
 

 

 

O TRAGEDIE FILOLOGICĂ ȘI PROFESIONALĂ: SR ISO 15489:2001 

 

Bogdan-Florin POPOVICI 

arhivist, nu bibliotecar 

 

 ISO 15489:2001 este, la nivel internațional, „ceva” complet nou și neașteptat pentru 

unii, „ceva” interesant și mai modern pentru alții. România, în ciuda unor potențiale 

prejudecăți, a avut de mult timp normative despre cum trebuie organizată/păstrată arhiva și 

documentele create în cadrul organizațiilor, numite profesional „unități creatore și deținătoare 

de arhivă”. Alte țări au avut o dezvoltare mai „democratică”, cu proceduri nereglementate la 

nivel național, încercând să îmbine cazuri de bună practică cu nevoile imediate ale 

organizațiilor. ISO 15489 vine acum, la nivel internațional, și la nivelul anului 2001, cu o 

abordare novatoare sau chiar inedită uneori, și ne arată cum trebuie să arate o politică de 

păstrare a documentelor la creatori, care sunt scopurile, care sunt tehnicile implicate etc.  

Traducerea în limba română era așadar un pas așteptat, atât ca teorie profesională cât și ca 

autoritate superioară, menită să sprijine odată în plus prevederile legii române. În fapt, este 

tristă lipsa de inițiativă a Arhivelor Naționale de a promova acest standard încă de la apariția 

lui, în 2001. 

 Există însă o veche dilemă, ca pentru toate textele în limbi străine: cine să facă 

traducerile? Filologi, care să se documenteze în diverse ramuri ale cunoașterii? Sau specialiști 

care să învețe tehnica traducerii? Desigur, în ambele cazuri ar fi nevoie de documentare, 

fiecare dintre cele două categorii având altă meserie de bază. În lipsa documentării, a 

cunoașterii exacte a limbi engleze și (bănuiesc eu) a limbii române, avem în fiecare zi: 

aprobare formală (< engl. formal = rom. oficial), digitizare (< engl. digitize = rom. 

digitalizare), locație (< engl. location = rom. poziție, amplasament) etc.  

 

 Să fie oare lipsa de documentare scuza pentru trista traducere a standardului ISO 

15489-2001 în limba română?! Căci petrecerea care trebuia să sărbătorească în lumea 

arhivelor SR ISO 15 489:2001 se transformă, după parcurgerea textului, într-o soluție ad-hoc 

de uitare a existenței sale… Vom încerca în continuare să oferim câteva exemple, care să 

ilustreze opinia noastră, că această traducere nu este doar fundamental eronată, ci de-a dreptul 

nocivă profesional.  

 



 Să începem citirea standardului despre „managementul înregistrărilor”. Orice cititor de 

limbă română va considera că este vorba despre înregistrări audio, video sau poate 

echivalentele lor digitale. Să fie oare așa?  

 Originalul în engleză este „records management”. Pentru un arhivist cunoscător al 

terminologiei și practicii arhivistice de limbă engleză, traducerea lui record ca înregistrare dă 

fiori. Ce este de fapt un „record” în limba engleză?  

 Iată câteva definiții:  

Dicţionar Oxford Explicativ Ilustrat al limbii engleze
1 

RECORD = a). a piece of evidence or information constituting an account of something that has 

occured, being set etc.; b). a document preserving this; c).the state of being set down or preserved in 

writing or some other permanent form etc.  

 

Britannica
2
, Merriam Webster

3
 

RECORD= 1 a (1): to set down in writing: furnish written evidence of; (2): to deposit an authentic 

official copy of <record a deed>; b: to state for or as if for the record <voted in favor but recorded 

certain reservations>; c (1): to register permanently by mechanical means <earthquake shocks recorded 

by a seismograph>; (2): INDICATE, READ <the thermometer recorded 90°>; 2: to give evidence of; 3: 

to cause (as sound, visual images, or data) to be registered on something (as a disc or magnetic tape) in 

reproducible form intransitive senses : to record something. 

 

Termenul își are originea în limba latină, iar sensul era:  

 recordatio: reamintire, evocare 

 recordo: a reaminti 

 recordor: a-și reaminti4 
 

Așadar, din definițiile prezentate, rezultă că record (ca substantiv) este informație, scriere, 

mărturie scrisă cu scop de rememorare, de păstrare pentru nevoi ulterioare. Cum poate fi 

tradus în limba română? Varianta cea mai cuprinzătoare este aceea de document. Acest sens 

este însă mult prea larg: document este orice informație plasată pe un suport, dar record 

presupune existența unui creator, a unei obligații/a unui interes de păstrare ulterioare a unei 

informații
5
.  

Conform proiectului de dicționar al Consiliului Internațional al Arhivelor6,  

 

Record = 1) A DOCUMENT created or received and maintained by an agency, organization, 

or individual in pursuance of legal obligations or in the transaction of business.  

 

Prin comparație, fondul arhivistic este definit ca:  

                                                            
1Dicţionarul Oxford explicativ ilustrat al limbii engleze, Oxford University press, Litera Internațional, 2005 
2 www.britannica.com 
3 www.merriam-webster.com 
4 Gh. Guțu, Dicționar latin-român, Bucureșți, Edit. Academiei,  
5 Vezi definiția din excepționala lucrare Preservation of the Integrity of Electronic Records (Kluwer, 2002; 

autori Luciana Duranti, Terry Eastwood, Heather McNeil): ,,a record is a testimony, produced on a medium in 

the course of practical activity, of facts taken into consideration by the rules recognized as binding by a social 

group”. 
6 http://staff-www.uni-marburg.de/~mennehar/datiii/intro.htm  

http://www.britannica.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://staff-www.uni-marburg.de/~mennehar/datiii/intro.htm


 

Fonds = The whole of the DOCUMENTS, regardless of FORM(2) or MEDIUM, organically 

created and/or accumulated and used by a particular person, family, or corporate body in the 

course of that creator's activities and functions 

 

Așa cum arătam în urmă cu câțiva ani
7
, similitudinea definițiilor arată că sensul de document 

de arhivă folosit de literatura arhivistică românească este unul justificat. Din păcate, el nu este 

operant, este un termen greoi, care nu este foarte fidel, deoarece termenul folosește sensul din 

perspectiva arhivelor istorice or sensul limbii engleze este tocmai unul din perspectiva 

creatorilor de arhivă. Alte variante propuse au fost document oficial
8
 (care nu acoperă toate 

sensurile), act
9
 (fidel noțional, dar greoi de întrebuințat). Dificultatea traducerii provine din 

faptul că, deși termenul provine din limba latină, acest concept nu există în limbile latine! 

Experiența franceză, trecută și ea prin sindromul „înregistrării” (la gestion des 

enregistrements) a fost nevoită să admită în cele din urmă nevoia de import a termenului, 

folosind conceptul de record
10

. Așadar, o varianta de traducere ar fi… netraducerea, și 

preluarea termenului ca record. 

Cu toate acestea, la o incursiune în normele de registratură românească, se poate 

constata că în perioada interbelică un act era definit ca „o hârtie înregistrată, indiferent de 

conținutul ei”
11

. Dat fiind că ISO 15489 leagă documentul instituțional (record) de procesul 

de captură/înregistrare, găsim similitudini evidente cu acest concept de act. În consecință, dat 

fiind atât sensul românesc al termenului, cât și contextul general al ISO 15489 și al literaturii 

de specialitate, putem considera ca o traducere viabilă ar fi cea de act.  

 Această detaliată incursiune în logica termenului arată în mod clar eroarea 

fundamentală a echivalării termenului record cu cel de înregistrare. O înregistrare, în limbaj 

arhivistic, reprezintă o poziție dintr-un registru de intrare–ieșire (registru de înregistrare) și de 

aici corectitudinea traducerii în cazul bazelor de date a record cu înregistrare (un set de date 

cu un identificator unic de control). Dar niciodată un document, în ansamblul său, nu 

poate fi o înregistrare, în logica documentului-hârtie. În această situație, este evident că 

traducerea titlului și folosirea permanentă în textul standardului a termenului înregistrare nu 

poate produce altceva decât confuzie și neclaritate, subminând astfel întregul standard.  

 

                                                            
7 B.F Popovici, Contribuții la analiza conceptului de document și implicațiile sale în prelucrarea arhivistică, în 

„Anuarul arhivelor mureșene”, IV( 2005), Târgu Mureș, p. 39–43. 
8 Ibidem. 
9 Standardele arhivistice ale Consiliului internațional al Arhivelor, Sfântu Gheorghe, Eurocarpatica, 2008.  
10 G. Drouhet, G. Keslassy, E. Morineau, Records Management: mode d'emploi, Paris, 2000, p. 3-5, 9. 
11 Instrucțiuni generale pentru raționalizarea și simplificarea lucrărilor de birou, București, 1942, art. 2, 



 Pentru a exemplifica, să luăm o serie de definiții: 

 
TEXT ENGLEZĂ TEXT SR 15489 TRADUCERE 

ÎMBUNĂTĂȚITĂ 

3.14. preservation 
processes and operations involved 

in ensuring the technical and 

intellectual survival of authentic 

records through time 

3.14. conservare 
procese și operațiuni efectuate 

pentru a asigura perenitatea tehnică 

și intelectuală a înregistrărilor 

autentice 

3.14. prezervare 

procese și operațiuni implicate în 

asigurarea durabilității tehnice și 

intelectuale a actelor autentice de-a 

lungul timpului 

3.15. records 

information created, received and 

maintained as evidence and 

information by an organization or 

person, in pursuance of legal 

obligations or in the transaction of 

business 

3.15. înregistrări 

informații create, primite și 

menținute ca dovezi și informații 

de o organizație sau o persoană, 

pentru respectarea obligațiilor 

impuse de lege sau în desfășurarea 

activității 

3.15 acte 

informații create, primite, și 

păstrate cu scop de mărturie a 

activității și informare asupra 

acesteia, de către o organizație sau 

o persoană, în îndeplinirea 

obligațiilor impuse de lege sau în 

desfășurarea activității 

3.16 records management 

field of management responsible 

for the efficient and systematic 

control of the creation, receipt, 

maintenance, use and disposition of 

records, including processes for 

capturing and maintaining evidence 

of an information about business 

activities and transactions in the 

form of records.  

3.16. management al 

înregistrărilor 

domeniu al managementului 

responsabil cu controlul eficient și 

sistematic al creării, primirii, 

menținerii, utilizării și eliminării 

înregistrărilor, inclusiv procesele de 

colectare, menținere a probelor și 

informațiilor legate de activitățile și 

proceselor economice, sub formă 

de înregistrări.  

3.16 records management sau 

managementul actelor  

domeniu al managementului care se 

ocupă de evidența sistematică și 

eficientă a creării, primirii, 

păstrării, folosirii și dispoziției 

asupra actelor, incluzând procesele 

de captură și păstrare a dovezii (de 

existență a) unei informații despre 

activități și operațiuni sub formă de 

act.  

 

La fel, transfer (transfer/preluare de arhivă) devine procesul de „schimbare a custodiei, a 

proprietății și/sau a responsabilității pentru înregistrări”, de unde putem deduce ca în 

depozitele Arhivelor există înregistrări, și nimeni nu știa acest lucru… 

 

 Încheind aici problema „înregistrărilor”, ar fi o greșeală să se presupună că este 

singura eroare a traducerii definițiilor ISO 15489. Remarcăm că, în traducerea românească, 

3.4. archival institution (care, în toate textele profesionale are sensul de instituții de arhivă 

istorică) apare ca instituție de arhivare, putând fi astfel confundată cu organizațiile de 

depozitare arhivă. La fel, conceptul de 3.13 migration (folosit cvasi-unanim ca proces de 

migrare a datelor) este tradus sub forma „transpunere”, pierzându-se astfel toate nuanțele 

tehnice și tehnologice cuprinse în termenul englezesc.  

 

 Trebuie remarcată în mod special marea inovație produsă prin traducerea termenului 

de 3.18 registration:  

 
3.18 registration = act of giving a record a unique identifier on its entry into a system 

3.18 înscriere = act prin care unei înregistrări i se atribuie un identificator unic la introducerea acestuia 

într-un sistem  

 



Deși pe teritoriul României se practică cu succes sistemul de registratură — din 1772 

(Transilvania) și 1831/1832 (Moldova și Muntenia) —, administrația ar trebui, în urma 

aplicării ISO 15489 (versiunea în limba română) să introducă un nou sistem, de „înscriere”, 

iar Legea Arhivelor să se modifice corespunzător. Este evident că, în cazul în care traducerea 

s-ar fi făcut de către un cunoscător al fenomenului, era dificil să spui „înregistrarea unei 

înregistrări” și ar fi apărut necesarele îndoieli asupra corectitudinii modului de traducere a 

termenului records. Pe de altă parte, va trebui, după aplicarea ISO 15489 în limba română,  să 

urmărim în arhiva creatorilor „actul” (= acțiunea) prin care se va produce „înscrierea”...  

 

 Să ne oprim pentru o clipă și asupra unui traduceri relativ corectă, dar nefericit 

contextualizată. Este vorba despre un termen existent în limbajul juridic românesc, dar 

nefolosit în lumea arhivelor: dispoziția. În sensul juridic românesc, dispoziția este un atribut al 

dreptului de proprietate constând în prerogativa proprietarului de a înstrăina bunul, precum şi 

de a consuma sau de a distruge lucrul ce-i aparține
12

. În arhivistica anglo-saxonă, disposition 

(sau disposal, în engleza britanică) are același sens, acela de a decide soarta viitoare a 

documentelor: distrugere, păstrare sau predare către Arhivele Naționale. Arhivistica 

românească nu a identificat în ciclul de viață al documentelor un astfel de moment, el fiind 

disipat între selecționare („…în vederea păstrării permanente… sau a înlăturării 

[documentelor] nefolositoare”] și predarea la Arhive. Iată însă traducerea standardului:  

 
3.9. disposition = range of processes associated with implementing records retention, destruction or 

transfer decisions which are documented in disposition authorities or other instruments 

3.9 procedură de eliminare = serie de procese asociate cu implementarea deciziilor de păstrare, 

distrugere sau transfer a înregistrărilor care sunt documente în autorizațiile de eliminarea sau alte 

instrumente.  

_________ 
a Notă națională: prin autorizație de eliminare se poate înțelege și „nomenclator arhivistic” 

 

Deși găsim surprinzător faptul că traducătorii au aflat despre existența conceptului de 

nomenclator arhivistic, nu este deloc o surpriză nici că nu au înțeles la ce se referă și nici că 

au echivalat procesul verbal de selecționare aprobat și confirmat (adevărata autorizație de 

eliminare) cu nomenclatorul arhivistic… Lipsa de documentare și de expertiză în domeniul 

arhivistic, esențiale în traducerea unui standard arhivistic, este evidentă.  

                                                            
12 După http://www.rubinian.com/dictionar_detalii.php?id=889. Vezi și „Din punctul de vedere al dreptului civil, 

dreptul de dispoziție este alcătuit din dreptul de dispoziție materiala si dreptul de dispoziție juridică. Dreptul de 

dispoziție materiala este posibilitatea proprietarului de a dispune de substanța bunului, adică de a-l transforma, 

consuma sau distruge, cu respectarea reglementărilor în vigoare. Dreptul de dispoziție juridică se concretizează 

în posibilitatea proprietarului de a înstrăina dreptul de proprietate, cu titlu oneros sau gratuit, prin acte între vii 

sau mortis causa, şi de a-l greva cu drepturi reale derivate, principale sau accesorii, în favoarea altor persoane, cu 

respectarea regimului juridic stabilit de lege. (http://www.euroavocatura.ro/ dictionar/ 3912/ Dispozitie) (pagini 

accesate la 19.10.2008). 

http://www.rubinian.com/dictionar_detalii.php?id=889
http://www.euroavocatura.ro/%20dictionar/%203912/%20Dispozitie


 Un alt caz: un sistem de [administrare a] actelor nu „colectează”, în arhivistică 

existând o conotație specială a conceptului de colecție; în schimb, sistemele realizează 

captura documentelor într-un sistem, termenul fiind deja consacrat din industria IT și în 

standardele profesionale în domeniul administrării documentelor electronice
13

. De altfel, 

colectarea nu presupune implicit o formă de evidență, aspect esențial în activitatea de 

administrare/management a documentelor. Mai mult, nu se poate spune că „înregistrarea 

documentelor” (vezi „înscriere”) este o formă de „colectare”…  

 Desigur, mai există și alte aspecte: ,,stabilirea perioadei de păstrare a înregistrărilor” 

este, evident, o formă particulară a termenului juridic și profesional „stabilirea termenului de 

păstrare a documentelor”; audit trail este de fapt ,,evidența de auditare” și nu „dovezi pentru 

audit”; „storage and handling” este „depozitarea și manipularea” și nu „stocare și manevrare”; 

„gradul de secretizare” este, conform terminologiei juridice actuale, „nivel de clasificare”; 

location tracking este „urmărirea poziției” unui document și nu „urmărirea locației”; 

înregistrări cu valoare perenă în loc de „documente/recorduri cu valoare permanentă”, 

management partajat (distributed management) pentru management dispersată etc.  

 Remarcăm și o serie de traduceri fericite, cum ar fi cea de credibilitate pentru reliable 

(fără a calchia termenul francez fiable: document fiabil…). Am remarcat cu satisfacție 

folosirea termenului de metadate ca atare, fără a încerca găsirea unor inexistente echivalente 

în limba română (meta-descriptori, descriptori, cuvinte cheie etc.). 

 Aceste câteva reușite (desigur, mai sunt și altele) nu pot însă alunga caracteristica de 

ansamblu a traducerii: lipsa întrebuințării unei terminologii profesionale, lipsa înțelegerii unor 

termeni în limba engleză și prin urmare translatarea lor în limba română în litera și nu în 

spiritul lor. Implementarea lui ISO 15489 (sub traducerea actuală) în România ar crea un 

limbaj paralel (în cazul în care ar fi inteligibil) cu cel de specialitate — impus prin legislația și 

practica arhivistică din România. Desigur, la acest lucru a contribuit fundamental faptul că în 

comitatul tehnic CT 229 care a verificat versiunea română nu a existat nici un specialist în 

arhive, ci doar bibliotecari; și, cu tot respectul, arhivistica e altceva decât biblioteconomia…  

 

În încheiere nu mai rămâne decât să considerăm că afirmația de pe prima pagină („acest 

standard este identic cu standardul internațional ISO 15489-1:2001”) este o glumă tristă… 

                                                            
13 De altfel, nuanța există și în engleză, între to capture și to collect.  


