
Arhiserv a fost infiintata in anul 2015 de catre persoane cu experienta pe piata de 
servicii din Romania.  Suntem in continua dezvoltare, specializandu-ne pe 
diverse arii de servicii complementare, in prezent avand in implementare un 
grant de 30.000 euro pentru tehnologizarea companiei.

Dorim sa ne punem experienta, devotamentul si toate resursele necesare in 
slujba dumneavoastra pentru a va oferi cele mai bune servicii la cele mai bune 
preturi. 

ArhiservArhiserv va ofera solutii complete de management documente, arhivare digitala, 
arhivare fizica, legatorie sau distrugere documente, la cele mai avantajoase 
preturi.

• Cine poate pastra documente in arhiva Arhiserv?

IIn arhiva noastra pot pastra documentele persoanele fizice sau juridice, 
indiferent de forma de proprietate si organizare, care isi desfasoara activitatea 
pe teritoriul Romaniei sau in exterior, in conditiile respectarii legislatiei interne 
si internationale.

• De ce este necesara externalizarea arhivei si a serviciilor de arhivare catre noi?

Necesitatea externalizarii arhivei si a serviciilor de arhivare este impusa de:

-- reducerea costurilor privind exploatarea spatiilor de arhiva si chiar o crestere 
a profitabilitatii utilizarii acestora prin schimbarea destinatiei catre activitati 
generatoare de profit;

- eficientizarea muncii de echipa prin reducerea timpului de regasire si 
partajare a documentelor; 

- asigurarea unui nivel de securitate si siguranta superioare pentru pastrarea 
documentelor;

-- depozitarea si arhivarea documentelor in conditii impuse de respectarea 
legislatiei si a normelor in vigoare in domeniul arhivisticii si al organizarii 
depozitelor de arhiva.



MISIUNE
Oferim servicii de arhivare, depozitare si management al documentelor la cele 
mai inaintate standarde. Pe baza acestor servicii clientii nostri isi fundamenteaza 
deciziile generatoare de plus valoare pentru propriile afaceri. Arhiserv,  creste 
valoarea informatiei in conditiile unui management securizat si profesional al 
acesteia.

VIZIUNEVIZIUNE
Intotdeauna ocupam o pozitie de lider de piata in domeniul serviciilor de 
arhivare, depozitare si management al documentelor. Cunoasterea, 
reinventarea, autoperfectionarea, experien-ta vor determina recunoasterea 
valorii adaugate informatiei si reducerea costurilor de exploatare a acesteia prin 
procese inovative de transformare si management, in cadrul unor parteneriate 
de afaceri pe termen lung.

VVALORI
Valorile Arhiserv definesc caracterul si modelul nostru de business.
Excelenta in serviciile oferite: Fiecare client reprezinta un caz particular si pentru 
fiecare definim si modelam solutiile care i se potrivesc cel mai bine.
Responsabilitate: Ne desfasuram activitatea intr-un mod transparent, etic si 
responsabil construind parteneriate de afaceri pe termen lung.
ImbunImbunatatire permanenta: Intotdeauna cautam solutii noi si reinvestim pentru 
imbunatatirea calitatii si performantei serviciilor oferite.
Oamenii: Oamenii formeaza echipa. Dorim sa ne mentinem reputatia bazata pe 
oferirea unor servicii de inalta calitate printr-o atitudine loiala si profesionista a 
fiecarui angajat.








