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CONSIDERAŢII
pe marginea prelucrării colecţiei de registre de stare civilă

Bogdan-Florin POPOVICI

1. Introducere

Unul din cazurile care este individualizat în problema prelucrării documentelor este cel al

registrelor de stare civilă. Norma tehnică în vigoare (ca şi ediţiile precedente) impune o manieră clară de

prelucrare (ordonare, inventariere) a acestei categorii de documente. Având prevăzută în planul de muncă1

continuarea prelucrării colecţiei de registre de stare civilă a DJAN Braşov, am identificat o serie de

aspecte, problematice după opinia noastră. Acestea au fost discutate cu colega noastră, şi au fost inserate

în planul metodic de lucru. Profitând şi de faptul că situaţia concretă a impus sistarea temporară a

operaţiunilor la aceste documente, intenţionăm în continuare să supunem dezbaterii aspectele identificate,

în vederea obţinerii şi a unui punct de vedere al celorlalţi colegi arhivişti. Subliniem faptul că nu ne

referim la documentele create pe întreg teritoriul României, ci intenţionăm o analiză aplicată pentru cazul

colecţiei de la DJAN Braşov, cu potenţială extindere şi generalizare la cazuri similare, generate de

evoluţia istorică pe teritoriul Transilvaniei.

2. Istoricul creării documentelor. Scop şi conţinut

Colecţia Registre de stare civilă a DJAN Braşov este o structură arhivistică, artificială, constituită

de-a lungul timpului conform Normelor tehnice de lucru aprobate de Arhivele Naţionale (Arhivele

Statului), cu scopul de a grupa laolaltă categorii de documente similare, în vederea concentrării şi

facilitării accesului la informaţia conţinută. În colecţie sunt cuprinse protocoale (matricole) bisericeşti, ce

conţin numele persoanelor botezate, cununate sau moarte, precum şi registre de stare civilă (matricole de

stat) cu înregistrarea născuţilor, căsătoriţilor şi decedaţilor, având ca rază de competenţă teritoriul

actualului judeţ Braşov

Documentele din colecţia de stare civilă sunt rezultatul activităţii a două tipuri de creatori.

Pe de o parte, există registre sub forma matricolelor confesionale2, care au fost întocmite de către

parohii, prin preoţii locali, cu scopul de a înregistra evenimentele considerate esenţiale în viaţa

credincioşilor (botezul, cununia, moartea) şi, probabil, de control administrativ-religios al acestora. Nu

cunoaştem momentul de debut al acestor înregistrări. Unele surse amintesc despre menţiuni în acest sens

1 Împreună cu dna Monica Cincu.
2 Despre genurile documentelor şi denumirile lor, vezi Infra.
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în cadrul sinodului lateran (1139)3. Majoritatea autorilor indică însă 1545–1563 (perioada conciliului

tridentin) ca dată sigură pentru debutul înregistrărilor confesionale sistematice4, cel puţin pentru aria

controlată de biserica catolică5. Pentru zona evanghelică, se pare că au existat precedente încă din prima

jumătate a secolului al XVI-lea6.

Până în secolul al XVIII-lea, doar biserica avea interese în întocmirea acestor documente, ele fiind

independente de activitatea autorităţilor laice. De altfel, nici parohiile nu corespundeau întotdeauna cu

structurile teritorial-administrative laice. Din acest secol al XVIII-lea însă, statul impune reguli privind

registrele parohiale, iar documentele capătă nu doar o importanţă religioasă, ci şi din punctul de vedere al

dreptului civil7. În acest sens, se cunosc decretele aulice din 2 martie 1790 sau 10 mai 1774, prin care

preoţii erau obligaţi să pună la adăpost de foc, furt şi distrugeri aceste matricole8. În biserica ortodoxă, s-a

susţinut că ,,la 20 februarie 1784, împăratul Austriei Iosif al II-lea emite patenta prin care hotărăşte

introducerea registrelor de stare civilă (sic!) tip la românii din Transilvania, arătând amănunţit ce trebuie

să cuprindă acele registre…”9. De asemenea, există şi alte mărturii despre responsabilitatea clerului în

acest sens, de pildă ordonanţa Guvernului Transilvaniei nr. 2896/1787, prin care preoţii sunt obligaţi să

ţină la zi protocolul botezaţilor10, sau obiectivele vizitaţiei canonice a episcopului Ghedeon Nichitici

(1787), care a verificat şi modul de completare a registrelor11. ,,Datele matriculare înregistrate în Ungaria

până la 30 septembrie 1895, după legile ţării formează documente publice”12.

O altă categorie de documente o reprezintă matricolele (registrele) de stare civilă, care pe

teritoriul Ungariei (deci şi al Transilvaniei) s-au introdus din 1 octombrie 1895, conform articolului de

lege XXXIII din 18 decembrie 189413, unde se prevedea că ,,vor servi exclusiv la publicarea şi dovedirea

legală a naşterilor, căsătoriilor şi a încetării din viaţă registrele stării civile (matricolele) ţinute de

funcţionari publici chemaţi pentru aceasta, în sensul prezentei legi”. S-au organizat circumscripţii de stare

civilă (,,cercuri”), care puteau cuprinde una sau mai multe localităţi. Cercurile de stare civilă erau

coordonate de subprefectul comitatului, care sigila şi certifica fiecare registru de stare civilă. În 1904, a

3 MJL, sub voce ,,felekeszeti anyakönyv”.
4 Iniţial erau înregistraţi doar născuţii şi cununaţii. Regimul se modifică în timpul papei Paul V (1614), când încep registre de
născuţi, confirmaţi, cununaţi, morţi şi statu anumarum (MJL, loc. cit.).
5 Ibidem; DIACONOVICI II 1904: sub voce ,,matricule”; MOLDOVAN 1958: 162. Nu avem în acest moment date precise şi
explicite despre celelalte confesiuni/religii (vezi aceeaşi concluzie şi la MOLDOVAN 1958: 164). Pentru biserica ortodoxă de
pildă, la Braşov, menţiunile bibliografice datează primele registre (botezaţi, cununaţi, morţi) la 1758 (MUŞLEA 1946: 359.
Matricola se află în păstrarea DJAN Braşov.
6 Dictionaire…, sub voce Etats civil.
7 MJL, loc. cit. Vezi şi MOLDOVAN 1958: 171 şi nota corespunzătoare.
8 MJL, loc. cit.; MOLDOVAN 1958, loc. cit.
9 MOLDOVAN 1958: 164. Precizăm că această patentă — despre care nu cunoaştem alte date, şi care probabil a fost emisă şi în
limba română — nu se regăseşte în RĂDUŢIU, GYEMANT 1981 la anul 1784.
10 RĂDUŢIU, GYEMANT 1981, doc. 186.
11 PUŞCARIU I 1889, doc. nr. 89, p. 83 sqq.
12 DIACONOVICI II 1904, loc. cit.
13 Publicat în TG 1894: 481; vezi textul în limba română în Codul: 444 sqq.
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fost adoptată o modificare a legii, care prevedea că la nivelul comunelor, sediul notarului locului este şi

sediul Oficiului cercual de stare civilă, notarii căpătând astfel atribuţiuni pe linia stării civile14.

Aceste reglementări au rămas în vigoare până după Unirea din 1918, când statul român, după o

serie de măsuri de uniformizare treptată, a introdus Legea pentru unificarea şi organizarea actelor de

stare civilă15, modificată şi completată ulterior. După instaurarea regimului comunist, regimul actelor de

stare civilă se modifică, fiind reglementat prin Decretul 272/195016. Sfaturile populare aveau atribuţia de a

înregistra şi modifica înregistrările din registrele de stare civilă, ,,sub conducerea, îndrumarea şi controlul

Ministerului Afacerilor Interne, prin Direcţiunea generală a Miliţiei” (art. 40). Regimul actelor de stare

civilă va fi asemănător şi sub prevederile noului Decretul 278/196017.

Aceste prevederi au rămas în vigoare până la abrogarea lor de Legea 119/199618, care se aplică şi

în prezent, cu unele modificări şi completări.

3. Aspecte în dezbatere

3.1. Denumirea colecţiei

Un prim aspect semnificativ, după opinia noastră, îl reprezintă denumirea colecţiei şi a

materialelor documentare cuprinse. Acestea din urmă au purtat diverse denumiri, în funcţie de limba în

care au fost întocmite, autoritatea care le-a realizat etc. Astfel, avem libri parochiales (lat.), [felekezeti]

anyakönyvek (magh.), Kirchenbücher, Matrikeln (germ.), protocoale (rom.) pentru documentele întocmite

de parohii, respectiv (dată fiind administraţia maghiară) állami anyakönyvek (magh.). Denumirile în limba

română sau traducerea cât mai aproape de original a variat de la un autor la altul. Astfel, Diaconovici, la

1904, foloseşte termenul de matricole (bisericeşti sau de stare civilă). Traducerea din 1921 a legii

maghiare a actelor de stare civilă (1894) foloseşte termenii de registre (matricole) confesionale şi registre

de stare civilă sau matricole de stat19. Liviu Moldovan foloseşte termenul registre confesionale de stare

civilă (,,numite şi registre matricole”), precizând că termenul de ,,registre de stare civilă” provine din

codul lui Napoleon (1807)20. Termeni folosiţi în epocă, după cum i-am întâlnit pe documente, sunt

protocol (mai ales pe documentele de limbă română), Matrikel (germană) şi anyakönyv (maghiară).

În opinia noastră, pe baza acestor date, trebuie încercată o stabilire de termeni distincţi, cu caracter

de generalitate, pentru documentele întocmite de biserică şi autorităţile laice, care să reflecte şi realitatea

14 Articolul de lege XXXVI din 15.09.1904, publicat în TG 1904: 338 sqq. O altă prezentare a cronologiei acestor materiale
documentare îi aparţine lui A. Sacerdoţeanu, care susţine: ,,la noi, arhivele de stare civilă s-au constituit mult mai târziu. Astfel,
acest oficiu s-a introdus în Transilvania în 1723... La început, a fost dat în sarcina bisericilor (parohiilor), de care a ţinut în
exclusivitate în principate până la 1865, iar în Transilvania până în 1895. La aceste date, au trecut la comune. Răspunderea legală
aparţine însă tribunalelor...” (SACERDOŢEANU 1970: 71).
15 M.Of .nr. 44/25.02.1928.
16 Publicat în B.Of. 124 din 30.12.1950. Registre confesionale au fost preluate de către sfaturile populare, prin Decretul
prezidenţial nr. 153/1950, şi decizia nr. 61 din 1950 a ministrului Afacerilor Interne (date stabilite de noi prin înscrisurile existente
în registrele din colecţia DJAN Braşov şi confirmate de MOLDOVAN 1958: 159, n. 2.).
17 Publicat în B.Of. nr. 13 din 28.07.1960.
18 Publicată în M. Of. 282 din 11.11.1996.
19 CODUL, p. 444 sqq..
20 MOLDOVAN 1958: 159.
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contemporană epocii în care au fost create documentele. Astfel, dacă este relativ clar că documentele

bisericii ortodoxe sunt protocoale, iar cele în limba germană sunt aproape unanim numite matricole,

pentru limba maghiară apar o serie de probleme. Registrele pe care le-am parcurs, precum şi bibliografia

indică folosirea termenului de anyakönyv (matricolă, registru) atât pentru documentele confesionale

(,,registru/matricolă pentru născuţi a parohiei…”), cât şi pentru cele de stare civilă (,,registru/matricolă

pentru născuţi a cercului …”). Deşi aceasta ar putea pleda pentru ideea folosiri termenului „stare civilă” şi

pentru registrele confesionale, opinăm că această ,,continuitate” în denumire se datorează formei

materialelor (de registru/matricolă) şi nu valorii de conţinut. În acest sens pledează desemnarea cu nume

distincte în Lexiconul juridic maghiar: állami anyakönyvek (= registre/matricole de stat) respectiv

felekezeti anyakönyvek (= registre/matricole confesionale). În concluzie, considerăm eronată folosirea de

către Liviu Moldovan a termenilor ,,registre confesionale de stare civilă” sau ,,extras de stare civilă”21

pentru perioada anterioară anului 1895 şi propunem utilizarea, cu caracter generic, a termenilor matricole,

sau mai general, registre confesionale şi registre de stare civilă. Desigur că, după cum afirma şi

A. Sacerdoţeanu, aceste matricole confesionale au jucat şi rolul de evidenţă de stare civilă, dar în egală

măsură ele au jucat uneori şi rolul de cronică locală, evidenţă a preoţilor, registrator demografic etc.

Opinăm că rolul lor de bază este cel de instrumente confesionale (cu toate implicaţiile sale), şi trebuie

considerate ca atare; nu ar trebui abuziv limitat rolul lor doar la cel de evidenţă a stării civile22.

Pornind de la acest fapt, considerăm că şi denumirea colecţiei este pe undeva incompletă.

Folosindu-se formula ,,colecţia de registre de stare civilă” rezultă că denumirea colecţiei este dată de genul

documentelor conţinute, şi de aceea o denumire corectă, din perspectiva celor de mai sus, ar trebui să fie

,,colecţia de registre confesionale şi de stare civilă”.

3.2. Existenţa colecţiei

Un al doilea aspect pe care am dori să îl dezbatem ţine de însăşi „legitimitatea” existenţei acestei

colecţii, din punct de vedere arhivistic. Aşa cum am arătat mai sus, registrele confesionale şi de stare

civilă nu sunt simple apariţii accidentale, ci sunt documente create continuu, în cadrul unor instituţii, fie de

factură religioasă, fie de natură administrativă laică. În aceste condiţii, din punct de vedere profesional,

apare imediat în discuţie principiul respectului faţă de creatorul de fond.

Acest principiu, după cum este îndeobşte cunoscut, a devenit după 1841 principiul fundamental al

arhivisticii23. Căci, dacă se consideră „colecţia” drept specifică pentru biblioteci, prin caracteristica sa de

acumulare continuă, fără un interes faţă de creatorul documentelor şi de eventuala structură a achiziţiei,

„fondul” este un concept indisolubil legat de arhive prin principiul enunţat anterior, al respectului faţă de

21 Vezi mai ales p. 171.
22 Trebuie însă să arătăm că în Dictionaire… se precizează că „în sensul îngust al termenului, starea civilă desemnează modul de
constatare al evenimentelor vitale a persoanelor şi instituţia publică însărcinată cu întocmirea actelor referitoare la acestea. Într-un
sens mai larg, se includ aici registrele parohiale întocmite de bisericile catolică şi protestantă, utilizate pe scară largă de istoricii
demografi, pentru reconstituirea familiilor, în special pentru perioada Vechiului Regim.
23 DUCHEIN 1977: 71.
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structura iniţială a documentelor, prin „istoria” pe care documentele o pot spune doar prin legătura lor

internă, organică24. Arhiviştii francezi consideră că există două tendinţe în domeniul respectului faţă de

fond. Prima, cea minimalistă, consideră că trebuie respectat doar principiul provenienţei şi nu şi cel al

ordinii interne iniţiale a fondului. A două poziţie, maximalistă, susţine că însăşi ordinea iniţială a

documentelor trebuie respectată25. Însă indiferent de poziţii, nicăieri nu se acceptă ideea ruperii

documentelor de la fondul original şi formarea de structuri artificiale. Această poziţie, recunoscută la nivel

mondial, ridică problema originii acestei abordări diferite în arhivistica românească.

Analizând bibliografia de specialitate am constat, nu fără o plăcută surpriză, că în al său tratat de

arhivistică, A. Sacerdoţeanu afirma despre arhivele de stare civilă: „aceste arhive formează serii deosebite,

atât la comune, unde fac parte din fondul primăriei, cât şi la tribunale. Atâta vreme cât starea civilă nu a

avut un caracter independent, nu poate constitui fond separat, ci serie în cadrul fondului corespunzător26

(sbl.n., BFP). Peste câţiva ani, în pregătirea tratatului de arhivistică şi preluând cele scrise în Normele

tehnice din 1976, Marcel Ciucă afirma: ,,registrele de stare civilă şi mitricile, deşi ar trebui să constituie

serii ale fondurilor instituţiilor care le-au întocmit, respectiv bisericile şi apoi primăriile comunale, se

constituie în colecţii la fiecare filială, ordonate alfabetic pe localităţi şi în cadrul acestora pe genuri

(născuţi, căsătoriţi, decedaţi)”27 (sbl.n., BFP). Remarcăm aşadar faptul că în anii `1970, arhiviştii români

au considerat mai potrivită ruperea fondurilor şi alcătuirea colecţiei de stare civilă, probabil având în

vedere raţiuni de utilizare28. Remarcăm de asemenea că, în încercarea de a găsi criterii interne de clasare a

documentelor în cadrul colecţiei, se ajunge la… respectul faţă de creator: impunându-se ca registrele să fie

grupate pe localităţi, se reconstituie, minimal, ideea de apartenenţă a documentelor dintr-un anumit spaţiu

la o grupă (care, în cazul de faţă, trebuia să fie parte structurală a fondului primăriei/parohiei respective).

Problema practică este însă că această încercare de mediere (probabil involuntară) între cele două

concepte — de parte structurală a unui fond, respectiv de colecţie structurată — aduce cu sine o serie

întreagă de probleme practice. Astfel, prin specificul documentelor, colecţia de registre de stare civilă este

o „colecţie deschisă” (în sensul fondului deschis), adică periodic, în cadrul colecţiei, sosesc noi piese. Or,

odată stabilită o ordine anumită, pe localităţi, pe genuri, cronologic, orice nouă intrare implică modificarea

ordinii la nivel de localitate şi genuri. Numerotarea în cadrul inventarului fiind continuă, evident că pentru

a asigura ordinea cerută de Norma tehnică în cazul unor noi intrări, ar trebui refăcut periodic inventarul,

realizate continuu cote de corespondenţă între vechile şi noile cote. Totul presupune re-manipularea

materialului arhivistic, re-ordonarea lui, re-cotarea lui, adică un consum de timp şi resurse, plus riscurile

de deteriorare a materialului arhivistic, pentru a nu mai vorbi despre periodica scoatere din cercetare a

colecţiei pentru re-prelucrare.

24 SCHELLENBERG 1956: 18–19.
25 FAVIER 1993: 136.
26 SACERDOŢEANU 1970: 71.
27 CIUCĂ 1979: 289–290.
28 Vezi pe larg, POPOVICI 2003: 83–87.
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3.2. Posibile rezolvări

În faţa acestei situaţii considerăm că se impun o serie de noi soluţii, care să încerce, măcar în

parte, să dea răspuns provocărilor ridicate de practica arhivistică. Astfel, în problema existenţei colecţiei

de stare civilă, există câteva variante posibile de rezolvare a conflictului principial. Soluţia radicală ar

consta în desfiinţarea colecţiei şi integrarea la fonduri a documentelor, cu marcarea noilor cote în vechiul

inventar al colecţiei de stare civilă. Recunoaştem că pare puţin plauzibil ca cineva să accepte o astfel de

soluţie… O variantă mai moderată ar susţine stabilirea unui termen–limită (pentru Ardeal acesta ar putea

fi 1895, apariţia matricolelor de stare civilă), după care registrele să nu mai fie integrate colecţiei, ci la

fondurile de care aparţin. Motivaţia că sunt mai uşor de utilizat grupate în colecţie nu rezistă după opinia

noastră, pentru că atunci ar trebui realizate şi alte colecţii conjuncturale, de state de plată, de dosare cu

refugiaţi, dosare de proprietate etc.

Varianta minimalistă ar fi păstrarea în continuare a colecţiei de registre confesionale şi de stare

civilă, dar cu modificări sub raportul manierei de organizare şi prelucrare. Astfel, considerând conceptual

afirmaţiile lui Schellenberg, citate anterior, şi renunţând la aspiraţia de a da o organizare structurată (de

fond) unei colecţii, considerăm că se pot găsi soluţii pentru a asigura o evidenţă eficientă şi continuă a

pieselor componente ale colecţiei. Astfel, remarcăm faptul că, în cazul colecţiilor de bibliotecă, unificarea

intelectuală (sub raport informaţional) şi clasificările nu se realizează fizic, material, ci doar la nivelul

evidenţei: cărţile se înregistrează în serie continuă, regăsirea realizându-se structurat, prin intermediul

catalogului. Tot astfel, considerăm că, renunţându-se la aspiraţia de a grupa fizic registrele la depozit pe

anumite grupe prestabilite, şi luând în evidenţă registrele în ordinea intrării lor la depozit se evită nevoia

de re-prelucrare, determinată de noile preluări. Pe de altă parte, realizarea la sfârşitul inventarului a unui

indice structurat ar asigura o evidenţă eficace, şi posibilitatea unei completări în timp, fără modificări la

depozit. Un astfel de indice ar putea arăta ca în tabelul 1, unde cifrele fac referire la numărul de inventar

(cota):

Tabelul 1
Localitate Culte Născuţi Căsătoriţi Decedaţi

Braşov Evanghelici C.A. 1, 10, 25,
100...

15, 23,
41...

55, 56,
57...

Ortodocşi 2... 3... 18...

Săcele Ortodocşi 103... 102... 150...



7

În acest din urmă caz, se poate găsi o rezolvare şi în problema respectului faţă de fondul original.

Există de altfel chiar un consens asupra chestiunii. Astfel, Sacerdoţeanu admitea că, pentru registrele de

stare civilă, „este însă indicat ca evidenţa să se facă şi separat”29. Marcel Ciucă sublinia, referitor la

integritatea fondului că „aceste principii nu se referă la aşezarea materialelor unui fond… în acelaşi loc...

În aceste cazuri, integritatea fondului este asigurată prin denumirea comună a fondurilor dată tuturor

părţilor din fond, numărul comun dat fondului, cuprinderea într-un inventar comun, unde să se indice

locul de păstrare al părţilor respectivului fond”30 (sbl.n., BFP). În acelaşi sens, în celebrul său articol din

1977, nu mai puţin celebrul Michel Duchein vorbeşte şi despre mijloacele de remediere a problemelor

care apar în chestiunea respectului faţă de fond: o soluţionare a contradicţiei între natura fondului (care

este un produs organic al activităţii unui creator) şi cercetare — care este, pe de altă parte, metodică şi

sistematică. Această soluţie ar putea fi aceea de a „reconstitui, graţie instrumentelor de cercetare,

continuitatea seriilor documentare care au fost rupte din ordonarea unui fond”31. Acelaşi reputat specialist

vorbea, într-un material mai recent, despre „fondul ca entitate virtuală”32, o perspectivă de a unifica, tot

prin instrumentul de cercetare, diverse părţi ale unui fond. Aşadar, soluţia care se desprinde în cazul

colecţiei de registre confesionale şi de stare civilă ar fi aceea de a include la inventarele fondurilor

bisericilor şi primăriilor poziţiile cu registrele confesionale sau de stare civilă care le aparţin, cu indicarea

în inventar, la rubrica „Observaţii”, a cotei documentelor din colecţie. În felul acesta, măcar la nivelul

evidenţei scriptice, se asigură integritatea fondului, care să permită cercetătorului să aibă o viziune reală şi

completă asupra documentelor create şi rămase de la una sau alta dintre instituţii.

4. Concluzii

Ca o concluzie, opinăm că problemele conceptuale ridicate de existenţa şi modul de

organizare/prelucrare a actualei colecţii de registre de stare civilă pot să îşi găsească o rezolvare

corespunzătoare. În forme radicale sau mai moderate, dincolo de prevederile Normei tehnice, spiritul şi

concepţia generală a arhivisticii se poate exprima, asigurând îndeplinirea obiectivelor specifice profesiei

(pe de o parte) şi transmiterea cât mai directă şi nealterată a informaţiei şi meta-informaţiei către

cercetător.

29 SACERDOŢEANU 1970: 71.
30CIUCĂ 1979: 286.
31 DUCHEIN 1977: 95.
32 DUCHEIN 1997: 90–91.
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