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I. DISPOZIȚII GENERALE 

1.1. În scopul organizării şi efectuării expertizei valorii documentelor ULIM scoase din lucrările de 

secretariat şi a pregătirii lor pentru depunere în arhivă, se creează o Comisie permanentă de lucru pentru 

expertiză (Comisia de expertiză). 

1.2.Comisia de expertiză este un organ consultativ. Hotărârile ei intră în vigoare după ce sînt aprobare de 

Rectorul ULIM, iar în caz de necesitate, de instituţia arhivistică corespunzătoare. 

1.3. Comisia de expertiză e desemnată prin ordinul Rectorului ULIM din rândul celor mai calificaţi 

specialişti sub conducerea unui specialist principal. În componenţa comisiei intră şefii serviciilor, şefa secţiei 

Resurse umane şi arhivei ULIM. Secretar al comisiei este şefa arhivei. 

1.4.În activitatea sa Comisia de expertiză se călăuzeşte de Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii 

Moldova, de Regulamentul fondului Arhivistic de Stat al Republicii Moldova, de normativele cu privire la 

asigurarea documentară a ULIM, normele, instrucţiunile şi directivele Serviciului de Stat de Arhivă al RM, 

Indicatorul-tip termenelor de păstrare a documentelor, de actele metodice normative arhivistice, de 

regulamentul Comisiei de expertiză al ULIM. 

 

II. FUNCȚIILE COMISIEI DE EXPERTIZĂ 

Comisia de expertiză al ULIM  exercită următoarele funcţii: 

2.1.Organizează şi efectuează în comun acord cu subdiviziunile ULIM şi arhiva selectarea anuală a 

documentelor ULIM pentru păstrare de mai departe şi lichidarea lor. 

2.2. Examinează şi înaintează decizii confirmarea şi prezentarea pentru aprobare în ordinea stabilită: 

- a graficelor pregătirii şi depunerii documentelor la păstrare de Stat; 

- a dosarelor cu termen permanent, cu termen de lungă durată şi a celor cu termen temporar de păstrare 

(până la 10 ani); 

- a proceselor verbale privind selecţionarea documentelor propuse pentru eliminare, termenele cărora au 

expirat. 

2.3.Participă la pregătirea şi examinarea nomenclatolului dosarelor ULIM, expertizei valorii 

documentelor ULIM scoase din lucrările de secretariat pentru păstrarea ulterioară. 

2.4. Examinează propunerile privind schimbarea termenelor de păstrare a unor documente, stabilite de 

indicatoarele termenelor de păstrare în vigoare şi determinarea termenelor de păstrare a documentelor, 

neprevăzute în indicatoare. 

2.5. Asigură organizarea şi desfăşurarea instructajului şi consultaţiilor lucrătorilor subdiviziunilor ULIM 

în problemele pregătirii documentelor pentru predare la păstrarea de Stat. 

 

III. DREPTURILE COMISIEI DE EXPERTIZĂ 

Comisia de expertiză are drepturi: 

3.1.În corespundere cu normele stabilite, dă indicaţii subunităţilor structurale al ULIM privind expertiza 

valorii documentelor, pregătirii şi predării lor la păstrare în arhivă; 
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3.2. Să solicite de la subdiviziunile ULIM informaţii necesare pentru determinarea valorii şi termenelor 

de păstrare a documentelor; 

3.3. Să ia în  dezbateri la şedinţele sale informaţiile şefei arhivei privind calitatea întocmirii documentelor, 

grupării lor în dosare, starea evidenţei şi păstrării dosarelor cu termen de păstrare permanent şi de lungă 

durată; 

3.4. Să învite, în caz de necesitate, la şedinţele Comisiei de expertiză în calitate de consultanţi-experti 

lucrători ai instituţiilor arhivistice; 

3.5. Să informeze Rectorul ULIM referitor la problemele ce ţin de competenţa Comisiei de expertiză. 

 

IV. ORGANIZAREA LUCRULUI COMISIEI DE EXPERTIZĂ 

4.1.Comisia de expertiză îşi desfăşoară activitatea sa în contact nemijlocit cu Comisia de expertiză şi 

control arhivistică şi primeşte de la ea indicaţii metodice şi organizatorice necesare. 

4.2.Comisia de expertiză activează conform planului, aprobat de Rectorul ULIM şi prezintă dări de seamă 

cu privire la lucrul efectuat. 

4.3. Întrebările ce ţin de activitatea şi componenţa Comisiei de expertiză se examinează la şedinţele ei în 

dependenţă de necesitate. 

4.4. Hotărârile Comisiei de expertiză se adoptă cu majoritatea de voturi. Şedinţele Comisiei de expertiză 

se confirmă prin procese-verbale. 

4.5. Hotărârile Comisiei de expertiză privind aprobarea inventarelor dosarelor cu termen de păstrare 

permanent şi temporar (până la 10 ani), propunerile cu privire la stabilirea termenelor de păstrare a 

documentelor, neprevăzute de indicatoarele termenelor de păstrare în vigoare se supun confirmării de către 

instituţia arhivistică respectivă. 

4.6. Efectuarea lucrărilor de secretariat ale Comisiei de expertiză precum şi responsabilitatea pentru 

păstrarea documentelor, revin secretarului comisiei. 

 

V.DISPOZIȚII FINALE. 

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


