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PROCEDURA PRIVIND ARHIVAREA DOCUMENTELOR ŞI ÎNREGISTRĂRILOR 

PROCEDURA 
COD STRUCTURA AR 
NUMĂR PROCEDURA 01/2016 
DOMENIUL DE ACTIVITATE REGLEMENTAT 
COD PROCEDURĂ PS.AR.01.N 
EXEMPLARUL nr. 

Elaborat: As.med.pr. MITREA Ana 

Verificat. Dir. Medical. ROTARU Hilda. 

Verificat pentru conformitate reprezentant birou 
calitate 
Aprobat: Manager. Dr. TORON Mouhannad. 

Operationala I I De sistem 

Medical I I Nemedical 

Data 
��- o�- zoli 

Data 
JS\DI- � 

Diseminare: Catre personalul din toate sectiile/compartimentele Spitalului Orasenesc B 

Aplicare: De catre personalul din toate sectiile/compartimentele Spitalului Orasenesc Buhusi 

Ix I 

Ix I 

Editia/ Componenta Descrierea modificariî Data de la care se aplică 
Revizia revizuită prevederile ediţiei / reviziei 
Ediţia I 23.06.2015 

Revizia 1 19.10.2015 
Revizia 2 12.02.2016 
Revizia 3 X Adaugare Nomenclator arhivistic St-of ,2o��

Revizia acestei proceduri se face tinand cont de rezultatele implementarii, indicatorilor de 
monitorizare de structura, de proces, rezultatelor obtinute, modificari legislative, modificari de 

circuite, reorganizari interne, etc. 
Revizia nu este obligatorie decat daca se indeplinesc cel putin unul dintre criteriile sus 

mentionate. 

Scop 
Prezenta procedură stabileşte modul de arhiv,are, pă§tr'i:qţa şi responsabilităţile privind 

arhivarea documentelor în cadru · 
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Definiţii 
1. Conform SR EN ISO 9000:2006 "Sisteme de management al calităţii. Principii

fundamentale şi vocabular", precum şi urmatoarele 
2. Documente grupate în funcţie de problematica conţinută, specifică fiecarei entităţi şi

de termenul de păstrare. 
3. Lista prin care este stabilit termenul de păstrare pentru fiecare document.
4. Sortarea pentru eliminare, respectiv distrugere a documentelor, prin stabilirea

valorii practice a acestora 
5. Lista care cuprinde documente grupate în funcţie de problematica conţinută şi

termenul de păstrare 

Documente de referinţă 
1. SR EN ISO 9001 :2008 "Sisteme de management al calităţii. Cerinte"
2. SR EN ISO 9000:2006 "Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale

şi vocabular." 
3. Legea 16/1996 a Arhivelor Naţionale actualizată

Descrierea procedurii 

1. Evidenta documentelor:
La nivelul spitalului, toate compartimentele sunt obligate să înregistreze şi să ţină 

evidenţa tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern şi a celor ieşite, 
precum şi evidenţa înregistrărilor utilizate. 
Documentele/înregistrările se păstrează de către elaboratori şi utilizatori la locul de muncă 
(arhivă activă), pe durata specificată în documentele SMC, reglementări legale. 
După expirarea perioadei de păstrare operativă, şefii departamentelor întocmesc propuneri 
pentru arhivare în arhiva spitalului, ca sunt aprobate de Manager. 
Anual, persoana responsabilă cu îndosarierea documentelor la fiecare compartiment grupează 
documentele în unităţi arhivistice potrivit problematicii şi a termenelor de păstrare stabilite în 
nomenclatorul arhivistic al spitalului. 
Nomenclatorul arhivistic este întocmit de către responsabilul cu patrimoniu din cadrul 
spitalului, pe baza propunerilor transmise de şefii departamentelor organizatorice din spital, 
este aprobat prin decizia Managerului, şi confirmat de către Direcţia Judeţeană a Arhivelor 
Naţionale. 

În fiecare dosar se introduce o pagină de gardă, care se completează de către persoana 
responsabilă cu îndosarierea documentelor la fiecare compartiment. Se numerotează fiecare 
pagină din dosar şi totalul de pagini se înscrie pe pagina de gardă. 

Documentele astfel grupate, se depun de către persoana responsabulă cu îndosarierea 
acestora, în al doilea an de la constituire, la depozitul arhivei spitalului, pe bază de inventar de 
documente şi proces verbal de predare primire. 
Evidenţa tuturor intrărilor şi ieşirilor de unităţi arhivistice în/din depozitul arhivei este . " .� �� .!" .... \, 
consemnată de către arhivarul unităţii într-un registru de evidenţă. . , '. ··.-... ,. ,._.' '.r::, 't,,8 �
Scoaterea documentelor din evidenţa arhivei se face numai cu aprobarea managerului' · ···: .,_'.'· ,·t:;,°fOJ 141A. '1
spitalului, în urma selecţionării sau transferului în alt depozit de arhivă. ,
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nefolositoare, expirându-le termenul de păstrare; hotărârea luată se consemnează într-un 

Proces Verbal al Comisiei de selecţionare. 

Documentele se scot din evidenţele arhivelor şi se pot elimina numai în baza 

Proceselor Verbale ale comisiei menţionate anterior. 

3. Păstrarea documentelor

Mananagerul numeşte prin decizie o persoană în funcţia de arhivar al unităţii, care este 

obligată să păstreze documentele deţinute în arhivă în condiţii corespunzătoare. 

Conducerea unităţii, la propunerea arhivarului unităţii, alocă spaţiul necesa pentru arhivă. 

Arhivarul unităţii asigură îneplinirea condiţiilor (temperatură, umiditate, luminozitate, 

condiţii de siguranţă) în incinta spaţiului distinat arhivării. 

Arhivarul unităţii urmăreşte întoarcerea documentelor ieşite la solicitarea şefilor de 

compartimente spre consultare şi sesizează managerul în cazul întârzierii acestora sau a altor 

probleme apărute în arhivă. 

Păstrarea documentelor în arhivă se face pe durata prevăzută în nomenclatorul 

arhivistic. 

Responsabilităţi 

Arhivarul responsabil cu arhivarea: 

I .Preia documentele grupate în unităţi arhivistice de la entităţi pentru păstrare în arhivă. 

2.Asigură documentele deţinute în arhivă în condiţii corespunzătoare.

3. Ţine evidenţa intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice din arhivă.

4.Verifică modul de păstrare în timp a documentelor.

5.Pune la dispoziţie, în anumite situaţii, pe bază de semnătură şi ţine evidenţa documentelor

împrumutate entităţilor creatoare, pe baza registrului de evidenţă a intrărilor-ieşirilor unităţilor

arhivistice; la restituire verifică integritatea documentelor împrumutate.

6.Convoacă comisia de selecţionare în vederea analizării dosarelor cu termenele de păstrare 

expirate, care sunt propuse pentru distrugere.

7.Asigură difuzarea Nomenclatorului arhivistic tuturor compartimentelor organizatorice din

cadrul spitalului.

Anexe înscrisuri 

Anexa 1 - Nomenclator arhivistic de documente 

Motivare elaborarii. 

Buna desfăşurare a activităţii în cadrul Spitalului Orăşenesc Buhuşi, respectându-se 

legislaţia în vigoare. 

Spitalul Orasenesc Buhusi. 
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ff .b . d 1stn mre ocumenta 1e pentru proce ura pnvm ar 1varea f d .. d h. d ocumen e or ş1 mreg1s ran or t 1 . t - ·1 

Data difuzarii Nr. ex. difuzat. Sectia/ compartimentul unde a Cine a primit 

Ex o se 2aseste la S.M.C. fost difuzat exemplarul 

J ol of-{)/<f 1 Pediatrie Ciobanu M. 
2 Med. Interna Balaceanu G. 
3 Boli Cronice Mihalache G. 
4 Neurologie Fermuş D. 
5 Chirurgie ŞchiopuM. 
6 CPU Bârjovanu M. 
7 Ambulatoriu Peptine G. 
8 Boli Infectioase Ceaunas E. 
9 Psihiatrie Cr. Diaconu M. 
10 Ingrijiri Paliative Apostol C. 
11 Bloc Operator Poiana L. 
12 Str.Spitalizare de Zi Buculei A. 
13 Contabilitate Blanaru M. 
14 BFT LucaDragos 

Tabel luare la cunostintă/ instruire de către/ a personalului pentru P1ijOxedµra,. pţi.)5ind 
h. d 1 . � . - ·1 D rt-'i ·Ol' l-0\d..,ar 1varea ocumente or s1 mreg1stran or ata ... ...................... 

Nume I prenume Functia Semna tura 
1 Ciobanu Mihaela-Pediatrie Asist. coordonator /\IÂV> 
2 Bălaceanu Gabriela-Interne Asist. sef ,0�,. / 

Mihalache Geanina-Boli Cronice Asist. coordonator I 

'I ,f,.,_, 

4 Fermuş Delia-Neurologie Asist. coordonator Vh I
5 Şchiopu Monica-Chirurgie Asist. sef \. �" ·" 

7'7 --, /"\. 

6 Bâriovanu Mihaela-CPU Asist. coordonator T1 V "--
7 Peptine Gabriela-Ambulatoriu Asist. coordonator ::U,-v .

8 Ceaunas Elena-Boli Infectioase Asist. sef . V rf"\
9 Diaconu Mirela-Boli Psihice Cr. Asist. sef 

.� 

10 Apostol Cristina-lngriiiri Paliative Asist. coordonator � 
11 Poiana Liliana-Bloc Operator Asist. coordonator �6V

'\

12 Buculei Alexandru-Structura Spitalizare de Zi Asist. coordonator lf. .e b 

13 Blanaru Marinica-Contabilitate Economist s/2 
14 Luca Dragos-BFT Asist.coordonator a6,A1-<"' -
Data la care urmeaza sa fie efectuata testarea. p ersonalului ...... t?f?.::�./....f!:P..l..f .......

Spitalul Orasenesc Buhusi. Biroul de calitate. 4 



Tabel testare Pxrsonal pentrp wocedura privind arhivarea documentelor şi înregistrărilor 
D · · � 0-Q,L, 2o� 5L. c· fi A M. A ata testam................................. me a e ectuat testarea s. 1trea . 

Nume I prenume B. s. Ns. Semna.tura 
Ciobanu Mihaela-Pediatrie � li<'� 

2 Bălaceanu Gabriela-Interne �

3 Mihalache Gianina-Boli Cronice T'

4 Fermuş Delia-Neurologie y:, 
Şchiopu Monica-Chirurgie 'r' 

6 Bârjovanu Mihaela-CPU ' 'P 
7 Peotine Gabriela-Ambulatoriu � 

8 Ceaunas Elena-Boli Infectioase r 

9 Diaconu Mirela-Boli Psihice Cr. 'r 
10 Apostol Cristina-lngrijiri Paliative r 
11 Poiana Liliana-Bloc Operator 7--
12 Buculei Alexandru-Structura Spitalizare de Zi 'f:' 

13 Blanaru Marinica-Contabilitate ...,._. 

14 Luca Dragos-BFT )c-

Spitalul Orasenesc Buhusi. 
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Centralizator pentru indicatorii de monitorizare ai rezultatelor/analiza rezultatelor implementarii pentru procedura privind arhivarea documentelor şi 
" . 

·1 mreg1străn or 

Indicatori de monitorizare 

ai rezultatelor 

Indicatori de structura 

Personal 

(medici, asistente medicale, 
infirmiere, alte categorii de 
personal) 

Indicatori de proces 

Echipamente 
Materiale sanitare 
Materiale de curatenie 
Biocide 

Indicatori de rezultat 

Eficienta îngrijirilor 
Eficienta manevrelor 
medicale 
Cresterea calitatii serviciilor 
medicale 
Cresterea calitatii serviciilor 
hoteliere 

Spitalul Orasenesc Buhusi. 

Analiza rezultatelor implementarii 

Analiza 1 data Analiza 2 data Analiza 3 data Analiza 4 data 
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DEC IZ I A NR ........... . 

I f. ei, 
DIN ............. •.2018

Managerul Spitalului Orăşenesc Buhuşi dr. Toron Mouhannad, numit prin 
dispoziţia nr. 1063/25.11.2015, emisă d� către Primarul oraşului Buhuşi; 

Conform SR EN ISO 9000:2006 �isteme de management al calitatii. 
Legea 16 / 1996 a Arhivelor Nationale actualizata. 

In temeiul celor de mai sus: 

DECI DE: 

Art.I Se aproba NOMENCLATORUL ARHIVISTIC al Spitalului 
Orasenesc Buhusi; 

VIZAT 
Consilier juridic, 
Botezatu Dafliela 

� f \.;½'
{ -�-1.n-, "\J /
I /' ,Ji..,,

XJ / 
\__. ·_:; _! 

Sefbirou R.U.N.O.S. 
ing. Glodean Elena 
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�te care. ��t proprietate�_ 

UNITATEA: _________ _ 

SE APROBA 

NOMENCLATORUL 

ARHIVISTIC APROBAT PRIN DECIZIA NR ________ _ 

SERVICIUL DENUMIREA DOSARULUI (CONTINUTULUI PE TERMEN DE OBSERVATII 

SCURT AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERA) PASTRARE 

A. Secretariat 1.Reaistru procese verbale Comitet director p 

2.Reaistru de intrare-iesire a coresoandentei 10 ani 
3.Registru privind acesul la informalii de interes

10 ani 
public

4.Situalii si procese verbale ale comisiilor, pe domenii de
activitate, constituite la nivelul 3 ani 
spitalului.

5.Condica si borderoul de expedierea
1 an 

corespondentei

6.Cooii ale ordinelor de declasare 1 an 
8. Serviciul de resurse 1.State de functii.

p 
umane

2,Ordine ale MSP, decizii ale DSP privind 
p 

structura oraanizatorica a institutiei 

3.Reoistru de evidenta a salarialilor p 

4.Reaulamentul de oraanizare si functionare p 

5.Reaulamentul de ordine interioara p 

6.Dosare personale (cuprinzind actele care stau la
50 ani 

baza completarii carnetelor de munca)

?,Contracte de munca, fise personale . 50 ani 

8.Registre de evidenta a veniturilor salariale ale
50 ani 

angajatilor.

9.Decizii ale conducerii institutiei( manager,
50 ani 

comitet director)

10.Dari de seama privind structura de personal si 
20 ani 

fondul de salarii consumat - anuale.

11.Fisa oostului 15 ani 

12.Adrese, alte documente primite de la DSP referitoare la

încadrarea, transferarea sau detasarea cadrelor de
10 ani 

specialitate cu pregatire

superioara.

13.Adeverinte de vechime eliberate pentru completarea

carnetelor de munca si a registrului 10 ani 
de evidenta a salarialilor.

14.Corespondenta privind scoaterea posturilor vacante la

concurs pentru personalul cu studii medii si
superioare,conditii pentru examene sau concursuri, lucrari ale
candidatilor, procese- verbale ale candidatilor, corespondenta 5 ani 
in legatura cu concursul sau examenul candidatilor,

contestatii.

15.Fise de apreciere (inclusiv contestatiile) 5 ani 

16.Dari de seama privind structura de personal si
5 ani 

fondul de salarii consumat - trimestriale.

17.Plan de dezvoltare profesionala a personalului
3 ani 

18.Programari in concediu de odihna, comunicari, aprobari si r

3 ani 



19.Corespondenta, informalii cerute si raspunsuri privind locul

si data, conditii pentru examene, concursuri pentru personalul
3 ani 

medical cu studii
superioare.

20.Condici de prezenta 2 ani 

21.Foaie colectiva de prezenta 2 ani 

22.Grafice de activitate a oersonalului 1 an. 

C. Biroul de internari 1.Dari de seama statistice - anuale
p 

sistatistica medicala
2.Reqistru de internari p 

3.Foi de observatie clinica (inclusiv actele
10CS 

anexate)
4. Dari de sama statistice - trimestriale 10 ani 

5.Rapoarte cu setul minim de date la nivel de
10 ani 

suport 
pacient informatic 

6.lndicatori de eficienta, raport statistic privind
10 ani 

miscarea bolnavilor in sectii. 

7.Dari de seama - lunare 5 ani 

O.Serviciul contabilitate- biroul ' 1.Evidenta indicatorilor financiari aprobati pe unitati si actiuni
p 

2.Bilantul contabil, cont de rezultat patrimonial si anexele la bil

p 

3.Buoetul de venituri si cheltuieli aprobat. p 

4.Registru evidenta mijloacelor fixe (fise de evidenta) pe locuri suport informatic 
p 

5.Liste, devize si proiecte de executie, aprobate, privind
investitiile la cladiri (inclusiv reparatiile capitale) si procese

p 
verbale de receptie a
lucrarilor.

6.Rapoarte privind activitatea spitalului pe probleme
financiare, medicale, administrative, plan de dezvoltare a
spitalului, plan de p 

management, plan de masuri privind igienizarea si
repararea cladirilor - anuale

7.State de plata salariilor 50 ani 
8.lndicatori de evaluare fizici si de eficienta
pentru programele si subprogramele de sanatate - anuale 20 ani 

9.Contracte închirieri ( spatii libere din incinta spitalului, spatii
in cladiri, bunuri din patrimoniul 15 ani 
spitalului)

10.Referate, cereri, avize privind transferul si
15 ani 

miscarea mijloacelor fixe
11,Contracte de furnizari servicii medicale si acte

15 ani 
aditionale la aceste contracte
12.lndicatori de performanta a managementului

15 ani 
spitalului
13.Procese verbale, decizii privind evaluarea spitalului si
documentele care au stat la baza 15 ani 
emiteri lor. 

14.Fisa de evaluare si documentele care au stat
15 ani 

la baza evaluari managerilor de spital.
15.Dispozitii, procese verbale, inventare, privind

10 ani 
primirea si predarea gestiunilor

16.Acte de garantie si fise personale de garantii
10 ani 

Dupa încetarea 
activitatii 

17.Declaratii privind plata contributiilor la asigurarile de sanata

10 ani 

18.Acte justificative, documente primare si contabile care stau
la baza inregistrarilor in conturile contabile (note contabile,

10 ani csfacturi, avize,
ordonantari plata, extrase de conl etc)



19.Fise de evidenta obiectelor de inventar pe
10 ani 

locuri de folosinta

20.Referate, decizii, procese verbale ale comisiei de inventariE

10 ani 

21.Rapoarte privind activitatea spitalului pe probleme
financiare.medicale, administrative, plan de dezvoltare a

spitalului, plan de management, plan de masuri privind 10 ani 
igienizarea si repararea

cladirilor - trimerstriale

22.Adeverinte privind scutirea de impozitul pe
10 ani 

venitul din salarii

23.Fise sintetice si analitice, registrul jurnal si cartea mare,
balante de verificare sintetice si 10 ani 
analitice, fisa contului.

24.Bilantul contabil, cont de rezultat patrimonial si anexele la b

10 ani 

25.lndicatori pe structuri clinice si asimilate
10 ani 

(aplicatia EXBUGET)

26.Decizii si procese verbale de constatare si scoatere din fun

10 ani 

27.Tarife pentru plata unor prestatii medicale acordate la
cererea persoanelor fizice si juridice (referate de aprobare,

10 ani 
lista tarife, corespondenta
in legatura cu aceste tarife)

28. Referate, decizii, planuri, proceduri operationale privind: o

10 ani 

29.Desfasurator pentru decontarea serviciilor medicale furniza

10 ani 

30.State de plata concediilor de odihna si a
10 ani 

certificatelor de concedii medicale.

31 Circulare, protocoale, instructiuni, programe de masuri, prirr

10 ani 

32.Referate, liste de investitii aprobate (inclusiv reparatiile
capitale) la aparatura medicala si alte bunuri de natura

10 ani 
mijloacelor fixe, instalatii sanitare

si electrice, liste dolari independente.

33.Procese verbale de control financiar intern, rapoarte de

control ale Curtii de Conturi, Serviciului de audit intern al DSP,
CASJ si alte organe din afara unitatii cu atributii de control al 10 ani 
activitatii institutiei.

34.Rapoarte privind activitatea spitalului pe probleme

financiare, medicale, administrative, plan de dezvoltare a

spitalului, plan de 10 ani 
management, plan de masuri privind igienizarea si

repararea cladirilor - lunare

35.Program privind necesarul de numerar in casierie, situatii
privind prognoza lunara a veniturior (încasate prin trezorerie)

si a platilor efectuate prin trezorerie, procese verbale de 5 ani 
verificare a numerarului din casierie.

36.Fise de maQazie 5 ani 



37.Note de fundamentare privind calculul costului la medicam1

5 ani 

38.Conturi de execulie lunare, situatii privind monitorizarea
cheltuielilor de personal, bunuri si 5 ani 
servicii, investitii
39.Cereri, liste servicii medicale, note de fundamentare
tarife/serviciu medical, tabele cu polite asigurari raspundere
civila si cu autorizatiile de libera practica, cu aparatura
medicala din dotare, care stau la baza incheierii contractelor 5 ani 
de furnizari servicii medicale cu CAS.

40.Lista obligatiile de plata defalcata pe articole bugetare (in
termen, arierate) fata de furnizorii de 5 ani 
bunuri si servicii
41.lndicatori fizici, de eficienta si de rezultate pentru
programele si subprogramele de sanatate - 5 ani 
trimestriale
42.Corespondenta interna si externa pe probleme

3 ani 
financiare
43.Cereri de deschidere de conturi la banei si deschideri de
credite lunare, cereri de admitere la 3 ani 
finantare
44.Liste de retineri rate CAR, împrumuturi la banei,
imputatii,debite ele) din drepturile 3 ani 
personalului
45.Dispozitii de livrare (avize de expeditie), facturi, note de rec

2 ani 

46.Deconturi de cheltuieli pentru pacienti (sectii
3 ani 

spital si ambulator)
47.Circulare, instructiuni, primite de la forurile

3 ani 
ierarhic superioare pe probleme financiare
48.Registru privind operatiunile prezentate la viza

3 ani 
de control financiar preventiv.
49.Registru privind evidenta angajamentelor bugetare si
legale pe structura clasificatiei 3 ani 
bugetare
50.Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli 3 ani 

E. Serviciul de 1.Contracte încheiate cu furnizirii de bunuri,
10 ani aprovizionare servicii si executari de lucrari.

2.Procese verbale pentru recuperarea
10 ani 

materialelor cu continui de metale pretioase.
3.Contracte, procese verbale, referitoare la donatii

5 ani si sponsorizari
4.Anunturi publicitare, certificate care atesta eligibilitatea
entitatilor contractante, caiet de sarcini si alte documente care
stau la baza organizarii si derularii procedurilor de achizitii 5 ani 
(dosarul achizitiilor publice)

5.Corespondenta diversa privind activitatea de
3 ani aprovizionare

6.Copii ale comenzilor (exemplarul 2) pentru
3 ani achizilii de bunuri si servicii

?.Planul anual de achizilii publice, documente care stau la
baza întocmirii acestuia (referate de necesitate, extrase de

3 ani materiale pentru reparatia
si intretinerea curenta a cladirilor)

8.Referate pentru propuneri de achizitii directe, oferte de pret
pentru achizitii directe de bunuri si servicii si procese varbale

3 ani de selectie a acestor
oferte.

F.Compartimentul protectia mur 1.Dosare individuale privind accidentele de munca si bolile pro
15 ani 

2.Referate, fise, rapoarte, privind activitatea de
10 ani PSI



3.Referate, fise, normative proprii pentru echipamentul de

·. protectie, rapoarte, privind 10 ani 
activitatea de protectie si securitate a muncii

4.Planul de paza, referate, procese-verbale, situatii si
corespondenta in legatura cu 5 ani 
organizarea si efectuarea pazei 

5.Foile de parcurs pentru autovehicule, fise pentru
3 ani activitatea zilnica a autovehiculelor

6.Registru de predare si primire a a serviciului de
2 ani paza

?.Bonuri de intrare in unitate oentru vizitatori 1 an 
a.Cotoare bonuri cantitati fixe carburanti. 1 an 

G.Sectii si compartimente medii 1.Registru de evidenta a nasterllor
p 

2.Registru de intervenlii chirurgicale, protocoale
50 ani 

operatorii

3.Protocoale necropsie 15 ani 
4.Registre, autorizatii, relele cu timbru sec, pentru

10 ani CS 
produsele si substantele stupefiante
5.Registru de evidenta a nou nascutilor 10 ani 
6.Registru de consultatii pentru înregistrarea bolnavilor
extrateritoriali (inclusiv pentru camera 5 ani 
de garda)

?.Fise, registre pentru evidenta tratamentelor
5 ani 

efectuate
a.Condica de transfuzii sanoe 5 ani 
9.Certificate constatatoare de nastere si de deces

5 ani 

10.Cotoare certificate de concediu medical
3 ani 

(inclusiv adeverinte de urgenta)
11.Condica de garda 3 ani 
12.Fise pentru întreruperea cursului sarcinii, inclusiv registru
de evidenta al acestor si a 3 ani 
cererilor de întrerupere a sarcinii.

13. Grafice, procese verbale, referitoare la
2 ani 

activitatea de dezinfectii, deratizari.
14.Copii de pe condicile medicale de prescriptii
medicamente

H.Cabinete de 1.Fise (carnete) de consullalii adulli si copii pentru bolnavii ero
specialitate.dispensare 50 ani 
ambulator.

2.Registru de consultalii 10 ani 
3.Registru pentru evidenta gravidelor 5 ani 
4.Anchete epidemiologige pentru boli transmisibile

3 ani 
venerice, TBC.
5.Registru de evidenta a medicamentelor de la

3 ani 
aparatul de urgenta
6.Calendarul vaccinarilor 3 ani 

I.SERVICII DE 1.Registru de determinare a grupei sanguine la
3 ani 

LABORATOR populatie
2.Registru de investigatii medicale (analize de laborator,
explorari functionale, radiografii, 3 ani 
radioscopii)

i.CONTENCIOS 1.Ordine ale MSP si CNAS p 

2.Dosare privind cauzele civile sau penale cu hotarari de la pronuntarea 
cuprinzind despagubiri civile sau fara 10 ani sentintei 
despagubiri civile la instantele de drept comun

3.Dispozilii, decizii si avize pe probleme medicale, financiare s
10 ani 

4.Corespondenta, borderouri si evidenta privind urmarirea in
vederea incasarii debitelor din taxe 5 ani 
spitalizare, imputalii, clienti.



K.BIROUL ARHIVA 1.Nomenclatorul Arhivistic, inventare arhivistice, procese

verbale de predare-primire a documentelor de la �-

compartimente, lucrarile comisiei de selectare, lucrarile de
p selectionare, procese verbale de control pe linie de arhive,

corespondenta cu arhivele nationale.

2.Registru de evidenta a intrarii-iesirii unitatilor
p 

arhivistice

3.Reoistru de deoozit p 

4.Aprobari, consultari materiale din arhiva 2 ani 




