copiile şi extrasele de arh ivă se elibepersoanelor juridice din Republica Moldova privind ch estiunile
ce ţin de profilul activităţii acestora, persoanelor fizice privind ches tiunile, ce ţin d e asigurarea drepturilor şi intereselor lor l egitime.
2.2. Întru executarea solicitărilor, în primul r ând se studiază documentele ce se referă nemijlocit la obie ctul solici tării.
!n cazul când informaţia necesară nu s-a depistat, se studiază
documentele, care fac posibilă confirmarea indirectă a datelor
soliei tate ,
2.3. !n caz că în documentele de arhivă din perioada indicată
în solicitare nu s-a depistat informaţia ne c esară, se studiază
do cumentele pentru o perioadă de 1-3 ani precedenţi şi 1-3 ani
posteriori.
rează

• Privind nemij l ocit solicitantul.
•• Ordinul Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova
nr.14 din 27. 07. 94
••• Excepţie fac soli c itările cetăţenilor din ţările, ale căror
servicii de arhivă au semnat acorduri respective de colaborare.
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2.4. Executarea solicitărilor privind confirmarea ve chimii
în muncă se efectuează în baza documentelor de dispoziţie cu privire la cadre, proceselor-ver·::iale ale comisiilor de atestare şi
calificare, fişelor personale ale salariaţilor, listelor efe ctivului personal şi schemelor de rep artizare a cadrelor, conturilo r
analitice sau tabelu:rilor de salarii.
În lip s a documentelor menţionate, certificatul de arhivă poate fi eliberat în baza documentelor de serviciu, semna te de solicitant, pre cum şi în baza materialelor pu bl icate, c e se păstrează
în arhivă.
2.5. Certificatele privind mărimea salariului se eliberează
în baza conturilor analitice şi tab elurilo r de salarii.
2.6. Certificatele privind confirmarea studiilor se îndeplinesc în b aza proceselor-verbale ale şedinţelor comisiilor de stat
de examinare, registrului de înmânare a atestatelor, diplomelor,
adeverinţ elor etc., precum şi în baza foilor de examinare sau a
listelor mixte ale re'llJi'itei.
2.7. Certificatele privind dreptul de proprietate al cetăţeni
lor se eliberează în baza documentelor organelor de administrare,
economice, financiare şi judiciare din B~sarabia (preturi, p rimării,
tribunale, notariate publice) din perioada 1918-1940 , 1941 -1 944 ;
Sovietelor săteşti (cărţi de gospodărie), judecătoriilor populare
etc.
2.8. În cazul când materialele solicitate nu se păstrează
în arhiva de stat, solicitarea se expediază organizaţiei respe ct ive cu informarea solicitantului.
În scrisoare este necesar a indi ca că documentele in st ituţi ei
date n-au fost preluate la păstrare în arhiva de stat (Anexa 4) .
2.9. Se stabileşte următorul mod de readres are a solicită ri lo r:
2. 9 .1. Solicitările privind confirmarea ve chimii în muncă,
mărimii salariului, stud.iilor în perioada p ost belică s e expediază
organizaţiei respective. În caz că. instituţia este lich idată solicitarea se expediază instituţiei cu drept de succesor sau organi zaţiei_ ierarhic superioare.
2. 9 .2. Solicitările privind confirmarea ve chimii în mun că
în instituţiile din fosta R.A.S.S.M. ( 1924-1 940 ) se expediază Arhivei Naţionale a Republicii Moldova, Arhivei organizaţiilor socialpolitice a Republicii Moldova. Materialele referitoare la vechimea
în muncă în aparatele centrale ale c omisariatelor nerodnice ale
R.A.S.S.M. din perioada 19 24-1 940 se păstrează în Arhiva centrală
a Republicii Ucraina (262601 , i:'i;teB- IIO , (1ICL , yn . Corio:v:eHcKaR , 24) •
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2 . 9 . 3 . Solic it ăr i l e privind confir:narea ve chi mi i în muncă
în transpo rtul feroviar în anii 1940- 1941 şi după anul 1944
se e x;i e d iază Arhivei Dire cţ iei căilor ferate din Republi c a
Moldova (277C12 , Chişinău, str.Vlai cu Pârcălab,48).
2 . 9 .4. Solicitările privind confirmarEB.servi ciului sau
muncii in unităţi militare, cu ex c epţia Flotei militaro-maritime,
studiilor în instituţ iile de învăţământ militare în perioada
1918-1 940 , rănirii şi aflării în spitale militare, despre persoa~
nele căzute şi dispărute în anii războiului civil, se readreseaza
Arhivei militare de stat a Rusiei (Pocc;1::îct<i! f'. rocy;;.apcT2e1-'l-'C:?
20E!-'!-:l::l f' aoxv. E . .i.2j6c:<! , f'.t'oOCKBa , y:i . 1\ ilidt.pa1ra ;,111!-'.1'.,r'OEC. , 2'::) .

2 . 9:5 . Solicitările privind serviciul în organele :;Ch- Ofl1.Y Hh.C,î\- Xr5- :·iili,;.; ale R. S . S.M . în an.1 94C - 1941 şi în perioada postbelică s e expediază arhivei Ministerului Afacerilor Interne al
Reoublicii Moldova (277012 , or.Chişinău, Bd Ştefan cel Mare 75),
Mi~isterului Securităţii Naţionale al Republicii Moldova
(277012, or.Chişinău, B& Ştefan cel Mare,166).
2 . 9 . 6 . Solicitările privind serviciul în flota militaromaritimă, precum şi studiile în instituţiile militare de învăţă
mânt în perioada până în an.194C se readresează Arhivei de Stat
a Flotei militaro-maritime din Rusia (Poccv.7.cKM~ ~ocy.ua?CTEeHEbi;:î apx11E 5oer.Ho- ;·:io:pcY.or'o ):ioTa. ISI065, r . CaH~T-hE Tep6ypr ,

y .'J . i'11/1.1-1i!OE1-'3.P. , J6) .
2 . 9 . 7. Solicitările privind serviciul sau ve chimea în muncă
în Fortele armate din fosta U.R.S.S. în perioada celui de-al
doilea . război mondial şi cea postbelică, referitor la persoanele
căzute sau dispărute fără urmă se ex;iediază Arhivei centrale a
Mi nisterului Apă rării al Rusiei (i.(El-'Tpa..'lbE~::".l 2-ţ'X~lB ~.;;u-:i!C TEpCT92.

06opo:;i,; Poccvn! . I42IOU , r . Do,uo11bCK , i1ioc!<OECl'O!' od :i - , 3apEJasc!".oe
~ - q) , Departamentului administrativ-militar al Ministerului A;>ăr'J.rii Naţ ionale al Republ icii Moldova (2770C4 , or.C h işinău,
str.Bucuriei,14), Secţiilor administrativ-militare raionale,
orăşeneşti, Ministerului Apărării Naţionale al Republicii Moldo- - ----va)~
- ---- - ~occe ,

I .

li

2 . 9 . 8 . Solicitările privind serviciul sau vechimea în muncă
în Flota militaro-maritimă în perioada celui de-al doilea răz boi
mondial şi în perioada postbelică se expediază Arhivei c entrale
a Flotei militaro-maritime ( i.{eHTpa11bHhl!'. boer:Ho- r1;opcK o :" apx 1rn .
I6b350, r .faTllvt!-'a , JleH11r:rpa,ncK0!1 0611., y11 .U BeTOll!-'3..H, Il, Departa-·
mentului administrativ-militar al Ministerului Apărării Naţionale
al Republicii Moldova.
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2. 9 . 9. Solicitările privind rănirea şi aflarea în spitale
militare în perioada celui de-al doilea război mondial şi în
perioada postbelică se expediază Muzeului de medicină militară
al Rusiei ( 6oe1-rno- Me,ru1r.:J.1HCXX!' ~,;y3et;; /,1J1HJ.1CTepcTsa o6opoHh! Pocc m: .
I~Uuuu ,

r . CaHK T-l ieTep6y;::r , ,fa.3apeTH1:1ti ner-.,2).

2 . 9 . 1c . Solicitările privind serviciul militar sau vechimea
în muncă în armata română, referitor la persoanele căzute sau
dispărute fără urmă în perioada celui de-al doilea război mondial
se e xped iază Ministerului Apărării N aţionale al României
(Unitatea militară 02600 Bucureşti), Departamentului administrativ-militar al Ministerului Apărării Naţionale al R.M.
2 . 9 . 11 . Solicitările privind aflarea în lagăre de concentra re, d e prizonieri şi ghetouri în perioada celui de-al doilea
răz b oi mondial se expediază Arhivei centrale a Ministerului Apără
rii a l Rusiei (142 I\JO . r .iio.uoJJ!:>CX ' ).lOC!{03C!'O/. 06.11 . , oa;::oa3c:roe
wccce ~ - a) , Ministerului Securităţii Naţionale al Republicii
Moldova (277012, or.Chişinău,~ Ştefan cel Mare,166), Comitetului Executiv al Societăţii Crucea Roşie din Moldova (277028 ,
str.Gh.Asachi 67-a), Centrului de căutare a informaţiei al Crucii
Roşii al Rusiei
(l.;eHTP p03bJCKa x :.1r.:~op.iawrn Poccl-!?.C!"Oro K;::acHoro
KpecTa . Il)j l)JI , r. lv.ocKsa , h }'3Heu1-:;1•• :.1ocT, io/7) .
(Notă: Solicitantul poate să se adreseze nemijlocit Serviciului
Internaţional - Grosse Allee 5-9. D-3548 Arolsen Deuschland).
2. 9 .12. Solicitările privind confirmarea represiunilor neîntemeiate, deportărilor şi confiscărilor averii se expediază
Arhivei Naţionale a Republi cii Moldova, Ministerului Afacerilor
Interne al Republi cii Moldova, Ministerului Securităţii Naţionale
al Re pu bl icii Moldova.
2 .9.13. Soli c itările privind confirmarea dreptului de proprietate al locuitorilor B~sarabiei şi Transnistriei pâ nă în
anul "194 , precum şi al cetăţenilor R.S. S .llri. în perioada post b eli că se expediază Arhivei N a ţ ionale a Republicii Moldova,
arhivelor de stat raionale şi orăşeneşti.
2. 9 .14. Solicitările - cetăţenilo~ străini · privind. confirmarea dreptului de proprietate se readresează în acelaşi mod.
În cazul când solicitarea a parvenit de la Ministerul Afacerilor Externe, iar Arhiva Naţională a Republicii Moldova nu
dispune de materialele solicitate, ultima expediază scrisori în
arhiva d e stat sau departamentală respectivă. În baza informaţiei primite din aceste .arhive, alcătuieşte certificatul, care
s e expediază Ministerului Afacerilor Externe.
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3. LNTOCllrITREA ŞI PSRFECTA.~A CERTI ?ICATELCR ,
COPIILOR ŞI EXTRASELOR DE A."'!HIV A
3.1. Certificatele, copiile şi extrasele de ar h ivă se
perfectează pe blancheta generală a arhivei de stat sau pe
blancheta instituţiei căreia aparţine de pozitul de stat. Pentru
ca documentele enumerate să fie valabile este necesar ca ele
să conţină următoarele elemente obligatorii:
3.1.1. Denumirea tipului documentului: certificat de arhivă,
copie de arhivă, extras de arhivă.
3.1.2. Destinatarul (se înde p lineşte în corespundere cu
instru cţ iunea privind ţinerea lucrărilor de secretariat).
În cazul când certifi catul se expediază unei instituţii se
indică denumirea şi adresa ei poştală.
3.1.3. Indi c ele şi data înregistrării expedierii răspunsu
lui, referirea la data şi indicele înregistrării solicitării
primite (sau numai la data cererii cetăţeanului).
3 .1.4. Textul.
3.1.5. Temeiul (se indică numărul fondului, inventarului,
dosarelor şi filelor unde se conţine informaţia, în baza căreia
se eliberează certificatul).
3.1.6. Semnătura (certificatul se semnează de către şeful
arhivei sau conducătorul instituţiei sau a subdiviziunii structurale în componenţa căreia intră depozitul de arhivă şi executor • .?e certificat se apl ică ştampila cu imaginea Stemei de Stat
a arhivei re sp e ct ive sau a instituţi ei. Copia certificatului,
adeverită de executor, se coase în dosarul res pec tiv).
3.2. Textul certificatului tre buie să inelu~ expunerea
exactă şi clară a datelor, ce se conţin în documente referitoare
la obiectul solicitării. Citatele din documente se iau în
ghilimele.
I
t~ caz de necesitate la certifi cat ~v t fi anexate copii şi
extrase din documente, care confirmă informaţia inclusă în
certificat.
--- -Deducţii.. - arbitrare al..e executorului privind conţinutul _
document-e.1. ~r nu se permit.
3.3. În textul certificatului după denumirea fondului arhivisti c în primul rând se indică denumirea documentelor şi limitele lor cronologice ( ••• în tabelele de salariu din luna iunie
an.
până în septembrie an.
figurează
în Procesul-verbal al şedinţei Comisiei din~~~~~~~~~~~
este indicat
), apoi se expune informaţia ce
se conţine în aceste documente. În certificat se indică denumirea

.....
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exactă a funcţiei şi anii de ~uncă ai persoanei.
Numele, prenumele şi patronimicul se indi că în certificat
în întregime. Necoincidenţa unor date biografic e se includ în
certificat a.!?a, cum figurează în documente, în c are caz în
paranteze se menţionează (a.!?a-i în do cument) (Anexa 5). De asemenea se face o menţiune despre li9sa prenumelui şi patronimicului în document sau prezenţa numai unuia din ele, imposibilitatea descifrării iniţialelor.
3. 4. În certificatul de arhivă privind mărimea salariului
se ia la bază hotărârea Guvernului Republicii ~oldova din
28 aprilie 1993 nr.224 (Anexa 6 ).
În caz că în conturile analitice ale salariaţilor şi în statele de salarii lipsesc datele enumerat e în hotărâr ea sus-numită,
în certificat se indică suma menţionată în document.
Mărimea salariului ;:>entru lunile în care solicitantul nu
a lucrat sau a lucrat un număr incomplet de zile din cauza
incapacităţii temporare de muncă, în caz de concediu etc., în
certificat nu se include. În a.!?a caz este necesar a menţiona
mărimea salariului pentru lunile imediat precedente.
3.5. !n cazul când în documentele de arhivă lipsesc materiale care confirmă datele privind absolvirea unei instituţii
de învăţământ în certificatul de arhivă se menţionează anii de
studii şi notel~ de trecere ale solicitantului.
3.6. Denumirea documentului, numărul şi data lui în copii
şi extrase din documente se reproduc în întregime.
Conţinutul copiei documentului trebuie să corespundă obiectului solicitării.
!n textul extraselor de arhivă prin citate din documente
este necesar a selecta toate datele referitoare la obie ctul
solicitării. Înce;:>utul şi sfârşitul fiecărui extras din document
se înseamnă ;:>rin puncte de suspensie. Cuvinte şi extrase aparte
din original, care trezes c îndoială la descifrare, pot fi menţionate prin cuvintele (a.!?a-i în original), (aşa-i în document).
__
3.7. În cazul când documentele necesare nu se pă str~ază în
arhivă sau în documentele de arhivă n-au fost de;:>istate datele
solicitate, se întocmeşte o scrisoare p e bl ancheta arhivei de
stat sau a instituţiei, dar fără a specifica ti;:>ul documentului
în care se indică cauza lips ei documentelor solicitate, faptul
că în documentele, ce se păstrează în arhivă date privind
obiectul solicitării nu s-au depistat şi re coma ndări privind
locul posibil de păstrare a documentelor.
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3.8. În cazul când docu:::i en~e le in st ituţiei ~n car e a l~ c 
rat sau şi-a făcut st udiile solicitantul lipsesc, arhiva de stat
înfăptuieşte căutarea locului aflării do cumentelor conform fi.şierului sau nemijlo c it în instituţii.
Dacă în rezultatul căutărilor s-a stabilit impo sibilitatea
readresării soli c itării din cauza pierderii sau ni~icirii documentelor sau li ps ei informaţiei despre locul pă strării documentelor, solicitantului i se expediază o scrisoare privind impos ibilitatea co nfirmării datelor solicitate, indicând cauzele acestui fapt (Anexele 7 , 8 ).
3. 9 . Solicitările, primi te de arhiva de stat se înregistrează într-un registru special alfabetic, unde se indică data primirii solicitării, numele şi prenumel e solicitantului, conţinutul
şi scopul solic itării, caract erul răspunsului, temeiul răspunsului, exe cutorul .

Cetăţeanul, car e se adresează personal la arhiva de stat,
completează un formular-tip al cererii. În cerere trebuie să
fie indi cată toată informaţia necesară în procesul de îndeplinire
a cererii: numele, prenumele, patronimicul solicitantului, locul
şi anii de muncă, studiilor, ser<riciului sau alte date.
3.10. Solicitările se îndeplinesc în termen de 15 zile de
la data primirii lor. Solicitările ce nu ţin de profilul arhivei

se readresează în termen de până la 5 zile.
3. 11 . Certificatele, ex;:>ediate peste hotare cetăţenilor
din ţările C.S.I. şi B~ltice se întocmesc în limba originalului,
în toate celelalte ţări - în limba de stat. Copiile şi extrasele
din documentele de arhivă se eliberează în limba originalului.
ll.

~I~R.AREA CSRTI~C~TELOR , COPIILOR,
EXTRASZLCR DE A..::uiIVA ŞI DOCU1'iENTELCR
PERSONALE

4.1. Cetăţenilor li se eli b erează personal certificate, copii
şi extrase de arhivă care conf irmă ve ct i.;..~a în muncă şi mărimea
salariului, studiile, serviciul militar, decorarea cu ordene şi
medalii, aflarea în spitale militare şi case de copii, starea
civilă, dreptul de proprietar, participarea la c el -de-al doilea
război mondial, aflarea în lagăre de concentrare şi ghetouri,
faptul de deportare şi re presiuni.
4.2. Certifi c ate, copii şi extrase de arhivă privind răspunder.ea penală şi antecedenteJ/e penale, despre înfiere se
îndeplinesc numai în baza solicitărilor organelor oficiale cointeresate.
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4.3. Certificatel e, cop iile, extrasele de arhivă şi documentele personale, care se p ăstrează în arhivele de stat şi
departamentale, se eliberează personal cetă ţ enilor la prezent~
rea actului de id~ntitate. În fişa de înregistrare se noteaza:
"Eliberat cetăţeanului - - - - - - - - - - - - - - - - ' ersonal".
în cazul când cetăţeanului i s-a eliberat un document
personal (atestat de maturitate, legitimaţie et c ) de către arhiva de stat se execută copia documentului în cauză, care este
semnată de solicitant, precum că a primit originalul, indi că
data primirii documentului, de asemenea numărul şi data eliberării pasaportului prezentat (sau altui document de identitate)
şi de cine este eliberat.
Copia documentului personal se coase în dosarul de unde
a fost extras originalul.
Cooii de arhivă din carnetele de muncă nu se exe<:4ltă.
în inve~tarul respectiv se introduce infor:naţ ia despre eli berarea carnetului de muncă posesorului lui .
4.4. Certificatele şi documentele personale pot fi eliberate persoanelor împuternicite, care pe lângă documentul de identitate va prezenta şi o procură din partea solicitantului, legalizată de notariatul de stat, sau instituţia de stat.
4 .5. !n cazul când solicitantul nu est\ în stare a se prezenta oentru a primi certificatul sau documentul personal, ele
se expediază pe adresa lui pe cale poştală .
Certificatele, copiile şi extrase l e de arhivă se expediază
onale - o_rin scrisoare
prin scrisori simp 1 e, d ocument e le Ders
•
re c omandată.

'·
::OCY,l..\PCTBEliHAR APXl!BHAR

SERV!Cl l' L DE STAT DE ARHIVA

C:l Yi!iliA

AL REP C BLIC!l ~10LDUVA

PECilYS.1HKI! M0.1AOBA

00 ! 85li 8

00 1135G 8

EEPEJO,.J,

ViHCTP.iKUVJi

:
i\ r . _ _ _ __

_

p~~~~2~~K~JI~~~~OEB

-------or.~Chlşinau
r.

hHWlmCB

25

b6 11cnonHeH11v. cou11anbHO n pnsos~~ 3a nţocos
y 4 pe~,ll8 H M!.1

j'TEEP:;\J.EHO
h 0 !JB 8PMH rocy.napC T E8HHO~

rpa~.11aH

OK TR6pR I994 r .

Y.

I . OEhjl- lE li0.10:i\E.f!J i51
I.I. b

cooTeeTC T BMl1 c 3aKOHOM 06 iipxMBH OM QoE,ne Pec ny6 n MKM

ÎViOJI,!J.OBa ( CT. 33 ) J.1 fiOJIOlK8 fi J.18M O r o cy,napCT BeHHOM apn!BHOM \ţJOH.Ue
( cT.

I6)

r c cy.napcT seHHb!e apx:rnbl, .npyr;.ie apxMBm1e xpaHMn11ma MMHM-

CTepcT B 11 .nenapTaMeP.TOB*

•

0 6R3BHE,

B YCTBHOB.'J8HHOM nopH)lKe,

Ebl,!IBBBTb P.a OCHOBBHJ.111 J.1M8!0Ujl1XCR ,!IOK)'l'<i8HTOB apxMBHb!e cnpaBKl1,
Konv.11 11 Bl:iOJ.1CKl1 113 ap x11BHbiX .llOKyMeHT OB.

I .2 .
,:IOK}'Y.8HT'

iipx 1-1sP.aR cnpamrn (fip1-1n o;;;eP. v. e

I) -

OQMu 11a.1bHO 3 aa e!"e H11:,1tî

11M8!0ll!l1~ IO_!::V!,!l."11.i8CKyIO CV. !JY Y! CO,J.8p);{ali!"1Z coo6meE11 e

( OO,ll.TBep;i;-.neH11e ) 06 "1/118!0ll!MXCR B .ll0!\y 1.1eETax apx11sa c ae.neH"1nX' OTHOCRll!MXCH K npe,.uMeTy 3anpo c a , c YKB3tl.HV.e!.: CT OMC KO Bb!X ,uaHH!:!X .llOKyM eHT OB .

I.3.

ApxMBHaR Kon 11R

( up11n o~eH Y.e 2) -

.n oc n oEHOe so cnpO M3 s e,ueHMe

acero T eKC Ta ,IJ.OKyM e ET a ~l.BW l1 P.O CTM CHblM' K c epO KCHb!~.~ ' QO TOrpaQMlie CKMM
M!J "1 .upy ri1M crwco6oM s n opRll.r:e , yc T a Hosn eHHOM n . 3 .6 . HacT Offi!18 l~
l1HC TpyK!.!1111 .

I.4.

Apx11 sPaR

s~ nM C K a (OpMn o~eHMe 3) - .uo cn o sHoe Bocnpo113 se-

.ueH11e q ac T 1-1 T e KcTa noK y~eHT a , OTH o c mr:e ro cR K on p e.neneHHOMy sonp ocy,
-- ---1Jfr!CT'y - 11JI M 1Jl11zy;-· orp11e11a rr !:>HO 3a8ep e HHOe B n op R;ilK e, y CTBHOBneHH OM
n. 3 .6. HBC T ORU18M MHCT py KUJ.1 "1 .

I .5.

r ocynapC T B8f-'HbJe apx11Bb! Pe cny 6 JIMKl1 Mo n.u o sa l1CTIOJIHHJOT

6ec nn aTH o c ne.ny10m11e 3anpocb1 10p11.n11qecK11X 11 ip11311qecK11X nviu Pecny 6Jil1KM Mon.n o Ba : o n o.nT sepr.<,UeHH"1 Tp y.n o s o ro CTaEa 11 pa3Mepa 3apa6on;ol1

*

B

.llaJibHeY:weM "ap xi1 Bb1 11

J

L
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2.
n.'laT:,r ' yi.;eCbi V. KBaT1l1QV.Ka::..;v.1:

I~

;*

y4aCTi1t~

06

j

B aceHHb!X ne?CTDV.fiX B

;::acm1ca!-';1F. ,

r:epV!0,.1 ETCpo;:> Ml1pOB0!1 BOl'Ebl , a Ta!Oi\e E noeHHWC KOHt;.lJZY.Tax E 6i,rnwe1/
CCCP ; o r.o,uTeepl!i,aeHv.11 ~aKTa paEeHv.H v. nei.;eHl1H B rocnv.Ta.nHx 3a aoer.Hb:'.' nep110,u '

soţ;HbJ ;

oc HOEa.H1111 l-li'-ieJO!!\V.XCE

2 . 5.

o no,uTaep1'.'JI8Hl111 ,uaHHHX o p01'.',!!.eHl1>1 , a T aKr.:e

2

I.6. AcnonHeH11e 3anpocos , He BKnI04eHHbDC B n . I . j . ocyll!eCTBnF.eTCF.

ec1111 OHl1 a,IJ.peCOBaHb! 3aHBl1TeneM Heflocpe,IlCTEeHHO

apx11a~**

T ar:~e

Ha

MaTep~1anoa.

OcHoaamie:·,: ,ll.IJH Haae,ueH11.H cnpasoK o pa3~t.epe 3apa60THOfi

.6. Cnpamrn 06 o6pa.30Ba.HHl1 Haeo,uHTCf' no npoT oKona„

rocy11apcT E€HHb!X 3K3a:vi€H8.!.!i!OHHblX K01.111CCl1i'l '

HOpt.1aTvl8HbiM ,il.OKy1.1ei-:TaM .
B

apxv;ue neL!a.THbIX

60 TH O'.' flJJaTb! .

oprru;os~-!'

3anpOCbi V.HOCTpaH!-'b!X rpar.<,uaH 11cnO.lJHffiOTCH 3a nrraTy

B

n ,rra.Tb! c ny;;;aT 1111ce 3b;e cc;eTa vi ae,IIo :v.ocTVi Ha<.;v.c rieHHH l1 !3:•,ual!lA 3apa-

3anp0Cb! o_praHOB rocy,uapcTeeHHO!' a,nw.11Hv.c Tpau1111 , npaeooxpaHviTeJJbEbIX

3a nnaTy cor nac!-' O COOT BeTCT EY!OU(IH/.

cr.paBKa !,'.O't-'.eT

;1 w.:ei0l:.:11x r.o,IIrrnc;, mma , KOTOpHfî 3an}Ja.Wl13aeT cnpREKY , a

o rocy.uapcTseHHbDC i;arpa,nax ;

o nonT sepi;;,uer.11;1 ·} laKTa Heo6oc!-' osaHHb:x penpeccv1<:; , ,:;.enopTauM'.' v. Kor. ~v.cKam111 11Myll!eCTBa ;

l ~OH,Ue yna3aHHblX ,ilOK,)iM8HTOB ,

6 b;T:, Eih:;ra.Ha Ha OCHOsamrn c nyxedHrx ,llO!'y1.1eHTOB , xpaHE!i1HXCf' E '.TOH)le

P.axOl!',!!.8HvlH B narepHx ,ll.IJ H EOeHHOCTJJeHHHX' KOHurrarepmc 11

reTTO B nepl10,ll BTopo'.' M11poso/

rrn.:e Bbie CLieTa · ;ir111 se;rc~.:c cT :1 Ha Eti,Iiat.;y 3a_aacioTHO'.' r:11an:.

i,T'V. OTC.J'TCT6'11'1 E

B!::i,llaH!-'bDC aTT€CTaTOB ,

TOM CJJy4ae '

,u11nno~;oa ,

3K3aMeHaUl10HHbl/.1 l11JV. C30nHcl!.1

= rocyna.~· CTBeHHbi/

KH11ra~,;

3ace,naH11~

pe!'HCTpau1111

CBl1,lleTeJibCTB l1 T .,u .' a TaKJKe no

Be,llOMOCTF.~i

ycnesaeMOCT 11 .

2 . 7. ,[\JIH Ha.Be,IIeH 11H c npaaoK 06 11l,1yruecT BeHHbil( npasax I'par.r..uaH
!1Cfl0.'lb3YJOTCH ,UOKy~·e HTbl a,uMl1HHCTpaTl1BH!::fX' X03 Hi1CT Bel-'HbIX ' ::PxHaHCOEic!X

3anpocb! , nonyi.;eEEb!e llepe3 :·;i11r.11cTepcT so i-tHocTpar.H1::;x ,ue.IJ Pecny6.rr;i-

11 cy,ue6Hbrx opraEOE Seccapa6x11 (npeTyp , np111.13p11v , Tpw.5yHanoa,

Ki1 f~ÎOl!,llOBa , 11Cfl0JJHHJOTCH 6ecnJJaTH O.

HOTap11a.1JbHbrx KO!-'Top)

I.7. AcnonHeH11e 3an pocos reEeanor11i.;ecKoro 11 TeMaTv.i.;ecKoro
xapw:Tepa pe rnaiv;eHTHpy eT C.fl

I':!Ici-1 '::140 , b4I-I'::144rr. ; !1CnonKOMOE cenbcoae-

T OB ( nOX03H~CT se!-'Hbl€ KEl1I'l1) ' HapO,llH!::IX cy,UOE 11 .llP .

CT)le.'lbHO.

2 . o..:.. !1p11 0TcyTcTs1111 a rocapnrne )lOKyMeHTOB , 3anpoc nepecbrnaeT CH E COOTEeTCTBy10wee y4pet.t.,Il.eH11e c 0,!l!-'OBpe~;eHH!M 113Bel'.lel-'11eM 06 3TOM
3ME11Ten.R.

2 . I.

.-1.px11BEb1e cnpas1rn, Komrn 11 a:ml1cE11 Bb:)lB.JOTCH !0pl1,ll114eCKl1M

.!Jv.ua.M Pecny6m1K11 Mo.1,:roaa no sonpoca..\;, cooTseTCTBY!Oi.!1l1M npo~-;i1-11!0 Y!X
,uer.TeJJbl-'OCT 11, GM3 l14eCKJ1u 1:.1ua.M - no sor.poca..v. , c E!'l3aH!-'!::DC c o6ecne 48!-'Vie:·,; ;1x npas

i1

3a1rnEHh!X ViHTerecoa .

2 . 2 . vlcnO IJHeHl18 38.DpOCOB Ha1..!11HaeTCH C V.3y4eHV.R
111\'eJOu;v.x npmv.oe OTHOllieHHe K cyT11

,llOKy~1eHTOB ,

3aHBJJeHl1H . Ecn11 Heo6xo)lm1;1::re cse,ue -

mrn Ee o6P.apy:f'.el-'b' , se,IIeTCH pa6oTa c )lOKyMeH Tru.111 , no,uT sepJt<,!1B.JOII\l1e
KOCEeHHO 3anpaw11sae1.1bre ,uam;we .

2 .3 .

npoc~mTp11saJOTCH ,uoKyMeHn1 3a I - 3 npe.Ub!.UYII\l1X ro,ua

11 I-3 nocne,uyIOm11x ro,ua.

2 .4.

- IOT-Cil -pacnopF.,lli1TeJibH!:i.e ,llO KY M€!-'Tb!· no
I'[

-.1!114!-' 0~'.Y

COCTaay '

Tif!OTOr:u:it1iTf - lli11<-'_ , _

c TI.Y:o?:a!!.\l1X ' CTil1CKi!I JJl14HOI' O COCTasa 11 l:JT8.THb;e

**

h acaiorm1ecH r.enocpe,ucTseH!-'O 3aHBl1TenH .
* i1p11Ka3 lfI4 OT 2T. 07 . 94r .

llf

* HCKJIJOl.ieH11e

~eHb!

2, P.HCbMe ,uenaeTCR OT/.1eTKa o TOM, 4TO ,llOKyMeHTCJ ,llaHHOI'O y4peR-

,ll€Hl1H Ha xpar.eH11e B rocapx11s r.e nocTyna'!11 (flp11.1JO~eH11e 4).

2.. 9 .

np11 nepeanpecosKe 3a.RsneH11Y. co6nJO,ua'<lTCF. crre.:i.y JOru11e yc.1Joa11H:

2 . 9 .I. ~a.HsneP.11H o no,uTEep:'!l,IleH1111 Tpy.uoaoro c T a!.\a , pa.3Mepe
3apa.60THOV. n.1aT1::! , y4e6h! s nocnesoeEHblH ne.;mo.!l HanpasnmoTcF. e
cooTseTCTByJOWyJO opraH113au11IO . EcnH opraH113a.UMF. rr11Ks11~MpoaaHa , TO
32.F.s .ner;Me ner;eci,;_1JaeTCR y4pe"\llel-'i1JO- Dpason p eeMH11Ky MJJl1 s Bb!Wec TOH111Y!O
opra.Hl13 aw-<IO .
~i,~CCP ( IS-24 - 1940)

i;anpaBJIHJOTCH a Hau,110Ha1IbHbrf\ ;1px11s Pecny6n11KH

Mo.1Jn0Ba , .~pxv.s OC!!;eC TBeEHo-nonViTHt<e ~r:v. x oy;ra.H1o13au11V. Pecny6n11K11
Mon,uosa . lrla.Tep11a nb1 o pa6oTe a ueHTparrbHbIX annapaTax Hapo,uHb!X KOM11c -

,i],,IJH Haae,ueH11H apx11aHbrx cnpaaoK o Tpy,u osoM CTa;!(e 11cnonb3Y-

Hble KapT04XV. pa60411X

I

2 . S . 2 . 3aHBl!e!-'11H o nonTsepw..ueH11l1 Tpy,UOEOI'O CTB.ft.la B y4p€)!(,U€Hl1HX

Dp11 OTcy Tc T a1111 3anpaw11aaeMbIX CEe.ueH11V. a ,uoKyMeETax 3a

yK8.3aHHH~ ne:r.v.o,u ,

•

COCTaB lJF.iOT 3anpOCbl rpa)!(,UaH Tex CTpaH ' c KOTOp1::r1111 3aKJJJO -

COOTBeTCTEY!OlUl1e ,llOI'OBOpb! o COTpy,llHi14eCTBe.

cap1AaTOB ivi.i\CCP 3a I 924 - ISJ40rr. xpaHHTCF. B UeHTpa.TJbHOM rocy,u apC T BeHHOM apxl1Be YKpa;:hu .

2 .9 .3 .

-(2;)26tl l ; r:J{11es - IIO , fef1:;

yJJ ; emr CYM'eH-C-KăJf , 24): - --

3aHBJieEl1f' o no,uTE€pr.\,UeHl1i!I Tpy.uosoro CTa;r.a Ha *ene3HO -

,ll0p0r.;HOM Tpa HcnopTe 3a I940-I94Irr . 11 c 1944 ro,!la EanŢJaBJIPJOTCH
a apx11a ,J,11peKu11H r.1e n e3HbIX ,uopor Pecny 6n11x11 i1lon,uoaa (27?012,
[' . KY!wHHeB ' y11 . !3na;;!Ky ilb!pK3.!Ja6 , 4d) .
2 . 9 .4. 3ru; BJieHl1H o nO,llTB€pl!'.,UeHl111 {ţaKTa cnyr.<:6bl 111!11 pa.60T!-.J B
5011!-'CKV.X 48.CT.f!X ' 38. V!CKJJJ04eHl1elv' 3oeHHO- MopCKOI'O <Dn oTa , y4e6b1 B
aoeHHO- y4e6HblX 3aae,uem1Hx B nep110,u I 9 I B- I940 rono s , pa.HeH1111 11 nel!e-

4
HY.X B rocm1Ta.11Hx , o nor116w11x v: nponaBlJV!X 6e3 aecTV! a ro,ub1 rpal'\,uaHci;oi.1 ao?Hhl Ha n paB rrRIOT~.f! E Pocc11!1cK11'.:: rocy,uapcTaeHEb!i' soeHHbil1
a;;xViE ( 125:5b4 , r . t.locKBa , yJI „<i,u:1.V1pa;ia Ma.napoaa,2S).
2 . 9 . ;). ::,aqs.11eHV!R o no,uTaep)!\,lleH1111 ;:j_JaKTa CJiy;K0bJ E opraH3.X

bliil\- Ofi1Y - !-!ifo,=,- hrc- ;·;ib;_; MC(P a IS'4u-l 941 rr . vi

B nocneaoeH Ebri' nep110.u
Hanp2.Bi1!1iOTCF. a apx11abr îv1XHit.CTepCTBa 6P.yTpeHHHX ,L.e.rr Pecny6 .1111Kx iv1on -

.noaa (2r7Ul2 , r . hxw11HeB , 11p- T uiTe~;:ar-; liel! iiiape,75), ;,:11HV1CTepcTea
Hau110HaJibHOA be3onacHocTx Pecny6n11Kx ~on.uoaa (2?1012, r .hxw11HeB,
Iîp- T lliTe?aH l!e11 ;v;ape , 166) .
2 . 9 .6. 2aF.EJieHV!R o f10li.TBep!!i,lleHHV! ·.;iaKTa CTJyli\6bl

B

boeHHO-MOpCKOM

iJrroTe, a TaKlf':e _'{4e6bI E aoeP.HHX yl!e5HbJX 3aae,Il.emrnx B riep110.Il .uo 1940
ro,ua r.anpaB'!Jî!OTCR B focy.uapCTBeHEbif! apXHB i:ioeHHO - Mo;::cKOf'O ~J!OTa
Poccm1 ( Poccv.fcK11i1 rocy,!1.apcT aenHbif! apxxa 3oeEHO- l\lopCKoro ~noTa .
l9I065 , r.CaHKT - LeTep6ypr , yn . Mw11rnoHHaH , 36).
2.9 .r. 2ansnemrn o nO,.'l.TBepr.r.nePMV. ~ar: Ta crry!K6b1 ;u11 T;;y.uo2oro

2.":·.II .

..: a 5::E1Sr-:!.!.F.

c

l""I V;l,T3E}':~..1€:i ~1Z -~2-XTa !-:a.x:r-:-:;;.e:-1~1.R

2 :\OEL!-

rra::-epF.X , :r::;;·e ::.=x 21::; EJEEE.:·n rrer.HEX , ::-e TT O s ne;»10,J. BTO}Xl:'.' ~,;y;poBo'.'
EC::'H!::! !-'an;-:aE12;aTC.fi E i..;eHT.;::e.rrbH!:!f' apx;i:: i.ll~HHCTepcTsa 06opoHH Poccm!
(142IOU , r.i1on:1~cK, MocKoacEoJ o0n ., oapoa2cKoe wocce , S- a) ,
~iV.l-'XCTepCTEO i-ial!llOHaTJbHO:-: ue3o naCH CCTH Pecny5rrr!Kl1 ;,;0'!.J.OBa
(27?012 , r . i1:z:.::;1Ees, Lp- T WTet]aH tien iYiape , 166) , VicnoJIHl1Te'!oHH :~
i{o:,'viTeT OuwecT::a i:\pacr.oro hr:ecTa Pecny6rr11K;i ;'l10rt.UOBa (2'7?02d ,
yrr . r .„ica.~:11 , 67 - 2. ) , ~er.Tp p03blCKa 11Erpop:"'aL\ViH Poccvi'.'cirnro XpacP.o ro
EpecTa (103031 , r . ~oc~aa , hy3HeU~Vl 9 NOCT , Io/7 ) .
(Lp11:„:ei..;ai-:v. e : Janpocc: :·.:O;;<:EO ca:.:OC TOF.Te .bH O H3.npaB!JHTb E 1.1e;~..uy 
P.apO,IIHyJO c.11y'.'K :'.5 y p03b!CKa - Gross e All ee 5- 9 . D-3548 Arolsen
De utschland) .

2 . 9. 12 . c2.r.sneH1rn o no,:rTEep)!(,UeE1rn :Pe.KTa Heo6ocr:oaaEHh!X rienDeccM/
.aenopTau111i 11 Kcr:?:.-:cKau11M 111,1yqecTea HanpaB'IHKJTCH a HamrnHa1!bH~I!' .
apx11a Pecny6n11J<;1 1'1011.uosa , :,;1rn11cTepcTao BHyTpeHHV.X ;J.e,i Pecny6Jil1Kl1

cTa'Ka a Boopy'KeHHbIX C11;rax 6c:aoero CCCP a ro.ub: BTOIJO'.' 1.1vipoao:-. ao?Ebr

Mc11~oaa , M11r.HcTepcTao Hau110Han0Hov Ee3onacHoc Tx Pecny6n11K11 Mon,IJ.caa .

11 nccneaoeHPbIH nep110.u , o norx5rrnx VI nponaaurnx 6e3 aecT11 Hanpaanrri0T CR E Uer:TpanbH~1 t1 apx:rn Mxr.xcTei:;cTaa OcopOEl::l Pocc:rn (L(er:TpanoH~:'.'
apx11a MxHv.cTepcTaa 06opom1 Pocc1rn . l42fOO , r .Ilo11011ocK , MocKoacKov

2 . 9 . 13 . 3anpOCH o nO,llTEepl"J1.eHl111 x:v:yu:eC TBeEP.Of'O nDaBa 1:\l1Te !J e!!
Beccapa.6Y!l1 11 TpaHCEV.CTp1111 110 1944 ro,ll.a , a TaK;"e rpal".a~H MCCP 5
noc .11eaoeHm;-' nepvio,ll HanpaaJIH:{)TC.fl a Hau110HaJibHb:fi apx113 Pecny6TJMKI!
tvlo11.uoaa , rocy.naţcT seHHbie ropo,:i.cK11e Vi pafiOHEae apxHBhl pecny6nmrn .

o6n ., BaprnaacKoe wocce , 9 - a) , A;u.rnH11cTpaT11BHO- BOeHHhIV: ,ll.enapTa.MeHT
M11H11cTepcTBa 06opoHbI Pecny6mrnx ;•Aon.uoaa ( 277004 , r •.K11w11HeE , y n .By KypMe~°" , I 4 ), Paf\OHHbie , ropo,ncK;.ie a,ll.Ml1El-ICTpaT11BP.O- aoeHEb1e oT.nenbI
M11H11CTepCTBa OcopoHhI Pecny6nm:n iiio:r.uoaa) .
2 . <j
3aHEJt eP.V!fl o no,uTaep:;r,neHl1i1 QaKTa crry)!(61:1 Vi .'l:.1 TPY.ll02oro
cTa:-:ra a aoenHo - :":opcKcrv. .~JIOTe E rO,!lb! BTopo~ Ml1pOE0!1 so!'r.b! l1 noc.1e aoeHHb1i1 nepv10.u Hanpaanfi!OTC.fi l..(eHTpaJibHOMY apx11sy i3oeHHo- MopcKoro
·!>JIOTa ( L\eP.Tpa-'lbHbl:' bOeHP.0- MOpCY.OC' apxl1B ( lotj3;)0 ' [' . faTl!V!Ha , JieHl1H-

.c.

rpa,!1.CKOţ\ 06.rr .' y11 . L(seTOl!HaR ' l)' rl,uMl1l-'V!CTpaTV!BHO-BOeP.HOMY .uenapTa!t.eH-

Ty !.l11HXCTepcTaa 06opoP.b! Pecn:,'O.l!l1Kl1 lfo,1,ll.OEa .
2 . 9 . ':1 . 3aF.B,1emrn o no,uT aep)!{,lleH>rn QaKTa. paP.eH11R vi nel!eHXR s
rocn!~T"L'[_qx B rG,!J.bi 5TopoP. iv'HpOE0\1 BOi'.iH!-1 li B noc .'!eBOel-'HbJţj nepHO)l
Hanpas n.f!JOTC.fl s 5oeHHo - !vie,ll.V1UHHCKl1?i My3ex Pace: :; : ( Eio eHP. o-:.!e -..11u11J-i CY.Hţj
~~y3et1 MV!EHCTeţcTaa 06op0Hb1 Poce1111 . 1':10000 , r. CaHKT-fleTep6ypr ,
,18.3apeTHbl~

nep . 2 )..
------ 2 . 9 . IO . 3aF. a11emrn o no.uT aepi1,IJ.eH11x :PaKTa cny1!16bl ~~n11 TPY.llOBoro
CTaJKa E pyrv;bJHCKOH a.pM1"1VI ' o norv.Gt:Jl1X 111!11 nponaBWViX 6e3 EeCTl1 B f'O,ll.!:l
BTopo:I :..rnpoaov EO!'H!:I P.anpaarrHJOTCH M11HHCTe pcT By Hauvicc;a110Hoi1 06opoHbr
Py1.1b:Hl1V! ( Unit a tea militară C26CO B_!!cur eşti), ~,!l.Ml1H/!CTpaTl1l3HO - BOeH
HOMY ,ll.enapTa~·:eP.TY MxHl1CTepcTaa 06opoHC1 Pecn:i·6nliKl1 Mo n.uoaa .

2 . 9 . 14 . 3aq::oCbl l-'IHOCTp&HHbDC rpa;+yJ.a.H o f1 0,JJ.TEep)!{,!leH!1l1 x:,1yllieCT IJeHHOr'O npaEa nepe5..'.IpecoBhiEa!QTC.R B TOM iKe nOD!î,UKe .

8 TOM c:1yi..;ae , Kor.ua 2anpoc nocTyriaeT - 113 Ml1HV!C TeDcTaa iiHOCTDaHHHX ,1en , Ho Ha;.:Hor.a.rr;,Ebi~ a;x;.ia Pecny 6i11KM i.ionnoEa He - :-acnonarae;
3anpau111a ae:,;w ,: ;1 c s e.:i. e Hl1H~·:!o'., 1:ocneµH11:' Eanpaa.rr.neT 3an_r;;:;c E rocy,:i:a.::;CT seHHbrf:' apxHE l-1 1>1 a COOTEeTC TE)'KJ!lll~" Ee,J.O~.:C TBeHH'o!J~ apnta. Ha 6a3e
no .1yt<eP.EOC' 11r:~o;:,; a!..\:.1i1 cocTa2.rneTcF. cr:.;::a2;.:a , KOTopcv= r;anpaamrnTc«:
B a:I.'::iec
l.~ ;:H;1C':' F'."
„err.'• •Pecni.Y o- '! 11 K;~ :v10.'!,il:Jsa
"
.
-- _ C'T'__;;a ,' ·1"-'on.,.~::i--l-i!:iX
" · '- ·1 · ~· "', 1
,...!,
.

J . COClhî.J.;lEl-fiiE ii 0'i?OP:,lJ1E.l-UiE
Cf1P.:i.50h , hOE~;;: i-1 &JL;lCOh

.~X~iBHtlX

:i . I . 1\pxHsn1::;e cnpaB!rn , Kon11v. 11 Bl:"f1l1CKY! orpopM.'lHJOTC.f! P.a o6n:e:.i
6 TJaHKe rocy.lla.pcT BeHHOf'O a!)Xl1Ba. l1.'ll1 Ha 6.'lCi.HKe opraHH3au1111 , KOTOpoi1
- ff0l1Ha,Il.'! el":XT roC~!.UapC T BeHHOe xpaHl1JI111!;e. ,I\.'!Jî TOf'O ' l!T06bl neBel!l1C.'!eH- r.1:::e .nol'y~·eHT!:! 6~ 1 .rn .nercT s11Te.110H1o·, Heo6xo.uHMO , l!T06b! OPl1 xM~TJx c rre11y10w11e o6H3aTeTJbHHe 3JieMeHTw:

3 . l · 1. HaM?: eHosar.11e a:.-1na ,ll.OKy:v:eHTE.: apxv.BH2Jl cnpaaKa , apx 11 sHaR
Y.Onl1.fl, apxv.ar:ar. s~: n11cKa .

3. I. 2 . Ă,llp'ecaT ( COCTaan.neTCJî B COOTBeTCTBl1l1 c 11HCTpy K1(V!ei1 no
,ne11onpox3 eo,ucT ay) •
Ec 1111 cnpaB:<:a HanpaanHeTC!i yl!pel!'.,ueHwi0 , To yKa3h!BaeTCH Ha3 ear.11e
YllpelK,Ilef-!11R 11 ero nol!TOEHi1 aupec.

, 1

!~

7

:) . I .:) .

Perf:CTpam101-i!-i!:;'.1 111-:.J.eK:::: ;: ,.rr.aTa .;ier11cTpauv.11 OTnpaB l!ReCCH1l'U Ha .J.aTy V. per11cTpauHOl-iH~? l1Hl1BKC

Moro OTBeTa ,

1-i!l naTy 3aF.E1eriv.F.

3.I.4.
3 . I. 5.
TOE,

Te;;cT .
Oc:-;cEaP.11e

( Y!-:a3!:!BaeTcP. Ho1„;ep QOE.Ila ,

11011n;.ic b .

3.5.

cocTaB voToporc sxo1111T r'ocxpaPVi 1!11qe i1 ;icno.'!P.11Te 'le~'.

B

no.nTuep:".,[laIOIJ;l1X 11a11-

VKa3b! B:!J0'l' ~~H

rO,llbl yi.;e6bl VI KaKY!e nepeBO,UHb!e oueHKI! H1'iei! 3aREV.Te ,1 :,.

-

3. 6 .

Ha3 nanv.e )J.OKyr.;eHTa,

K o r. 1 1 ~ 1 x

e1'0 Ho1,;ep vi )la Ta l3 r1rxHeP.bJ<

VI E!:iDZCK 3.X aocnpo Vl3 B0l1RTCR nOJIHOCTblO.

Crr;:;aaxa no;im1ccrnaeTcF 3ase,UyIOlliH:,: roca9xvrna

pyKOBO.ilMTel!BU opraEH3aLlHH ZI!~ CTpyKTypi-:oro no11pa3~el!eHl1R ,

flpl1 OTC)'TCTBVIVI B apxVIBe MaTepVlanos,

Hble 06 OKOH42.l-'VIVI ylleOHOf'O 3aae.n.eP.11Ji B apx11BHOi1 cnp:tBKe
onv.cvr , ,!le n 11 n11c-

r,!le ccue_o:><:aTCF. CBe11em1F. Ea OCHOB&Hl1V! KOTO)JbUC BblllaBTCP. cnpaBKa).

3. I .6 .
l1 ~H

r9a?',!Ulrt1Hal.

Henocpe.ncTaeHHO np8.nrnecTBYl0~117. Mecnu.

nnaToY. 3a .npyrcz ,

(11n11 TOnbl'O

Co.nepRaHVl8

apxVlaHo~

KOnl1M .noKyMeHTa .uonr.1Ho O'r ;3e 4 aT:, aon;:iocy

3aRBTieHY!R.

CDpaar:a 3aae-

b

apXVIBHOti Bc!Til1CKe Vl3BJielieHXF.iv:H Vl3 TeKCTa ,ilO lp:n1b; Gb;Tb VIC4cr-

pReTCR rep6oe o 1' ne4aTbIO ccoTaeTCTByIOruero ar:x11;:;a MJJH oprai-:v.2am111 .

na.P.H sce 11MeJOmV1eCR s .noKyMeHTe ,uaHHh!e DO aonpocy :::1Ha,ieHV.R.

l{cm!:O cr:pa2Ki1,

VI KOHeu KB.JK)lOro Vl3BJie4eHl1R Vl3 ,IlOKYMEHTa 00031-ial!aJ()'r r: n :v:HOi'OTOL\iJBI.' '

3aaepei-:i-:aR COC".'as;:Tel!eM ,

nC.!:.UillBaeTCR B COOTBBTCTBY!Cl-

oee neno .

0T.ne.'TbHbie cnoaa 11 DblpaJKef-iVIR opV1r11Ha_rra,

3.2.

v.

TeKcT cnpasKH ~o~~eH 3aKnI04aTb T04Hoe

RCHoe 113no~eH11e

M:::eIOm11xc,c: a ,no r.y,„e:-;Tax .n.a:-iHHX no Bcnpocy 3ar;;::i ,1 eHv..q .
noKyMeETOE 38.K!l!Ol!a..'CTCR

B1::mep:>:<!01 1-13

3.'7 .

no,;::.Tse_::;l!'.,!laIOr.;11e c se,ueHl1R ,

ripmiener:i-:1:1e B cnpasKe.

CoccTae:-i:;1:1e BblEO,D.b! ne co;iep:-:1aP.11IO ,D.OKy:.:eHTGB a cnpaar.e He
.:ronycirn.J{)TCF..

3.3. E

np1160.!111TCH H2.3E2.Hl1e ,llOY.y!.'eHT09 l1 l1X ,naTl:J ( •••

E se110:.,;ocTHX I-ia

a1::nat!y 3apa6cTE O? nl!aT!::: 3a 1110H:: _ _ _ ro.n.a ne ceP.TR6;i:i _ _ _ _ rana
3HatrnTCF
yKa2ar;o

••••.. ;

•••

••••••• ) ,

11 0 Y.yr.1er:Tax ,

3 n;:cTOY.018 3ace11aEl1fi

KO~ll1CCl111

a ::iaTe:,·: 113 rra<"l.KlTCfi cae)leEl!fi ,

OT

nr:11 3TO:v: n:;;HEO,lll1TCF. TOllHCe H3.3B2.P.Me .J:O .l! ;~HOC TH,

B KOTC_;JOi'

;:a 6oT a n 3aRBMTeJJb 11 ro.m r pa60T1:: .
J?aW1Jll1fi '

KaK 31-'81.<11TCF. B ,IlOKyr.J8HTax '

OTMeTKa (TaK ::; 110Ky~: eHTe)

np11 3TOM .n e11aeTCH B CY.06Kax

([1p1.'!0i'\ei-:;ie

5) .

Oro13a;JHeaeTCF. TaY.r.-:e

OTCYT CT a11e 11:,:e:..'.>l ;: OT4eCT sa 11JJl1 i;anw.;w TO fol(Q C,IlH0 10 113 Hl1X '
Heao3r.;or.:HOCTb pacwwţJ90EKi-I l1Hl1I.:l18.110B .

3 .4 .
i\lorrnoaa oT

2tJ

11310:>7.eP.Eb!e s nocTaHoaneH1111 f1pasxTeJibCTBa Pecriy6 .'Tl1KVI
anye 'TR I993r .

Ec'TV. a JJvtueac;x ctleTax
OTCyTCT BYIOT .ual-'Eb!e '

X•224

(Ep11no:>:<enV1e

nepet;Y!C JJe!-'Hbie B Ebil:J8H8.3Ba'i!-'OM nocTaHOB .JJeHl1VI'

TO B cnpaBKY EK '!H}ll.'leTCH

cy;v;~,1a,

j'f-'.a33.HHaR 5 ,D.OKyr.ief-iT8.

:3a;:c.6 C':'E .'.'J! n .rraTa 3a Te h1eCnUbl,
v!.11-1 n::;opa6 0 TO.'I per:o;:H o e
OTrycKa l1 T . )1 . '

6).

11 ae.noMOC TRX Ha BLI,D.ally 3apa60TH0!1 nnaT1::1

KOT O.tJbie 3aR:H1Te.l! b f-i8 9a60TaJI

KOi!l14eCTEO pa60l!l1X ,Ilf-ie'.1 BCJie.UCTEl1VI 6o .rre3HY! ,

B cnpa a Ky i;e Br'.1!!043.JOTCR H 3a;.1eH.F.:-OTCF 3apa60TEO/

G TC YTCTB!~VI
no.r. ·r fl eJ=x,n.BHl1R 3Ulq'-'l -

WVIEaeMb!X CEe,JieHl1fi,

COCTaE.l!ReTCR OTBeT Ha 6nrume f'C•:A.rJXl16a 11/IM

yllpe1:1,UeHl1R' HO 6e3 yKa3aHl1R EVl)la )lOKyMeHTa.

.

OTBeTe yKa3b!BaeTCR np11411J-ia OTCYTCTBHR )lOKY iV.•: ;.:TOB i!.'Tl1 L\TO

a )lOKyMeHTax,

xpaHRl1Il1XCH B apx11se, 3anpauil1aaerv:bie c;:e.uer.l1R r.e BbJRJ1 -

TieHbi VI ,UaJOTCH peKOMeH,IlaUl1l1 o MeCTe B03MOJKHOf'O xpaH<;H V!R l10KyMeHTOf1.

3. b.

IlpVI OTCyTCTBl1VI l3 rocapx11se ,UOKyMeHTOB

Y'-!J t;)\ll e!-:Zfi' B K01'11 -

rocapx11aoM npo11 3 1,, 1.UVITCR :;a6oTa

no ycTaHOB.l!eHVl!O l.!eCT or.axo1!{,lleHl1R )lOKyY.eETOB no KapT<.Teye Y.I!~ P.en oc9e)lCTB8HHO B yi.;pe~,neHY!RX.

1-:e svi ~1.0)!(HOC Tb nepc-

a,upecos!<:11 3aRB.TieHl1R 113-3a r116e.111 )lOKY~':ef-iT OB Vl.'!11 OT( j TCTEi-lF. cae.neHl1i1 o lieCTOH1lXO)\lleEH1! ,JICYy1,:eHTOB,

32.RSl1Te.l!l0 Har!paB.'J;re Tc F OTBeT o

H8B03MO)!(H0CTVI no,nT B8plK)J.8HVIR 3aTipa!!:V1BaeMblX CBe)leH11t' r;
npV14VIH

(Tip11no~eHV1R

3. 9.

TîocTynBJOUlVle B rocy,napcTaeHHHe apx11abl 3am: :r')HVIR p

noc~ynneH11~

3anpoca ,

rep OTBeTa ,

f!011Cl'OBb'e ,naHHbie;

rpa'!'.,IIaHe,
T11norpa]lcKV1i1
CBe)leHl1H '

yK a3aHl1€M

7,d).

PYIOTCR a cneuVIMbHOM a.ngaaVITHC~~ l:(ypHane.

fip11 ac:.na4e cnr:aeY.;1 o p8.3rv.epe 3apa60TH Oi: n,1aTbi yt;l1TbiBaIOT-

CR no.1 oli\eHHR ,

>ix
5
( TaK il TG!'CTe opl!::":;11~1-

Heo6xo.n11Mb!X ,IlJJR

Ecn11 a pe3yJibTaTe 3Toro 6y,ueT ycTaHOEneHa

J.1;\;F. 11 CT4eCTBO 5 cnpasKe yKa:rnaaeTCR no JJHOCTblO.

L ;:i11 HeccsnaneE:1.11 OT)J.8 .:rDEb:X 6;10rpa;mlleCK11x ,naP.P.HX E cnpaeKe yK8.3blB3.eT cfi TaK '

:

fip11 OTC}'TCTBl111 )lOKyYeETOB B apx11ae 11J!V! f : · V!

pOM pa6oTaJI Vll!l1 yi.;11ncR 3aRBl1Te .l !b,

;11.ie!Orr:>iecF. a 3Ti1X

Ebi3b!EaIOIT;He co w;e;.:v.e

l:;oryT oroaapVIEaTbCJi C.'IOBaNVI

B VIMel0!1Il1XCH ,IlOKyMeHTax ,IlaHHb!X'

!j

TeKcTe cn~aaFi1 noc.'!e yKa3aH11F. P.a3saP11F. apx11sr:oro lpoi-;.ua ,

„

1!.9). ~ ' (Ta'; E ,UOKyMeHTe) •

B KBE!:l'-:Kil.

flp11 HB06:<o;u-:1.:ocT11 K cn~aEKe :.mryT npv.,'!aîaTbCF. KCm':i·I H 6!:lTI11CKl1
;i3 ;roKy:ieETOB,

)lOCTOEepHOCTR

Ha 4 :111 ,>

ero aaTop ,

5

r cTpl18 11
HeM y1'a31.ifl;uoTcH .naTa

co.nepr.:aHV1e VI uenb :;'l{Jpo ca,

xapaK-

VICnoiif.!l1're:'!b .-

nVlllHO noceT V1Bl!111e rocy11apcT BeHHbE' apx;.- 1, ,
ano l!P.f'I01'
3
3anpoca. B 3MB.'IBH1111 )lO _J!Jl'Hbl 6bJTb 'iTpa"'.eP.H ace

~.l!aHK

HeOOXO)lVll1:b1e ,Un.A' HaBe)leHl1H cnpaBKVI:

riJaM VIJil1 )f HMR '

OT4eCT fjl )

3NIBVITenR' MeCTO 11 ro.n pa60Tbi ' yt;e6w ' CIIYlKObi 11 .npy rn, )laHrble no
npe.nMeTy 3anpoca.

,/;

o

j.I0.

a npocbl xcn o qHRJOT CF. B c,of

~0 ij

,n.HeA c o ,ilHR n oc Tyn1Te -

Hl1R B rocn:,, ;ia . Henpo'] l1 .%Eb:e :ianpCb: nepea.npecoabIBaJOTCR B cpoK ,n.o.

S

,!lHe% .

3 .11 · . f:XVtBHb:e
CHf

l1 EanTv./ ,

CTpaHbl -

!-' I:

cnpaoK11 ,

H.:mpaa;1 eHH!:.Ie 3a pyoe"

cocTaol!RJOTCR Ha R3biKe

0Ţ1 ;i i:'11i-: a11a ,

q :: ru:<.,nar;a-',1 cTpaH

oo ace ,upyn1e

f'O cy.napcT B8HHOM R3biKe . hpX11BH b: e KOnl1l1 l1 Bblnl1CKl1 113

,LlOKyMeHTO/ ; ll bl,!l.aJOTCP. Ha R3b!Ke opv.r :rn a,1 a .

od;\.~41\ 11PX)li)ffuX CliP"oOh , KO!iVLl , Bi:tl iViCOh
h ,1>1liHHX ).iOh.J't.LEHTOB

4.

4. I ·

f' J.q;n,uaHaM BbI,naioTCR Ha pyK11 apxv.Bnb1e cnpaoirn ,

Bb' f1l1CKl1 o 1' '.ynoaoM cTa.ine 11 pa.3Mepe 3a;;a60TH0:;; n11aTbl,
o npoxo~e~wi1 c ;;yr.6b! a ap1.11111 ,

Komm 11

0 6 06p2.30aaH1111 ,

o Harpair.,ueE;~H op,neHru.m l1 Me,uanRMl1 ,

o Haxol:{,lleHl1% a 1Je<ie 6HbIX ylipeir.,nemrnx , ,neTcK11x ,uow.ax H np1110Tax ,
rpal:l,llaHCKOM COCTORP.l1l1 ,
OTOpOV. M11p0i:Q (' BOflH8 ,

06 l1Mya;eCTBeHHblX npaaax '

o

06 ytiaCTl1l1 BO

O npe6b!BaHl1l1 B KOHQ;'?ar epmc 11 reTTO ,

O QaK Tax

penpecc11A 11 ae nopTau11 ~ .

4 .2.

Arxv.BHble cnpaBKl1 ,

KOf1l1l1 l1 Bb!DV.CKl1 06 yrOIJ OBP.OA OTBeTCTBEH-

HOCTl1 l1 CY)l.% .V;O CTl1 3a yroJJOBHuie npecTyn,1eP.;rn'

06 YCbi!-iOEi!eHl1!1 l1Cf10!! -

HR!OTCR T OJJ!:>l' •J Ha OC!-'OBamrn 3 anpocoa 3a11P.TepeCOBaHHblX or;:i111.:11an0Eb1X
opraHoB.
0

4 .3. •l f;%l1BHb!e

cnpaBKl1,

KOf1l1YI,

Bbif1YICKil 11 l!l1llHHe ,ilOKyMeHTbl ,

xpaP.ffil\l1eCR I; i:'OCy,napc T BeP.mIX "' sen o~·: CTSeEH!::lX apx11Bax '
P.a

J:Y!rn

rpar.'.;ai-:a.M np11 HaJJW-!l1VI

l!vtllHOCT!:i .

L :: er 11cTpau110HHO~

rp -Hy

y

El1X ,.'lOKy:.;eHTa ,

fii:11 Bb:J1 1n-i e

KapTO!i1<:e n e 1aeTCR OTMeT!'a:

1Jl1llHoro
He ro

"Bbtr.aHo

,uo~:yiv:eHT a

( aT TE CT aTa 3pe.1ocn1 ,

y,llOC T Osepe -

rocapx1120):' c H11:-.1aeT cF. Y.Of1l1F. vt n o l!yli a Tei!::i pac nvt -

Cb!BaeTc.f! Ha 1ie r: a no.1IytieH1111 Jii14Horo ,uony:.~e:; Ta ,
48Hl1.f! ,
(

Ebl,lla.'OTC.fl

y,nOCT0!3epF.!OlEero

i!l1li!-i0" .

Hvt.f! 11 T ·..'l ·), c

yK a:ib;aaP. ,naTy n o ny -·

a T av ;~e Hci.;ep vi .naTy E:,:,nalii: r:pe,J.'bRBl!eHHOro 111.~ nacr:cpTa

l1Jll~ ,;:i.py rorr, .ilOKy MeHTa , Y.llOCT OBep11!0LijEr c rnt4P.OCTb) l1 Ke1,; OH 81:.!,!laH.
Kcmrn !ll1 <.r noro ,uoKyMeHTa c pacm1c1< 0 !' nonyliaT e nR BK JJa,!lbIBaeTc.f!

B TO .neno,

113 KoToporo

KonM.f! c

'rpy,nol3~blX

6bm

l13ofiT op11r11Ha.'l .

KHMJKeK He cH111.1aeTC.f!:

o cooTEeTCTBy10mei1

bfli1c- 11

,nen ae TC .fi OTMf,'!' Ka o B! ',llalle Tpy,noao~ Y. Hvt)i(Kl1 ee E.'! a,IleJJbuY .

4 .4 ·

Cn! •il. BKM

,uoaepeHEh!W. !lY. uaM ,

;-i

1111tiHbre ,n o Y.yMe HTt-1 1,;ory T Ob!Tb Bbi,IlaHbI Ha pyKvt

KOT Opbre Kpo1·1, e Y.U OCTOSe_!::eHVIR Jll1llHO CTl1 npe)loRBJl.f!lOT

B apx11B ,IlOOEJ.t; HHOCTo-3aROl1TeJIF.' 3aaepe HHylO HOTapv.yco11. l1Jll1 rocy,IlapCTBeHHblM yti pe;,-..neH MeM.

9

4.5.

Ecn 11 3 a.f!Bl1 T 8!lo He '.V.OxeT .f!Bl1T!:>CF. ,lll!.f! m:l1;:4 eHtR c r. nE..BFH

l1 Jll1 .I J11llHOro ,IlOK,Y ...:eHTa '

TO OHM HanpaB.'!RIOTC.f! B er o

CnpaBKi1 HanpaB.TI.ftlOTC.fi npoc TbII>~ n11co),;01.~ ,
ueHHb!M.

a,upec

n o i:04'1'C .

J!Vill Hb:e ao Ky:.1eHTb: -

Anexa nr.2

Anexa nr.1
c:1ymG:i

ll A !ţltOllAJlhllblll

.\ 1. 1:1v,\ N1\llf>N1\L:\

CERTH'ICA '1" 1JE
1-'7.07 -.22__
La cererea

ARHIVĂ

1'r.
'"
1

r

G4-5/ C-173

Chlşln:'\u
J~ uu11r11ee

~in

14. 0 7.9

ll J\ l(l'Ulll\Jlh lll,f11

,\l:l ' I V,\ N1\TlUNALi\

Al'Xlln

COPIE 1J.E ARHIV .Ă

Dlui Victor Codru
279500 , or.Orbei,
str.Cantemir, 105/2, ap.7

23.12. 93

r

. 24-12/P-1831

- -- - - Nr. - - -- - or.

r.

/\l'Xlill

PECllYl>Jllll(JI MOJ lj (OB/\

,\ r.: :PUBLICll MUL UOYA

PECllYl>JllllOI MO Jl)\OllA

,\ 1'.' .l'L'BLICI! 1,HlLUUYA

r ocynapcTne1111ait np:<nR11:11t
c.1ymUa Pecnyfi.1111:11 1\10.1.'\ona

Ser\ :. i!.t l de Sl::it de arhivă
;: I ttct:ubllcii !Holdo va

rocy1tapCTRellllilft apxnnn:in
Pccnyiimm11 J\Jo.11.'\on:i

~'-' ' \ :, 1~ 1 de S1111 tic ::irhivă
.":I ftt•t;ubll cll r~r ildoya

Chlşin ;i u

1Jlui Mihail Munteanu
27701 2, or.Chişinău
str.Hânceştt,180
'

J~llll llr!IC'B

La cererea din 15.12.93

•

Cs~.rr.eTeJibCTBO o npaae Hacne,rr.osaH11R no 2'tKoi-;y

25 ,rr.e\{a6pR 1956 ro,rr.a ,

!n docu~entele fondului Combinatului de piei artificiale şi
articole te l"i flice din cauciuc, în tabelurile de salarii pentru
lunile februuie-decembrie 1990 dl Victor Codru figurează în
funcţie de iflginer.

R,

3aM . CT. H0Tap11yc 1t flepaotl l\11!il11lle1 1-

cKofl rocy,rr.apCTBeHHOtl HoTap11a'!bHOM KOHTOphi , H11!". 0;iaesa rl .h.'
y,rr.OCTO aepR!O ' t!TO Hacne,rr.Hl1KOM K ,ll.OMO B.'la,rr.er.1110 ' Ha;.: o,rr.m:;e.MyCR
s r .KMllii1Heae , no I( nepsoMy) O,rr.eccKOMY nep. , no.a lf'6 ( wecTh!M),
rp. fiona f1enar·e11 i3ac11nbesH1:1 , yMepwe?. 7/II-IS:5:J 1o.na, .f!BJl.f!eTcH

Temei: ?.R- 3164, inv.1, d.20 , p.78-79.

py6neV..

379 py6.

fabICKaHO f'OCfiOU:Jll1Hbl
flo peecTpy IH- 24789

Director

(Ştampila)

Semnătura

(Numele, prenumele)
3aM . CT. H0Tap11yca

no.nn11cb

( net1aT b)

'•

Arhivist

Semnătura

Temei: F.R-2266, inv. 8 , d.588 ,p.2.

(Numele, prenumele)

Director

(Ştampila)

Semnătura

Semnătura

Arhivist
--

(Nume J e,prenumele)

(Numel~,prenumele)

- \ --

J
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CblH: nona C.acl1.'l l1H AH,rr.pees11t1 , npoirnsa10m11?. 8 3TOM w.e .n01.1e.
CTpaxosaR oueHKa scero ,rr.0Mos,1a,rr.eH11.f! 7300 ( <:e1.1 b TbiCRtl Tp1-1c·ro)
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Anexa nr.4

Anexa =·3
~l' I \ !•; iul de St al 'le arhivă

r ocynapCTl1e llllJ11

apXRJUl3S1

,ol ltc p ubllcll Mt,ldova

c:1yit>G a P ecnyG.'11tKJ1 nto.1~ona

,\lll'IV/\ NAn1"l i \LA
,\ r. :.: P UBLICll n/OLDOVA

H/\L{llOIIAJlhllblll /\PXHO
PECllYEJlllJOl MOJlj\OB/\

EXTRAS DE AiIBIV .Ă
r-;r.
''r
r.

r

25-14/P-1520

Chlşin~ u

t:111111r11e..Q

La cererea <l.in .::'.1 .11. 94

Dlui Ion Poiată
277012, or:Chi~inău,
str.P. ZadIUpru 2/4,ap.105

H/\l.\HOJIAJlbHblll /\PXllB
PECJIYEJllll(Jl Mt1 Jl/ \OBA

r

--"0-"6'-=.--'1-'=2-=.•.L.9_,_3_ _

Nr.

Qp.lRRll3ff

CJty>K6a Pecoy6m1Ku Mon~ooa

,\nl'IV/\ NAT ION/\L/\
A r::.:PUBLICll ~IO LUOVA

„

f,POTOl\OJ

fOCYJ\3pCTneUll3B

Sen Jdul de Stat de ar hiv ă
~I Hc publlcii Mo ld ova

24- 12/C-1708

Dlui Mihail CUjbă
277012, or.Ch i şinău
str.Docuciaev, 2/3, ~p.2 5

or . Chlşinr1u
r. t\ 111111111e o

La c ererea din 25 . 11 . 93

•

!~I5

Vă comunicam că documentele cu efectiv persOh9l ale Secţiei

~ac e,UaJ-!11R ~fcnOJJHl1 T e JJ !:JEOro

KOMl1TeTa i{11r;JVIEeBCKOi'O
· :·oDo,ucK oro CoseTa ,uenyTaTOB Tpy,unumxcR
:1:oir,LJ.ascKofi CCP
24 11!0HR IV/I r .
r .i\J..1rnvrttes

raionale de · miliţie Frunze din perioada 1960-1971 n-au fost preluate la păstrare în Arhiva Naţională a Republicii Moldova, fapt
care face imposibilă eliberarea documentului soli <.; itat.
Cererea D-VO?stră a fost expediată la Ministqrul Afacerilor
Interne al Republicii Moldova pe adresa: or.Chişiruiu, B,S Ştefan
cel Mare,75. Direcţia de informaţii.

161. () npe,uocTaBJieP.i.rn KaapTvrp rpar..,uaHaM .
vlcnons<ow ropo,ucKoro CoaeTa ,uer:y TaTOB TPY.lfill1ZXCR

PEi!HL'I:
Dpe,n o<;Tasvr_Tb KsapT11pbi Hl1J;(ecne,uy10rn11M rpa.';".,n.aHaY.:

.3 .UOJ#1 Ni2 Kopnyc 4 r:o yn.f..3a,n.tt11npy - DOHT3 ;t.B. c r.1eHoi1,
KBapTHpy 1()5 113 ,uayx K 0~11P.aT DJ! Oll\a,llb!O 35,6 KB.~.'..' Kyxm1 11

Director

Semnătura

(Numqle,prenumele)

y.lOC:CTB 11HJ( '1BVI,:J,,YS.;lbHOro DOJJ!:J30EaHHR.
'.
npe,uce,uaTe~ b WcnOJJKOMa
hVIWVIHeBC l{QJ ·o roCO,ll.CK Oro
CoseTa ,uen.:rraTos TPY.UffiliHXCHrJe<.<aTo Lo,un11cb

CeKpeTapo licnonKoMa
KHw11HescK01 '0 roco,ilCKoro
CoseTa ,.'l.en:naTos TJ::Y.TI.Rll\11XCH

h . hVICTpyTa

l.o,un11C!:.

Temei: F.R-10 50 , inv. 1 , d.154 1 _ pp.75 , 92 , 104 .
Director (Ş t ampila) Semnătura

(Numele, prenumele)

Arhivist

(Numele, prenumele)

Semnătura

J

tU02 Tlpograna din Crlijlenl, corn .
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Anexa nr.5
:„; .ii dr 5 1'1 1 .i .., :i rhi vă
;·I 1: ..-: ubllci l !\ i'll rfo•: a

• : 1· 1.

focyl\apcTne1111an

Anexa nr.6

np~1,nn:in

c: 1ya<Ga. PccuyG.1111m l\Jo.1.1: on.1

Aprb!Jat.i\

. \l : Pf\',\ ~, \ ·J 111'11\L .\

1! 1\l{lllJII 1\JIJ,Ilblll /\PXl!n

,\ "'.: l' l' Otl C ll n1 •,l. llO VA

prin hoUlrîrea ti1111111 ·nul ui.

PECllHiJllfl{lf nJOJl / \OB/\

;
Hcpublicii l.!cldov11 din ::'li n; iri-1.i „

199.?

CERTIFICAT l;g

ARHIVĂ

r

?_4:~0_f:~9~

i\ r .

0 1-10 /L-10 1

or . • 1 !i<=i n-iu

r

La c ererea

Dlui Grigore Lungu
27c;coo s.Sipoteni,
raionul Călăraşi

LI S 'rA

tipuri.l6r de rearnMrn ţ.l. i şi allCir pli'I ţi,
aaupra . cXrorn nu se epli c R c u tele B8igur1irilor aociele de otn.t. ~11. ,_,aro nu se le•J
ln calcul la dete~~inoreo cî~tigulul mediu
lunar pentru aţE1bilirc11 ~' enaiilor ş! indem -·
nizaţiilor aocinle

I u11;111c e

~i n

19 . 08 . 94

nr.;~ ?. I!.

'

Vă ·comu aicăin că în condic~ actelor stării civile a b~sericii

din s.

Sipo t ~ni jud.Chişinău

pentru anul 190 5 sub nr.55 din
este înregistrată nai;iterea cetăţencei Lungul
(aşa-i în document) Evfrosinia.
Tatăl - Lungu (ai;ia-i în document) Iacov Constantin
Mama - t.ungu Anastasia Ion

24

s e p tembri~

Temei: F.211, inv.3,d.746,p.122.

·1• .Sumele ajutorului.' mal2riel, e<: c'nlat în legel• 'J·ii c11 c: nJn -·
mitilţile ne.t11:rale,.!halte . i111prejn r· l\Ti extraord:lnaro, p1qr, •1m şi ; n
caztcrlle cîacl un atare ajut. o e 1J t~ acor.dii în baza h o til.1j,.ll1J:r
\1onwlui lfopub.l icii Molclc 1 va.

G11-

2. Su111ele ajutor~lui ma teri ol .t u e:xpresie biinoos•:ii · fll\1.l untu -- .
rolă, acordat · .î.11 alte c:nzuri do 1! Îl .::ele indicate în t>unctul ·1

nl pl'e:te~tel Li ate, euu!e CiJ.l"e nu vor depîţ;ii ml\rlruea Bliinl'lulni
IJ!.etliu lunar al angajatului le locul lui de ·bazil de lu<: r·u, calculat pentru un an la .111omenl.u.l 1iJ.li.tirli.

Dir e ctor (Ştli:moila)

Semnătura

(Numele, prenumele)

Arhivist

Semnătura

(Numele, prenumele)

3. Plăţile .de oomplrnsare .î.n mărimile stabili le di. le~i!l.lu
t-ia ll'3pllbli'oii Moldova (diurnnlP. :;>i pl ăţile n.ch.i t1J.te !11 achlrubnl.
diurnelor, c uoiponoarea daunal n 1· e nu ::ale lucrlitorilor iq 11rui'l

s~bilodirii în. producţie anu n v~liw~rfi a~năt~ţil în prncoaul
roancU),: :cu excepţia plătirii, ]11 eliberaren din fuucţJ11 a CPD1prm1rnţi~i po11tru conoetHul oefolt:al t..

1

lf., Sul!lele · primi te de cetii. ţeni pentru as.lgurvrilo 'il> lle;n tor.i l
sau henn.volo, cu exoepţla co.zur.l.lur cl:nd cpt.ele do 1u:i~1 11·a1·e ' 11 ·.1
. foat plătita din miJl.oacole î.ritr•~pdnded~or·, orgnnize ! I ilt•:r, e•; operethelor ?i ele al tor s11l1i00to e~ o uomice.

5, Preavizele de c oncedl„1·r, pl1Hi.t.e .în t:azul cou wli.P.1.'U
- - -J: r~ --e..mf~rmi te-te ctr regi"B:l e ţ i1rtn- v·1w> oro.
0

L

J

111112 Tipografia din Crlu ic111. corn .

illi

1.

T. 10011

·

2

·I
.

1

6. Gume.le 8';•1rdate conform legislaţiei îu vigoare de olltre
iutreprinde~;L ~1 '> rganl:r.11.ţii lucri'1tc'ril?r au„ care se 1constitlli P.
d 111 pl ilţll.e , pen ti ·1 chiria spaţiil o r locative şi a servi oii lor
n1ma.le preetat11 pe gratis, pUlţile pentru procurarea îmbruc C. -

„1 înclilţf.'llintei

0 111

~i

mljlo~ce

1;ocTnH 0011e1rneM ll r1c1Rlo! Te,i r, c1'nn
I ecny6J11m11 Mon1v1n fi .
o·r 28 nnpeJrn
!Y93 I' . ~ ;·;· 1

protecţi~

ml rilei
·s pe ci ale
alt9r
de
1 1l v iduală" p en 1cu proc ur area laptelui şi hranei c ura ti v-pr·:i fi111
l ll ' I tic o,
p en t r •, a chi .tarea co stului bile telor de tra lameu t în
"""o tor l i , bd.et 1s l'l r în c aaela de odihne 'iJi instituţiile de în-

IIE.PEl.{1'~ 11

ml t tnr eub fo roă de obiecte . şi plhţile de stiwular e, primite d~
e;aJlltl l a locuJ. lor de lucru de bazll de le întreprinderi, io1111
ni I tuţii 1,1 i org1rn i.zeţii„ mărimea. dlrora nu dep~şeşte un aalariu
t 11l111 lunar c al t: ulat pentru un an la· mor~entul pll'ltirii, precum
111
QI numole c~ ee '~onsiituie ~in valoarea premiilor e~b !arm~ de
Ho c te ~i . r e comr,enae b(me1ti 1 primi te la c~nourauri 1,1i c11mpoti11
~ Ll int e rnaţi ona l e şi republicane pentru ocuparea unor locuri
preraiant e.
a, .llur ,eele tilavilot I atuden ţilor t doctoranzilor I
tntreprioderile 91

organ~zaţiile

c are i-ou .trimie la

or111aTbl TPYAA. H .,1i,pyn1 r. Bbll TJ! !lT, Ha tW ''' '>pm~ He
fi ~t llfCllfllOTC.R B3110 CH IH!. T'Q CJ .l \3[lCTll CJIH OC COl\ ll ll Jlt.ll Oe

plăti te de

9 . SU!llele Pl. Hit,e de ~colile tehnicu-pro feeionale elevilor
p~L pe n tru lu c r~rile ex~autate de a c e,tia.

10 . Pl~ţile pentru c ompenR&rea cheltuielil or de o~ l A.t6rie ,
tl'a n spo-r.tare a •l'lerH
in

int.e r.şg

şi închi r iere a înd.perilor în oe.zul t r 1111 !l-

de eer.vl_eiU IJaU trecerii

OU

luc r ul Î n !11 t~

t 11c e ll tate.
11 . Remuner11ţia pentr u zilele de muncii in afa r a orel l) r de
pi ·ogram,
0 11

virată

1 . CyMMu MaTepHMqHoil

110Mlltq11 ,

xHnHuMll c> e,u.cTBlH!Ml1, .l\PYPHMH

01cn..·w119eMo~l " c nit:J H c:u cT H ..

ttpe::w hltta ll mmn ooc'r owrn,i1ic To r3w 1 ,

11

·raKl!te El cny1rn11ir::, . KOI'Jl.8 T8Kafl llOl lOfl\b 0K a.'ll~ Elll 6 l'Cll Hn OCllOf!RllllH
peme1111«

1Ipam1TeJ1bCTB8 Pecny0.111o1Kn

tdon)\OfHt.

n0Mo1111t a

,l!,e11e1111roll

11

11rwypaJibt1a;1

0Ka::i1>1naeMoA n )l.pyrrix cnyttamc, r<poue yKa 3a11111i1x El flymc·re

lllero

lle pe111111, fl

1boJJM'',

I 11n1~T or1 ··

npe,n.enax cpe.n.11e1.1cc.R ttHor o 3apa60·1·1rn pa6oTl!ltK!l nn

. M8CT.Y OC:H Oil H O~ pa~OTbl H!\ MOMe ti'r Ohll! Jl 8'r!J u l'O,!!, .

ln cur s urile de zi.

r• 1· ~rli

er paxof!runte 11 KOTOpt•e 11e y<1wrhlf! 811JTC'.R np11 •11ip e11,eJ1ecpe1~11eMec.Rt111oro ;3~p116 0Ttm )'.JJH Ha:ma11e11uH ·11 ~ 11 11 coqHaJibHl:lX nocoo1dl

mu1
cHt!

2. CyMMa MarepKM&Holl

inv~ţA.tur~

b

0111100

tr"mBl'O pe n tru c " pli.
7 . Gumele C • se . co neti tuie
din 1al oarea cad ouril or Isau pre.

t n. bugetul

r_eşpe c_lj,_v_ -~au

în fondurile de binefo- - - - -·

re.

Indemniuţlile plătite din contul întrep rl nderii, lru1li.1
111tlo l oau ·1I'ganl zaţ ie i tinerilor spec i ali~ti pentru c .'n cediul
·12.

a<1 ·•rdal dupĂ ab8•1l\/irea inati tuţiei de înv li ţ ilmînt 01J perior sau
m ~ dl U de ape c ial t tate.

3.

ItoM11 1:.11cat\HOl1Hhle Bm1.11111·ht o pa.1Mep11x, y c·r 1111m1;rnF111eM11x :i11-

KOHOJ\B1·e.11bc·rsoM Pecny6;111'K11 Mon11011a ( c_y 'ro•mhle no K•JMDH)f>1Pon 1rnM
11 Elbll!Jl8T1" B38Mf-H cyTott~X t no:JMCi~ etm e . .TPYJl.fl!J1HMCl! y111ep6 n I llpll'lll ··
HeH110ro

.y!liat!beM Ha

np01131lO)\CT B e 11Jll1 IUll>IM ITOBpe11'.,11f.! 1111eM :l,11,l'PU ll f.11

n npoqe ece T\J.Y.11,ll), 3a
OTTIY CK 11pH

HCKJJ'!'.l'te!IW~M ~ 0Mne11c a~11 :111 11 e1-1 et1 o.11h:i y r:rA1 ,1ll

ys OJibHellrlrl.

~. CyMlAhl . no~ae1-1u ~ rp&ll\111111::.lMH wi ol.Î f13 A'r1.~ i11, 11 0 My 11 ,i\•>l i po0 011 1>11 0 My

cTp axonaHUKJ, 3fl

11c1cm1t1 f'"!l t1f)M

•r ex chy:tt 8P.r1 ,

KOT')( fl

c·rp11x 11 -

Bhle !J3HOC!l BH OCllTCR ::ia · cttei· c pe,f\ C1'1l rl P' ?Jlf lpHR1' HÎl' UflT'81!>1 31.lfllln "
!<OO!HJp!l T l1 BO B , )J.PJI'llJC

5.

X03Hll CTCIJM ll!\llX'. C,Y61,C K'l'O ll ,

Uuxomme noco6t1n,·

st>111n11•11wl\e M1w

" P" .ya c;111.1w1111 11

n e TC 'rBHlo! c )\Cl!C_TBY'!'.l~HM 38K Oll OAl'l'l' P.Jlh G1'00 M.

I

„'

Y·raP.pl!Ul.t;Jt

8 c ooT

.J

4nexa nr.7
Scn io:! :..il de S lnt de arhivă
~I f!~t ; ubli c ii Moldova

focy.n.apCTRCJllHlff " ""nnnl'n
c.1ym6a Pccnyfi:mH11 l\fo., .'1on:i

, \l11'1 Vi\ N1\ TION1\L:\

H!H\llO!fi\Jlhllhllj /\PXllfl

,, n:: PUClLICll nIOLOOVA

PECllHiJIHIOI M11JIJ10Bi\

2

1-:
6.

CyMMU, nhl!lJ1atrnnaeM1i1e 11 coo ·rneTc'l'n1111 c .nellcTrylom11M :Jlll!P-

110,11.aTenbcT~OM h::i aMeH 6ecmia·r110 npP..nocTannneMbl.x 11111nhlx !lOMflllleJm!l

29. 0 5. 94

14 KOMMYllBJlhllblX ycny r. CT011MOCTb nhl)J,0.HHblX cneLtO,ll,el!t,I\Y. cnello6y 1111

0 1-3/C-1 73

- - - - -- -- i' r . - - -- - or. Chlşin fi u.

11 )1JlYf'HX cpe)J.C 'I R 11H)l.HR11AYaJlhHOll :JaJllHThl. MOJ!Ol<a 11 ne1..1e6110-npo1l111-

r Dlui Ion C~nir
278597, or.Cantqmir
str. Mateevici 19;2: ap.2 1

r. H11um11eo

La c ererea din 18 . 0 5 . 94

J1/l.l{'l'HtleCKO'C'O n11raHl1.R. CTOHMOCTh 11yTeAOH " caHaTop1rn' ,ll,OMa OTJl.hl-

1

xa 11 )J.e1·cx,11e o:,f\opoA11TeJJhHble ytipel!t,l\eHH.R. nl-l.n.enemiux rtpe.n.np1111T1rnMl1

H ripell(,IJ,el!MnMH 'caol1M pa60TIH1KaM,

'?.

Vă comunicăm că

CyMMhl' CTOHMOCTH llOJJJ40.CMl-J X QT npe.nnpH.ATHtl' yt.1pelll,l\efll1i1

npeMHll 11 noorupMTaJJhHblX RhlnJJaT n p11.1 Mepe .no O,l\HO~ MCCJ1t1HOll MHHHMll.llbl!Orl 3apa601·110A

nna Tbl

Ha

M~Mef!'r •·llblTlJlf.\ 'l'b/

în urma

calamităţilor

natUl'ale din vara

anului 1966 documentele colhozului " 1 Mai" raio1 1u1 Cantemir

H oprau113au11ll, 110 MecTy ocHonHoil pauoTbl no,napxon 11n11 11eruenhlx

pentru anii 1949-1960 au fost nimi cite, fapt cai·e fa c e imposibilă co nf irmarea
.
stagiului de lucru a dlui Ion ~nir în funcţie de inginer în gospodăria res p e c tivă.

R ro.n I a 'l'BJORe CJMMll

cTOHMOCTl1 iRelllerihlx np1130R 11 .n.e11e111Hb!X 11arpa.n. 1 npHcyll(,IJ,eH111i1x :Ja
np113onble MeCTa Ha MeJlt.ll.YHapO,ll,~blX, pecny6JJHKaHCKl1X KOHJ<ypcax 11
cope11Honamrnx.

e:

CTHTl011JJ.Hl1, BblTlJIBlll11laeMhfe npe.n.npH.11Tl1.flMl1 H opram13au11.11Ml1

ytiaWtlMC.11 • .cTy AllHTaM

1

Semnătura

Director

acrrnpaH'faM, Hanpa1111.neMhlM Ha p.Hen11oe 06y1.le-

(NUJllele,prenumele)

'11He.

9.

&rn11aTH y1.l8.llll1Mc.fl npo4Jecc110HaJ1bHo-Tex1;111.lecx11x y1.l1rn11ut,

npoH3 no~l1Mble 3 THM11 Ytll111,1111laMl1

IO. · Bo3Meu1-'111He

3a Rbfll011HHeMLie 11Ml1 pa60Tbl.

pacxo)l.OR no npoe:i,n.y, npono::iy 111-1yu1ecn1a

11

1111"1MY noMerueHHH np11 nepe11o~e 111111 nepeeaJ\e i1a pa6oTy n /l.PYl'YKJ ·
MfJCTHOCTb.

1I.

3apa6o·rua.fl rrna1•a 3a ,11,H11 pa6o-rbl 6e3 R03Harpall(,IJ,AHl1.n 3a

rpy,n, nepe1.l11c1111tiMa.R R co0Tne'l'c'r11.v10ul11R 6KJ)\11te·r ' 111111 6naror nopH'reJ1bi1hle l~OH)\lil •

12 •

noc0611tt, RlilnJlllt11tnaeMble :1/l Ct.!8'1' npe,n,rtp11H'l'l1.f1, JtfJ10lll,l\el111.11

tt JpraHHSll!.1.~11 M1Jno,ll,blM cneyJ.mn11cmM 3a npeM.n ornycJ(a

nocJie 01Co11-
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Anexa nr. 5
~; cn jr lui de Sial 'e arh i vă

focyJ1,apCToen11a11 apxrum aJt
c:1 yiH·Ga P ecoy6.111KJ1 l\To.1,!\ooa

" I ltc 1;ubll c ll Moldova
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_ Nr.

or .

21-10 /B-30 1

C hlşl n;1 u
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La cerere~ din 0 7. 0 5 . 94

r Dlui Sergiu Baltă
279 550 , s.Târnova
raionul Edineţ

„

Vă co ~unicăm că documentele Asociaţiei de consum din s.
Tâ rnova n-~u fost preluate la păstrare în Arhiva Naţională a
Republi cii Mold~va şi nu dispunem de date privind locul păstră
rii lor, f~ p t care face imposibilă confirmarea stagiului de
lucru în flfilcţie de contabil-şef în perioada 1945-1 960 .

Director

Semnătura

L

(Numele, prenumele)

J

1!1!12 Tlpogrnfla din C r l ~ fc ni, com.

li(;

1. T .

lOO!I

