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Anul I 

 

 

 
MODULUL nr. 1a 

 
Introducere 

Managementul documentelor la creatori  
(records management) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obiective: 
 Familiarizarea cu conceptul de records management;  
 Înţelegerea integrării RM în management şi în ştiinţa informaţiei 
 Prezentarea conceptelor de bază.  

 
 
 
 
 

 
Cuprins: 

1. Management şi informaţie 
2. De la informaţie la document 
3. De la document la records management 
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 Deşi cel mai adesea aspectele legate de păstrarea documentelor la organizaţii par a fi, cel 

puţin în RomâniaF

1
F, un aspect complet colateral al activităţii economice, analiza altor spaţii 

geografice şi a altor societăţi care au un nivel de dezvoltare superior indică faptul că situaţia nu este 

întotdeauna aşa. Vârful de lance pentru o nouă abordare a aparţinut, poate firesc, Statelor Unite. 

Societate fundamental concurenţială, în care obţinerea unui profit mai ridicat decât al 

competitorului este esenţa spiritului economic, SUA au fost cadrul în care, în a doua jumătate a 

secolului al XX-lea, s-a impus tot mai mult pe piaţă conceptul de records management.  

 Cursul de faţă încearcă o abordare a conceptului de records management, fiind folosit sub 

traducerea românească de „managementul documentelor de la creatori”. În cele ce urmează, vom 

încerca să definim obiectul de studiu al prezentului curs, precum şi o serie de concepte 

fundamentale integrate definiţiei.  

 

1. Management şi informaţie 

 Dezvoltarea economică în epoca postbelică a implicat un avânt fără precedent al societăţii 

industriale. Ca o consecinţă, în anii ’1970, în societăţile dezvoltate hiper-tehnologizate resimt 

trecerea la un „al treilea val”, şi astfel emerge o nouă paradigmă de dezvoltare — societatea 

informaţională. Această paradigmă se baza pe ideea „revoluţiei informatice”, prin „înlocuirea 

muncii fizice prin tehnologie la locul de muncă, computerizare acasă şi la serviciu şi explozia 

industriei de divertisment”
 2

F. Introdusă iniţial ca o mijloc de producţie superior, informatizarea 

aduce în scurt timp cu sine o revoluţie conceptuală, o nouă perspectivă asupra aspectelor societăţii 

şi mediului de afaceri. Astfel încât s-a putut afirma că, ,,acum, la sfârşitul celui de-al douăzecilea 

secol, la patru decenii de epocă a computerelor, este tot mai evident că natura esenţiala a afacerii 

însăşi este informaţia. Cei mai mulţi dintre angajaţii din orice corporaţie sunt implicaţi în activitatea 

de strângere, generare sau transformare a informaţiei... Informaţia a revizuit locul de muncă”F

3
F. Din 

acest punct de vedere, nu este cu nimic surprinzător că activitatea de administrare/gestionare a 

F

                                                 
1 Cursul de faţă şi cele care vor urma nu au ca scop pregătirea personalului din şi pentru activitate în Arhivele Naţionale 
ale României. Din acest punct de vedere, unele proceduri, practici, recomandări pot veni în contradicţie cu legislaţia 
arhivistică românească şi recomandările Arhivelor Naţionale. Scopul acestui curs este însă acela de a aborda 
problematica managementului documentelor la creatori dintr-o perspectivă teoretică, ştiinţifică, fără intenţii de 
aplicabilitate practică imediată. Aplicarea practică a cunoştinţelor şi deprinderilor rezultate din frecventarea acestui curs 
este strict decizia celui care deţine aceste cunoştinţe şi deprinderi.  
2 Helena Tapper, Understanding of Information Society Paradigm la HUhttp://www.helsinki.fi/%7Enaalisva / argonaut/ 
intro.htmlUH.  
3 Citat în Mihtic Modern Origins and the History of Records Management, din Richard J. Cox, Closing an Era: 
Historical perspective on Modern Archives and Records Management, [NY], 2000, p. 1 (versiune digitală, Google 
books) 
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informaţiilor a devenit odată în plus una din sarcinile managementului unei organizaţii. Celebrul 

Peter Drucker, poate cel mai cunoscut teoretician al managementului din Statele Unite, remarca 

faptul că: „Productivitatea cunoştinţelor a devenit deja cheia productivităţii [economice], forţă 

competitivă şi împlinire economică. Cunoştinţele au devenit deja o industrie primară, industria care 

furnizează economiei resursele centrale şi esenţiale ale producţiei”F

4
F.  

 

 2. De la informaţie la document 

 Informaţii, cunoştinţe… Fără a intra într-o analiză a conceptelor, remarcăm faptul că cea 

mai mică parte („entitate”) din orice mesaj/comunicare transmis/ă poartă numele de dată (data); 

combinaţia, de o manieră inteligibilă sau prelucrarea acestor date conduce la informaţie 

(information), care este o comunicare/mesaj ce transmite date de o manieră organizată, fie într-o 

formă grafică, fie în caractere alfanumerice. Organizarea de o manieră superioară a datelor, cu 

scopul de a folosi acele informaţii pentru atingerea unui anumit rezultat determină formarea 

cunoştinţelor (knowledge). Selecţia şi organizarea anumitor cunoştinţe pentru realizarea unei sarcini 

precise contribuie la formarea expertizeiF

5
F (wisdom)F

6
F. Aşadar, scopul final al oricărei transmisii de 

date/informaţii este formarea de cunoştinţe şi realizarea unei expertize specifice, care să permită 

celui care îndeplineşte în procesul de producţie o anumită sarcină să o realizeze la cei mai buni 

parametrii, astfel încât activitatea („afacerea”) în ansamblul ei să fie efectuată la un nivel mai bun 

decât al concurenţei. „Informaţia este generată şi transmisă în cadrul fiecărei organizaţii, de afaceri 

sau guvernamentală, de nenumărate ori, în fiecare minut al fiecărei zi. Cea mai mare partea timpului 

de lucru al angajaţilor este probabil legat direct sau indirect de informaţii”F

7
F.  

Din acest punct de vedere, apare ca evidentă preocuparea managementului unei organizaţii 

faţă de sistemul informaţional. De aici a emers activitatea de information management 

(managementul informaţiei), activitate definită drept administrarea informaţiilor, folosirea şi 

transmiterea acestora, şi aplicarea teoriilor şi tehnicilor ştiinţelor informaţiei pentru a crea, 

modifica sau îmbunătăţi sistemele de manipulare a informaţiilor.  

 Important de remarcat este faptul că, în definiţiile precizate mai sus, ceea ce apare ca 

element comun şi important este conţinutul. Acest conţinut însă, pentru a putea fi reţinut/transmis 

are nevoie de o „fixare” fizică; aceasta se realizează prin existenţa şi folosirea suportului. 

                                                 
4 M. Robek, G. Brown, D. Stephens, Information and Records Management, ed. 4, NY, 1996, p. 2. 
5 Sensul traducerii din limba engleză este cel de „expertiză”, ,,experienţă specifică unei anumite activităţi”, ,,cunoaştere 
specifică”.  
6 HUhttp://www.knowsystems.com/km/index.htmlUH.  
7 M. Robek, G. Brown, D. Stephens, Information and Records Management, ed. 4, NY, 1996, p. 3. 
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Ansamblul format din informaţie şi suportul pe care aceasta este plasat (chiar şi fără o legătură 

organică între cele două elementeF

8
F) formează documentul.  

 

 3. De la document la records management 

 Evoluţia suporţilor pe care informaţia este fixată („înregistrată”), precum şi complexitatea 

unor activităţi a determinat o serie întreagă de modificări şi nuanţări ale conceptelor, fără de care 

conceptul general de records management nu ar putea fi înţeles pe deplinF

9
F.  

Astfel, dintr-o perspectivă clasică asupra documentelor, informaţia, codificată alfanumeric, 

este plasată pe o hârtie, de pildă, ansamblul devenind astfel un document. Acesta din urmă, 

parcurgând „ciclul de viaţă” (lifecycle) obişnuit al unui documentF

10
F, este creat, utilizat, depus spre 

păstrare temporară („arhivat temporar”), supus analizei de oportunitate a păstrării („selecţionare”) 

şi eventual depus spre păstrare permanentă („arhivat definitiv”). Acest ciclu de viaţă este văzut 

practic din perspectiva caracterului activ, util al documentului pentru organizaţia creatoare.  

Această situaţie se suprapune şi peste o altă clasificare. În practica românească este cunoscut 

şi folosit frecvent sistemul „francez”, al celor trei vârste ale arhivelor (arhiva curentă, arhiva de 

depozit/intermediară şi arhiva permanentă/istorică). Sistemul anglo-saxon însă, în ciuda unei 

concepţii relativ asemănătoare (britanicii folosesc de pildă termenul de non-current records pentru a 

desemna arhiva intermediară) definesc drept records („înregistrări” = informaţie+suport) acele 

documente care sunt create de o anumită organizaţie şi se află în păstrarea acesteia pentru scopuri 

practice imediate („valoarea primară” din conceptul lui Schellenberg), în timp de archives 

reprezintă documentele depuse spre păstrare permanentă la o instituţie de arhivă istorică.  

Aşadar, records management se referă la managementul documentelor unei organizaţii 

(documente create şi care se află în păstrarea respectivei organizaţii), în timp de archives 

management se referă la managementul documentelor istorice (arhivistica propriu-zisă).  

 

„Ciclul de viaţă” Creat 
Utilizat 

Păstrare temporară 
Analiza de păstrare Păstrare permanentă 

Funcţie Document activ 
(valoare primară) 

Document inactiv 
(valoare secundară) 

Termen american Records (non-current) Records Archives 
Termen „francez” Arhiva curentă Arhiva intermediară Arhiva istorică 

 

                                                 
8 Cazul documentelor digitale.  
9 Cel mai clar exemplu este dat de cuvântul „arhivă”, care este unicul termen în limba română pentru a desemna o 
acumulare de documente, deşi, după cum vom vedea, există numeroase cazuri particulare ce ar impune o diferenţiere 
terminologică.  
10 Subliniem faptul că acest concept este un caz particular în ştiinţa arhivisticii, în general. În ani din urmă, sub influenţa 
arhiviştilor canadieni şi australieni, s-au dezvoltat noi concepte cum ar fi „arhiva totală”, „continuum-ul arhivistic” etc.  
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 Dezvoltarea explozivă a documentelor digitale a generat o serie de aspecte suplimentare, 

faţă de această schemă, devenită „simplistă”. Astfel, în foarte multe cazuri, conţinutul de informaţie 

poate fi în esenţă acelaşi, dar formele în care el este prezentat să difere. De aceea, a apărut 

conceptul de content management (managementul conţinutului), definit drept „totalitatea 

instrumentelor, metodelor şi tehnologiile folosite pentru crearea, captura şi utilizarea conţinutului”. 

Prin opoziţie, records management-ul este definit drept totalitatea „instrumentelor, metodelor şi 

tehnologiilor folosite pentru prezervarea conţinutului conform cu ciclul sau de viaţă definit” 11
F. 

Managementul de conţinut acoperă trei aspecte de bază: crearea şi contribuţiile la conţinut; 

managementul şi administrarea conţinutului; publicarea şi deservireaF

12
F.  

F

                                                

 Pe de altă parte, din perspectiva organizaţiei, etapa cea mai importantă se referă la crearea şi 

utilizarea imediată a documentelor, mai puţin la fazele ulterioare. Iată de ce a apărut şi s-a dezvoltat 

conceptul de document management (management de document). Acesta a fost definit drept „un 

sistem organizat, care, de o manieră metodică, prelucrează, depozitează şi recuperează documente şi 

datele pe care acestea le conţin. Cel mai frecvent, termenul este asociat sistemelor de management 

al documentelor electronice, dar şi pentru documente pe suport tradiţional, acest proces poate fi 

denumit mai simplu „tehnică de clasare”F

13
F. Aplicaţiile pentru managementul de document au fost 

create în efortul de a pune în practică acel concept de „birou fără hârtii” (paperless office). După ce 

s-a constatat că acest model de activitate este mai mult un model teoretic decât un deziderat practic, 

noile modele au început să se ocupe de integrarea managementului de document atât pe hârtie, cât şi 

electronic. Deoarece organizaţiile prezintă nevoi diverse, sistemele de management de document 

sunt proiectate specific, pentru a răspunde aspectelor particulare ale sortării şi gestionării 

informaţiei”F

14
F. 

 

 
11 Frank Nemeth, OAIS: An introduction, la HUwww.aiim.org/education/AIIM2005Presentations/ConfPresentationsUH 
/Session26OAIS.pdfU  
12 HUhttp://www.netsite.co.uk/U 
13 În sensul de organizare pe probleme, pe dosare etc.  
14 HUhttp://www.wisegeek.com/what-is-document-management.htmUH  
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 Managementul documentelor la creatori (records management) a beneficiat de mai multe 

definiţii. După unii autori, este „aplicarea controlului sistematic şi ştiinţific asupra documentelor 

(informaţiilor înregistrate) cerute în operaţiile activităţilor unei organizaţii”F

15
F După alţii, RM este 

„un sistem administrativ care se preocupă de controlul documentelor şi informaţiilor, de la crearea 

lor până la dispoziţia finală asupra lor”. În fine, alte surse îl definesc drept „procesul de control al 

creării documentelor, al depozitării şi al urmăririi circulaţie a acestora şi înlăturării atunci când nu 

mai este nevoie de ele”F

16
F. Dincolo de caracterul diferit al surselor, se poate remarca existenţa unor 

elementelor de fundamentale comune în cuprinsul definiţiilor. Putem aşadar conchide că 

managementul documentelor la creatori reprezintă un set sistematic de cunoştinţe şi tehnici, 

parte a sistemului de management al unei organizaţii, care se ocupă de crearea, organizarea, 

controlul şi selecţionarea documentelor din cadrul respectivei organizaţii, cu scopul de a asigura 

utilizarea eficientă a acestora ca baza de desfăşurare a activităţii organizaţiei sau ca referinţe 

viitoare juridice, fiscale etc. F

17 

 

 Guercio, Maria, Principles, Methods, and Instruments for the Creation, Preservation, and Use of Archival 
Records in the Digital Environment, ,,American Archivist” 64:2 (Fall/Winter 2001), p. 252. 
„The general purpose of a system of records management is that of providing the creator with the records necessary to 
support the efficient continuation of its activities, guaranteeing the recorded evidence, whether for internal purposes or 
for regulatory compliance. The specific objectives concern: the production and acquisition of reliable records for legal 
and technical purposes; the organization of the creation of records in an orderly and coherent manner linked to the 
functions performed; the transmission and preservation of authentic records; the speed and efficiency of retrieval in the 
context of the administrative activity carried out”. 
 

 

                                                 
15 Robek, p. 5-6. 
16 International Encyclopedia of Information and Library, London–New York, 1997, p. 395. 
17  
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 TEMĂ DE CONTROL 
Comentaţi diferenţa între arhivistica documentelor istorice faţă de records management, pe baza tabelului următor 

 

Archives management Records management 
Principiul „respect des fonds” Principiul utilizatorului 

Suport în special hârtie Documente contemporane, cu o mare diversitate de 
suporţi 

Gestiunea documentelor cu valoare de păstrare pe 
termen lung, de la mai mulţi creatori. Gestiunea tuturor documentelor organziaţiei 

Tehnologii dovedite ca stabile în timp. Cele mai noi tehnologii, cu efecte imediate pozitive 
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Test de autoevaluare 

1. Ce legătură există între dezvoltarea economică a ţărilor vestice şi apariţia managementului 

documentelor? 

2. Argumentaţi potenţialul interes al organizaţiilor pentru un control eficient al documentelor 

3. Analizaţi şi explicaţi definiţia documentului 

4. Prezentaţi diferenţele conceptuale între records management, archives management, content 

management, document management 

5. Analizaţi stadiul existenţei în România al teoriei şi practicii managementului documentelor 

 


