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Indicele
dosarului

09.2.1-01

09.2.1-02

09.2.1-03

09.2.1-04

Titlul dosarului

Nomenclatorul documentelor externe.
Legile Republicii Moldova: Legea cu privire la
exercitarea profesiunii de medic nr. 264-XVI din
27.10.2005; Legea cu privire la drepturile şi
responsabilităţile pacientuluinr. 263-XVI din
27.10.2005; Legea Ocrotirii sănătăţii nr. 411 –XIII din
28.03.1995
Regulamentul catedrei.
Fişele de post.
Lista nominală de repartizare a responsabilităţilor la
catedră (şef studii, responsabil pentru activitatea
ştiinţifică, curativă, a cercului ştiinţific studenţesc,
secretarul şedinţelor catedrei etc.)
Nomenclatorul dosarelor catedrei.
Lista înregistrărilor calităţii.
Nomenclatorul documentelor interne
Carta Universitară.
Regulamentul de ordine interioară.
Codul Moral.
Contractul colectiv de muncă.
Regulamente privind modul de ocupare a posturilor
didactice în instituţiile de învăţământ superior şi de
atestare a cadrelor didactice ştiinţifice şi ştiinţificodidactice de înaltă calificare (EXTRASE)

09.2.1-05

Ordinele de directivă din instanţele ierarhic superioare
şi ordinele rectorului referitor la activitatea de bază
(copii).

09.2.1-06

Procese-verbale ale şedinţelor catedrei şi materialele
acestor şedinţe.

09.2.1-07

Planul managerial de activitate a catedrei pe 5 ani
(activitatea didactică, ştiinţifică, curativă, relaţii
internaţionale, resurse umane).

09.2.1-08

Plan de activitate al catedrei pe anul curent de studii
(didactică, metodică, ştiinţifică şi curativă).
Norma didactică a catedrei şi repartizarea ei.

09.2.1-09

Planul individual de activitate a cadrelor didactice

Termenul de
păstrare şi nr.
articolelor
indicatorului

Note

Art. 1
Permanent

Până la
înlocuirea cu
altele noi

Art. 21, 49, 55
Permanent

Până la
înlocuirea cu
altele noi

Art. 84 b
Permanent

După necesităţi

Art. 21
Permanent
Art. 263
3 ani
Art. 282
Permanent
Art. 20a
5 ani
Art. 413
Permanent
Art. 414
10 ani
Art. 414a
Permanent
Art. 293
Permanent

Până la
înlocuirea cu
altele noi
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09.2.1-10

Planuri tematice şi calendaristice; ale cursurilor şi
lucrărilor practice (seminarii).
Orarul lecţiilor practice.

09.2.1-11

Materiale referitor la existenţa, starea şi utilizarea
utilajului tehnic, înzestrarea tehnico-materială la
catedre, documente de evidenţă şi dări de seamă
referitor la patrimoniul catedrei

09.2.1-12

Standardul curricular al disciplinei (programul analitic)

09.2.1-13

Elaborările metodice pentru studenţi şi profesori la
temele de studiu.

09.2.1-14
09.2.1-15
09.2.1-16

09.2.1-17
09.2.1-18
09.2.1-19

Agenda profesorului
Registrul general al reuşitei şi calităţii studiilor pe
disciplină, ani de studii, semestre (în format electronic)
Materiale referitor la evaluarea cunoştinţelor (bilete de
examinare, copiile borderourilor de examinare pe 6 ani
de studii)
Materiale referitor la activitatea cercului ştiinţific
studenţesc (planuri de activitate, lista membrilor,
lucrări efectuate, rezultate)
Teze de licenţă, recenzii, referinţe etc.
Dosarele doctoranzilor şi secundariaților clinici

09.2.1-20

Corespondenţa Catedrei (intrare-ieșire)

09.2.1-21

Darea de seamă despre activitatea științifică și
inovațională a catedrei pe anul preceden

09.2.1-22

Darea de seamă despre activitatea catedrei pe anul
precedent
Raportul privind funcționarea SMC și obiectivele în
domeniul calității
Documente retrase din uz

09.2.1-23
09.2.1-24
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Art.416
5 ani
Art. 443
1 an
Art. 773
5 ani

Art.410
permanent
Art. 424
1 an

Până la
înlocuirea cu
altele noi
Până la
înlocuirea cu
altele noi

Art. 416
5 ani
Art. 445
5 ani
Art. 438, 439
25 ani
Art. 415
3 ani
Art. 432
5 ani
Art.354
75 ani
La necesitate
Art. 417
3 ani
Art. 417
5 ani
?
La necesitate

Actualizat la 24.08.2017
Șef catedră,
profesor universitar,
dr. hab. șt. med.

Ilia Catereniuc

Semnătura RMC

Anastasia Bendelic

