
 
 

Notă asupra traducerii1

Traducerea a fost realizată după textul original, atât după varianta engleză

 
 

Textul care urmează reprezintă traducerea în limba română a raportului Subcomitetului 
pentru instrumente de informare al Consiliului Internaţional al Arhivelor, referitor la elaborarea şi 
prezentarea instrumentelor de informare. Scopul acestei traduceri este facilitarea accesului 
publicului de limbă română la un document important al CIA. El este menit să completeze celelalte 
documentaţii profesionale adoptate de forul internaţional, în vederea analizei, dezbaterii şi a 
eventualei alinieri a ANR la recomandările internaţionale în domeniul arhivistic. Materialul de faţă 
arată în mod clar faptul că elaborarea ISAD şi ISAAR (CPF) nu au fost simple activităţi teoretice 
ale CIA, ci ele se articulează într-un mecanism logic, coerent, care să conducă treptat la asigurarea 
unui schimb de informaţii în domeniul arhivistic, ce are drept scop final asigurarea unei informaţi 
corecte, complete şi compatibile a utilizatorilor serviciilor de arhive pe plan mondial.  

2, cât şi cea 
franceză3

Traducerea acestui material a apărut sub titlul de Raport al subcomitetului pentru instrumente de 
informare. Linii directoare pentru elaborarea şi prezentarea instrumentelor de informare 
(traducere) în periodicul Facultății de arhivistică din Bucureşti ,,Hrisovul”, s.n., X-XI (2004-2005), p. 
p. 365–372. Prezentul material reproduce acel text, cu unele corecturi, marcate cu verde. Greşelile 
ortografice şi gramaticale au fost corectate tacit. De la publicarea acestei traduceri, a fost realizată 
şi ediția completă în limba română a standa rdelor CIA

. Nu am intervenit în text, încercând să păstrăm cât mai fidel sensul şi semnificaţia 
termenilor şi ideilor din textul original. Acolo unde am considerat că pentru cititorul de limbă 
română există o terminologie neconformă cu cea consacrată în practica arhivistică românească, am 
introdus note (conţinând explicaţii şi definiţii) marcate în text (deci toate notele din text aparţin 
traducătorului). Menţionăm totuşi minima intervenţie a noastră în formatul diagramei de la sfârşitul 
textului, pe care am recompus-o în două colori, faţă de imaginea originală.  
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1 Transmisă, dar nepublicată. 
2 Report of the Sub-committee on Finding Aids. Guidelines for the Preparation and Presentation of Finding Aids. 

, la care se face referire în prezentul 
material. 

Bogdan-Florin POPOVICI  
 

 

3 Rapport du sous-comité sur les instruments de recherché. Orientations pour la préparation et la présentation des 
instruments de recherché. 
4 Federația arhiviştilor din România, Standardele arhivistice ale CIA (2008), Sf. Gheorghe, Edit. Eurocarpatica, 2008. 
Textele în limba română sunt disponibile şi la www.ica.org.  

http://www.ica.org/�


 
 

Raport al Subcomitetului pentru instrumente de informare.  
Linii directoare pentru elaborarea şi prezentarea instrumentelor de informare 

1. Prefaţă 

Subcomitetul a fost înfiinţat la prima plenară a Comitetului CIA pentru standardele de descriere5 de 
la Florenţa, Italia, în noiembrie 1998 şi a primit denumirea de Subcomitet pentru instrumentele de 
cercetare al CIA/CSD. Proiectul încredinţat Subcomitetului a fost anticipat cu mult înainte de către 
Charles Kecskémeti, fostul secretar al CIA, care l-a văzut ca o primă sarcină a Comisiei ad–hoc 
pentru standardele de descriere, predecesorul Comisiei CIA pentru standardelor de descriere. Cu 
toate acestea, respectiva Comisie ad-hoc a stabilit că un asemenea proiect era prematur şi nu putea 
fi realizat fără ca mai întâi să se stabilească standardele de conţinut, care rezultau din dezvoltarea 
ISAD6 şi ISAAR (CPF)7

                                                 
5 ICA/CDS: International Council on Archives/Comittee for Descriptive Standards (în continuare citat CIA/CSD). Prin 
termenul descriere arhivistică se înţelege: „Crearea unei re-prezentări fidele a unei unităţi de descriere şi a părţilor sale 
componente (dacă există), prin captura, analizarea, organizarea şi inregistrarea informaţiilor care servesc la 
identificarea, administrarea, localizarea şi explicarea materialului arhivistic, a contextului şi a sistemului de 
documente/recorduri care a produs-o. Termenul descrie de asemenea şi produsul procesului (ISAD-G, trad. rom.). Prin 
unitate de descriere, în definiţia de mai sus şi în text, se înţelege „documentul sau ansamblul de documente de orice 
natură, tratate ca o entitate şi formând baza unei descrieri (unit for descripition; unidad de tratamiento archivístico, 
unidad de descripción; Archiveinheit, Verzeichnungseinheit). Pentru arhivistica românească, termenul este sinonim, în 
anumite limite, cu cel de unitate arhivistică (ISAD, trad. rom.).  
6 International Standard for Archival Description (Standardul internaţional pentru descrierea documentelor), în curs de 
apariţie şi în versiune românească, apărut şi în versiune românească.  
7 International Standard of Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families (Standardul 
Internaţional pentru fişele de autoritate arhivistică ale persoanelor juridice, persoanelor fizice şi familiilor).  

. 

Prin examinarea mandatului încredințat la sesiunea plenară a CIA/CSD din Florenţa, Subcomitetul 
pentru instrumentele de informare a stabilit ca forma în care trebuie raportate concluziile trebui să 
fie, într-o primă instanţă, un raport către CIA/CSD. Astfel, un raport preliminar a fost întocmit şi 
înaintat către CIA/CSD la sesiunea sa plenară din Haga, în octombrie 1998. CIA/CSD a primit 
raportul preliminar şi a solicitat Subcomitetului să îşi continue activitatea. Subcomitetul s-a întrunit 
la Paris, în martie 1999 şi a înaintat proiectul cu liniile directoare către CIA/CSD pentru revizuire în 
cadrul întâlnirii plenare din septembrie 1999, la Stockholm.  

Prezentul document este rezultatul acestor activităţi. El a fost acceptat de CIA/CSD şi a fost trimis 
spre publicare în 2001. 

2. Principii şi intenţii 

2.1. Acest document oferă linii directoare pentru întocmirea şi prezentarea descrierilor arhivistice, 
care vor rezulta într-o varietate de instrumente de informare, ale căror elemente şi reguli sunt 
specificate în ISAD ŞI ISAAR(CPF). 

2.2. În conformitate cu obiectivele ISAD, I.1., principiile care vor guverna întocmirea 
instrumentelor de informare sunt: 

a). furnizarea accesului la materialele arhivistice prin comunicarea informaţiilor către 
utilizatori;  
b). întocmirea de instrumente de informare explicite, consistente şi precise; 
c). prezentarea contextului şi a conţinutului materialelor arhivistice supuse descrierii, prin 
aplicarea sistemului de descriere pe mai multe nivele (vezi ISAD 2).  



Principiile enumerate anterior sunt independente de suportul tehnologic avut la dispoziţie, sau care a 
fost dezvoltat pentru aplicarea acestor linii directoare. Exemple de asemenea instrumente pot fi 
considerate limbajele de codificare (de pildă formatele EAD8, MARC9

                                                 
8 Encoded Archival Description (Descriere arhivistică codificată) = standard dezvoltat în SUA şi Canada, pe baza 
limbajului XML, cu scopul de a codifica digital şi de a asigura schimbul de informaţii despre documentele din fonduri 
şi colecţii.  
9 Machine Readable Catalog (Catalog compatibil pentru dispozitive electronice) = standard dezvoltat de Biblioteca 
Congresului SUA pentru a asigura descrierea şi schimbul unitar de informaţii despre documentele de bibliotecă, şi care, 
până la apariţia EAD, a fost folosit şi pentru descrierea documentelor de arhivă.  

, HTML) baze de date sau 
alte instrumente automatizate, aplicaţii informatice etc.  

2.3. Aplicarea acestor linii directoare va conduce la realizarea de instrumente de informare care vor: 

a). favoriza cercetarea şi schimbul de informaţii despre materialul arhivistic; 
b). permite accesul comun la descriptori; 
c). face posibilă integrarea instrumentelor de informare de la diferite depozite de arhivă.  

3. Aplicarea 

3.1. Aceste linii directoare vizează în mod specific instrumentele de cercetare care se întocmesc 
conform ISAD şi ISAAR (CPF). O reproducere, analiză şi tipologie a lor a fost realizată în anexa A.  

3.2. Un sistem de instrumente de informare cuprinzător ar trebui să integreze atât instrumentele 
realizate în conformitate cu aceste linii directoare, cât şi pe cele care nu se supun acestor reguli. 

Este recomandabil ca instituţiile sau organizaţiile care sunt responsabile pentru crearea 
instrumentelor de informare să aibă în vedere o proiectare atentă a unui sistem de instrumente de 
informare, în care fiecare instrument să fie proiectat în legătură cu altele, în aşa fel încât să se 
completeze, să amplifice şi să se sprijine unele pe celelalte, cu scopul de a face materialul arhivistic 
deţinut de organizaţia sau instituţia respectivă complet accesibil în toate detaliile şi aspectele sale. 
Dacă principala componenta a unui sistem de instrumente de informare este descrierea arhivei, 
celelalte componente pot fi dosarele de autoritate, indecşii, listele, tezaure etc.  

Pentru a asigura seriozitate în realizarea şi integrarea unui sistem de instrumente de informare, se 
recomandă ca instituţiile să întocmească şi să actualizeze periodic un manual de politici şi 
proceduri.  

3.3. Instrumentele de cercetare pot fi generate atât în mediu tradiţional, cât şi în mediu electronic. În 
scopul de a prezenta utilizatorilor un sistem eficient de instrumente de informare, este important să 
se definească scopurile întocmirii instrumentului de cercetare:  

a). definirea fiecărui tip de instrument de cercetare; 
b). precizarea scopului; 
c). prezentarea conţinutului; 
d). stabilirea unui format pentru prezentare.  

4. Linii directoare recomandate 

4.1. Întocmirea 

4.1.1. Informaţiile despre instrumentul de cercetare trebuie să conţină: 

a). responsabilitatea pentru conţinutul (instituţională sau personală) instrumentului; 



b). tipul instrumentului şi conţinutul său; 
c). regulile generale folosite în descrieri; 
d). data la care informaţiile au fost prima dată făcute disponibile sau datele ulterioare de 
revizuire. 

4.1.2. Informaţiile despre conţinutul instrumentului de cercetare trebuie să includă integral sau 
parţial cele 26 elemente de descriere din ISAD cu includerea, în toate cazurile, a elementelor 
esenţiale specificate. Dincolo de elementele specifice de descriere, alegerea altor elemente 
suplimentare va depinde de natura şi/sau scopul instrumentului de cercetare avut în vedere.  

4.1.3. Punctele de acces rezultate dintr-o descriere trebuie întocmite în conformitate cu 
ISAAR(CPF), pentru a permite regăsirea descrierilor relevante pentru interogarea respectivă (vezi 
ISAD, I.14). Aceste linii directoare presupun că indecşii sunt liste de puncte de acces derivate din 
unităţile de descriere existente în instrumentul de cercetare.  

4.2. Prezentarea 

4.2.1. Informaţiile despre structura unui instrument de informare trebuie să includă: 

a). prezentarea întregii ierarhii pe mai multe niveluri a unităţii de descriere, adică nivelele de 
descriere la care informaţiile se referă, cum ar fi de pildă fondul, seria, dosarul, piesele, şi 
locul lor în ierarhie.  
b). posibilităţile de a ajunge la nivelele adiacente (superioare sau inferioare) ale ierarhiei. Ar 
fi de dorit să se poată atinge direct toate nivelele. Tehnica pe mai multe niveluri poate fi 
ilustrată la nivel informatic prin etichete sau alte simboluri grafice, hiperlink-uri sau alte 
tehnici de legătură care permit înţelegerea structurii.  
c). marcarea explicită a elementelor descrierii.  
d). furnizarea de descrieri multilingve a descrierilor în cazul instituţiile care deţin arhivalii 
multilingve.  

Anexa 1 

Trecerea în revistă a tipurilor de instrumente de informare care au fost întocmite în trecut10 
şi actuale11

                                                 
10 Traditional (în orig. engl.). 
11 Conventional (în orig. engl). 

 în relaţie cu ISAD şi ISAAR (CPF) 

Analiza care urmează se bazează pe ceea ce Subcomitetul consideră a fi cele mai frecvent întâlnite 
tipuri de instrumente de informare, dintr-o perspectivă internaţională. Fără îndoială că există multe 
alte tipuri de instrumente de informare, care sunt specifice fie instituţiilor, fie anumitor culturi sau 
zone lingvistice, fie anumitor practici naţionale, fie sunt destinate unui anumit scop (cum ar fi 
pentru expoziţii, anumite tematici etc.). Subcomitetul consideră ca fiind în afara scopului său analiza 
acestor alte tipuri de instrumente de informare, a numărului şi varietăţii lor.  

1. Instrumentele de informare care se întocmesc sau care au fost tradiţional întocmite, la care se face 
referire în continuare, au fost analizate din perspectiva ISAD şi ISAAR(CPF) şi a următoarelor 
două aspecte fundamentale care le-ar putea caracteriza:  

a). nivelurile de descriere incluse în instrumentul de cercetare 
b). elementele de descriere folosite pentru fiecare din niveluri (fond, serie etc.) incluse în 
instrumentul de cercetare 



2. Din punctul de vedere al diferitelor niveluri de descriere incluse în instrumentele de cercetare, 
acestea pot fi împărţite în trei mari clase: 

Clasa A: Instrumente de informare care include descrieri doar la nivel de fond şi sub-fond. 
În bibliografia arhivistică internaţională există un larg consens asupra caracteristicilor şi 
scopurilor acestui tip de instrumente de informare. Acest consens se reflectă şi în 
terminologia folosită, cel mai frecvent fiind guide (engleză, franceză); de asemenea, État des 
fonds (în franceză) şi catalog (în engleză); guida (în italiană); guía (în spaniolă); guia (în 
portugheză)12

Clasa C: instrumente de informare care includ descrierea pieselor de arhivă. Această clasă 
poate fi subîmpărţită în alte 2 categorii. Prima constă din descrieri de piese care sunt 
considerate ultimul nivel de descriere dintr-un fond, în instrumentul de cercetare. A doua 
categorie constă din descrieri de piese tratate ca o singură entitate, fără a se oferi informaţii 
despre contextul ierarhic al piesei prezentate în instrumentul de cercetare. Un exemplu al 
primei categorii poate fi un inventaire (sommaire sau analytique în franceză)

.  

Scopul ghidului este acela de a oferi o imagine generală a fondurilor şi colecţiilor. 
Principalele caracteristici ale ghidului sunt:  

a). descrie doar cele mai înalte niveluri (fond, sub-fond) 
b). oferă informaţii generale asupra creatorilor şi materialelor de arhivă.  

Ghidurile sunt întocmite pentru a descrie arhivaliile dintr-unul sau mai multe depozite sau 
pentru descrierea documentelor pe anumite tematici sau formate (hărţi, fotografii etc.); în 
plus, la descrierea arhivaliilor, ghidurilor pot include de asemenea informaţii generale 
despre instituţia de arhivă care deţine documentele şi serviciile oferite.  

Clasa B: Instrumente de evidenţă care includ descrierea arhivaliilor la toate nivelele, până la 
nivel de dosar, inclusiv.  

În general, unitatea de descriere de bază în aceste instrumente de informare este seria. 
Aceste instrumente pot (sau nu) să cuprindă şi liste ale dosarelor sau volumelor, cutiilor, 
bibliorafturilor etc. În orice caz, ele furnizează toate elementele necesare regăsirii 
materialelor de arhivă ale fondurilor şi seriilor în descriere.  

Terminologia folosită pentru a denumi instrumentele din această categorie sunt inventory (în 
engleză); inventario (în italiană şi spaniolă); répertoire (în franceză); inventário (în 
portugheză). 

13; inventario 
analitico (în italiană); pentru a doua categorie calendar (în engleză); catalogue (în engleză 
şi franceză); catálogo (în spaniolă)14

3. Subcomitetul pentru instrumentele de informare a concluzionat că trebuie făcute doar 
recomandări în ceea ce priveşte instrumentele de cercetare care se supun principiilor enunţate de 

. 

Diagrama 1 exemplifică diferitele tipuri de instrumente de informare discutate şi ce acoperă 
ele, în sensul nivelelor de descriere.  

                                                 
12 În practica arhivistică românească actuală nu există oficial un astfel de instrument. Practic, prezentarea unui fond din 
cadrul îndrumătoarelor arhivistice s-ar încadra în această categorie. Incidental, există întocmite astfel de descrieri la 
nivel de fond, sub denumirea de ghidul fondului. În instrucţiunile interne de lucru mai vechi (1976) asemănător era 
prezentat sub forma conspectelor arhivistice. 
13 În arhivistica românească: inventarul arhivistic.  
14 În arhivistica românească: catalogul de documente. 



standardele de descriere emise de ICA (ISAD, ISAAR-CPF). Toate celelalte tipuri de instrumente 
trebuie să fie excluse din analiza sa, deoarece se pot emite recomandări de bună practică doar pentru 
instrumentelor de informare care se supun standardelor. Se admite însă şi existenţa altor tipuri de 
instrumente de informare, şi că acestea pot continua să fie întocmite, că au un scop legitim şi 
pragmatic şi că nu trebuie descurajate.  

Astfel, acest studiu şi raport exclude atât instrumentele de cercetare de tipul C2 din diagrama 1, cât 
şi instrumentele de cercetare cu scop special de orice tip.  

 

 
DIAGRAMA 1 
Schema reprezentând relaţiile între nivelele de descriere şi tipurile de instrumente de 
informare.  
 

Fond 
Sub-fond A 

B C1  Serie 
Sub-serie  
Dosar 
Piesă  C2 

 

A. Instrumente de informare care includ descrieri la nivel de fond şi/sau sub-fond  

B. Instrumente de informare care includ descrierea materialului arhivistic la toate nivelurile, până la 
nivel de dosar 

C1. Instrumente de informare cu descrieri de piese de arhivă, considerate ca ultim nivel al descrierii 
dintr-un fond.  

C2. Instrumente de informare cu descrieri de piese de arhivă considerate ca element unic, 
individual, fără prezentarea contextului ierarhic din care face parte.  


