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Anul I 

 

 

 

 

 

 

 
MODULUL nr. 1c 

 
Ce arhivăm? Nuanţe ale conceptului de „document”  

 
 
 
 
 
 

Obiective: 
 Înţelegerea limitelor conceptului de „document” 
 Definirea şi înţelegerea conceptului de „document oficial” (record) 
 Tehnici şi strategii de identificare a documentelor oficiale într-o organizaţie 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cuprins: 

1. Document 
2. Record 
3. Delimitarea şi identificarea records în cadrul documentelor unei organizaţii 

 
 

 

 

 



Universitatea Bucureşti, Facultatea de istorie — Master IDD Arhivistică 2006 
Pagina 2 din 11 

 

1. Document 

În Dicţionarul ştiinţelor auxiliare, documentul este definit drept „termen generic, însumând 

toate categoriile de surse ce pot transmite date istorice… În sens arhivistic, defineşte toate sursele 

pe suporţi friabili, realizate cu ajutorul grafiei, fotografiei, înregistrărilor sonore, cinematografice 

sau alte imagini, care prezintă interes pentru cunoaşterea istorică”F

1
F.  

La nivel internaţional, dincolo de diferitele definiţii existente într-una sau alta din practicile 

arhivistice din diferite ţări, remarcăm faptul că în ultima jumătate de secol s-au înregistrat o serie de 

evoluţii, în ceea ce priveşte conceptul de document. Astfel, la a şaptea Conferinţă a Mesei Rotunde 

a Arhivelor, din 1962, una din definiţiile citate una considera documentele ca „date autentice care 

pot servi scopurilor ştiinţifice, oficiale şi practice”F

2
F. În 1986 însă, în dicţionarul de termeni 

arhivistici editat de CIA, documentul este definit ca ansamblul format din informaţie şi suportul pe 

care această informaţie este plasatF

3
F. Definiţii similare apar în prezent în FranţaF

4
F, Australia, Marea 

Britanie, SUAF

5
F. La această definiţie, unii autori adaugă o precizare suplimentară: nu este obligatorie 

„legătura organică între suport şi informaţia înregistrată”. Problema care se ridică este însă dacă 

vorbim despre o evoluţie a definiţiilor, despre noi concepte, sau este o altfel de definire a unei 

realităţi mai vechi. Să analizăm puţin definiţia.  

În primul rând, constatăm caracterul ei conceptual: definiţia nu prezintă documentul ca o 

înşiruire de genuri specifice, ci încearcă să identifice acele elemente particulare, caracteristice 

noţiunii. Acestea sunt: informaţia, ca un ansamblu structurat de date, articulate de o manieră 

logică, care transmite un mesaj, şi suportul, ca material subiacent, care „fixează”/ înregistrează / 

înscrie informaţia. Inexistenţa unei legături organice dintre cele două elemente semnifică faptul că 

informaţia poate „migra”, adică poate fi ştearsă de pe suportul ei iniţial, şi poate fi transpusă pe alt 

suport. Exemplificând, constatăm că definiţia documentul este suficient de largă pentru a acoperi 

toate „obiectele”: o inscripţie, în măsura în care transmite un mesaj, este un document; o simplă 

ciornă, este un document; o fotografie, este un document, informaţia fiind de natură vizuală; o 

mâzgăleală a unui copil însă, nu poate fi considerată document decât atunci când un psiholog, de 

pildă, consideră că respectivul înscris ar „comunică” o informaţie despre subiectul său. Referitor la 

nivelul de legătură al elementelor, remarcăm faptul că în cazul unui palimpsest, informaţia poate fi 

ştearsă, iar suportul refolosit; însă informaţia iniţială se pierde; în cazul unui document digital însă, 

informaţia scrisă poate fi transferată de pe un suport pe altul fără nici o pierdere. 

                                                 
1 Dicţionarul ştiinţelor speciale ale istoriei, Bucureşti, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982, sub voce document.  
2 Le concept d’archives et les frontières de l’archivistique, în „La Septième Conférence de la Table Ronde des 
Archives”, Madrid, 1962, p. a3.  
3 Dictionary of Archival Terminology, Paris, 1986, sub voce.  
4 Dictionnaire de terminologie archivistique. Projet de liste alphabétique, [Paris, 2003], sub voce. 
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În opinia noastră, această definiţie a „documentului” este mai riguroasă şi cu delimitări mai 

precise şi din punct de vedere arhivistic. Astfel, dacă definiţia anterioară din Dicţionarul ştiinţelor 

auxiliare subliniază caracterul de „sursă istorică”, pentru a caracteriza un document, definiţia de 

faţă lărgeşte sensul, stabilind caracterul de document oricărui suport „scris” — situaţie mai 

apropiată de sensul cuvântului şi în limbajul comun, neprofesional. În plus, prin stabilirea nuanţei 

de separare între suport şi informaţie, se asigură cuprinderea şi a caracteristicii de bază a 

documentelor digitale în definiţia generică a „documentului”. Astfel, noua definiţie acoperă, după 

opinia noastră, toate realităţile ce pot fi cuprinse în sfera noţională de document, fiind mai largă (ca 

sens), dar şi mai precisă (din punct de vedere al semnificaţiilor).  

 

2. Document „oficial” (documents d’archives/records) 

Este evident că arhivistica, deşi prin activitatea sa acoperă atât partea de gestiune a 

informaţiei, cât şi partea de prezervare a suportului, nu are şi nu poate avea ca domeniu de activitate 

totalitatea documentelor: analiza inscripţiilor nu e resortul arhivelor, aşa cum nici colectarea 

grafitti-urilor nu pare să intereseze undeva în lume breasla arhiviştilor. Astfel, acceptând definiţia 

generală a unui fond arhivistic, se constată că „totalitateaF

6
F documentelor”… este rezultatul 

activităţii unui creator. Aşadar, de fapt, nu orice document existent în cadrul unei organizaţii face 

parte din fondul arhivistic al respectivei organizaţii, ci doar acele documente rezultate din 

activitatea specifică. Aceste documente sunt definite în literatura arhivistică anglo-saxonă drept 

„records” şi ele sunt practic cea mai mică structură fizică dintr-un fond arhivistic. 

HUhttp://www.records.nsw.gov.au/recordkeeping/glossary_of_recordkeeping_terms_ d-
f_4299.aspUH 

„Some documents are records because they have participated in a business transaction, or were created to document 
such a transaction. Conversely, some documents are not records because they do not function as evidence of a 

usiness transaction”. b
 

 

 Conform Dicţionarului de arhivistică editat de CIA, un record (tradus în franceză ca 

document d’archives) este definit drept documentul creat, primit sau păstrat cu scop de evidenţă şi 

informare de o organizaţie sau persoană, ca rezultat al obligaţiilor legale sau al derulării 

ctivităţilor specifice.  

 

                                                                                                                                                                 

a

 
5 Maygene F. Daniels, Introduction to Archival Terminology, 1984, la HUwww.nara.govUH. 
6 Concept discutabil, dat fiind că unele părţi ale fondului sunt supuse selecţionării, şi deci nu se mai poate vorbi despre 
un fond întreg, ci doar despre fragment de fond… 
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 Carol Couture, Le concept de document d’archives à l’aube du troisième millénaire, în ,,Archives” , vol. 27, 
no. 4, 1996, p. 7. 
,,Cette définition offre l’avantage de prendre en compte et de considérer sur un pied d’égalité les deux composantes, 
l’information et le document, — il faut savoir que le CIA définit le document comme étant un «ensemble constitué par 
un support et par l’information qu’il porte, utilisable à des fins de consultation ou de preuve»… —, de les mettre en 
perspective avec le producteur (...by an agency, institution or individual) et de les insérer dans leur contexte de 
création et d’utilisation (in pursuance of its legal obligation or in the transaction of business)”.  
 

 Richard Pearce-Moses, A Glossary of Archival and Records Terminology la HUwww.archivists.orgU 
 
 ,,A record has fixed content, structure, and context.  
 Content is the text, data, symbols, numerals, images, sound, graphics, and other information that make up 
the substance of the record. A record’s ability to fix information so that it can be repeated, recited, or recalled at a 
later date functions as an extension of memory and is at the heart of the concept of record. A record may be created 
specifically to preserve information over time or to prevent future misinterpretation of that information, although a 
record cannot be presumed to be reliable without authentication. However, any item—no matter how ephemeral it 
was intended to be—may serve as a record if it is later used as evidence of the thing to which it refers.  
 Fixity is the quality of content being stable and resisting change. To preserve memory effectively, record 
content must be consistent over time. Records made on mutable media, such as electronic records, must be managed 
so that it is possible to demonstrate that the content has not degraded or been altered. A record may be fixed without 
being static. A computer program may allow a user to analyze and view data many different ways. A database itself 
may be considered a record if the underlying data is fixed and the same analysis and resulting view remain the same 
over time.  
 Structure refers to a record's physical characteristics and internal organization of the contents. Record 
structure is the form that makes the content tangible and intelligible. Physical characteristics include components and 
methods of assembly, such as paper, ink, seals, and font families, or character sets, encoding, and file formats. 
Structure also includes the intellectual organization of a document. A record’s structure may be very simple, such as 
plain text on a page; it may be organized into an outline or sections with headings; or it may be highly complex, 
including a preamble, the body, and the signatures of witnesses. A document’s structure is contained within 
boundaries, which define the record as a unit and give it identity by distinguishing it from other information. A 
record may consist of many physically or logically discrete parts that function together as unit, such as several pages 
or data values from many tables. However, those parts must be bound together in some fashion.  
 Context is the organizational, functional, and operational circumstances surrounding a record’s creation, 
receipt, storage, or use. Context includes a record’s date and place of creation, compilation, or issue, and its 
relationship to other records”.  

 

Una dintre cele mai dificile probleme este reprezentată de denumire, sau mai exact de traducerea (în 

limba română, dar nu numai) a termenului de record. Printr-o apropiere de sens, record  semnifică 

şi „înregistrare”; dat fiind că documentele care fac parte din fondul arhivistic ar putea fi 

„înregistrate, termenul pare o soluţie potrivită. În realitate, definirea unui document ca record nu 

este obligatoriu legată de înregistrarea lui, iar la origine, înregistrarea semnifică „prinderea în scris” 

a unui fapt. În afara termenului de înregistrare, în limba franceză s-a propus la un moment dat 

termenul de documents d’archives.  
 

 Carol Couture, Le concept de document d’archives à l’aube du troisième millénaire, în ,,Archives” , vol. 27, 
no. 4, 1996, p. 6. 

Vu la charge négative1 que contiennent les termes archives, archiviste et archivistique, plusieurs refusent de 
les appliquer à l’ensemble de nos interventions. Ils ne les acceptent que pour parler de l’organisation des archives 
définitives. Ces derniers proposent les termes documents, gestionnaires de documents et gestion de documents, quand 
ils veulent signifier la partie de l’archivistique qui s’intéresse à la valeur primaire des archives. Ils font ainsi une 
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traduction littérale de records, records managers et records management pour désigner respectivement l’objet, le 
professionnel et la  discipline. Malheureusement, en Français, cette terminologie, qu’on dit moins entachée par les 
préjugés négatifs, pose plusieurs problèmes.  

D’abord les expressions gestionnaires de documents et gestion des documents s’appuient sur un terme lui-
même inapproprié pour désigner l’objet de l’intervention: le document. En effet, le mot français documents – pas 
plus d’ailleurs que l’expression documents administratifs – ne traduit pas la même réalité que le mot anglais records 
qui recouvre la notion d’institutionnel ou d’organique2. Pour signifier la même réalité, le mot document doit 
nécessairement être jumelé au mot archives.  

De plus, les mots gestion et gestionnaire ne rendent pas la mission de conservation qu’on retrouve dans les 
mots archivistique et archiviste. Gestion (action ou manière de gérer, d’administrer, de diriger, d’organiser quelque 
chose...) et gestionnaire sont des termes beaucoup plus neutres centrés sur les aspects d’organisation des activités 
administratives d’une institution. 

Enfin, il y a cette impossible équivalence entre le mot français archives et le terme anglais archives. En 
Anglais, archives renvoie à la notion de valeur secondaire et de conservation permanente alors que l’acception la plus 
répandue du mot français archives signifie l’ensemble des documents quelle que soit leur date ou leur nature ... 
générés par une personne physique ou morale dans le cadre de ses activités3. Bref, en Français, le mot archives 
recouvre la même réalité que les mots records/archives en Anglais. 

 

 Din punctul nostru de vedere, termenul nu reflectă cu adevărat ideea conţinută de record. 

Mai presus de orice, record  se referă la documente curente/semi-active; puţini creatori au în vedere 

faptul că documentele pe care ei le gestionează sunt „documente de arhivă”. În plus, aşa cum vom 

vedea, transformarea unui document în „record” are şi implicaţii juridice, pe care conceptul de 

document de arhivă nu le conţine. Din acest punct de vedere, suntem de acord cu arhiviştii francezi, 

care notau că „…formula americană, unde archives (documente care şi-au pierdut utilitatea curentă) 

şi records (documente de utilitate curentă) sunt de o manieră clară disjunse prin lege poate avea 

avantajul de a caracteriza mai bine competenţa arhiviştilor prin comparaţie cu cea a creatorilor de 

documente”F

7
F. Având în vedere aceste consideraţii, noi am propus pentru limba română termenul de 

„document oficial”F

8
F. Folosirea acestei formule în limba română considerăm că reflectă atât valoarea 

juridică (este un document oficial al unei organizaţii, deci aparţine organizaţiei respective), cât şi 

sensul comun (document). Remarcăm însă alte două nuanţe. Pe de o parte, în arhivistica de limbă 

engleză există şi conceptul de „oficial record” (adică într-adevăr, document oficial), definit drept 

acel document care îşi are originea într-o structură a organizaţiei, iar acea structură îşi asumă 

răspunderea pentru elF

9
F. Considerăm însă că sensul este apropiat de cel din limba română, propus de 

noi. În al doilea rând, în limba română există conceptul de act, definit drept „un document care a 

primit număr de înregistrare”. Dat fiind, aşa cum se va vedea mai jos, că nu obligatoriu toate 

                                                 
7 La pratique archivistique francaise, Paris, 1993, p. 22–23. 
8 Bogdan-Florin Popovici, Contribuţii la analiza conceptului de document şi implicaţiile sale în prelucrarea arhivistică, 
în „Anuarul arhivelor mureşene”, p. 39-43. 
9 E-mail trimis de E. Fairfax către HURECMGMT-L@LISTS.UFL.EDUUH, sub titlul Re: "Official Record" definition, în 
data de 28 decembrie 2005: „The official record is the record that originates in the office of record, and the office that 
has assigned responsibility for it. Usually this has to do with the funtion of each office and the records arise from that 
function. For example, accounting records arise in the accounting department and since they have responsibility for 
tracking the accounting, the records that pertain to that function, they generally originate or require, and are 
subsequently responsible for. Retention schedules generally cannot operate effectively without these assigned 
responsibilities of function and office of record. Many "official" records that predate an effective records management 
program are incomplete, and therefore it is important to know where secondary copies reside or who has responsibility 
for them”. 
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records-urile trec prin registratură, rezultă că actele sunt records, dar nu toate records sunt acte, 

cum arată figura 1. Altfel spus, cu un termen preluat de la arhivistul canadian Carol Couture, 

records sunt documentele care conţin informaţii organice.  

 

 Carol Couture, Le concept de document d’archives à l’aube du troisième millénaire, în ,,Archives” , vol. 27, 
no. 4, 1996, p. 10. 

,,Tous les membres de l’organisme ont besoin d’information pour remplir leurs fonctions respectives. Ils se 
procurent l’information requise soit à l’intérieur, soit à l’extérieur de l’organisme. Cette information peut être verbale 
ou consignée sur un support tels, par exemple, le papier, la disquette d’ordinateur personnel, la bande magnétique, la 
bande vidéo, le disque optique ou le microfilm. Elle peut être ou organique c’est-à-dire élaborée, expédiée ou reçue 
dans le cadre de la mission de l’organisme, ou non organique, c’est-à-dire produite en dehors du cadre de cette 
mission. La production d’informations organiques consignées donne naissance aux archives de l’organisme. En effet, 
sous ce vocable sont regroupés tous les documents et l’information qu’ils contiennent, peu importe leur support et 
leur âge, produits et reçus par l’organisme dans l’exercice de ses fonctions. Citons à titre d’exemple les directives, les 
rapports, les statistiques, les études, les recherches, les plans et devis, les états financiers, les procès-verbaux, les 
contrats, les dossiers de clients, les dossiers de personnel, etc. Ces documents peuvent se retrouver en entier ou en 
partie à tous les postes de travail de chacune des unités de l’organisation. L’information non organique, pour sa part, 
existe souvent dans les postes de travail mais aussi à la bibliothèque ou au centre de documentation, sous la forme de 
publications (livres, littérature grise, périodiques, catalogues, etc.), de banques de données ou de dossiers 
thématiques. Ainsi peut être circonscrite la place qu’occupent les documents d’archives dans l’information. (Annexe 
1) La distinction faite ici entre l’information consignée organique et l’information consignée non organique permet 
de situer les documents d’archives dans ce vaste ensemble qu’est l’information, de préciser davantage leur contenu et 
de garantir les spécificités de l’archivistique en identifiant clairement ce qui distingue son objet de celui des autres 
spécialités du monde de la gestion de l’information. 

 

 

Fig. 1 Raportul dintre document/act /record 
 

 
Din punct de vedere arhivistic, diferenţierea operată mai sus are implicaţii majore în 

activitatea de prelucrare a documentelor. Aşa cum arătam mai sus, în cadrul unei organizaţii 

creatoare de arhivă există documente, dar numai o parte a acestora sunt documente de arhivă. În 

opinia noastră, ar trebui să avem în vedere această realitate, deoarece ea există în mod obiectiv, iar 
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simplul concept de înregistrare al documentelor nu asigura identificarea cu precizie a documentelor 

de arhivă create de o instituţie. Exemplele pot fi numeroase: în dosarul de presă al unei instituţii se 

vor aduna, alături de comunicatele oficiale, şi tăieturi din ziare, fotografii etc. documente care 

rareori vor trece pe la registratura instituţiei, dar care formează o sursă importantă, şi uneori 

esenţială, în evaluarea istorică ulterioară a sursei de declanşare a unei anumite acţiuni din partea 

organizaţiei. La fel, lucrările scrise la examene, nu vor avea număr de înregistrare, dar ele se vor 

păstră un număr de ani, sunt prezente în nomenclatorul arhivistic al organizaţiei, deci sunt 

documente de arhivă. Aceste câteva exemple consider că sunt suficiente pentru a justifica o 

încercare de delimitare, în rândul ansamblului documentelor unei organizaţii, a celor care au 

caracter de documente de arhivă.  

 

Ca cea mai clară departajare, momentul în care un document devine un document de arhivă, 

este atunci când el trece de la cel care a întocmit respectivul document în proprietatea organizaţiei.  

 

 PRO, Management, appraisal and preservation of electronic records, vol 2: Procedures, 1999. 
„Declararea unui document ca fiind document oficial (record) este punctul de tranziţie în care acel document trece 
oficial în proprietatea organizaţiei. Odată desemnat ca record, documentul nu mai este administrat de creator, ci de 
organizaţie, ca parte a resurselor sale informaţionale. Odată declarat un document ca fiind oficial, el nu mai poate fi 
modificat — este definitiv (…) 
Considerând cadrul unei organizaţii, este necesară distincţia între:  

 Spaţiul de muncă personal, conţinând documente personale şi schiţe de proiecte 
 Spaţiul de lucru de grup/echipă, cuprinzând proiecte în lucru şi documente de discuţie  
 Spaţiul de lucru al organizaţiei, conţinând documente finalizate şi documente oficiale (records) 

Un document obişnuit va trece prin fiecare din aceste spaţii de lucru în timp ce se transformă într-un 
document oficial al unei organizaţii în funcţie de situaţia specifică fiecărei organizaţii. Astfel, un departament va 
aplica politica sa proprie stabilind limitele în care asemenea documente sunt considerate o resursă de informaţii a 
organizaţiei: unii pot considera că toate documentele sunt documente oficiale ale organizaţiei, la orice nivel, alţii vor 
restrânge această situaţie la anumite categorii de documente.”  

 
 

După cum este cunoscut, nu caracterul de copie sau original este cel important în stabilirea 

termenului de păstrare şi în definirea ca document de arhivă al unei organizaţii: de pildă, pentru 

documentele ieşite, se păstrează copia; mai multe copii ale aceluiaşi ordin pot fi şi ele documente de 

arhivă, în măsura în care fiecare în parte serveşte unui scop distinct (deci sunt destinate să fie 

arhivate în dosare distincte). Unii arhivişti au întocmit chiar un chestionar menit să faciliteze 

stabilirea caracterului de document de arhivă pentru documentele unei organizaţii:  

 Organizaţia a solicitat crearea sau trimiterea şi păstrarea documentului?  

 Documentul a fost folosit pentru desfăşurarea activităţii organizaţiei? 

 Dacă documentul este un proiect sau un document preliminar, creat pentru circuit 

intern sau pentru scop similar, conţine informaţii unice care explică anumite 

formulări ale unor politici şi decizii semnificative? 
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 Documentul a fost distribuit către alte structuri pentru consultări şi aprobări? 

 Documentul a fost îndosariat? 

 Documentul este o parte a unui sistem de gestiune a documentelor digitale al 

instituţiei? 

 Documentul este inclus într-un dosar cu poziţie nomenclator?F

10 

După Arhivele Naţionale ale SUA, analiza de stabilire a caracterului de document de arhivă trebuie 

să urmărească următoarele aspecte:  

• Crearea: a fost documentul creat sau primit de un angajat al organizaţiei, în timpul de lucru, 

cu materialele organizaţiei, şi pe cheltuiala organizaţiei? Dacă nu, atunci documentul nu este 

document de arhivă al organizaţiei. Dacă da, atunci poate, sau nu să fie document de arhivă, 

în funcţie şi de alte criterii. 

 Conţinutul: documentul conţine informaţii despre activitatea organizaţiei sau despre 

probleme personale ale angajatului? Dacă nu, probabil că nu este document de arhivă. 

Conţine atât informaţii personale, cât şi oficiale? Dacă sunt informaţii referitoare la 

organizaţie, statutul de document de arhivă poate depinde şi de alte consideraţii. 

• Scop: a fost documentul creat pentru a servi activităţii instituţiei? Dacă da, atunci probabil 

este un document de arhivă, în funcţie şi de răspândirea şi folosirea sa de către ceilalţi 

angajaţi. A fost creat doar pentru uzul personal al angajatului? Atunci nu este un document 

de arhivă.  

• Răspândirea: documentul a fost distribuit şi altor angajaţi, ca un document oficial? Dacă 

da, atunci este un document de arhivă.  

• Folosirea: Angajatul sau angajaţii folosesc documentul pentru a-şi desfăşura activitatea în 

cadrul organizaţiei? Materialele documentare aduse în organizaţie pentru scop de informare 

nu devin documente de arhivă doar pentru că se referă la subiecte oficiale sau pentru că 

influenţează munca angajatului. Cu toate acestea, dacă angajatul se bazează pe aceste 

materiale pentru a îndeplini activitatea organizaţiei, sau dacă alţi angajaţi folosesc materialul 

pentru a servi scopurilor instituţiei, atunci materialele sunt cel mai probabil documente de 

arhivă.  

                                                 
10 NARA, Documenting Your Public Service, Washington, 2000 (versiunea electronică). 
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• Păstrarea: documentul se află într-un dosar al organizaţiei sau se păstrează în posesia 

angajatului? Dacă e într-un dosar, atunci probabil că este document de arhivă, dacă nu, 

statutul său depinde şi de alte consideraţii.  

• Selecţionarea: documentul apare într-o poziţie a nomenclatorului? Dacă, da, documentul 

ţine de arhiva instituţiei. Dacă angajatul este liber să distrugă respectivul document, la 

liberul său arbitru, înseamnă că documentul nu aparţine arhivei instituţiei.  

• Controlul: a încercat organizaţia să exercite „controlul instituţional” asupra documentului 

prin emiterea de directive de păstrare şi selecţionare? Dacă da, atunci documentul este cel 

mai probabil un document de arhivă.  

• Separarea: Pot fi separate în document informaţiile organizaţiei de cele personale? Dacă da, 

secţiunea referitoare la informaţiile oficiale trebuie extrasă din document şi clasată în 

dosarele organizaţiei.  

 

 TEMĂ DE CONTROL 

Exemplificaţi categorii de documente care sunt şi care nu sunt documente oficiale în cadrul unei 

organizaţii. Căutaţi acele categorii care, în funcţie de anumiţi factori, pot fi sau nu documetne 

oficiale.  

 

 

Pe de altă parte, documente potenţial existente într-o organizaţie, dar care nu ar trebui 

incluse în categoria „de arhivă”, pot fi următoarele: 

 Copii de informare după corespondenţă, ordine, formulare sau alte documente pe baza 

cărora nu se înregistrează sau se bazează nici un fel de acţiune administrativă.  

 Notiţe şi afişe de semnalare  

 Duplicate după documente, păstrate în acelaşi dosar 

 Copii ale documentelor printate sau prelucrate, pentru care există documentaţie completă, 

cum ar fi norme interne ieşite din uz sau care se referă la alt compartiment decât la cel în 

care se găsesc.  
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 Cataloage, oferte şi alt publicaţii primite de la alte organizaţii, şi prin care nu se cer nici o 

acţiune administrativă, şi nu sunt parte a unei activităţi în curs de desfăşurare 

 Obiecte de artă, artefacte, şi alte obiecte care nu au valoare de evidenţă.  

O categorie specială a documentelor care nu sunt documente de arhivă o reprezintă 

documentele personale ale angajaţilor. Acestea ar putea fi definite ca materiale documentare 

aparţinând indivizilor, şi care nu sunt folosite pentru desfăşurarea activităţilor organizaţiei. Ele se 

referă strict la activităţi personale ale unei persoane, şi sunt folosite exclusiv pentru uzul personal. 

Se pot referi la domeniul de lucru al organizaţiei, dar ele nu sunt folosite pentru îndeplinirea 

activităţilor. Evident, aceste documente nu sunt proprietatea organizaţiei, ci a individului. Anumite 

documente din această categorie au în mod clar un caracter privat, şi sunt cu uşurinţă identificabile:  

 Materiale acumulate de o persoană înainte de intrarea în serviciul respectivei organizaţii şi 

care nu sunt folosite mai departe în desfăşurarea activităţilor organizaţiei. Exemplele include 

dosare anterioare de lucru, instrucţiuni de lucru şi însemnări.  

 Materiale aduse sau acumulate în birouri dar care nu sunt folosite pentru desfăşurarea 

activităţilor, şi care se referă exclusiv la problemele de familie ale persoanei, preocupări 

extraprofesionale, activităţi profesionale sau asociaţii particulare. Exemplele include 

corespondenţă particulară şi familială, documente privind activităţi de voluntariat ale 

persoanei, bibliografie de specialitate de la organizaţii profesionale, manuscrise şi proiecte 

de articole şi cărţi, aparţinătoare angajaţilor.  

 Materiale documentare referitoare la procesul muncii, cum ar fi jurnale, note, însemnări, 

agende personale, liste de întâlniri, care nu sunt pregătire, primite sau folosite în procesul de 

desfăşurare a activităţii organizaţiei. Deşi aceste materiale conţin informaţii referitoare la 

activitatea desfăşurată, ele sunt documente personale, dacă sunt considerate ca atare, şi 

servesc exclusiv scopurilor individuale (de pildă, ca notiţe şi observaţii personale asupra 

procesului muncii sau alte subiecte). Această categorie este cel mai dificil de deosebit de 

documentele de arhivă ale instituţiei, datorită conţinutului asemănătorF

11
F.  

După cum o demonstrează şi practică, angajaţii trebuie să aibă în vedere faptul că unele 

materiale documentare care par a fi personale se pot dovedi a fi de fapt documente de arhivă ale 

organizaţiei. Stabilirea statutului lor depinde de toate circumstanţele creării, păstrării şi folosirii. 

                                                 
11 NARA, Disposition of Federal Records: A Records Management Handbook, Washington, 2000 (versiunea 
electronică).  
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În încheiere, menţionăm şi alte două criterii de identificare a documentelor oficiale 

aparţinând unei organizaţii. Pe de o parte, planul de clasare al documentelor („nomenclatorul”) 

cuprinde documentele care se clasează de către o organizaţie, documentele care alcătuiesc fondul 

arhivistic, deci documentele oficiale ale respectivei organizaţii. Existenţa sau inexistenţa unui 

anume document în acest plan poate determina caracterul de record sau nu al unui document.  

Pe de altă parte, în ţările cu democraţie participativă, s-au adoptat legi privind liberul acces 

la informaţie. În majoritatea cazurilor, în aceste legi sunt clasificate ca fiind de interes public 

informaţii referitoare la „categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii”. Din 

acest punct de vedere, lista amintită ar trebui să reprezinte o modalitate de separare a documentelor 

obişnuite de documentele oficiale ale unei organizaţii publice (documentele produse reprezentând, 

în acest caz, tocmai documentele de arhivă din fondul organizaţiei).  
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Test de autoevaluare 

1. Definiţi conceptul de „document” şi comentaţi-l din perspectiva interesului arhivistic 

2. Definiţi conceptul de „record” şi caracteristicile sale. Precizaţi legătura între record şi fondul 

arhivistic.  

3. Când un document devine record? 

4. Care sunt criteriile de a identifica documentele oficiale dintr-o organizaţie? 

5. Ce grupe mari de documente personale (neoficiale) cunoaşteţi? 


