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I. DISPOZIŢII GENERALE 

1.1. In conformitate cu Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, documentele constituite 

în activitatea ULIM, care au valoarea istorică, ştinţifică şi social-economică fac parte din Fondul Arhivistic 

republican. 

1.2. În scopul asigurării păstrării, evidenţei, precum şi utilizării ştiinţifice şi practice a documentelor până 

la predarea lor în Arhiva de stat, în conformitate cu Regulamentul Fondului Arhivistic de Stat (aprobat prin 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 27 mai 1992 nr.352), se constituie arhiva ULIM. 

1.3. În activitatea sa arhiva se călăuzeşte de Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, 

Regulamentul Fondului Arhivistic de Stat, de documentele normative şi metodice ale Serviciului de Stat de 

Arhivă al Republicii Moldova şi ale instituţiilor arhivistice subordonate lui, precum şi de prezentul 

Regulament. 

1.4. Şeful arhivei este desemnat în funcţie de către Rectorul ULIM. 

1.5. Obligaţiile şefului arhivei sînt determinate de atribuţiile funcţionale aprobate de către Rectorul ULIM. 

 

II. COMPONENȚA DOCUMENTELOR CE SE PĂSTREAZĂ ÎN ARHIVĂ ULIM 

2.1. Din componenţa arhivei ULIM fac parte documentele scoase din lucrările de secretariat, ce se 

constituie în rezultatul activităţii ULIM. 

2.2. În arhiva ULIM se transmit dosarele cu termen permanent de păstrare, cu termen îndelungat (mai 

mult de 10 ani) de păstrare şi dosarele personalului scriptic peste 2 ani după terminarea lor în lucrările de 

secretariat. Transmiterea se efectuează conform inventarelor aprobate de către instituţia arhivistică respectivă 

din republica. 

2.3. Dosarele cu termen temporar de păstrare (până la 10 ani, inclusiv) nu se transmit în arhiva ULIM (cu 

excepţia tezelor de licenţă, de master, registrelor grupelor academice). Ele se păstrează în subdiviziunile 

structurale ale ULIM şi după expirarea termenelor de păstrare sînt soluţionate pentru eliminarea conform 

ordinii stabilite. 

III. FUNCȚIILE ARHIVEI ULIM 

3.1. Arhiva ULIM exercită următoarele funcţii: 

a) Preluarea, ţinerea evidenţei şi asigurarea integrităţii documentaţiei şi dosarelor ordonate în conformitate 

cu Normele în vigoare. 

b) În comun cu Oficiul Suport Academic şi Departamentul de Asigurarea Calităţii, cît şi Serviciul Resurse 

umane efectuează controlul privind asigurarea integrităţii documentelor, perfecterea dosarelor în 

subdiviziunile structurale ale ULIM, participă la elaborarea nomenclatorului dosarelor şi verivicarea 

corectitudinii dosarelor cu nomenclatorul dosarelor aprobat. 

c) Organizează expertiza valorii documentelor ce se păstrează în arhivă. 

d) Crează şi perfectează aparatul ştiinţifico-informativ al documentelor şi dosarelor păstrate în arhivă 

(inventare, informaţii istorice, rezumate etc.). 

d) În termenele stabilite transmite în Arhiva de Stat spre păstrare documentele şi dosarele cu termen 

permanent de păstrare. 

e) Organizează utilizarea documentelor arhivei şi eliberează în modul stabilit copii şi extrase de arhivă 

instituţiilor interesate. 
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f) Participă la elaborarea îndrumărilor metodice privind activitatea arhivistică şi lucrările de secretariat 

(instrucţiuni cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat, indicaţii privind activitatea arhivistică, 

nomenclatoare ale dosarelor, indicatoare ale documentelor cu indicarea termenelor de păstrare etc.). 

g) Anual, până la 15 ianuarie prezintă în Arhiva de Stat darea de seamă cu privire la organizarea păstrării 

documentelor ULIM ce fac parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova. 

h) Şeful Arhivei ULIM e în drept de a cere de la colaboratorii respectarea cerinţelor stabilite privind 

organizarea lucrărilor de secretariat şi a activităţii arhivei, precum şi de a solicita de la ei informaţii necesare 

pentru activitatea arhivei. 

IV. DISPOZIȚII FINALE 

4.1. Prezentul Regulament întră în vigoare din momentul aprobării de către Senatul ULIM. 


