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Anul I 
 
 
 
 

MODULUL nr. 1b 
Principii generale relative la evidenta documentelor 

 
Motto: Control your records before they control you 

 
 
 
 
 
 
 

Obiective: 
 Înţelegerea nevoii şi a conceptului de „control al documentelor” 

 Identificare unor principii directoare în realizarea evidenţelor 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuprins: 
 

1. Nevoia de control asupra documentelor. Tipuri 

2. Evidenţa şi cantitatea de documente 

3. Evidenţa şi responsabilitatea gestionară 

4. evidenţa şi formele de acumulare a documentelor 
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1. Nevoia de control asupra documentelor. Clasificare 

 Documentele există în cadrul unei organizaţii sub o mare varietate de suporţi, forme, şi 

conţinuturi. Motivul principal al existenţei documentelor este informaţia pe care o cuprinde. Analiza 

informaţiilor a arătat că aceasta, printre multe alte caracteristici, o are şi pe aceea de perisabilitate. 

Acest lucru înseamnă că o informaţie care nu ajunge la utilizator la momentul potrivit îşi pierde 

valoarea. „Este important de remarcat faptul că informaţia care nu este comunicată nu are valoare, 

şi informaţia care nu poate fi găsită [la nevoie] este de asemenea fără valoare. Astfel, valoarea 

informaţiei este direct legată de accesibilitatea ei”F

1
F. Această afirmaţie a făcut carieră în domeniul 

records managementului, fiind regăsibilă în numeroase „lozinci” şi slogane profesionale, unele cu 

ton fatalist („Informaţia care nu este comunicată este fără valoare. Informaţia care nu poate fi găsită 

este inutilă”), altele cu ton moralizator („Cunoaşterea este de două feluri: să ştim un subiect şi să 

ştim unde putem să găsim informaţia despre el”) sau autoironic („Ştii unde sunt documentele tale la 

ora 10 a.m.?” ori „Vechii egipteni şi-au lăsat istoria pe pereţi pentru că erau suficient de deştepţi 

încât să ştie că, dacă ar fi plasat-o în dosare, ar fi fost pierdută pentru totdeauna”)F

2
F. 

 Din acest punct de vedere, unul din aspectele de bază ale managementului documentelor 

este „stăpânirea” sau „controlarea” lor. Acest control se poate realiza printr-o serie de documente 

rezumative, numite instrumente sau forme de evidentă. Instrumentele sau formele de evidenţă pot 

fi definite drept categorie de documente cu caracter de sinteză, indiferent de suport, cu structură 

diversă, prin care se asigură controlul fizic şi intelectual asupra altor documente. Accentuăm 

faptul că instrumentul de evidenţă reflectă existenţa/circulaţia altor documente, deoarece se 

porneşte de la presupunere că reflectă o realitate exterioară, din care el nu face parte. În ultimă 

instanţă, se poate face asocierea cu principiile logicii, după care definitul nu poate să facă parte din 

definiţie.  

 Cele două forme de control prezente în definiţia de mai sus derivă direct din definiţia 
documentului, aşa cum a fost ea prezentată în cursul nr. 1.  

 

                                                 
1 Robek, p. 3. 
2 Alte asemenea vorbe de duh profesionale la HUhttp://www.archimac.org/Profession/Slogans.spmlUH  
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După cum reiese şi din desen, controlul fizic este o formă de monitorizare (identificare, urmărire a 

circulaţiei, a manipulării etc.) a unui document, cu referire principală asupra individualităţii 

suportului acestuia. Prin opoziţie, controlul intelectual este o formă de monitorizare a unui 

document, cu referire asupra conţinutului informaţional al acestuia. O formă de evidenţă eficientă 

trebuie aşadar să acopere ambele aspecte, fizice şi intelectuale, ale documentului.  

 

 

2. Ideea nr. 1: Forma de evidenţă depinde de cantitatea de documente 

 Citiţi următoarele articole:  

 Rozalia TEXE, Evoluţia sistemului de registratură în Transilvania, în „Revista Arhivelor”, 2/1964, p. 32-60. 

 Gernot NUSSBÄCHER, Sisteme de arhivare înainte de introducerea sistemului de registratură, în Culegere 

de referate 1969, ed. DGAS, Bucureşti, 1971, p. 141–148. 

 Andrei CACIORA, Sistemul de constituire, arhivare şi evidenţă a materialelor documentare create de 

municipalitatea Arad, în Culegere de referate 1969, ed. DGAS, Bucureşti, 1971, p…. 

 Jozsef ARVAY, Aplicarea sistemului claselor numărului de bază în comitatul Trei Scaune, în „Revista 

Arhivelor”, 1/1972, p. 41-53., p. 32-60. 

 

 Analiza noastră se bazează pe istoricul arhivelor transilvănene, deoarece evoluţia acestora este mai bine 
documentată şi se pot surprinde principalele elemente de evoluţie a controlului asupra documentelor.  
 

Din momentul apariţiei acumulărilor de documente, o manieră absolut naturală de 

organizare a lor a fost păstrarea în ordine cronologică; se realizează inventare-listă de documente 

Odată ce documentele încep să se acumuleze în cantităţi mai mari, se impun noi divizări şi 

clasificări. Astfel, încep să apară ordonări după emitenţi sau după conţinut, acesta din urmă fiind în 

unele cazuri rezumat prin cuvinte cheie.  

 Creşterea numărului de documente va conduce la primele tehnici de control a acestora şi 

astfel va fi introdus sistemul de registratură (1772). Fiecare document primea un număr, care 

reprezenta atât identificatorul său, cât şi ordinea în depozit. Evoluţiile ulterioare (sistemul 

fascicular, al numerelor de bază etc.) reflectă nevoia crescută de a controla documentele, prin 

fragmentarea volumului mare de documente în grupe mai mici, pe diferite criterii, situaţie rezultată 

direct din creşterea cantităţii de acte.  

 Ceea ce rezultă din demonstraţia istorică este faptul că, în funcţie de cantitatea de 

documente existentă/care trebuie gestionată, se impun natural, firesc, instrumente de evidenţă 

specifice, cu grade de detaliere acordate nevoilor concrete.  
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 De citit 
Studiu de caz: arhivistica românească. Urmăriţi (în L. Mera, Îndreptar arhivistic, Cluj Napoca, 2004 sau în Instrucţiuni 
privind activitatea de arhivă) circulaţia documentelor şi analizaţi instrumentele de evidenţă recomandate de arhivistica 
românească.  

 

Se poate observa foarte uşor că documentele, în situaţia în care pot sosi în număr 

impredictibil, sunt luate în evidenţă individual. În cadrul unei unităţi de timp, în cazul particular 

prezentat, evidenţa documentelor se realizează prin registrul de intrare–ieşire, care realizează 

capturaF

3
F şi instaurează controlul fizic (nr. de înregistrare pe suport) şi intelectual (rezumatul) asupra 

documentelor. Documentele „pornesc” spre rosturile lor funcţionale, iar în momentul în care scopul 

administrativ pentru care au fost create se epuizează, ele sunt clasateF

4
F în dosare. Documentele 

intrate şi clasate în diferite dosare sunt mai greu de manipulat pe baza registrului de intrare ieşire. În 

această situaţie, se recurge la o nouă formă de evidentă — inventarul. El nu mai stabileşte controlul 

la nivel de document (în general), ci la nivelul unui grup de documente care împărtăşesc 

caracteristici comune. Deci, în momentul în care cantitatea de documente a crescut, evidenţa nu se 

mai realizează la nivel de piesă, ci la nivel de grupă. Cantitatea de material a dictat o nouă formă de 

evidenţă.  

Concluzia generală a acestei prezentări este aceea că, în momentul în care este proiectat un 

sistem de evidenţă a documentelor trebuie avută în vedere cantitatea de documente care este 

capturată şi gestionată de acel sistem. Nu are rost să fie dezvoltate soluţii complexe în situaţia în 

care numărul de documente este mic; pe de altă parte, acolo unde se gestionează cantităţi mari de 

documente, este necesară „spargerea” acesteia prin clasificări, grupări şi ierarhizări, pe criterii clare, 

dar logice, fireşti, naturale. Căci documentele sunt create pentru a fi utilizate şi nu pentru a se 

încadra în schemele de clasare ale arhivistului; principiul utilizatorului („organizez documentele 

după nevoile practice”) trebuie să direcţioneze găsirea formelor potrivite de evidenţă şi organizare a 

arhivei.  

 

 

 3. Ideea nr. 2: un sistem de evidenţă a documentelor este eficient în măsura în care, în orice 

moment al ciclului de viaţă al unui document, pe baza unui instrument/forme de evidenţă, se poate 

stabili locul unde se află acel document şi persoana care îl gestionează  

 

 

                                                 
3 Operaţia de introducere a unui document extern într-un sistem de documente aparţinând unui creator. Poate fi sinonim, 
pe anumite segmente, cu înregistrarea documentelor, dar este mai mult decât atât. Alte detalii în cursul următor.   
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 TEMĂ DE CONTROL  

 Verificaţi, în baza principiului de mai sus, modul în care este reflectată circulaţia documentelor prin 
instrumentele de evidenţă recomandate în arhivistica românească. Este satisfăcută cerinţa de mai sus sau nu?  

 Reflectaţi asupra aceluiaşi lucru şi în cazul instrucţiunilor de gestionare a documentelor cu caracter secretF

5
F. 

 

 

 4. Ideea nr. 3: forma de evidenţă depinde de tipul de acumulare al documentelor.  

 

Într-o lucrare rămasă fundamentală pentru arhivistica nord-americană, Theodore 

Schellenberg sublinia cea mai netă diferenţă între arhive şi biblioteci. 

 

 Theodore Schellenberg, Modern Archives, Chicago, 1954, p. 18–19. 

„Haideţi să luăm acum în considerare felul în care materialele intră în custodia instituţiilor de arhivă şi a bibliotecilor. 

Instituţiile de arhivă sunt agenţi care primesc, în timp ce librăriile sunt agenţi care colectează…. Bibliotecile, pe de altă 

parte, nu atrag documentele de la un anumit organism; ele le pot obţine de oriunde din lume…” 
 

Importanţa celor subliniate de Schellenberg este deosebită, iar implicaţiile — extrem de 

mari. Fără a relua aici argumentaţia arhivistului american, remarcăm faptul că, prin specificul de 

„doctrină” indicat mai sus, arhivele ,,preiau”, iar bibliotecile „colectează”; sistemele diferite de 

evidentă a materialelor îşi au originea şi în această diferenţă. Concluzia care se poate extrage este 

că, în funcţie de caracteristicile acumulare în sistemul de documente, materialele pot fi luate sub 

control prin „catalogare” (structurarea elementelor din instrumentul de evidenţă după anumite 

criterii) sau „inventariate” (structurarea  elementelor din instrumentul de evidenţă strict în ordinea 

materialelor arhivistice).  

De exemplu, în cazul dosarelor de personal, acestea nu au, din punct de vedere al 

conţinutului, coeziunea specifică documentelor administrative obişnuite: ele se acumulează inegal, 

sunt autonome, fiecare dosar putând primi, la un moment sau altul, independent unul de celălalt, 

piese suplimentare. Şi dosarele, la rândul lor, indiferent de celelalte, pot deveni inactive sau active, 

în funcţie de mişcarea personalului. În plus, apariţia unui nou dosar nu înseamnă că acesta va trebui 

poziţionat în evidenţă la sfârşitul celorlalte, ci la litera corespunzătoare numelui angajatului. Cu alte 

cuvinte, există mai multe grupe, în care se acumulează simultan documente, de o manieră similară 

formatelor la o bibliotecă. Aceste caracteristici permit încadrarea dosarelor de personal în categoria 

materialelor de colecţie tip bibliotecă. Şi acolo, un anumit volum este aşezat la una sau alta din 

                                                                                                                                                                  
4 Operaţia de stabilire a apartenenţei unui document la o categorie, determinată după forma fizică sau după conţinutul 
informaţional, stabilită ad-hoc sau printr-un plan de clasare.  
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formatele existente, are o viaţă independentă de celelalte, iar controlul intelectual asupra sa se 

realizează nu prin inventar, ci prin catalog — o ordonare sistematică după o vedetă şi indiferent de 

ordinea de intrare în colecţie. Ceea ce contează aşadar nu este ordinea acumulării pieselor, ci 

ordinea în sistemul de regăsire stabilit. Deci, o formă eficientă de control a dosarelor de personal nu 

este pur şi simplu înşirarea lor în ordinea intrării, ci organizarea după un criteriu diferit, cum ar fi 

numele angajatului.  

Concluzia este că formele de evidenţă intelectuală a documentelor trebuie să fie adaptate şi 

modului concret de acumulare a acestora, pentru a evita reorganizări ulterioare şi neclarităţi în 

evidentă. Un exemplu negativ tipic îl reprezintă, în cazul Arhivelor Naţionale ale României, colecţia 

de stare civilă, care are mai multe grupe de ordonare ce pot fi alimentate, dar care este inventariată 

în ordinea existentă la depozit. Or, în momentul în care una din categorii este alimentată cu noi 

materiale, inventarul devine practic caduc, şi se impune re-inventarierea documentelor. În schimb, 

dacă forma de evidenţă ar fi fost făcută pe sistem catalog, orice nouă intrare urma să fie intercalată 

la vedeta respectivă de subiect, asigurându-se un control intelectual eficient.  
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5 Pentru documentaţie, vezi HUwww.sri.roU 


