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Un element fundamental în istoria omenirii a fost invenția scrisului. Această afirmație, 
privită prin prisma celor de mai sus, referitoare la date şi informații, se explică prin ea însăşi: pentru 
ca datele şi informațiile să se poată acumula, şi să nu dispară odată cu cel care le-a adunat, deci 
pentru a tezauriza cunoştințele, este nevoie de o formă de „înregistrare”, de „captură” a acestora, 
care să permită cunoaşterii să învingă timpul. Aşa cum tezaurele se adună în lăzi, la fel şi informația 
trebuia să se adune în ,ceva’ care să le asigure perenitatea. Acel ceva a fost suportul. Că a fost 
tăblița de lut, că a fost piatra, că apoi a fost hârtia iar astăzi o bucată de plastic magnetizată, pentru a 
putea exista şi a depăşi clipa informația are nevoie de asocierea cu ceva material, are nevoie de 
concret. Atunci când avem de-a face cu o informație, care este plasată pe un suport, înseamnă că s-a 
născut documentul.  

 
Istoricul administrării documentelor 

 Documentele pot fi de mai multe feluri. Ele pot fi grupate în funcție de suport (pe piatră, pe 
hârtie etc.), pot fi grupate după tehnica de scriere (manuscrise, dactilograme), după informație 
(administrative, ştiințifice etc.). documentul, în starea lui inițială, ajuta la înmagazinarea informației 
pentru un scop viitor23. „The profession of keeper of records is as old as the first societal groups, 
because the need of a memory arises naturally in any organization”, susține Luciana Duranti24. În 
momentul în care societatea devine complexă, documentele se adună şi pot să nu mai reflecte doar 
nevoia unei persoane de rememorare a unei informații, ci nevoile unui grup de persoane sau a unei 
organizații; vorbim despre memoria colectivă. Se poate ca documentul să nu mai răspundă doar 
nevoii individuale, ci şi nevoilor mai largi, ale statului de pildă, față de activitatea unui individ sau a 
unei organizații. Şi cu cât devine societatea mai complexă, mai dezvoltată, cu atât informațiile sunt 
mai numeroase, şi cu atât producția documentară creşte25. Se poate spune chiar că nivelul de 
dezvoltare al unei societăți se poate măsura prin cantitatea de informație, respectiv de documente, 
pe care o produce26.  
 La fel ca în orice altă activitate umană, cu cât amploarea şi gradul de complexitate al unei 
activități creşte, cu atât este mai necesară specializarea personalului care se ocupă de respectivele 
activități. Ceea ce înseamnă că nivelul de dezvoltare, de care pomeneam mai sus, devine vizibil şi 
prin apariția şi proliferarea celor care trebuie să se ocupe de zestrea informațională din respectiva 
societate. Apariția custozilor depozitelor de informație (arhive sau biblioteci)27 marchează, aşadar, 
un anumit nivel în gradul de complexitate al civilizațiilor respective.  

Once upon a time there was a King who, to add lustre to his royal title, wanted it preceded by his 
professional title. It was the end of the fourth millennium before Christ; the King was Anam of Uruk 
in Mesopotamia, and his previous occupation was keeper of the records, or ... records manager. To 
call records managers the keepers of records in Mesopotamia, Egypt, Greece, Rome, and throughout 
Europe until the French Revolution may be inappropriate, because it imposes our categories on earlier 
times, but it indicates precisely their functions in the light of our own division of labor. In fact, the 

                                                            
23 Teoreticienii şi observatorii arhivelor moderne au o perspectivă relativ diferită de această prezentare „ideală” a 
legăturii între importanța informației şi suport; Vezi T.R. Schellenberg, Modern records, Chicago, 1956, p. 38-39 (în 
continuare, Schellenberg, p….); Pekka Hentonnen, Media selection and archival appraisal, în „Atlanti”, Trieste, vol 18 
(2008), p. 297–303. 
24 Luciana Duranti, The Odyssey Of Records Managers. (Part 1: From The The Dawn Of Civilization To The Fall Of 
The Roman Empire) în „Records Management Quarterly” (iulie 1989), versiune electronica la 
www.accessmylibrary.com (accesat 28.10.2008). în continuare, Duranti 1. 
25 http://scratchpad.wikia.com/wiki/History_of_Archives%2C_Recordkeeping%2C_and_Records  
26 Vezi şi Schellenberg, p.35. 
27 Există o frapantă, şi în acelaşi timp amuzantă, dispută. Manualele de biblioteconomie şi cele de arhivistică folosesc de 
multe ori aceleaşi exemple antice pentru a demonstra vechimea bibliotecilor, respectiv a arhivelor. N intrăm aici în 
polemică, dar elementul definitoriu pentru separarea „depozitelor de informații” se referă la sursa materialelor 
adăpostite: dacă este vorba de documente produse direct în procesul guvernării sau al desfăşurării unei activități de către 
cel care patronează respectivul depozit de informații, discutăm despre o arhivă; dacă este vorba de colectarea de 
informații, din surse producătoare diverse, cu scop de centralizare şi eventual de diseminare a informației, discutăm 
despre biblioteci.  



ancient keepers of records worked solely on behalf of those who had created the records, and, 
"buttressing claims of right, privilege, and jurisdiction, they stood guardian over the arsenals of law 
and administration." It was a vital function, and those who were entrusted with it followed in rank the 
King and the High Priest, but preceded them in knowledge, which had to be proportionate to their 
responsibility. This is why Anam of Uruk did not renounce his title of keeper of the records when he 
rose to the highest office: he wanted to maintain the intellectual distinction given him by his previous 
profession.28 

Perioada evului mediu a moştenit — în guvernare şi în producția de mărturii — tradiția 
latină — ca sinteză a antichității, care a fuzionat cu practicile popoarelor „barbare”29.  

Barbaric actions and transactions were based on formalities, that is, on the accomplishment of 
determined symbolic acts in front of an assembly. On the contrary, in the Roman world, the written 
document was considered to be the most authoritative attestation of the will of the parties. While in 
the territories occupied by barbarians the judicial structure regulated all the relationships, in those 
occupied by the Byzantines the attestation of actions and transactions was entrusted to scribes expert 
in law, who assumed various names: tabelliones, forenses, scriniari, curiales. These scribes formed 
corporations in which the art of compiling documents passed from the seniors to the juniors. The 
closed character of those corporations determined the formation of special types of script and 
documentary forms, because only their members had the right to compile documents.  
In the barbaric areas, the transactions took place in front of a judge. The debate between the parties 
ended in an agreement, which was equivalent to a sentence or order, and a notarius wrote down the 
proceedings that had to be subscribed by the judge. 

Această sinteză a condus, după L. Duranti, la conturarea câtorva practici diplomatice. Astfel, 
un prim model ar fi cel al tradiției notariale a Statului, a curții princiare.  

It is significant that the first courses of study ever offered in the university were in law and records 
management, but law only as a function of records management.  

Un al doilea model (în zona Europei occidentale, am adăuga noi) este cel al bisericii catolice. Aici 
s-au dezvoltat practici diplomatice specifice, dar şi practici de evidență, păstrare şi selecționare a 
documentelor.  
În fine, un al treilea model este cel al oraşelor-stat (Duranti se bazează pe modelul italian).  

The Italian city states had democratic governments which, by the thirteenth century, had enunciated 
the principles of freedom of information and publicity of records. This led to a phenomenon well 
known in North American government agencies, a great preoccupation with an efficient management 
of the records allowing easy retrieval, and with an appraisal of the records which did not compromise 
the right to information of the citizens. 

Administrația orăşenească a dezvoltat sisteme de organizare a documentelor, registratură, mijloace 
de protecție a documentelor prin transcriere (cartulariile), tehnici de selecționare.  

Perioada modernă (în Europa Occidentală), cu statul absolutist, duce la o creştere a 
producției de documente în administrație şi economie, o proliferare a creatorilor şi deținătorilor de 
documente . 

Various states in fact proceeded to the establishment of public repositories (with the functions of 
modern records centres) where all original notarial deeds had, by law, to be filed, classified, and 
indexed. In some documents describing the creation of such repositories there is mention of collective 
interest, but the real purpose was fiscal, namely documentation on the properties of the subjects. With 
the development of social activities on the part of the states, hospitals, pawnshops, universities, banks 
and charitable institutions assumed bureaucratic structures regulated, controlled and protected by the 
states, which imposed upon them their records making and keeping systems. Thus, in each state of 
Western Europe, many institutions produced records in a systematic way and, being accountable for 
their activities to the monarchy, maintained them according to the methods used in the government 
bureaucracy, which represented an evolution of those of the church and of the Holy Roman Empire.  

Toate acestea au condus la apariția unei literaturi specializate în tehnicile de creare şi păstrare a 
documentelor30.  

This literature stemmed from both practical and cultural needs. It was directed to records creators, to 
make them sensitive to the value of records and to propose methods of maintenance and description 

                                                            
28 Duranti 1. Despre„sacralitatea” celui care are grijă de documente, vezi şi E. Ketelaar, Archival Temples, Archival 
Prisons: Modes of Power and Protection în Archival Science, 2 ( 2002), p. 233–237.  
29 Desigur, această abordare nu este una comprehensivă, ci se limitează la sfera civilizației occidentale. Din acest punct 
de vedere, studiul are limitele sale, care însă, considerăm că nu afectează în ansamblu  
30 Al. Tămaş, Evoluția concepțiilor arhivistice străine de la apariția lor până în secolul al XIX-lea, în Ştefan Meteş la 
85 de ani, Cluj-Napoca, 1977, p. 199. 



which could facilitate the immediate retrieval of the records by the creator, for his own needs or for 
those persons who had received special permission to consult them for well defined reasons and under 
the supervision of the creator. It was a literature on records management. Although the various titles 
contain the term archives, it was used in the European sense (all records since creation)31. 

Ceea ce este de remarcat în această prezentare este că organizarea documentelor, grija față 
de „activitatea arhivistică” nu era generată decât de motive practice. Documentele se aflau la 
creatorii lor sau la organizații mai mult sau mai puțin publice, are adunau documente cu un scop 
precis („locuri de încredere”). Ele serveau scopurilor creatorilor de documente şi nu aveau un scop 
ştiințific, cultural. Totul era administrare de arhive la creatori (records management). În momentul 
în care nevoile proprii sau obligațiile de răspundere legală încetau, se putea proceda la aruncarea 
documentelor. Această abordare se va schimba odată cu Revoluția franceză.  

După 1789, Franța, care ulterior a fost model pentru mai multe state, a simțit nevoia să 
elimine din instituțiile sale documentele de care nu mai era nevoie în mod curent, dar, în egală 
măsură, a ținut să evite și distrugerea lor — deoarece erau mărturii ale trecutului. Soluția de 
compromis a fost înființarea unei instituții — Arhivele de stat, care să asigure păstrarea 
documentelor  care nu mai erau necesare administrației şi liberul acces spre cercetare. Documentele 
care încă erau utile practicii administrative rămâneau la instituțiile creatoare, şi nu erau accesibile 
publicului.  

Materialul documentar cu caracter istoric, destinat cercetării, a fost desigur încredințat unor 
persoane cu pregătire academică (arhivişti). Deşi termenul nu era nou şi denumirea se aplica înainte 
funcționarilor din instituțiile creatoare de documente, „noii arhivişti”  s-au văzut în fața utilizării 
unor noi metodologii şi a îndeplinirii unor noi funcții. Căci, într-o primă fază, arhiviştii au trebuit să 
organizeze arhivele, iar în lipsă de altceva au început să folosească metodele de la creatori (records 
management) propovăduite de lucrările apărute, fără să remarce diferențele de scop şi funcție. 

They did not realize that those systems were appropriate for the records maintained and used by the 
creator, but their superimposition on inactive records which were transferred to historical archives 
with their own original arrangement given them by their creator, could only cause havoc, and did for a 
time. 
„…ei au încercat să introducă şi în arhive o ordine rațională, general valabilă, bazată nu atât pe 
experiență, ci pe scheme prestabilite… Deşi… n-au ajuns la o concluzie acceptată de toți, ei sunt 
totuşi de acord cel puțin asupra unui punct şi anume asupra rolului primordial al arhivarului. Dacă o 
arhivă trebuie întocmită în conformitate cu un principiu aprioric formularea şi aplicarea unui astfel de 
principiu este în competența deplină a arhivarului… [Pe parcursul unui secol, însă, s-a constatat că] 
cel mai bun principiu de ordonare a unei arhive este cel pe care îl oferă ea însăşi”32. 

Ca urmare a acestor modificări, puterea şi statutul celor care lucrau în cadrul creatorilor de 
documente (records managers) au scăzut considerabil, prestigiul lor nu se putea compara cu cel al 
„savanților” din Arhivele de stat. Acest lucru a fost favorizat şi de curentele culturale ale epocii. 
Dacă în secolele 17–18, iluminismul s-a concentrat pe rațiune, ordine, sisteme de ordonare, 
romantismul a pus accent pe mărturiile trecutului şi pe exploatarea lor, „în disprețul 
«sofisticăreniilor» birocratice”33. Mai mult, industrialismul economic, cu standardizarea şi 
sincronismul, care a contribuit poate şi la ideile statului atotputernic, birocratic şi centralist, lăsau, 
cel puțin teoretic, puțin spațiu pentru inovații şi personalizări. Ca urmare, în timp, practicile 
birocratice au fost culese în coduri sau proceduri, uneori chiar în legislații, iar lucrurile păreau a fi 
rezolvate, în practica administrativă, pentru a merita o atenție deosebită. Practic, registratura, 
clasificarea, organizarea documentelor nu păreau a avea vreo componentă intelectuală 

                                                            
31Luciana Duranti, The odyssey of records managers. (From the Middle Ages to Modern Times) (part 2) în „Records 
Management Quarterly” (octombrie 1989), versiune electronica la www.accessmylibrary.com (accesat 
28.10.2008). în continuare, Duranti 2.  
32 Tamaş, op.cit., p. 199–200. Denunțul ordonării pe principi ,,raționale”, de cercetare, şi la Charles Kecskeméti, The 
Professional Culture Of The Archivist, în Ch. Kecskeméti, Sovereignty. Disputed Claims.Profesional Culture. Essayes 
on Archival Policies, Bruxelles, 2000, p. 174 (în continuare, Kecskeméti, Professional…). 
33 Duranti 2. Vezi şi Michael Duchein, L'historie des archives européennes et l'évolution du métier d'archiviste en 
Europe, in M. Duchein, Etudes d'archivistique (19571992), Paris, 1992, p. 75–76. Ch. Kecskeméti explica o anume 
indiferență chiar şi în prezent față de producția documentară şi printr-un „devastator silogism”: „Birocrația e hârtie; 
arhivele sunt hârtie deci, arhivele sunt birocrație” (Kecskeméti, Professional…, p. 175). 



semnificativă. S-a considerat că administrația funcționează continuu şi uniform, că nu este nevoie 
de inovații, iar o actualizare a metodelor şi practicilor nu este necesară, în ciuda multiplicării unor 
funcții şi activități, a dezvoltării de noi structuri administrative or ca efect al impactului unor 
tehnologii34. A scăpat din vedere faptul că o creştere a populației comparabilă cuc ea pe care a 
cunoscut-o omenirea din sec. 18 încoace duce la o creştere corespunzătoare a activității 
guvernamental-administrative şi, implicit, la o creştere a producției documentare — ce ar trebui 
administrată corespunzător. Puținele voci care nu au fost de acord cu ignorarea tehnicilor de 
administrare a documentelor la creatori au aparținut arhiviştilor din arhivele istorice, care au început 
să primească materiale neordonate şi neinventariate corespunzător.  
Ca urmare,  
 

the archivist-records managers started to be and still are appointed solely on the basis of their ability 
to read and write, and became one of the lowest categories in the hierarchy of public service and 
private business. 

Un model cumva diferit de cel european continental s-a dezvoltat în Anglia. Aici, sisteme de 
înregistrare a documentelor „guvernamentale” pot fi identificate încă din sec. XII, cu scop de a 
asigura ordonarea şi de demonstrare a autenticității. Acest sistem a fost folosit până spre sfârşitul 
secolului XVIII, când creşterea puternică a cantității de documente a făcut imposibilă administrarea 
eficientă a acestora cu un sistem centralizat; se va trece la un sistem de organizare a dosarelor pe 
subiecte; se consideră că este începutul unui sistem modern de records management35. În acelaşi 
sens, la 1838, se înființează Public Records Office (Oficiul pentru documentele publice), moment 
determinat de starea în care se găseau arhivele publice la organismele guvernamentale creatoare de 
documente36. cu toate acestea, tradiția libertății şi autonomiei a făcut ca interesul pentru o politică 
coordonată a statului față de păstrarea arhivelor istorice să nu fie aplicată37. Nu există aici funcții 
arhivistice la nivelul guvernului, nu există o politică arhivistică națională, şi nici standarde naționale 
în domeniu. Şi, element important, nu au existat demarcări clare între biblioteci şi arhive, şi ca 
urmare nu au fost elaborate programe de pregătire specifice pentru arhivişti38. Acest model a fost în 
bună măsură exportat în toate coloniile britanice.  
 Ch. Kecskemeti a observat cu subtilitate existența unei diferențe între sistemul de arhive 
NAționale — inaugurat de francezi, şi sistemul britanic. Implicațiile sunt mai largi:  

„de la începutul funcției arhivistice naționale, s-au dezvoltat abordări divergente asupra obiectivelor 
sale: păstrarea tuturor mărturiilor trecutului sau doar ale celor produse de serviciile publice? 
Abordarea continentală, în toate variantele sale, a fost influențată de experiența de pionierat franceză, 
care includea în memoria națională, alături de documentele de proveniență publică, arhivele bisericii 
sau alte arhive naționalizate prin legislația revoluționară…. Anglia adoptat pentru o altă concepție de 
construire a arhivelor. A fost mai puțin ambițioasă cu respectarea limitelor jurisdicției arhivistice de 
Stat, dar mult mai  completă în implementare. Noua funcție (arhivistică) a Statului a fost limitată la 
documentele crete de ministere şi Curtea regală de justiție, dar nici uneia dintre aceste agenții şi curți 
nu le-a fost dat dreptul de a rămâne perpetuu custozi ai propriei memorii39.  

Evoluția arhivistică din Statele Unite a avut o evoluție diferită față de continent, păstrând 
însă, în multe aspecte, amprenta culturală britanică. „America de nord colonială nu avea mari 
acumulări de documente care să fie transferate către arhivele instituționale, atunci când țara a 

                                                            
34 Duranti 2. 
35 David O. STEPHENS, Records management in the United Kingdom: Part I—Historical developments în „Records 
Management Quarterly”, (oct 1995), versiune electronică la www.FindArticles.com (accesat 12.12.2008). 
36 Schellenberg, p. 5-6. 
37 Nu e surprinzătoare, în acest context, perspective autonomiei totale a creatorului documentelor şi a 
neintervenționismului arhivistului, promovată de H. Jenkinson.  
38 Kecskeméti, Professional…., p. 180. 
39 Charles Kecskeméti, Integration Of Separated Archives For The Preservation Of National Memory, în op. cit, p. 341 
(în continuare, Kecskeméti, Integration…). De subliniat precizarea autorului: ,,…este clar că în domeniul profesiei 
noastre nu există două situații naționale identice. Fiecare din ele este modelată de o combinație unică a unui spectru larg 
de factori… Cu toate acestea, privit în trăsăturile esențiale, toate aceste extrem de variate situații pot fi clasificate în 
conformitate cu afinitățile față de unul din cele două modele referitoare la competențele autorilor arhivistice naționale” 
(p. 341–342).  



devenit independentă”40. Americanii nu au avut o tradiție de respectat şi ca urmare dezvoltarea 
birocratică s-a făcut pragmatic, bazată pe nevoile specifice. Pe de altă parte, caracterul 
descentralizat şi concepția juridică a dreptului cutumiar (common law) de tip anglo-saxon, opusă 
centralismului şi uniformității sistemului european continental (civil law) au generat un context 
instituțional mult mai flexibil şi mai inovator, mai adaptat nevoilor instituționale specifice41. Acest 
lucru nu înseamnă însă că documentele au avut o viață mai bună. Încă din 1810, o comisie 
parlamentară a descoperit documentele publice „într-o mare dezordine şi expunere; şi într-o situație 
nici sigură, nici onorabilă pentru națiune”42. În plus, bibliotecile au jucat un rol important în 
colectarea mărturiilor istorice, astfel încât tradiția prelucrării de documente cu valoare istorică, în 
SUA, are o puternică bază în practica de bibliotecă43.  

,,As a natural phase in the evolution of a new country, the moment had come in which 
American people needed to strengthen their sense of nationhood by discovering the history of their 
common effort in building the country, assessing their achievements, deciding what remained to be 
done. They looked for the sources of their history, or what was left of them in basements, attics, 
warehouses, and collected them in centralized archival institutions. Few records had survived, but they 
were all the more precious because of their rarity”.44 
„Custodia instituțională a materialului arhivistic a fost organizată peste mai bine de un secol, la 
presiunea bibliotecarilor, istoricilor şi cetățenilor cu sprijinit de anticari, pentru unicul scop de 
cercetare, fără a păstra în mod necesar în proprietate publică proprietatea documentelor create de 
activitățile organismelor publice:45.  

 Aceste realități, la care s-a adăugat dezvoltarea documentară haotică, lipsită de proceduri şi 
sisteme au condus, într-un spațiu de aproape 150 de ani, la imposibilitatea de a administra imensul 
material documentar generat de instituții. În 1934 au fost fondate Arhivele Naționale ale SUA 
(NARS), care a avut sarcina de a prelua documentele produse de agențiile guvernamentale 
americane. Atât datorită schimbărilor puternice din deceniul 4 din SUA, cât şi din cauza enormei 
maşini de război activată în deceniul următor, cantitatea de documente nu mai putea fi controlată iar 
activitatea guvernamentală nu se mai putea desfăşura corespunzător aşteptărilor. În 1943, NARS a 
elaborat prima listă de termene de păstrare, care a fost susținut şi de Legea de dispoziție a actelor. 
La sfârşitul anilor 1940, preşedintele Truman a însărcinat comisia Hoover cu analiza organizării 
ramurilor executive ale guvernului SUA şi, în cadrul acesteia, s-a constituit Grupul Operativ asupra 
Administrării Muncii de Birou, prezidat de Emmett J. Leahy, considerat în urma activității sale în 
această Comisie drept „părintele fondator al RM”. Comisia a promovat o lege care definea pentru 
prima dată în legislația federală termenul de RM, şi a cerut ca fiecare agenție federală să îşi 
stabilească un program activ şi continuu de administrare a actelor46.. Din acest motiv, una din 
lucrurile de referință în literatura americană de RM consideră că „guvernul federal a «inventat» 
RM, a conceput şi a implementat multe din conceptele cheie, şi a servit ca model pentru copierea sa 
la scară națională de către sectorul privat şi de nivelele inferioare ale administrației”47. L. Duranti, la 
rândul ei, susține:  

,,Ironically48, the incentive for the change did not come from within the organizations producing 
records, but from the outside, from those institutions the creation of which had determined in the 
nineteenth century the split between current and non-current records and the decline of the attention 
for records management, the archives… In the middle of this century, the production of records 
became overwhelming and to preserve everything appeared to be an impossible task. Selection was 

                                                            
40 Kecskeméti, Professional..., p. 179. 
41 Duranti 2. 
42 Schellenberg, p. 7. 
43 Vezi Kecskeméti, Professional…, p. 178-179. 
44 Duranti 2. 
45 Kecskeméti, Professional…, p. 179. 
46 M. Robek, G. Brown, D. Stephens, Information And Records Management: Document-Based Information Systems, 
ed. 4, 1996, p. 21. 
47 Robek, Brown, Stephens, op. cit., p. 20. 
48 Nu este, de altfel, singura ,,ironie”; Cu o anumită superioritate (plină de invidie, am adăuga), autoarea franceză D. 
Armelle scria: ,,e interesant de remarcat paradoxul istoric al RM: s-a născut cu scopul de a administra o inflație 
documentară fără precedent, într-o țară fără trecut, din istoria recentă” (D. Armelle, Le Records management, Paris, 
2003, p. 41, versiune electronică la www.cepid.com, mai 2008). 



necessary. But, how to make a selection of material about which nothing else than the creator is 
known and sometimes not even that? The rest of the story is well known: North America 
reinvented the records manager”. 
Influenta americana a fost determinanta in domeniul organizarii documentelor produse de 
administratiile publice.... Obiectivul principal al unor asemenea recomandari [ale Comisiei Hoover] 
era acela de a limita la sursa mare productie de documente si de  asigura o mai mare eficacitate 
administrtiva. Ele au permis aparitia, pe piata muncii, a unei noi specializari, RM, si a noi specialisti, 
RMri49.  

 Referitor la cele două modele de arhive naționale şi de regimuri ale adminsitrării 
documentelor şi arhivelor, acelaşi Ch. Kecskemeti citat anterior făcea o serie de aprecieri, pe care le 
redăm in extenso:  

,,Chiar dacă jigneşte amorul nostru profesional, trebuie să acceptăm faptul că cele două 
modele nu sunt la fel de adaptabile unor noi circumstanțe. Doar «modelul englez» este compatibil cu 
cerințele arhivistice ale erei informației în devenire. Această declarație poate părea excesivă şi 
nerezonabilă, dar este bazată pe fapte.  

În UK, SUA, Australia, Canada, Olanda, Elveția şi Germania şi probabil în alte câteva țări 
aparținând «modelului englez», autoritatea de arhivă națională s-a ocupat c succes de noile provocări 
administrative, de cercetare, tehnologice şi chiar de mediu. Ele au câştigat un statut îmbunătățit şi şi-
au sporit greutatea în guvern prin intermediul noii legislații. De vreme ce grupurile de arhive sensibile 
politic se află sub controlul lor după transfer, ele sunt în poziția de a implementa reguli de acces la 
nivel legislativ de o manieră coerentă. Ele sunt în mod natural implicate în luarea deciziilor asupra 
problemelor speciale de acces, cum ar fi autorizații speciale de cercetare sa declasificarea unităților 
secretizate.  

În grupul aparținând «modelului francez», agențiile creatoare de documente au mult mai 
multe şanse să impună reguli de acces supra-protective, în aşa fel încât să prevină dezvăluirea faptelor 
sau a eşecurilor care — cred ele — ar putea afecta reputația lor. Împotriva acestei presiuni, eforturile 
de liberalizare ale autorității naționale arhivistice, care are doar un control parțial asupra 
patrimoniului, poate extrem de greu să prevaleze. Progresele realizate în securizarea liberului acces la 
informațiile administrative de către cetățeni nu sunt neapărat în folosul utilizatorilor de arhive. Ele ar 
putea chiar să conducă la reaplicarea restricțiilor asupra dosarelor care era exceptate de la regimul 
liberului acces înainte de transferul lor la arhive”50.  

 
 
 
 Raportul între RM şi arhivistică 

Din acest excurs istoric sperăm să se poată observa că în modul de administrare a 
documentelor se conturează 2 etape principale. O primă etapă vizează administrarea lor de către 
creatori, după care documentele cu valoare istorică sunt transferate în administrarea arhivelor 
istorice. Evoluția importanței sociale acordate administratorilor, în cele două ipostaze de-a lungul 
timpului, sunt prezentate mai jos:  
 
 

 

                                                            
49 Carol Couture, Jean-Yves Rousseau, Les fondements de la discipline archivistique, Quebec, PUQ, 1999, p.25. 
50 Kecskeméti, Integration…, p. 343. 



 
„Europa” 

  
„SUA” 

 
În afara elementului de „importanță socială” şi de separare instituțională, în teoria arhivistică s-au 
impus şi nişte diferențe practice şi metodologice. Luciana Duranti, cu referire la înființarea 
sistemului de „arhive naționale”, susține că:  
 

This determined a material and theoretical distinction between administrative and historical archives, 
which is still present in Romance countries and corresponds to the German distinction between 
Registratur and Archiv and to the anglosaxon distinction between records and archives.51 

 

Custodie 
Custodia creatorului/succesorului celui 
care a creat documentele 

Custodia aparține unei 
instituții deținătoare de 
arhive istorice 

Etapa administrativă Etapa istorică 

Abordarea  
„anglo-saxonă” 

records 
(current — non-current/semi-current)

archives 

Records management 
Archives management 
Archival science 

Abordarea 
germană 

Registratur 
(Kanzlei– Alt–/Reponierte–) 

Archiv

Schriftgutverwaltung Archivwissenschaft 

Abordarea 
„latină” 

arhivă  
(curentă — de depozit/intermediară — istorică) 
arhivistică 

 
 
Eric ketelaar, archival prisons, p. 232. 
 
 
În ciuda acestei diferențe asumate (social şi instituțional), este de observat că terminologia de bază 
în limbile romanice este aceeaşi — „arhivă” — pentru toate etapele acumulărilor de documente. 
Acest lucru are o fundamentare teoretică. Astfel, Casanova vorbea despre arhive curente, de 
depozit și istorice încă din 1928. În 2007, Direcția Arhivelor Franței, într-o directivă ce dorea 
clarificarea unor probleme conceptuale, spunea că  

„la doctrine archivistique française, qu'on retrouve dans la législation française sur les archives, à 
l'inverse des pays anglo-saxons, considère l'archive comme un tout depuis sa production ou sa 
réception par une personne physique ou morale dans l'exercice de ses attributions, jusqu'à sa 
destruction ou sa conservation pour une durée illimitée”52.  

Intr-o definiție din proiectul de Dicționar de terminologie arhivistică, în franceză arhiva este:  
Ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou 
reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans 
l'exercise de leur activité53 

Iar în teoria arhivistică italiană acelaşi cocnept este definit drept:  
archivio - complex de documente create sau primite de o entitate... in timpul defasurarii propriei 
activitati54 

în terminologia americană, aspectele sunt clar delimitate: 
archives = Materials created or received by a person, family, or organization, public or private, in the 
conduct of their affairs and preserved because of the enduring value contained in the information they 
contain or as evidence of the functions and responsibilities of their creator, especially those materials 

                                                            
51 Duranti 2. 
52 Circulara directorului Arhivelor naționale DITN/RES/2007/006 din 23.07.2007; vezi şi La pratique archivistique 
française, Paris, 2008, p. 22. 
53 http://www.staff.uni-marburg.de/~mennehar/datiii/franskamgl.htm 
54 Paola Carucci,Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma, 1983, glosar, sub voce.  



maintained using the principles of provenance, original order, and collective control; permanent 
records55 

Deşi, ca etape de administrare, lucrurile par a fi destul de clare, arhivistica ,,latină” tinde a se 
fragmenta în momentul în care se încearcă identificarea disciplinei. In abordarea ,,americană”, 
lucrurile sunt clar distinse. RM este definit ca  

The systematic and administrative control of records throughout their life cycle to ensure efficiency 
and economy in their creation, use, handling, control, maintenance, and disposition,  

în timp ce pentru partea de arhive istorice, există termeni relativi la practică arhivistică, cât şi pentru 
teorie. Astfel  

Archives Management = The general oversight of a program to appraise, acquire, arrange and 
describe, preserve, authenticate, and provide access to permanently valuable records).  

Față de acestea, arhivistica (archival science) este  
A systematic body of theory that supports the practice of appraising, acquiring, authenticating, 
preserving, and providing access to recorded materials. 

În Italia, arhivistica, ca disciplină, ar fi: 
Scienza che tratta degli archivi in quanto ne studia l'origine, la formazione, gli ordinamenti, la 
utilizzazione e la regolamentazione giuridica"56  

Remarcăm însă faptul că arhivistica studiază originea şi formarea arhivei, lucru firesc, deoarece 
pentru organizarea documentelor istorice este necesară cunoaşterea creatorului. Dar nu îşi asumă 
vreo implicare în crearea documentelor. Lodolini vorbeşte chiar despre două discipline diferite, e 
adevărat, complementare57.  
În arhivistica franceză, apare acelaşi paradox. Deşi arhivă este denumită ca atare din momentul 
formării sale, se discută despre „pre-archivage” şi „archivage définitif”58. În manualul de arhivistică 
din 1970, un autor încerca, sub titlul capitolului „arhivele în formare” să convingă de faptul că  

„arhivistul nu îşi depășește misiunea interesându-se de prelucrarea arhivelor la nivel de birouri. Mai 
mult: este obligat, vrând-nevrând, să o facă... metoda învechită (sic!) de a reordona a posteriori nu 
poate permite evident să fața acestei avalanşe de documente” [din perioada actuală] 59.  

Manualul din 1993 nu mai are un asemenea capitol. Între cele repere, cunoscutul arhivist şi 
teoretician francez Michel Duchein preciza: 

 „RM in sistem american este un sistem, in vigoare oficial in SUA din 1950, care vizează organizarea 
si raționalizarea ,,gestiunii" arhivelor, de la producerea hârtiilor in administrația federala pana la 
intrarea lor in Arhivele naționale… Dar noi nu suntem in SUA:  obiceiurile noastre, tradițiile noastre, 
atât administrative, cât si arhivistice, ar face, sunt convins, complet impracticabil aici sistemul... 
[RM], care ar implica intervenția directa a arhivistului in stadiul organizării hârtiilor in birouri”60.  

La fel susține şi Armelle Domas:  
„Dar aceasta practica [RM] nu s-a generalizat. Se poate explica acest ,,dezinteres" pentru RM in 
Franța prin comparație cu țările anglo-saxone prin inegalitatea de puteri si responsabilitate conferite 
Arhivelor Naționale61.  

Dacă precizăm faptul că unul din autorii textului din 1970 era .Yves Pérotin, cel care adus în Franța 
experiența anglo-americană în records management62, este explicabilă poziția sa. Aşa cum, ancorată în 
realitățile sistemului arhivistic francez, este explicabilă poziția lui M. Duchein.  
În acest context, în literatura franceză, arhivistica este  

„Science qui étudie les principes et les méthodes appliquées à la collecte, au traitement, à la 
conservation, à la communication et à la mise en valeur des documents d'archives63.  

                                                            
55 Richard Pearce-Moses, A Glossary of Archival and Records Terminology, ed. electronică la 
www.archivists.org/glossary.  
56 Leopoldo Sandri, Archivi di Stato, in Enciclopedia del diritto, Milano, 1958, vol.II, p.1003. În Tradiția casanoviană, 
vezi aceeaşi poziție şi la E. Lodloni, Archivistica. Principi e problemi, ed. 12, Roma, 2005, p. 25. 
57 Lodolini, op. cit., p. 62. De altfel, termenul folosit este, după model francez, de „prearchivi”. 
58 Jean Favier, Les archives, Paris, PUF, 2001, p. 38 sq.. 
59 Manuel d'archivistique, Paris, 1970, p. 104-105. 
60 M. Duchein, Le pré-archivage: quelques clarifications nécessaires, în op.cit.,  p. 35, 45. 
61 Domas, op. cit. p. 42. 
62 Philippe Barbat, Discovery of records management in France and its consequences la 
http://www.caldeson.com/RIMOS/barbat.html; vezi şi Domas, p. 42. 
63 http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/archivistique/DAFterminologiealphabetique.html (salvată 
13.06.2005). de remarcat, în acelaşi loc, definiția arhivistului: „archiviste = professionnel chargé de la gestion des 
archives (1)”. Archives (1) exclude arhiva curentă din acoperirea definiției de „arhivă”. Cu toate acestea, circulara DAF 



Sau, după altă lucrare,  
„știința care studiază principiile şi procedeele metodologice folosit la păstrarea documentelor de 
arhivă, permițând prezentarea drepturilor, intereselor, experienței şi memoriei persoanelor fizice si 
juridice”64.  

 
Pentru a conchide, se poate remarca faptul că, deşi abordarea arhivistică latină față de cea 

americană are noțional un spectru mai larg, în practică ea are o perspectivă care se restrânge tot la 
sfera arhivelor istorice. Deşi arhivă defineşte ansamblul documentar din „momentul creării”, 
intervenția profesională a arhivistului şi sfera de aplicabilitate este cel mai devreme în etapa a doua, 
a arhivei de depozit/intermediare (cazul francez, prin archivistes en mission). Această abordare 
vădeşte clar segregarea profesională care a fost operată în arhivele moderne, de care vorbeam mai 
sus.  

 
RM. Particularitățile unei discipline 
Din cele de mai sus rezultă că practica, cel puțin, a demonstrat nevoia existenței unei 

secțiuni aparte în „știința” administrării documentelor, în termen generic. Arhivistica a tins, mai ales 
după 1789 după cum am văzut, să se ocupe în special de documentele istorice, iar studiul vieții 
documentelor anterior acestui moment a fost tratat ca sursă de informații pentru organizarea 
arhivelor istorice. Cine se ocupă de administrarea documentelor în prima (primele) fază ale 
existenței lor? În modelul european, un funcționar instruit (cazul fericit65, de pildă în Germania, 
unde Arhivele Statului au același rol, „însă la nivelul administrației există oameni care se ocupă de hârtii”66) 
sau fiecare funcționar în parte pentru documentele create de el. În logica europeană (şi vom reveni), 
dacă Arhivele naționale sunt implicate în vreun fel în administrarea documentelor, această 
intervenție se face în perspectiva preluării documentelor la AN; deci sprijinul se face în vederea 
selecționării, prelucrării arhivistice a documentelor, astfel încât la transferul documentelor la AN, să 
existe o minimă prelucrare arhivistică.  

,,Arhiviștii europeni recunosc de asemenea ca exista o nevoie reala pentru controlul documentelor 
chiar in locurile lor de creare, pentru a răspunde problemelor numărului tot mai mare de documente. 
Însă obiectivele lor ar fi puțin diferite deoarece ei se interesează în primul rând de documentele care 
nu mai sunt folositoare administrației, dar pe care trebuie să le păstreze încă67. 

În modelul „american”, al RM, administrarea documentelor la creatori face parte dintr-un 
sistem, de care se ocupă persoane pregătite în acest sens, pentru a servi nevoile creatorului, şi mai 
puțin nevoie arhivelor istorice. Dar este acest model „american” ceva cu adevărat particular?  

 
Desigur, se poate spune că cele afirmate simplifică extrem de mult realitatea. De altfel, ea a 

şi fost pusă în discuție, pe un ton mai degrabă politic-agresiv68. Daniel Ducharme se declară 
împotriva pretenției unor teoreticieni RM, care susțin că „le records management (RM) est une 
discipline «nouvelle» et distincte de l'archivistique”. Citează în acest sens pe L. Duranti (mai puțin 
pasajul reprodus de noi mai sus, despre reinventarea RM de către americani) sau pe Carol Couture 
(cazul particular canadian, asupra căruia vom reveni). Mai departe, dă exemple din Elveția, 
Germania sau chiar din Capul Verde, care atestă existența practicilor de administrare a 
documentelor şi deci, în viziunea lui Ducharme, a records management-ului: 

                                                                                                                                                                                                     
(DITN/RES/2007/006 din 23 iulie 2007) afirmă: „Il s’ensuit qu’il n’existe pas plusieurs termes pour caractériser les 
différentes étapes du cycle de vie (record et archive dans les pays anglo-saxons) et qu’une même profession, celle des 
archivistes, intervient aux différents âges de la vie des archives”. 
64 AFNOR, Dictionaire des archvies, Paris, 1991, sub voce.  
65 Sistemul de registratură german.  
66 Duranti 2 ; Christof Strauß, La pratique archivistique allemande: gestion des documents et tri, illustré à l’exemple 
des archives du Land Baden-Wurtemberg (prezentare pentru STIA Karlsruhe,  15.5.2008); Angelika Menne-Haritz, La 
Registratur: un instrument d'organisation et de direction des processus de décision, in „La Gazette des Archives”, Paris, 
nr. 170-171 (3-4), 1995, p. 360. 
67 Couture, Rousseau, op.cit., p.25. Aceeaşi poziție în AAF, Abrégé d’archivistique, Paris, 2007, p. 62. 
68 Daniel Ducharme, Technologies et normes archivistiques: La norme ISO 15489 sur le records management în 
„Revue électronique suisse de science de l’information”, nr. 2, august 2005, p. 3.  



„Il s’agissait donc de records management bien avant que cette pratique ait été prétendument inventée 
par les Américains au tournant de la Deuxième guerre mondiale…” 

 
Autorul din Quebec simplifică în mod vădit realitatea. Nimeni nu poate pretinde că până la mijlocul 
secolului trecut nu au existat practici de administrare a documentelor la creatori. Dar în egală 
măsură, se poate afirma că viziunea pe care RM „american” a pus-o în valoare are un caracter 
inovativ pentru administrarea actelor, fapt care explică şi succesul, la nivel internațional, al acestui 
model69.  
 
 Inițial, programul de RM a fost conceput pentru agențiile guvernului SUA, de către NARS. 
Implicarea Arhivelor naționale a avut un dublu interes, Pe de o parte, a existat un interes al 
arhiviştilor, pentru documentele cu valoare istorică. Preluând documentele creatorilor, arhiviştii 
erau interesați în cunoaşterea şi, unde era cazul, îmbunătățirea, practicilor de ordonare, descriere şi 
folosire a documentelor, în perioada lor „administrativă” de viață. De asemenea, pentru a evita 
încărcarea inutilă cu material lipsit de valoare, arhiviştii erau interesați în implementarea practicilor 
de dispoziție (momentul eliminării sau transferului) a documentelor, în legătură cu care a şi fost 
dezvoltat sistemul de stabilire a valorii de păstrare a documentelor (modelul valoare 
primară/secundară schellenbergian)70. Pe de altă parte, însă, programul de RM american a fost în 
primul rând interesat de perspectiva internă, a organizațiilor care urmau să aplice programul. Astfel, 
specialiştii în domeniul RM şi al administrării activității birocratice trebuiau să facă parte dintr-o 
singură echipă, ale cărei activități să fie riguros coordonată la nivelele de sus ale managementului 
organizației. Această echipă avea ca scop simplificări ale funcționării organizației (reducerea 
cantității de documente produse, prin eliminarea paralelismelor), ale proceselor de activitate 
(identificarea proceselor şi operațiunilor generatoare de documente şi simplificarea acestora). Un 
aspect importat l-a constituit reducerea cantității de documente produse prins standardizarea 
(tipizarea) lor71. De altfel, în definiția americană a RM, trăsăturile sunt clar prezente:  

The systematic and administrative control of records throughout their life cycle to ensure 
efficiency and economy in their creation, use, handling, control, maintenance, and 
disposition72. 

Această dublă perspectivă a făcut, pe de o parte, ca NARS să îşi atingă scopurile, iar pe de 
altă parte, organizațiile să funcționeze cu o economie mai mare şi cu rezultate mai bune. Se 
apreciază că la începutul anilor 1950, programul de RM la nivelul guvernului federal a avut 
economii directe evaluate la 5,5 milioane dolari73. Iată cum prezintă, şi astăzi, NARA beneficiile 
implementării unui program de RM: 

,,Records management:  
 Contributes to the smooth operation of your agency's programs by making the 

information needed for decision making and operations readily available 
 Helps deliver services in a consistent and equitable manner 
 Facilitates effective performance of activities throughout an agency 
 Protects the rights of the agency, its employees, and its customers 
 Provides continuity in the event of a disaster 
 Protects records from inappropriate and unauthorized access 
 Meets statutory and regulatory requirements including archival, audit, and oversight 

activities  
 Provides protection and support in litigation  
 Allows quicker retrieval of documents and information from files 
 Improves office efficiency and productivity 

                                                            
69 Analizând elementele unui program de RM, se poate constata caracterul aplicat al acestuia şi o abordare străină altor 
modele administrative: „stabilirea de politici şi standarde; atribuirea de responsabilități şi autorități; stabilirea şi 
promulgarea procedurilor şi liniilor directoare; furnizarea unei serii de servicii referitoare la administrarea şi folosirea 
actelor; proiectarea, implementarea şi administrarea sistemelor specializate pentru managementul actelor şi integrarea 
managementului actelor în sistemele şi procesele de afaceri.  
70 Schellenberg, p. 26–29 
71 Schellenberg, p, 44–51 
72 Pierce-Moses, loc.cit., sub voce.  
73 Robek, Brown, Stephens, op.cit., p. 21. 



 Provides better documentation more efficiently 
 Supports and documents historical and other research 
 Frees up office space for other purposes by moving inactive records to storage 

facilities 
 Avoids unnecessary purchases of office equipment 74 

 
În timp, practicile de RM s-au răspândit şi în sectorul privat, iar programele de acest tip au 

căpătat o justificare a existenței lor, independentă de Arhive, tocmai datorită sublinierii avantajelor 
pentru organizații însele. În celebrul manual de IRM, Robek, Brown and Stephens ofereau 10 
motive pentru RM: 

1. Controlul creării şi creşterii numărului de acte 
2. Reducerea costurilor operaționale 
3. Îmbunătățirea eficienței şi productivității 
4. Asimilarea noilor tehnologii de administrare a actelor 
5. Asigurarea conformitatea cu legislația 
6. Limitarea riscurilor în caz de litigii 
7. Asigurarea informațiilor vitale 
8. Mai buna sprijinire a factorilor decidenți de la nivelul conducerii 
9. Păstrarea memorii organizației 
10. Îmbunătățirea profesionalismului în desfăşurarea afacerii75 

 
Mai recent, standardul internațional pentru RM prezintă astfel rolul actelor incluse unui program de 
RM:  

„Documentele conţin informaţii care sunt o resursă valoroasă şi un important bun în afaceri. O 
abordare sistematică a managementului actelor este esenţială pentru organizaţie şi societate, pentru a 
proteja şi prezerva actele, ca mărturii ale activităţii. Un sistem de management al actelor se 
concretizează într-o sursă de informaţii despre activităţile de afaceri, care pot sprijini acţiuni şi decizii 
de afaceri ulterioare, precum şi să stabilească responsabilitatea pentru acţionari, prezenţi şi viitori. 
Actele permit organizaţiei:  

 să desfăşoare o afacere într-o manieră ordonată, eficientă şi plină de răspundere 
 să furnizeze servicii de o manieră consistentă şi justă 
 să sprijine şi să documenteze formarea de politici şi de procese manageriale de 

decizie 
 să furnizeze consistenţă, continuitate şi productivitate în management şi 

administraţie 
 să faciliteze performanţa efectivă a activităţilor de-a lungul organizaţiei 
 să asigure continuitate în caz de dezastru 
 să vină în întâmpinarea cerinţelor legislative şi de reglementare, incluzând 

activităţile de arhivare, audit şi supraveghere.  
 să furnizeze protecţie şi sprijin în litigii, incluzând managementul riscurilor, 

asociat cu existenţa sau cu lipsa mărturiilor despre activitatea organizaţiei 
 să protejeze interesele organizaţiei şi drepturile angajaţilor, clienţilor şi ale 

acţionarilor, prezenţi şi viitori 
 să sprijine şi să documenteze cercetări şi dezvoltări prezente şi viitoare, ca şi 

cercetarea istorică.  
 să furnizeze dovezi ale activităţilor de afaceri, personală şi culturală,  
 să stabilească identităţi de afaceri, personală şi culturală, şi 
 să menţină memoria corporaţiei, personală sau colectivă’76. 

 
După cum se poate remarca, rezultatele pe care un program de RM le oferă nu sunt centrate pe 
nevoile serviciului de Arhivă Națională, ci pe cele ale creatorilor. Aceasta ar fi, de altfel, şi una din 
primele trăsături distincte ale RM — versiunea postbelică, față de viziunea atotintegratoare, dar 
univocă, europeană.  

O a doua trăsătură, decurgând din prima, şi cu puternice rădăcini istorice, este legată de 
principiile aplicate. Aşa cum arătam mai sus, primii arhivişti moderni continuau, cu efecte 
dezastruoase, aplicarea principiilor de „records management” la arhivele istorice. Ulterior, 

                                                            
74 http://www.archives.gov/records-mgmt/faqs/general.html  
75 Robek, Brown, Stephens, op.cit., p. 8–11. 
76 ISO 15489, clauza 4.  



teoreticienii arhivişti au revenit şi au impus principul provenienței/ordinii inițiale/respectului față de 
fond, ca principiu fundamental al arhivisticii. Dar care este atunci principiul RM? Îl regăsim 
indirect enunțat de Schellenberg:  

,,for in keeping records for current use a record officer has one primary purpose in mind: to 
make them serve the current needs of the government”77. 

Aşadar, în cadrul RM, metodele de organizare, evidență regăsire a documentelor nu ar trebui să 
respecte alte reguli profesionale decât cele dictate de eficiența activității pentru organizația 
respectivă. Proiectarea unui sistem al actelor presupune nu atât frumusețea aranjării pe rafturi, ci 
rapiditatea regăsirii informațiilor, economia de costuri asociată cu posibilitatea de regăsire, în mod 
operativ, a documentului/informațiilor solicitate. În această cheie se pot citi afirmațiile următoare: 

,,The next major reform of Registry filing systems, this one occurring during the first half of 
this century, was the abandonment of the practice of single document registration. Gradually, 
it was realized that individual documents relating to a particular subject or case did not need 
to be registered as single units, and that to do so not only consumed large quantities of labour 
but actually impaired effective retrieval”78. 
„We noted that the old method of indexing or registering  individual documents has largely 
been abandoned in English registries, in favor of control over records at the category level—a 
practice similar to the situation here in the U.S., where the goal is to establish control at the 
records series or file folder level of most active recordkeeping systems. In the great majority 
of paper-based active recordkeeping systems, control at the series or folder levels is 
appropriate; control at the document level is neither necessary nor practical, particularly in 
large recordkeeping environments”79. 

 
Aceste abordări decurg şi din faptul că, în cadrul unei organizații, RM este o „funcție 

suport”, şi prin urmare secundară. Acest fapt este o altă diferență față de un sistem de Arhive 
istorice, unde activitățile legate de păstrare şi prelucrare arhivă fac parte din procesele operaționale, 
procesele de bază80 ale organizației. Acest lucru afectează poziția records managerilor ca finanțare 
în cadrul unei organizații, ceea ce face ca programele elaborate şi conduse de aceştia să fie obligate 
a-şi justifica rațiunea şi eficiența, în caz contrar existând riscul să fie eliminate sau asimilate.  
 O altă trăsătură a RM, cu ascendență mai ales asupra sistemului latin de arhivare, o 
reprezintă folosirea conceptului de „record” (act), mult mai nuanțat față de conceptul latin de 
document. Fără a anticipa prea mult (deoarece vom reveni în continuare), remarcăm câteva 
implicații  de bază.  
 În primul rând, chiar din punct de vedere arhivistic, termenul de record este mult mai precis. 
Criticând traducerea RM ca „gestion des documents”, Carol Couture arăta:  

„aceasta terminologie ni se pare discutabila. Mai întâi, pentru ca expresia «gestionar de 
documente» şi «gestionarea documentelor» se bazează pe un termen el însuși nepotrivit 
pentru a desemna obiectul. Se vorbește adesea de «documente», se regăsesc în același timp la 
alții cuvintele «documente administrative», dar acești termeni — documente şi documente 
administrative — nu traduc aceeaşi realitate ca şi cuvântul record pentru a desemna 
documentele instituționale, care vehiculează o informație organică; apoi ele nu conțin, în ele 
însele, dimensiunea instituțională. În plus, ele nu lasă loc nici unei specificități, care să 
permită o distincție între documentele vehiculând o informație organică, de cele care 
vehiculează o informație non-organică”81.  

Apoi, termenul de record asigură, cel puțin teoretic, o mai mare rigoare a ceea ce trebuie 
păstrat în arhiva unei organizații. Un record trebuie să aibă o valoare de mărturie a activității 
desfăşurate, nu orice hârtie produsă având caracter de „document arhivabil”. Spre deosebire de 
practica țărilor latine, unde „totul este arhivă”, într-un sistem de RM se face o analiză riguroasă a 

                                                            
77 Schellenberg, p. 27. 
78 David Stephens, Records management in the United Kingdom: Part I–Historical developments in ARMA ,,Records 
Management Quarterly”, (oct 1995), ediție electronic la www.FindArticles.com.  
79 David Stephens, Records management in the United Kingdom: Part III–English registry filing systems in ARMA 
,,Records Management Quarterly”, (apr. 1996), ediție electronic la www.FindArticles.com 
80 Asupra ierarhizări proceselor, vezi http://en.wikipedia.org/wiki/Business_process . 
81 Couture, Rousseau, op.cit., p. 49–50. 



valorii informaționale pe care o conține. În măsura în care un „record” nu prezintă caracteristicile 
care să îi justifice păstrarea, el nu este integrat sistemului de evidență.  

În fine, un alt element deosebit de important este implicarea criteriului de proprietate asupra 
unui anumit înscris, nu orice document întocmit de un angajat al unei organizații fiind în mod 
automat arhivabil pe banii organizației. Este, de altfel, şi o abordare mai democratică, realizându-se 
delimitarea între proprietatea organizației şi cea privată, a angajaților82. Aceste aspecte conduce la o 
raționalizare şi la o rigoare sporite asupra a ceea ce se păstrează şi ceea ce trebuie sau nu reținut de 
organizații.  
 Ceea ce am încercat să demonstrăm în această argumentare este faptul că programele de RM 
au o complexitate şi o amploare pe care alte sisteme folosite în prima fază, de administrare, a 
documentelor (la creatori) nu au atins-o. Principiile care stau la baza programelor de RM şi-au 
dovedit eficiență şi adaptabilitatea la schimbării tehnologice şi sociale, fiind singurul model de 
administrare la creatori care a ajuns la nivel de standard internațional şi a fost exportat şi în alte 
spații culturale, în afara celui de bază, anglo-saxon.  
 Trebuie însă precizat că dacă originea modelului de RM postbelic este americană, această 
practică s-a dezvoltat în multe părți din lumea anglo–saxonă. Sub influență americană, s-a dezvoltat 
şi în Australia, unde a cunoscut o serie de soluții particulare, deosebit de performante83. Din acest 
punct de vedere, nu este o surpriză apariția, la începutul anilor 1990, a unui standard despre RM. 
Acesta (AS 4390) a fost proiectat ca răspuns la standardul ISO 9000, care se referea la „actele de 
calitate”  (quality records) pentru a prezenta operațiunile unui sistem de calitate, dar nu dezvolta 
conceptul. Records manager-ii din Australia au realizat legătura între acreditarea ISO 9000 şi 
bunele practici de RM şi au conceptul standardul AS 439084. Apoi, s-a trecut la internaționalizarea 
documentului care, în urma unor dezbateri, a rezultat în adoptarea, în 2001, a standardului ISO 
1548985.  
 
 Revenind la punctul din care am plecat şi anume originile şi asumarea intelectuală a RM, 
trebuie spus că în prezent, definițiile acestuia iau mai puțin în calcul funcția „arhivistică” cât funcția 
de management: Compararea a două definiții, aflate la relativă distanță în timp, este sugestivă 
pentru constanța încadrării:  
 

RM = sistemul administrativ care se preocupa de controlul documentelor/recordurilor si informațiilor, 
de la creare lor si pana la dispoziția finala86.  

 
RM = domeniu al managementului responsabil pentru controlul eficient si sistematic al creării, 
primirii, păstrării, folosirii si dispoziției actelor, incluzând procesele pentru captura şi păstrarea 
mărturiilor şi informațiilor despre activitatea şi operațiuni sub forma de acte.87 

 
Spre o arhivistică integrată 
Noi tendințe, reflectate în numeroase articole, susțin însă necesitatea reunirii arhivisticii şi 

RM88. Astfel, referitor la RM din UK, David Stephens ținea să accentueze bazele RM ca o funcție 
arhivistică, practica sa ca o subspecialitate arhivistică89. În SUA, se vorbeşte, cu grandoare, despre 
„nefericita schismă între arhiviști și records manageri”90.  
                                                            
82 Într-o discuție privată cu reputata specialistă franceză Christine Nougaret (Ecole de Chartes), aceasta mi-a confirmat 
că, în Franța orice document scris de un demnitar public este considerat ca apartinând Statului!  
83 O prezentare sintetică în Records management in Australia. (The World of Records Management) în „Records 
Management Quarterly”, (ian 1994), ediție electronică la www.accessmylibrary.com  
84 Susan Healy, ISO 15489 Records Management–its development and significance, în „Records Management Journal”, 
vol. 11, nr. 3, December 2001, p. 133.  
85 Healy, art.cit., p. 141. 
86 Encyclopedia of Library and Information Science, NY, 1968, p. 110. 
87 ISO 15489, clauza 3.16. 
88 Vezi o scurtă privire asupra chestiunii la Couture, Rousseau, op. cit., p. 253-254. 
89 D. Stephens, Records management in the United Kingdom: Part I.  
90 Richard Cox, American Archival History: Its Development, Needs And Opportunities in „The American Archivist”, 
vol. 46, nr. 1, winter 1983, p. 34. 



 
,,…the schism between records managers and archivists grew more acute, and entirely separate 
disciplines emerged, with archivists typically coming from a background in history and records 
managers coming from a business administration background’91. 

 
Cu toate acestea, evoluția tehnologică, dezvoltarea IT mai ales, a obligat arhiviştii să se implice, cu 
poziții pro-active, în faza „vie” a ciclului de viață al documentelor, cu scopul de a asigura un control 
mai eficient asupra documentelor şi actelor electronice: „…every archivist is a records manager, 
and every records manager is an archivist; technology is the glue that might bind them together 
once more92. 
 

Într-o sintetică, dar pertinentă analiză, Sue Myburg făcea următoarele observații asupra diferențelor 
şi punctelor comune între arhivistică şi RM.  
 

„Archives are political; they cannot be seen only as preserving records for historical research or as a 
warehouse for old records no longer in current administrative use. The institution behind archives, 
government or business organization, will provide a model for preservation, which frequently suggests 
keeping those records that support the dominant position, the metanarrative, or the status quo. Records 
management, on the other hand, has emerged from a modernist, late-capitalist philosophy of 
management in both business and government. The emphasis is on efficiency, productivity, 
competitive advantage, strategic value, increase of profits, and avoidance of loss. Management of 
records is an integral part of business processes, is associated with workflow, and is based on 
administrative and legal necessity…93  
 
There are some obvious similarities between the archives and records management professions. Both 

* are called upon to identify which documents (records) they will manage 
* need to be careful about maintaining the physical and intellectual integrity of the 
documents in their care 
* describe and arrange records to provide access as well as contextual information 
* observe necessary legislation regarding disposal, privacy, intellectual property, and other 
issues 
* maintain the physical including digital condition of records 

 
Cu toate acestea, autoarea consider că amenințarea asimilării de către alte discipline(IT, Knowledge 
management etc.) este un factor coagulant, care va duce la reunirea profesiilor şi domeniilor.  
 

,,There is increasing integration of records management and archives in the workplace, but 
this is poorly understood and recognized… it is only sensible that records managers and 
archivists should collaborate and cooperate, particularly as both groups draw on similar 
theoretical bases and share many tasks of practice. Formal integration between the 
professions is actually happening due to these factors. To practically integrate records 
management and archives, there must be agreement that users need access to organized 
records, including both current and inactive records. This requires a complete historical 
understanding of the organization and its processes and decisions, which demands input from 
both professions.”94. 

Deşi criticat de acelaşi D. Ducharme, pe motive de „protocronism”95, în Australia s-a 
dezvoltat un model teoretic al „continuum-ului actelor”, opus sistemului „celor trei vârste” (ciclului 
de viață). Modelul, dezvoltat academic, susține că arhivistul trebuie să aibă un loc în întregul proces 
de creare şi păstrare a documentelor, de la creare la captură şi dispoziție, şi nu doar în stadiul final, 

                                                            
91 Magia Ghetu, Two Professions, One Goal in „Information Management Journal”, May/Jun 2004, versiune electronică 
la www.findarticles.com. 
92 Ghetu, loc. cit.  
93 Sue Myburgh, Records Management and Archives: Finding Common Ground în „Information Management Journal”  
Mar/Apr 2005, versiune electronică la www.findarticles.com. 
94 Myburgh, loc. cit.  
95 Daniel Ducharme, Théorie des trois âges ou Records Continuum? Réflexion sur le cycle de vie des documents 
d’archives în D'hier à demain. 4 ans de théorie et de pratiques archivistiques. Quelles pistes pour l'avenir, acte du 
Congres AAQ, 31 mai–2 juin 2007 Sainte-Adèle, p. 241. 



cum susține „teoria celor 3 vârste”. Arhivistul trebuie să se implice în procesele strategice care 
dirijează fluxul de informații şi astfel, crearea de acte96.  

Intrinsic to the Australian system is the philosophy that if archivists are to have historical 
records to preserve they first of all have to ensure that the current records are properly created 
and maintained. This proactive philosophy rejects the notion that the archival mission is 
based upon the post-hoc practice of sweeping up inactive records as detritus or, as one 
commentator has put it, 'picking up after the kids'97. 

În fine, o valoroasă experiență unificatoare s-a produs în Canada. Fericită beneficiară a unei 
duble tradiții, anglo-saxonă dar şi franceză, Canada pare a genera o experiență de sinteză, care 
încearcă să îmbine cele două direcții de dezvoltare moştenite. Puternica dezvoltare birocratică a 
impus, în această țară, ca arhiviştii să îşi folosească expertiza şi în domeniul administrării 
documentelor şi în prima fază, administrativă. Ca urmare, la nivel profesional, AAQ a înlocuit, de la 
începutul anilor 1990, conceptul de arhivist cu cel de „administrator de informație”98. Treptat 
această abordare de identitate profesională este urmată şi de schimbarea conceptual-teoretică. 
Abordarea canadiană porneşte de la esența lucrurilor, stabilind că atât arhivistica, cât şi RM, sunt 
discipline ale informației. Într-o lucrare devenită clasică, se susține nevoia ca cere ruperea 
arhivisticii de istorie sau de științele administrative, biblioteconomie99, şi re-definirea ei ca o ştiință 
a informației de sine stătătoare.  
 

O noua arhivistica stă să se ivească la orizontul profesiei. Este imperativ să se realizeze o veritabilă 
integrare şi să apară o profesie a cărei misiune esențială să constea din a administra, a prelucra şi 
furniza acces la informații şi care sa participe, împreună cu alte multe discipline, la provocarea lansata 
prin explozia documentară"100. 

Şi mai departe:  
 „Dimensiunea fundamentala a problemei care propune o abordare diferențiată rezidă în perspectiva 
arhivistică propusă. Arhivistica poate fi abordata în 3 feluri: un mod strict administrativ (records 
management), a cărui principală preocupare este luarea în considerație a valorii primare a unui 
document; un mod tradițional, care pune accent doar pe valoarea secundară a unui document; sau în 
fine, o modalitate nouă, integrantă şi înglobantă, care îşi propune ca obiectiv să se ocupe în acelaşi 
timp de valoarea primară şi secundară a documentului.... [Sensul unei arhivistici integrate]…este acela 
să permită asigurarea unității şi continuității intervenției în cadrele unei politici de organizare a 
arhivelor101.  

Ca urmare, arhivistica ar trebui definită drept  
„Discipline regroupant tous les principes, normes et techniques régissant toutes les fonctions de 
gestion des archives, telles la création, l’évaluation, l’acquisition, la classification, la description, la 
communication et la conservation”102. 

 
 România nu este exclusă din cadrele largi ale clasificării. Administrarea la creatori s-a făcut 
pe tradiții diferite, dar toate accentuând rolul administrației103. Registratura a fost introdusă în 
Transilvania în sec. 18 pentru unitățile administrative locale, iar în Moldova şi Valahia prin 
Regulamentele Organice. În perioada interbelică, au existat câteva tentative de raționalizare şi 
reglementare a activității de creare a arhivelor, în general în afara autorității Arhivelor Statului. 
Modelul era, aşadar, fidel celui francez. Odată cu instaurarea comunistului, s-a adoptat un model 
sovietic (la rândul său cu influențe franco-germane). Acesta s-a caracterizat printr-o activitate de 

                                                            
96 Frank Upward, Structuring the Records Continuum, Part Two: Structuration Theory and Recordkeeping la 
http://www.sims.monash.edu.au/research/rcrg/publications/recordscontinuum/fupp2.html 
97 Adrian Cunningham, Ensuring Essential Evidence - Changing Archival and Records Management Practices in the 
Electronic Recordkeeping Era în „Provenance. The Web Magazine”, vol.2, nr. 2, Spring 1997, ediție electronică la 
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98 Couture, Rousseau, op. cit., p. 26. 
99 Iibidem, p. 52. 
100 Iibidem, p. 53. 
101 Iibidem, p. 50. 
102  Iibidem p. 2. 
103 Vezi şi Bogdan-Florin POPOVICI, Lucia ŞTEFAN, Moreq 2 And The Romanian Framework, prezentare la 
Congresul DLM, Toulouse, 10–12 decembrie 2008 și disponibil online la www.bogdanpopovici2008.wordpress.com.  



reglementare a Arhivelor Statului104 asupra, inițial, modului de păstrare al documentelor la creatori 
şi ulterior a modului de înregistrare a documentelor. Aceste abordări nu pot fi, după opinia noastră, 
considerare records management, pe de o parte datorită logicii sistemului (practic, toate 
reglementările vizau o bună prelucrare a documentelor în vederea transferului la Arhivele Statului, 
şi mai puțin interesul direct al creatorilor105) şi pe de alta datorită poziției „arhivistului” de la 
creatori în acest sistem. În acelaşi timp, influențe teoretice au mai venit şi din zona arhivisticii 
italiene, tot sistem de tradiție latină. Astfel, deşi teoretic există abordarea celor 3 tipuri de arhivă 
(curentă, de depozit/intermediară şi definitivă/istorică), arhivistica este definită ca „o știință 
auxiliară a istoriei, ce are ca sferă de cercetare suporții friabili, pe baza cărora se fac cercetări 
fundamentale și aplicative în vederea stabilirii soluțiilor optime de ordonare, selecționare, 
inventariere, conservare și valorificare a documentelor”106. Din definiție ar rezulta că arhivistica 
intră în scena producției documentare din momentul în care se pune problema organizării 
documentelor, deci, aproximativ, după încheierea perioadei de utilizare administrativă imediată107. 
România se încadrează aşadar, pe liniile principale, tradiției latine de arhivistică. Records 
management-ul, ca practică de sine stătătoare, este un aspect ce se poate integra legislației actuale şi 
tradiției arhivistice româneşti.  
 

                                                            
104 Vezi T. Rățoi, Few Observations On The Manahement Of Archival Activity: Records Management Or Archives 
Management, în „Revista Arhivelor”, 1/2008, p. 18–20. 
105 „Prin selecționare se urmăreşte în primul rând stabilirea regimului de păstrare permanentă a documentelor care au 
valoare documentar istorică şi care vor fi predate Arhivelor statului, în termenele stabilite de legislația arhivistică pentru 
conservare şi valorificare. În al doilea rând, în acest proces se urmăreşte eliminarea din arhivă şi redarea în circuitul 
economic a acelor documente care, prin trecerea unui număr de ani, nu mai prezintă importanță din nici un punct de 
vedere, eliberându-se astfel spațiile de depozitare pentru păstrarea documentelor în curs de elaborare… Nici unei 
organizații nu-i poate fi indiferentă soarta documentelor care-i reflectă activitatea la nivel de micro sau de macro nucleu 
social şi care vor dăinui peste secole, ca mărturii ale creşterii şi dezvoltării vieții materiale şi spirituale a poporului 
român”. V. Coman, Selecționarea documentelor, în „Revista Arhivelor”, 2/1979, p. 157. 
106 Dicționar al ştiințelor speciale ale istoriei, Bucureşti, 1982, sub voce.  
107 Operațiunile arhivistice (inventarierea de pildă) se aplică la sfârșitul stagiului de arhivă curentă, adică ,,în anul 
următor creării documentelor”. 


