
 

 

PROPRIETĂŢILE DOCUMENTELOR ELECTRONICE/DIGITALE 

 

 Prelucrarea arhivistică a documentelor digitale, atât la nivel de creatori, cât şi la nivelul 

arhivelor istorice, nu se poate desfăşura fără a ţine cont de caracteristicile, de proprietăţile specifice 

documentelor electronice.  

 

 A.1. Noile documente apărute în zona arhivisticii sunt în bună măsură genuri vechi, dar şi 

altele, specifice mediului digital. Astfel, scrisorile, rapoartele, chiar şi filmele sau înregistrările 

audio sunt genuri documentare care existau şi înainte. Sunt specifice însă produsele multimedia, 

bazele de date, foi de calcul tabelar, documente legate prin hyperlink-uri etc.  

 
HU: documentele electronice au un spectru mult mai larg decât documentele convenţionale, 
deoarece ele nu include doar documente clasice, dactilografiate, ci şi tabele, baze de date, sau 
părţi din ele, ca şi documente de sunet şi imagine.  
 
<But when speaking of electronic records one must define the type of e-record  being 
discussed. Are they structured, i.e. a database or unstructured i.e. word-processing, 
spreadsheets, presentations and other desktop applications?> 
Definitely need to define the type of e-record (nice term) when looking at applying RIM 
principles.  As I said earlier, unstructured e-records (word-processing, spreadsheets, scanned 
images, etc.) behave more like hard media records than structured e-records do.  It is easier 
to adjust hard media methodologies to apply them to the unstructured e-records, but they still 
do need to be adjusted.  There is metadata to take into account, as well as setting rules for 
defining document properties (that funny box one opens in MS documents), indexing criteria 
(is it software driven or a separate e-record), naming conventions for the e-documents/files 
(size limitations or truncation), and so on. 

 
Virginia A. Jones 
Records Manager 
e-mail to: HUhttp://lists.ufl.edu/archives/recmgmt-l.htmlU 

 
 

 A.2. În cadrul specific mediului digital, se poate defini documentul electronic (electronic 

document) drept documente unde informaţia este înregistrată într-o formă care se poate regăsi, 

procesa şi comunica prin intermediului tehnologiei digitale/cu ajutorul computeruluiF

1
F.  

 
Robert S. Martin, Administrarea informaţiilor guvernamentale în era digitală, în H.G.B. Anghelescu, István Király, 
Management pentru viitor — Biblioteci şi Arhive, Cluj Napoca, 2000, p. 187. 
Permiteţi-mi să încep prin a face o mică dar importantă distincţie. In literatura arhivistică, precum şi în majoritatea 
discuţiilor dintre noi, vorbim de obicei, despre documente sau informaţii „electronice”. Ceea ce prezint eu aici, 
astăzi, sunt documentele sau informaţiile digitale. Cred că distincţia este tot atât de importantă, pe cât este de utilă. 
„Electronic” este termenul mai larg — toate documentele digitale sunt electronice, însă nu toate documentele 
electronice sunt digitale. Folosirea frecventă de către noi a termenului de „electronic”, când noi, de fapt, intenţionăm 

                                                 
1 Guide, p. 24; HUhttp://www.archives.gov/records-mgmt/initiatives/context-for-erm.htmlUH, HUhttp://www.naa.gov.au/ 
recordkeeping/rkpubs/recordkeeping_glossary.html#UH  
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să zicem „digital”, este un fapt care constituie pentru mine una din problemele-cheie. Majoritatea literaturii 
arhivistice despre documentele electronice şi gândirea care se află în spatele ei este, de fapt, concentrată pe probleme 
legate de administrarea produselor discrete, rezultate ale sistemelor de comunicaţii şi informaţii electronice — 
benzile şi media, care conţin date sau informaţii codificate electronic, fie digitale fie analoage — mai degrabă decât 
pe funcţionalitatea sistemelor însăşi. 

 

 La fel ca şi în cazul arhivisticii clasice, şi în cazul administrării documentelor electronice 

aparţinând unei organizaţii se face diferenţa între documente, în ansamblul lor şi records 

(documente oficiale). Cu mici nuanţe, generate de specificul lor, digital records pot fi identificate şi 

recunoscute la fel ca şi records-urile clasice. Orice informaţie care este salvată în computer este 

practic un document. Din punct de vedre arhivistic, ceea ce contează este existenţa „documentului 

oficial” (record). Acesta din urmă este o informaţie înregistrată care este produsă sau primită în 

cadrul iniţierii, desfăşurării sau încheierii unei activităţi instituţionale sau personale, şi care conţine 

contextul, structura şi conţinutul necesar pentru a oferi o mărturie asupra respectivei activităţiF

2
F. În 

continuare, dacă nu se va preciza altfel, ne referim la această definiţie a documentului (record) 

Duranti 
Un document oficial sub formă electronică a fost definit ca un document menţinut şi folosit în mediu electronic. Cu 
scopul de a distinge documentele printre alte tipuri de informaţie care pot exista în sistemul digital, echipa de 
cercetare a identificate câteva caracteristici identificabile, care derivă din faptul că un document poate fi văzut ca un 
complex de elemente şi relaţiile dintre ele. O entitate digitală/electronică este un record dacă:  

 Are o formă documentară. Forma documentară este definită ca un set de reguli de reprezentare în 
conformitate cu care conţinutul unui record, contextul său imediat administrativ şi documentar şi 
autoritatea sa sunt comunicată. El include elemente intrinseci, care realizează compunerea sau 
articularea internă a record-ului, şi elemente extrinseci, care realizează caracteristicile externe ale 
record-ului.  

 Are o formă fixă, adică 1).conţinutul binar al record-ului inclusiv indicatorii formei sale, este 
stocat de o manieră care să asigure că record-ul rămâne complet şi nealterat şi 2). Conţinutul unui 
record poate fi transmis în aceeaşi formă documentară în care se afla în momentul arhivării.  

 Cel puţin 3 persoane sunt implicate în crearea lui. Acestea sunt autorul (adică persoana fizică sau 
juridică ce are autoritatea şi capacitatea de a emite documentul), adresantul (care este persoana 
căruia record-ul îi era destinat), şi scriitorul (adică persoana responsabilă pentru articularea 
discursului). Cele trei persoane conceptuale pot fi o persoană fizică, îndeplinind diferite roluri.  

 Documentul participă sau sprijină o acţiune, fie procedural, fie ca parte a procesului de luare a 
deciziei. Aceasta înseamnă că deşi record-ul este creat ca mijloc pentru o acţiune, crearea lui poate 
fi obligatorie sau discreţionară.  

 Are un conţinut stabil 

 Are un context identificabil. Contextele relevante sunt administrative/juridice, provenienţiale, 
procedurale şi documentare 

 Are o legătură exeplicită cu alte documente dinăuntrul sau dinafara sistemului, printr-un cod de 
clasificare sau alt identificator unic.  

 

 
PRO 

                                                 
2 Guide pour la gestion, p. 23; PRO, principles I.13 
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Trebuie să putem distinge documentele oficiale electronice de documentele electronice, deoarece cerinţelor pentru 
administrarea lor sunt diferite. Prin urmare, tehnicile şi instrumentele pentru managementul documentelor 
electronice, deşi valabile, nu vor fiu suficiente pentru a răspunde nevoilor organizaţiei de păstrare pe termen scurt 
sau lung a documentelor din arhiva ei.  

Diferenţele esenţiale între documentele oficiale (records) şi documente, în general, sunt:  

 Scop: records sunt păstrate pentru a furniza mărturia activităţii de afaceri; documentele pot fi 
păstrate pentru o gamă largă de scopuri, inclusiv pentru folosirea informaţiilor conţinute şi pentru 
folosirea lor în alte documente 

 Context: records sunt create în cursul afacerii şi prin urmare documentează operaţiunile de 
afaceri; documentele  pot sau nu să fie create în cursul afacerii şi pot fi legate de o operaţiune de 
afaceri (de pildă, o publicaţie este un document, dar nu un record; o copie a unui document poate 
fi record sau o parte a unui record dacă ia parte într-o operaţiune de afaceri.  

Aşadar, majoritatea documentelor oficiale sunt şi documente, şi unele documente sunt documente oficiale. Dar un 
document funcţionează ca un record doar dacă a fost creat sau primit în desfăşurarea afacerii şi a fost păstrat ca 
mărturie a acelei activităţi de afacere. Altfel spus, un document devine un record când este implicat în operaţiunea 
de afacere şi este păstrat pentru a furniza o mărturie a acesteia. Se creează un document când se compune un e-mail; 
devine record în momentul în care este trimis.  

Această distincţie se poate vedea în modurile în care records-urile şi documentele sunt gestionate. Un document 
poate fi schimbat sau actualizat, poate chiar de o manieră regulată (de aceea, controlul versiunilor este, pe drept 
cuvânt, o parte importantă a sistemelor de document management). Pentru a putea funcţiona efectiv ca o mărturie, un 
record trebuie să fie inviolabil şi nealterabil, făcând „controlul versiunilor” o contradicţie în termeni.  

 

VERS 
Pentru ca un document electronic să aibă caracteristicile unui document oficial în format electronic, el trebuie să 
răspundă unor cerinţeF

3
F:  

– durată lungă de păstrare: documentele nu trebuie să aibă o perioadă scurtă de viaţă, conţinutul trebuind să poată fi 
acceat pe o perioada nedefinită de timp. Această implică 4 aspecte:  

 Prezervarea: documentul trebuie să fie într-o formă care să poată fi păstrat fizic corespunzător (de 
exempu, copiat fără pierdere de date de pe un suport pe altul) 

 Accesibilitatea: documentul tebuie salvat cu astfel de proprietăţi încâtr să poată fi regăsit ulterior 
 Lizibilitatea: documentul trebuie să poată fi văzut în forma în care creatorul şi utilizatorul l-au văzut 

iniţial.  
 Inteligibilitatea: documentele trebuie să fie înţelese în contextul creării lor.  

–caracter probatoriu: documentul electronic trebuie să poată fi admis ca probă în instanţă. Aceasta presupune 
posibilitatea de a demonstra că documentul nu a fost alterat de la crearea lui şi să demonstreze cine l-a creat şi când.  
–dispoziţia: trebuie să existe posibilitatea de a evalua statutul documentului, şi , acolo unde s-a hotărât, să fie transferat 
la arhivă sau distrus de o manieră controlată.  
–îmbunătăţirea: trebuie să existe posibilitatea de a îmbunătăţi sau schimba informaţiile asociate cu un document fără a 
deteriora integritatea documentului.  
 

 

 B. Pe de altă parte, documentul oficial digital are o serie de particularităţi. Acestea sunt cele 

care provoacă records manager-ul sau arhivistul contemporan să găsească noi soluţii în arhivarea 

materialului digital.  

 

— consemnarea şi utilizarea simbolurilor: e-doc nu poate fi citit sau scris decât prin intermediul 

maşinii 

                                                 
3 VERS 
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— raportul între conţinut şi suport: nu există legătură organică între suport şi informaţia 

conţinută, deci există riscuri de a atenta la integritatea documentului 
HU: nu doar forma este separată de conţinut, dar conţinutul însuşi poate fi fragmentat. Documentul — 
de pildă o înregistrare într-o bază de date — pe care o vedem pe ecran poate fi în mod fizic stocată în 
5-10 fişiere diferite, şi aduse laolaltă doar de program, în timp ce din punct de vedere intelectual (dacă 
doriţi, profesional) este fără îndoială un singur document. O problema semnificativă în acest caz este 
reprezentată şi de autenticitate şi prezentare.  

— caracteristicile structurii materiale şi logice: la trecerea în alt soft, documentul poate să nu mai 

fie la fel cu cel pe care l-a creat autorul. La fel, computerul trebuie să aibă posibilitatea de a citi 

suportul (discheta etc.) 
PRO: un record electronic poate fi de asemenea compus din mai multe layere şi poate fi 
multidimensional, astfel încât poate fi afişat în diferite moduri pentru diferite scopuri. O foaie de 
calcul, de pildă, poate fi văzută ca un set de formule asociat cu datele iniţiale cu care lucrează sau ca o 
figură care rezultă din calcule, ambele aceste reprezentări fiind relevante pentru înţelegerea integrală a 
foii de calcul. Tabele dintr-o bază de date pot fi în mod curent combinate în diverse feluri, pentru a 
prezenta pentru utilizator diverse perspective ale aceloraşi date conţinute.  
 
HU: în cazul documentelor convenţionale, forma este strâns legată de conţinut (antetul documentului 
scris, genul documentului etc.) şi nu este ambiguu, ceea ce nu e cazul cu documentele electronice, 
unde în cele mai multe cazuri cele două elemente sunt separate unele de altele. Forma este ambiguă 
pentru că este afectată atât de hardware, cât şi de software. Diverse monitoare şi plăci video dau 
diferite imagini a aceluiaşi document, pentru a numai vorbi de diferenţele dintre diferitele componente 
de programe, de pildă, dacă fontul corespunzător nu este instalat, documentul prezentându-se complet 
diferit de original. Cât despre separaţia dinte conţinut şi formă, chiar şi cel mai simplu procesor de 
texte stochează separat atributele referitoare la formă (de pildă, ce texte apar în italic, mărimea şi tipul 
literei), pentru a nu mai vorbi de bazele de date. Acestea ridică probleme semnificative, autenticitatea 
documentului şi problema modului de prezentare.  

 
HU: Documentele electronice au o structură mai complicată decât cele convenţionale. În documentele 
de pe internet se găsesc adesea legături, care reprezintă referinţe, şi la activarea lor, se deschide un alt 
document, care este o componentă a unei alte pagini web, aparţinând unui alt grup de arhivă, care 
poate fi stocat la o distanţă fizică de 6 000 km de server. 

 

— metadatele sunt esenţiale pentru documentele electronice, deoarece conţin datele despre 

contextul creării unui anumit document; ele trebuie păstrate pe tot parcursul vieţii documentului. 

Conform ISO 15489, metadatele sunt „date descriind contextul, conţinutul şi structura 

documentelor, precum şi managementul lor în timp”. 

PRO:  
Informaţii despre context şi structură sunt necesare pentru a face documentele inteligibile şi utilizabile 
ca documente oficiale (records). Documentelor electronice le lipsesc caracteristicile fizice incluse în 
documentele convenţionale care ajută la stabilirea de relaţii între record şi contextul său funcţional şi 
administrativ. Informaţiile conţinute într-un record pe hârtie este reprezentat extern prin semne pe 
pagină şi nu au nevoie de nici o tehnologie (dincolo de înţelegerea individuală a limbajului şi a 
notaţiei folosite) pentru a o înţelege; şi va fi în mod normal legată cu alte documente pe hârtie într-un 
dosar fizic sau un biblioraft ca un subiect în desfăşurare.  

 

— identificarea documentului: spre deosebire de documentele pe hârtie, documentele electronice 

se pot pierde mult mai uşor, şi de acea se impune o atenţie deosebită în stabilirea criteriilor şi 

regulilor pentru salvarea/regăsirea acestora.  
PRO: Spre deosebire [de documentele pe suport convenţional], informaţia din cadrul unui document 
electronic este reprezentat intern de un cod-maşină abstract, şi poate fi făcut vizibil doar printr-o 
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tehnologie sofisticată care să poată citi şi interpreta acel cod şi să îl afişeze într-un format citibil de 
ochiul uman. Odată ce abilitatea de a citi a codului s-a pierdut, atunci record-ul devine inutilizabil, 
poate pentru totdeauna. În plus, asemenea documente electronice adesea nu sunt stocate în grupuri 
inteligibile, care să poată să îşi prezinte contextul folosirii; sprijinul este plasat pe tehnologia de 
căutare, pentru a identifica şi regăsi documentele relevante dintr-o mare colecţie amorfă, fără nici o 
indicaţie asupra legăturilor sau asocierilor dintre documentele individuale.  

 
În grupurile de arhivă (fondurile) convenţionale, bazate pe hârtie, documentele urmează de obicei 
structura organizatorică a organului sau reflectă funcţiile sale, adică grupurile de documente ae unui 
anumit departament sunt ţinute separat, dar, frecvent, putem găsi astfel de serii care pot fi legate de o 
anumită fază de lucru. Cu documentele electronice, limitele  care pot stabili o anumită unitate în 
cadrul organizaţiei sunt mai degrabă vagi: angajaţii diferitelor departamente activează dintr-o bază de 
date comună, şi îşi extrag documentele electronice necesare pentru a fi anexate la propriile 
documente.  

În cadrul internetului, şi a reţelelor interne a diferitelor structuri există tendinţa de a utiliza baze de 
date comune şi alte surse de documente şi nu se poate, din ce în ce mai mult, să se stabilească de unde 
provine informaţia, prin urmare este dificil să se aplice principiul provenienţei. 

 

— conservarea documentelor specificitatea conservării are în vedere atât îmbătrânirea suportului, 

cât şi uzura morală a formatului de codificare a informaţie.  

 
PRO: Records managerii trebuie să întrebe: care din aceste perspective trebuie să fie prezervate pentru 
a asigura o deplină înţelegere a documentului şi a contextului său: perspectiva prezentată pe ecran 
celui care decide sau conţinutul complet al bazei de date care era disponibilă? Cât de mult dintr-un 
site trebuie păstrat: doar textul de bază, textul şi hiperlegăturile  sau acestea împreună cu textul către 
care leagă?  
 
HU: În termeni intelectuali, documentele electronice sunt foarte instabile; cele convenţionale au o 
viaţă mult mai lungă. Să ne gândim la paginile web, care sunt updatate regulat, şi prin urmare 
referinţele din diverse publicaţii care trimit la internet vor deveni inutilizabile în câţiva ani.  
HU: În termeni fizici, documentele electronice sunt mai instabile şi se deteriorează mai uşor decât 
cele convenţionale: discurile şi benzile se magnetizează în câţiva ani şi mediile optice se pot deteriora 
la o zgârietură.  

 

 Având în vedere aceste proprietăţi, tehnicile de prelucrare arhivistică ale documentelor 

digitale vor trebui să aibă în vedere specificitatea şi particularităţile şi să se adapteze, astfel încât 

scopul final să fie acelaşi ca şi pentru documentele convenţionale: prezervarea unor documente 

autentice, care să reflecte activitatea organizaţiei care le-a creat.  
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