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Anul I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULUL nr. 2–3 
Standardul internaţional pentru  

managementul documentelor (ISO 15489) 
 
 

Obiective: 
• Înţelegerea conceptului general care a stat la baza elaborării singurului standard 

arhivistic elaborat de ISO 
• Cunoaşterea caracteristicilor sistemului de gestiune a documentelor 
• Cunoaşterea caracteristicilor documentelor care trebuie integrate într-un sistem de 

gestiune a acestora  
• Prezentarea prevederilor generale legate de controlul fizic/intelectual al documentelor 

într-un sistem de gestiune a documentelor 
• Stabilirea principiilor generale de selecţionare/eliminare a documentelor, din 

perspectiva creatorului de documente.  
 
 

Cuprins: 
1. Prezentare generală standard ISO 15489; avantajele acestuia 
2. Sistemul de administrare a documentelor; definiţie; cerinţe, caracteristici generale,  
3. Caracteristicile documentelor unui creator; 
4. Stabilirea documentelor care trebuie integrate într-un sistem de administrare a 

documentelor 
5. Aspectele generale de control a documentelor 
6. Stabilirea termenului de păstrare al documentelor 
7. Aspecte de implementare  
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1. Prezentare generală standard ISO 15489; avantajele acestuia 
Standardul ISO 15489 a fost adoptat în 2001. Este singurul standard referitor la 

organizarea documentelor care a fost înregistrat şi, implicit, asupra căruia s-a ajuns la un consens 
în domeniu. De remarcat că standardele Consiliului Internaţional al Arhivelor — ISAD, ISAAR 
(CPF), ISAF — nu au fost înregistrate cu nr. ISO pentru că nu au reuşit încă să întrunească nici 
unanimitatea părerilor şi nici caracteristicile necesare pentru a fi adoptat ca standard ISO.  

Dacă ISAD îşi are originea de bază în conceptele canadiene, ISO 15489 provine în mare 
măsura din practica de documente dezvoltată în Australia. ISO 15489 este un standard care se 
referă exclusiv la „arhiva” din cadrul creatorilor de documente; de altfel, se precizează explicit ca 
acest standard nu se referă la practica documentelor istorice din instituţiile de Arhive. El se 
integrează în domeniul mai larg al standardelor din domeniul managementului informării şi 
documentării. Cu toate acestea, ISO 15489 nu este un standard de „produs”, ci unul de bună 
practică, cuprinzând recomandări, şi nu prevederi stricte. Este alcătuit din 2 structuri de bază: 
principii generale şi liniile directoare. Un fapt semnificativ, standardul leagă activitatea de 
producere/administrare a documentelor din cadrul unei organizaţii nu atât de arhivistică (la fel ca 
în România, de pildă), ci de managementF

1
F.  

 Nu am reuşit să realizăm a analiză a aplicării acestui standard la nivel mondial. Din 
informaţiile pe care le deţinem, ISO 15489 este folosit în activitatea de audit la nivelul 
AustralieiF

2
F, în instituţiile de stat; este aplicat de asemenea, în sector privat şi public, în SUA şi 

Canada. Tocmai prin partea sa de management, este folosit ca indicator de performanţă în 
procesul de verificare şi atestare a managementului calităţii ISO 9001F

3
F. Mai mulţi responsabili de 

arhivă din ţările menţionate consideră însă că adevărata semnificaţie a standardului rezida în 
atenţia pe care managerii organizaţiilor se văd nevoiţi să o acorde documentelor create în cadrul 
organizaţiei. Având caracteristica de standard, corelat cu standardele de calitate a procesului 
managerial, ei se văd puşi în situaţia de a se preocupa de protecţia documentelorF

4
F, şi, implicit, de 

acordarea resurselor financiare pentru activitatea de administrare a documentelorF

5
F. În plus, în 

condiţiile în care angajarea de profesionişti în domeniul gestionării documentelor pare a fi o 
preocupare complet secundară pentru foarte mulţi manageri din ţările citate, existenţa unui astfel 
de standard de bună practică oferă linii directoare pentru cei implicaţi — dar amatori — în 
domeniu de a pune pe picioare, fără studii de specialitate, un sistem eficient de management al 
documentelorF

6
F.  

 
 

 
1 Conform clauzei 3.16 din standard, prin records management se înţelege acel „domeniu al managementului 
responsabil pentru controlul sistematic şi eficient al creării, primirii, păstrării, folosirii şi dispunerii de documente, 
incluzând procesele pentru captura şi păstrarea mărturiilor şi informaţiilor despre activităţile şi operaţiunile de afaceri 
sub forma documentelor (records)”. 
2
 HUhttp://lists.ufl.edu/cgi-bin/wa?A2=ind0309&L=RECMGMT-L&P=R8776&I=-3&m=23452U 

3
 HUhttp://lists.ufl.edu/cgi-bin/wa?A2=ind0504C&L=RECMGMT-L&P=R8180&I=-3&m=34587U 

4
 HUhttp://lists.ufl.edu/cgi-bin/wa?A2=ind0504C&L=RECMGMT-L&P=R8180&I=-3&m=34587U 

5
 HUhttp://lists.ufl.edu/cgi-bin/wa?A2=ind0504C&L=RECMGMT-L&P=R6935&I=-3&m=31769U 

6
 HUhttp://lists.ufl.edu/cgi-bin/wa?A2=ind0504C&L=RECMGMT-L&P=R7105&I=-3&m=31769UH. 
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 Clauza 4 din ISO 15 489F

7
F 

Managementul documentelor conduce în practică atât records manager-iiF

8
F, cât şi orice persoană care creează sau 

foloseşte documentele, în desfăşurarea activităţiiF

9
F de afaceri. Managementul documentelor într-o organizaţie 

include: 
a). stabilirea de politiciF

10
F şi standardeF

11
F  

b). atribuirea de responsabilităţi şi capacităţi de decizie F

12
 

c). stabilirea şi aducerea la cunoştinţă a procedurilorF

13
F şi liniilor directoareF

14
 

d). furnizarea unei serii de servicii referitoare la managementul şi folosirea documentelor.  
e). proiectarea, implementarea şi administrarea sistemelor specializate pentru managementul 
documentelor, şi  
f). integrarea managementului documentelor în sistemele şi procesele de afaceri.  

Documentele conţin informaţii care sunt o resursă valoroasă şi un important bun în afaceri. O abordare 
sistematică a managementului documentelor este esenţială pentru organizaţie şi societate, pentru a proteja şi 
prezerva documentele, ca mărturii ale activităţii. Un sistem de administrare a documentelor 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. Documentele 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. 

 
2. Sistemul de management al documentelor; definiţie; caracteristici, implementare 

 Ca o caracteristică generală, standardul ISO 15489 integrează gestionarea documentelor 
în cadrul mai larg al informaţiilor/cunoştinţelor existente în cadrul unei organizaţii. Pentru o 
utilizare eficientă a acestora, ele trebuie integrate într-un sistem, care să asigure controlul lor, şi 
prin aceasta folosirea lor eficientă, pentru scopul urmărit de organizaţia respectivă. Din această 
perspectivă, sistemul de (administrare a) documente (lor) (records system) este definit ca „sistem 

                                           
7
 In toate cazurile în care nu se specifică altfel, notele explicative ne aparţin., nefăcând parte din textul standardului. 

8
 Profesioniştii, responsabilii pentru activitatea de management al documentelor 

9 Conform International Standard For Activities/Functions of Corporate Bodies (ISAF), 2006, „activităţile sunt 
sarcini desfăşurate de o organizaţie pentru a-şi îndeplini fiecare din funcţiile sale. Pot exista mai multe activităţi 
asociate fiecărei funcţii. În unele cazuri, aceleaşi activităţi se pot produce sub un număr variabil de funcţii. 
Activităţile includ operaţiuni, care produc documentele oficiale (record). Exemplele sunt, de pildă, în activitatea de 
Resurse umane: selectarea, încadrarea, monitorizarea, evaluarea”.  
10

 Manieră de a acţiona pentru atingerea unui scop.  
11

 Normă sau ansamblu de norme care reglementează calitatea, caracteristicile, forma etc. unui produs.  
12

 Autorizări, putere de decizie.  
13

 Ansamblu de reguli de organizare a administraţiei folosite în vederea atingerii unui anumit rezultat.  
14

 Recomandări privind modalitatea de acţiune sau procedură.  
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de informaţii care adună, gestionează şi asigură accesul la documente, de-a lungul timpului” 
(Clauza 3.17).  
 

  Clauza 8.2 din ISO 15 489: Caracteristicile sistemului de administrare a documentelor 
Clauza 8.4. din ISO 15 489: Tehnologia de proiectare şi implementare 
Fiabilitatea 

Orice sistem desemnat pentru a gestiona documente trebuie să fie capabil de operare continuă şi uniformă în 
conformitate cu procedurile prevăzute.  
Un sistem de administrare a documentelor trebuie să: 

a). adune constant toate documentele care acoperă scopurile activităţii respectivei afaceri.  
b). organizeze documentele într-o manieră care să reflecte procesul afacerii creatorului documentelor 
c). protejeze documentele de înlăturarea sau modificarea neautorizate 
d). funcţioneze în mod obişnuit ca primă sursa de informare asupra acţiunilor care sunt documentate în 
respectivele documente 
e). să furnizeze un acces imediat la toate documentele relevante şi metadatele care le sunt asociate. 

Această fiabilitate a sistemului trebuie să fie documentată prin crearea şi menţinerea documentelor de operare a 
sistemelor. Aceste documente trebuie să demonstreze că sistemul satisface criteriile menţionate mai sus. 
Un sistem de administrare a documentelor trebuie să răspundă nevoilor în schimbare ale afacerii, dar nici o 
schimbare în sistem nu trebuie să aibă impact asupra caracteristicilor documentelor din sistem. Similar, când 
documentele sunt transferate dintr-un management al documentelor în altul, transferul trebuie să fie realizat de o 
manieră care să nu afecteze negativ caracteristicile documentelor. 

 
Integritatea 

Măsurile de control, cum ar fi monitorizarea accesului, verificarea utilizatorilor, distrugerea autorizată şi 
securitatea trebuie să fie implementate pentru a preveni accesul neautorizat, distrugerea, modificarea sau 
înlăturarea documentelor. Aceste forme de control pot exista în interiorul sistemului de administrare a 
documentelor sau să fie externe sistemului respectiv. Pentru documente digitale, organizaţia poate avea nevoie să 
demonstreze că orice nefuncţionare de sistem, upgrade sau întreţinere obişnuită nu afectează integritatea 
documentelor.  

 
Conformitatea 

Sistemele de administrare a documentelor trebuie să fie gestionate în conformitate cu toate cerinţele care reies din 
afacerile curente, mediul legislativ şi aşteptările comunităţii în care organizaţia îşi desfăşoară activitatea. 
Personalul care creează documentele trebuie să înţeleagă în ce mod aceste cerinţe afectează acţiunile afacerii pe 
care ei o desfăşoară. Conformarea la aceste cerinţe trebuie să fie în mod permanent impusă şi documentele acestei 
impuneri trebuie păstrate pentru valoarea lor probatorie.  

 
Comprehensivitatea (caracterul cuprinzător) 

Sistemele de administrare a documentelor trebuie să fie create, întreţinute şi administrate sistematic. Crearea 
documentelor şi practicile de întreţinere trebuie să fie sistematizate prin proiectarea şi operarea atât a sistemelor de 
administrare a documentelor, cât şi a sistemelor de afaceri.  
Un sistem de administrare a documentelor trebuie să aibă politici clar documentate, responsabilităţi atribuite şi 
metodologii oficiale pentru managementul său. 
[…] 
Tehnologia de proiectare şi implementare 
Pentru a proiecta şi implementa sisteme solide de administrare a documentelor, este necesară o metodologie de 
proiectare şi implementare. 
Aceasta metodologia prezentată în punctele a-h nu este concepută ca una liniară. Aceste sarcini pot fi realizate în 
diferite stagii, repetitiv, parţial sau gradual, în conformitate cu nevoile organizaţiei, cerinţele oficiale de 
conformitate şi schimbările în mediul organizaţiei şi al managementului documentelor. 

a). investigaţiile preliminare. Colectarea informaţiilor din surse documentare şi prin interviuri; 
identificarea şi documentarea rolului şi scopului organizaţiei, structura ei, a mediului său legislativ, 
reglementator, de afaceri şi politic, factori critici şi slăbiciuni critice asociate cu managementul 
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documentelor. 
b). analiza activităţii de afaceri. Colectarea informaţiilor din surse documentare şi prin interviuri; 
identificarea şi documentarea fiecărei funcţiiF

15
F, activităţi şi operaţiuniF

16
F şi stabilirea unei ierarhii a lor, 

adică un sistem de clasificare al afacerii, şi identificarea şi documentarea fluxului proceselor de afaceri şi 
al tranzacţiilor pe care le cuprinde. 
c). identificarea cerinţelor pentru documente. Colectarea informaţiilor din surse documentare şi prin 
interviuri; identificarea cerinţelor probatorii şi de informare a fiecărei funcţii a afacerii, activităţi şi 
operaţiuni care trebuie satisfăcută prin documente. Cerinţele pot deriva din analiza mediului 
reglementator al organizaţiei (vezi clauza 5) şi riscul de a nu crea şi păstra documentele. Determinarea 
modului în care fiecare cerinţă poate fi satisfăcută prin procesele de administrare a documentelor şi 
articularea şi documentarea cerinţelor pentru documente. Alegerea structurii corespunzătoare de 
administrare a documentelor care satisface cel mai bine fiecare funcţie a afacerii, activităţii sau 
tranzacţiei.  
d). evaluarea sistemelor existente. Identificarea şi analiza sistemelor existente de administrare a 
documentelor şi a altor sisteme de informaţii, pentru a măsura performanţa lor faţă de  cerinţele pentru 
documente. 
e). identificarea strategiilor pentru satisfacerea cerinţelor pentru documente. Identificarea strategiilor de 
satisfacere a cerinţelor pentru documente, care poate include adoptarea de politici, standarde, proceduri şi 
practici, proiectarea de noi sisteme şi implementarea sistemelor de o manieră care să satisfacă cerinţele 
pentru documente. Strategiile pot fi aplicate pentru fiecare cerinţă a documentelor separat sau în 
combinaţiei. Strategiile trebuie să fie selectate pe baza gradului de risc implicat în cazul colapsului de a 
satisface o cerinţă, sau în cadrul funcţiei afacerii pe care sistemul de administrare a documentelor 
încearcă să o sprijine, prin mediul existent al sistemelor sau prin cultura organizaţională în care strategia 
ar trebui să reuşească (clauza 7). 
f). proiectarea unui sistem de administrare a documentelor. Proiectarea unui sistem de administrare a 
documentelor care încorporează strategiile, procesele şi practicile descrise în ISO 15489; asigurarea că 
sistemul de administrare a documentelor suportă şi nu ascunde, procesele afacerii. Analiza şi dacă este 
necesar, reproiectarea proceselor şi operaţiilor afacerii şi a sistemelor de comunicaţie, pentru a include 
aspectele de administrare a documentelor.  
g). implementarea unui sistem management al documentelor. Implementarea unui sistem de administrare 
a documentelor trebuie să fie realizată sistematic, folosind planificările din proiectele şi metodologiile 
potrivite situaţiei şi cu o perspectivă de integrare a operaţiilor sistemului de administrare a documentelor 
cu procesele de afaceri şi sistemele legate de acestea.  
h). revizia post-implementare. Strângerea de informaţii referitoare la performanţa sistemului de 
administrare a documentelor ca un proces integral şi în desfăşurare. Aceasta poate fi realizată prin 
intervievarea membrilor din echipa de management şi a angajaţilor cheie, folosind chestionare, observând 
sistemul în activitate, examinând manualele de proceduri, materialele de training şi alte documentaţii, şi 
efectuând verificări întâmplătoare asupra calităţii documentelor şi a măsurilor de control. Revederea şi 
estimarea performanţelor sistemului, iniţierea şi monitorizarea acţiunilor de corectare şi stabilirea 
regimului de monitorizare continuă şi evaluare periodică.  

 
3. Caracteristicile documentelor unui creator 

 În procesul standardizării, forma şi conţinutul documentelor (records) sunt unele dintre 
obiectivele „uniformizării”. Practic, într-o organizaţie care se conformează ISO 15489, văzută ca 
o organizaţie cu un management eficient al informaţiilor, şi deci al documentelor, „un document 
trebuie să reflecte corect ceea ce a fost comunicat sau decis sau ce acţiuni au fost desfăşurate. 

                                           
15

 ,Funcţia reprezintă orice scop, responsabilitate sau sarcină cu nivel ridicat de generalitate, atribuită agendei de 
responsabilităţi a unei organizaţii, în virtutea unei legislaţii, politici sau a mandatului său. Funcţiile sunt apoi 
descompuse într-un set de activităţi asociate. Funcţiile sunt în general mai stabile decât structurile administrative — 
care sunt adesea amestecate şi transferate când se produc restructurări. Exemple sunt: administrarea justiţiei, a 
finanţelor, managementul Resurselor umane” (ISAF). 
16

 „Operaţiunea (tranzacţia) este cea mai mică parte a unei activităţi. Operaţiunile conduc la producerea de 
documente, care constituie mărturii ale activităţii desfăşurate pentru a îndeplini o funcţie. Exemple: o operaţiune 
poate fi completarea formularului de evaluare pentru un curs de trening, iar documentul specific produs din aceasta 
operaţiune este formularul de evaluare” (ISAF). 
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Trebuie să fie capabil să sprijine nevoile afacerii la care se referă şi să fie utilizat pentru scopuri 
de identificarea răspunderii”. În aceste condiţii, documentele organizaţiei trebuie să îndeplinească 
anumite caracteristici.  
 

 Clauza 7.2. din ISO 15 489: Caracteristicile documentului 
Autenticitatea 

Un document autentic este unul care poate demonstra 
a). că este ceea ce se presupune a fi;  
b). a fost creat sau trimis de persoana care se presupune că trebuia să îl fi creat sau trimis;  
c). a fost creat sau trimis la momentul care se presupune că a fost trimis. 

Pentru a asigura autenticitatea unui document, organizaţiile trebuie să implementeze şi să documenteze 
politici şi proceduri care supraveghează crearea, primirea, transmiterea, menţinerea şi eliminarea 
documentelor, pentru a se asigura că cei care creează documentul sunt autorizaţi şi identificaţi şi că 
documentele sunt protejate împotriva adăugirilor, ştergerilor, alterărilor, folosirilor şi secretizărilor 
neautorizate.  

Credibilitatea 
Un document credibil este acela în al cărui conţinut se poate avea încredere ca fiind o reprezentare integrală 
şi fidelă a tranzacţiilor, activităţilor sau faptelor pe care le atestă, şi pe care se poate pune bază în cursul 
tranzacţiilor sau activităţilor ulterioare. Documentele trebuie create la momentul tranzacţiei sau 
evenimentului la care se referă, sau imediat după aceea, de către persoane care au directă cunoştinţă despre 
fapte, sau de către dispozitive utilizate în mod obişnuit în cadrul afacerii pentru a desfăşura tranzacţia.  

Integritatea 
Integritatea unui document se referă la calitatea acestuia de a fi complet şi nemodificat.  
Este nevoie ca un document să fie protejat împotriva modificărilor neautorizate. Politicile şi procedurile de 
administrare a documentelor trebuie sa specifice ce adăugiri sau adnotări pot fi făcute unui document după 
crearea sa, în ce circumstanţe adăugirile şi adnotările pot fi permise şi cine are dreptul să le facă. Orice 
adnotare, adăugare sau ştergere autorizată asupra unui document trebuie să fie în mod explicit indicată şi să 
poată fi identificată.  

Utilitatea 
Un document util este documentul care poate fi localizat, regăsit, prezentat şi interpretat. Documentul trebuie 
să poată fi şi prezentat, deoarece este direct legate de activitatea de afacere sau de tranzacţia care l-a produs. 
Conexiunile contextuale ale documentului trebuie să conţină informaţiile necesare pentru o înţelegere a 
tranzacţiilor care l-au creat şi folosit. Trebuie să fie posibilă identificarea unui document în cadrul 
contextului mai larg al funcţiilor şi activităţilor afacerii. Legăturile între documente care documentează o 
secvenţă a activităţii trebuie să fie păstrate.  

 
 

4. Stabilirea documentelor care trebuie integrate într-un sistem de administrare a 
documentelor 

Spre deosebire de arhivistica românească, şi, originar, de cea franceză, arhivistica anglo-
saxonă foloseşte termenul de records pentru a defini totalitatea documentele proprii unei 
organizaţii creatoare de documente. Standardul ISO 15489 defineşte şi el documentele unui 
creator (records) drept „informaţii create, primite, şi păstrate cu scop probatoriu  şi informare, de 
către o organizaţie sau persoană, ca urmare a obligaţiilor legale şi în desfăşurarea afacerii”. 
Caracteristic este însă faptul că, într-o abordare teoretică a termenilor, literatura de specialitate 
din zona menţionată face distincţia între „documente”, ca termen generic şi „documentele de 
arhivă ale unui creator” (records); documentele existente la un moment dat într-o organizaţie nu 
aparţin toate acelei organizaţii şi nu au toate caracter de documente „oficiale” ale organizaţiei.  

 

 TEMĂ DE CONTROL 
Comparaţi legislaţia şi practica românească referitoare la documentele creatorilor cu cele 
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prezentate la cursul anterior, relativ la diferenţele document–record. Identificaţi abordările 
existente.  

 
5. ProceseF

17
F de management şi modalităţi de control a documentelor 

 Dezvoltarea unui sistem de management al documentelor implică formularea unui cadru 
general care să asigure desfăşurarea proceselor specifice: captură, înregistrare, clasificare, 
depozitare şi manipulare, acces, urmărire. Unele dintre aceste procese nu se întâlnesc în practica 
arhivistică românească. Astfel, ca un element deosebit, standardul ISO 15489 foloseşte conceptul 
de ,,integrarea documentelor” sau „captură a documentelor” (records capture). Această 
operaţiune semnifică „intrarea” documentelor în sistemul de (management al) documente(lor) 
unei organizaţii. Documentele pot intra în instituţie pe căi diverse, atât în forma corespondenţei 
obişnuite, cât şi prin fax, email etc. Cel mai familiar exemplu de captură/integrare a documentelor 
într-un sistem de administrare a documentelor îl reprezintă sistemul de registratură. Acest sistem 
nu este folosit pretutindeni pe plan mondial însă, dezvoltându-se în paralel şi alte forme de 
integrare a documentelor. Această operaţiune presupune luarea în evidenţă (sau „sub control”) a 
documentului, atât sub aspect fizic, cât şi intelectual.  
 

Clauzele 9.3.–9.8. din ISO 15489 privind controlul documentelor 
Captura documentelor 
Scopul capturii documentelor (records capture) într-un sistem de administrare a documentelor este să 

- stabilească o relaţie între documente, creator şi contextul de afacere care l-a generat. 
- plaseze documentul şi relaţiile sale în cadrul unui sistem de administrare a documentelor, şi  
- să îl lege de alte documente. 

Acest proces poate fi realizat prin alocarea de metadate explicite, încorporate în, ataşate la sau asociate cu, un 
anume document, indiferent de formatul său. Aceasta trebuie să fie precizat în manualul sistemului de 
administrare a documentelor. Aceste metadate sunt esenţiale pentru regăsirea, în limitele de competenţă, a  
statutului, structurii şi integrităţii documentului, la orice moment de timp şi să demonstreze relaţiile sale cu alte 
documente.  
Tehnicile care asigură captura documentelor pot include 

a). clasificarea şi indexarea, care permit legături, grupări, numiri, protecţii de securitate, permisii de 
utilizator şi regăsirea, înlăturarea şi identificarea documentelor vitale.  
b). ordonarea într-o structură şi secvenţă logică, indiferent dacă e dosarul fizic sau un director, care 
facilitează folosirile şi referinţele ulterioare.  
c). înregistrarea, care furnizează dovada existenţei documentelor în sistemul de administrare a 
documentelor şi 
d). sisteme care furnizează profile sau şabloane pentru acţiunile care rezultă în timpul afacerii, care 
 1). furnizează metadate care descriu contextul de afacere 
 2). furnizează dovada locului în care se află un document 
 3). identifică ce acţiune nu este în parametrii normali 
 4). identifică cine a accesat documentul 
 5). identifică când a avut loc această accesare şi 
 6). furnizează dovada tranzacţiilor care s-au desfăşurat, cu referire la document. 

ÎnregistrareaF

18 
Într-un sistem de administrare a documentelor care angajează un sistem de înregistrare: 

a). un document este înregistrat când este integrat într-un sistem de administrare a documentelor 
b). nici un alt proces care afectează documentul nu poate avea loc până când înregistrarea sa nu e 
completă. 

Scopul primar al registraturii este să furnizeze dovada că un document a fost creat sau integrat într-un sistem de 
administrare a documentelor, iar un beneficiu suplimentar este că facilitează regăsirea. Aceasta include 

                                           
17 Serie de paşi ce trebuie urmaţi pentru a atinge un anume rezultat. 
18 Acţiunea de a da unui document (record) un identificator unic la intrarea sa în sistem (Clauza 3.18). 
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înregistrarea unor scurte informaţii descriptive sau metadate despre document şi atribuirea a unei identificator 
pentru document, unic în cadrul sistemului. Registratura oficializează integrarea documentului în sistemele de 
administrare a documentelor.  
Documentele pot fi înregistrate la mai mult decât un nivel sau grupate în cadrul unui sistem de administrare a 
documentelor. În mediu electronic, sistemul de administrare a documentelor poate fi proiectat să înregistreze 
documente prin procese automate, transparente pentru utilizatorul din sistemul de afacere din care el este integrat 
şi fără intervenţia records manager-ului. 
ClasificareaF

19 
Clasificarea activităţilor de afacere 
Clasificarea activităţilor de afaceri se comportă ca un puternic instrument pentru a asista conducerea 
afacerii şi, în multe cazuri, a operaţiunilor implicate în managementul documentelor, incluzând 

a). furnizarea legăturilor între documentele individuale care se acumulează, pentru a permite o 
continuă înregistrare a activităţii.  
b). asigurarea că documentele sunt denumite de o manieră consecventă de-a lungul timpului 
c). asistenţa în regăsirea tuturor documentelor legate de o anumită  funcţie sau activitate  
d). stabilirea protecţiei de securitate şi acces care se cuvine pentru un set de documente 
e). alocarea permisiunii de acces pentru a accede la, sau acţiona asupra, unui anumit grup de 
documente 
f). distribuirea responsabilităţii pentru gestiunea unui anumit set de documente 
g). distribuirea documentelor pentru acţiune, şi 
h). stabilirea perioadelor corespunzătoare de păstrare a documentelor şi acţiunile de înlăturare 
ale acestora. 

Sistemele de clasificare 
Sistemele de clasificare reflectă afacerea din cadrul organizaţiei din care ele derivă şi sunt în mod 
normal bazate pe o analiză a activităţilor de afaceri ale organizaţiei. Sistemele pot fi folosite pentru a 
sprijini o varietate de procese de administrare a documentelor. Organizaţiile trebuie să determine gradul 
de detaliere a clasificării de care au nevoie pentru scopurile afacerii.  
Vedete de vocabular 
Sistemele de clasificare şi indexare se pot sprijini de cuvinte cheie, care sunt adaptate pentru 
complexitatea documentelor fiecărei organizaţii. Aceste cuvinte cheie trebuie să codifice termeni 
particulari sau cu semnificaţie specifică organizaţiei.  
Indexarea  
Indexarea poate fi realizată manual sau poate fi generată automat. Se poate produce la diferite niveluri 
de grupare în cadrul sistemului de administrare a documentelor.  
Linii directoare pentru indexare pot fi găsite în ISO 5963 
Alocarea de numere şi coduri 
Metode de prescurtare a referinţelor la documente prin alte mijloace sunt frecvent folosite. Alocarea de 
numere sau coduri este în mod obişnuit folosită pentru grupări de documente.  
Scopul codării este asociat cu funcţia de localizare, unde un număr sau un cod indică „adresa” 
documentului, astfel încât documentul să poată fi regăsit prin specificarea locului în cadrul sistemului de 
administrare a documentelor.  

 
Depozitarea şi manipularea 
Documentele trebuie să fie păstrate pe suporţi care asigură caracterul utilizabil, credibilitatea, autenticitatea şi 
prezervarea pentru cât timp este necesar. Aspecte legate de menţinerea, manipularea şi depozitarea documentelor 
apar pe tot timpul existenţei acestora, nu doar în momentul în care devin inactive.  
Documentele solicită condiţii de depozitare şi operaţiuni de manipulare care trebuie să ia în considerare 
proprietăţile lor specifice fizice şi chimice. Documentele cu valoare permanentă, indiferent de formatul lor, 
solicită depozitare şi manipulare de calitate, pentru a asigura prezervarea lor pentru atât timp cât acea valoare 
durează. Condiţiile de depozitare şi procesele de manipulare trebuie să fie gândite să protejeze documentele de 
accesul neautorizat, pierdere sau distrugere, de furt sau dezastru.  
Organizaţiile trebuie să aibă politici şi linii directoare pentru conversia şi migrarea documentelor de la un sistem 
de administrare a documentelor la altul.  
Sistemele gestionare a documentelor electronice trebuie să fie proiectate astfel încât documentele să rămână 

                                                                                                                                         
19 Identificarea sistematică şi ordonarea activităţilor de afaceri şi/sau a documentelor în categorii, în conformitate cu 
anumite convenţii, metode sau reguli procedurale, logic structurate, reprezentate într-un sistem de clasificare (Clauza 
3.5). 
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accesibile, autentice, credibile şi utilizabile prin indiferent ce modificări de sistem, pentru întreaga lor perioadă de 
păstrare. Aceasta ar putea include migrarea spre alte softuri, re-prezentarea în formate asemănătoare, sau orice 
altă viitoare cale de re-prezentare a documentelor. Unde asemenea procese au loc, trebuie ţinută evidenţa acestora 
împreună cu detaliile oricărei variaţii în formatul şi designul documentului.  
 
Accesul 
Organizaţiile trebuie să aibă linii directoare oficiale, care reglementează cui i se permite accesul la documente şi 
în ce situaţii.  
Mediul reglementator în care organizaţia operează stabileşte principiile generale de drepturi de acces, condiţiile şi 
restricţiile care ar putea fi încorporate în operarea sistemului de administrare a documentelor. Pot exista legi 
specifice care acoperă zone cum ar fi confidenţialitatea (spaţiu privat), libertatea de informaţie şi arhivele istorice. 
Documentele pot conţine informaţii delicate, de natură personală, comercială sau operaţională. În unele cazuri, 
accesul la documente sau la informaţiile despre ele nu trebuie permis.  
Restricţiile de acces pot fi aplicate atât în cadrul organizaţiei, cât şi pentru utilizatorii externi. Documente 
restricţionate trebuie să fie introduse doar acolo unde este cerut specific de către nevoile organizaţiei sau de 
mediul reglementator. Restricţiile trebuie să fie impuse pentru o perioadă clar stabilită, pentru a asigura că 
supravegherea suplimentară cerute pentru aceste documente nu este aplicate mai mult decât este necesar. Nevoia 
de a plasa restricţii asupra accesului se poate schimba odată cu trecerea timpului.  
Asigurarea formelor corespunzătoare de supraveghere a accesului se face prin atribuirea marcajelor distinctive de 
acces atât documentelor, cât şi persoanelor.  
Gestionarea proceselor de acces implica asigurarea că: 

a). documentele sunt clasificate conform statutului lor de acces la un moment dat.  
b). documentele sunt eliberate doar celor care sunt autorizaţi să le vadă.  
c). documentele codificare pot fi citite aşa cum şi când este cerut şi autorizat.  
d). procesele şi operaţiunile de documente sunt efectuate doar de cei care au autorizaţia de a face acest 
lucru, şi 
e). structurile din organizaţie cu răspundere pentru anumite funcţii ale afacerii stabilesc permisiunile de 
acces la documentele care se referă la aria lor de responsabilitate.  

Monitorizarea şi urmărirea permisiunilor acordate utilizatorilor şi responsabilităţile posturilor funcţionale sunt 
procese continue, care se produc în toate sistemele de administrare a documentelor, indiferent de format. 
Sistemele de administrare a documentelor electronice, în mod particular cele accesibile de-a lungul unor sisteme 
distribuite geografic, pot moşteni protocoale de identificare a utilizatorilor de la alte aplicaţii.  
 
Urmărirea (tracking) 

Aspecte generale 
Urmărirea mişcării şi folosirii documentelor în cadrul unui sistem de administrare a documentelor este 
cerută pentru 

a). identificarea măsurilor deosebite cerute 
b). facilitarea regăsirii unui document 
c). prevenirea pierderii unui document 
d). monitorizarea folosirii, pentru întreţinerea sistemului şi securitate, şi menţinerea unei 
supravegheri a tranzacţiilor cu documente (adică integrarea sau înregistrarea, clasificarea, 
indexarea, depozitarea, accesul şi folosirea, migrarea şi eliminarea), şi  
e). menţine capacitatea de a identifica originile operaţionale ale unui document individual, 
acolo unde sistemele au fost amestecate sau migrate. 

Urmărirea acţiunii 
Urmărirea acţiunii poate fi implementată într-un sistem de administrare a documentelor pentru procesele 
unde timpul limită pentru acţiuni este impus de către sau pentru pe organizaţie. Urmărirea acţiunii  

a). alocă paşi care trebuie urmaţi ca răspuns la o decizie sau tranzacţie, documentată în 
document; 
b). atribuie responsabilităţi pentru acţiune unei anumite persoane, şi 
c). înregistrează datele prin care o acţiune predefinită trebuie luată şi datele când acţiunile se 
produc.  

Urmărirea acţiunii poate fi efectiv implementată doar dacă materialul este înregistrat în cadrul sistemului 
de administrare a documentelor înainte de a fi înaintat persoanelor desemnate.  
Urmărirea localizării 
Mişcarea documentelor trebuie să fie documentată pentru a asigura că documentele pot fi întotdeauna 
localizate atunci când este nevoie. Mecanismele de urmărire pot înregistra identificatorul documentului, 



Universitatea Bucureşti, Facultatea de istorie — Master IDD Arhivistică 2006 
Pagina 10 din 13 

titlul, persoana sau diviziunea [organizaţiei] care are posesia documentului şi data/momentul mişcării.  
Sistemul trebuie să urmărească documentul, transferul între persoane şi returnarea 
documentului la „casa” lui sau locul de depozitare, ca şi înlăturarea sau transferul lor la orice 
altă organizaţie autorizată externă, incluzând o autoritate de arhive istorice. 

 

 TEMĂ DE CONTROL 
Ce procese de management al documentelor aţi reţinut? 

 
6. Stabilirea termenului de păstrare al documentelor 

 La fel ca şi în practica arhivistică românească, termenul de păstrare al documentelor este 
folosit ca o formă de a selecta documentele „importante” de cele cu o valoare limitată. Cele două 
„valori” promovate în România, „istorică” şi „practică” preiau un model francez de caracterizare 
a importanţei documentelor. În practică însă, de multe ori, modalitate de determinare a 
apartenenţei la una dintre cele două grupe este dificilă, fiind vorba mai degrabă de concepte, 
decât despre nişte lini directoare concrete. Au fost dezvoltate sisteme alternative de apreciere a 
valorii documentelor. Standardul ISO 15 489 vine cu o serie de linii directoare concrete, menite 
sa faciliteze stabilirea termenelor de păstrare.  
 Un alt aspect ce trebuie subliniat este diferenţa terminologică. În practica arhivistică 
românească, după o serie de termeni utilizaţi în anii ’1950–’1960, s-a impus conceptul de 
selecţionare, definit ca o „operaţiune de stabilire a valorii documentar-istorice şi practice a 
documentelor în vederea păstrării permanente sau a înlăturării celor nefolositoare”. Analiza 
definiţiei arată că este de fapt vorba despre două operaţiuni: „valorizare” şi „eliminare”. 
Standardul ISO 15 489 operează însă cu termeni diferiţi, care privesc fenomenul „alegerii” 
documentelor. Astfel, dacă în arhivistica tradiţională momentul unor decizii privind documentele 
este după expirarea unui anumit termen de păstrare, ISO 15489 foloseşte conceptul anglo-saxon 
de „dispoziţie” (dispositionF

20
F). Aceasta este definită drept „serie de procese asociate în 

implementarea reţinerii documentelor, distrugerii sau deciziilor de transfer, care sunt 
documentate în dispoziţii sau alte instrumente?: (Clauza 3.9). „Dispoziţia”a supra unui document 
vizează practic orice procedură care se aplică documentelor, după ce viaţa lor activă a încetat. 
Deci, „dispoziţia” referitoare la un document nu semnifică doar distrugerea, aruncarea lui, ci 
toate acţiunile care duc la „scăderea gestionară” a acestuia din sistemul operaţional de 
administrare a documentelor. Eliminarea fizică a documentelor este definită drept „distrugere”.  
 
 

Clauzele 9.2.; 9.9 din ISO 15489 privind selecţionarea documentelor 
Stabilirea termenului de păstrare al documentelor 
Deciziile despre cât timp trebuie păstrate documentele în cadrul unui sistem de management al documentelor se 
bazează pe evaluarea mediului reglementator şi cerinţelor de afaceri, de responsabilitate şi de risc. Iniţial, asemenea 
decizii trebuie să implice administraţia serviciului unei activităţi specifice de afaceri. Cerinţele statutare sau alte 
regulamente pot cere o perioadă de păstrare minimă sau trimiterea către un organism autorizat, cum ar fi o 
autoritate arhivistică sau de control pentru un aviz necesar. Drepturile şi interesele tuturor celor implicaţi trebuie să 
fie luate în considerare când se stabileşte termenul de păstrare. Deciziile nu trebuie să fie luate intenţionat pentru a 
ocoli vreun drept de acces.  
Reţinerea documentelor trebuie să fie gestionată pentru 

a). satisfacerea nevoilor de afacere curente sau viitoare prin: 

                                           
20 A u se confunda cu disposal, folosit cu sensul de înlăturare a documentelor după selecţionare! (vezi NARA, 
Disposition of Federal Records: A Records Management Handbook, Washington, 2000 (versiunea electronică)..  
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1). reţinerea informaţiilor referitoare la decizii şi activităţi prezente şi trecute, ca parte a 
memoriei corporaţiei, pentru a documenta activităţi şi decizii, în prezent şi în viitor; 
2). reţinerea probatorie a activităţilor trecute şi prezente pentru a răspunde obligaţiilor de 
responsabilitate;  
3) eliminarea, cât de rapid posibil şi de o manieră autorizată, sistematică, a documentelor care nu 
mai sunt necesare, şi  
4). reţinerea contextului [creării] documentelor, care va permite viitorilor utilizatori să judece 
autenticitatea şi credibilitatea documentelor, chiar şi în cazurile unde sistemul de administrare a 
documentelor în care ele au fost reţinute a fost închis sau a suferit schimbări semnificative,  

b). conformitatea cu cerinţele legale, prin asigurarea că mediul reglementator aplicabil managementului 
documentelor pentru anumite activităţi ale afacerii este documentat, înţeles şi implementat, şi  
c). să satisfacă nevoile prezente şi viitoare ale acţionarilor interni şi externi, prin  

1). identificarea intereselor aplicabile (derivate din lege) sau legitime pe care cei implicaţi le pot 
avea în prezervarea documentelor pentru mai mult timp decât ar fi necesar pentru organizaţia 
însăşi; aceasta poate include acţionari sau persoane interesate ca: parteneri de afaceri, clienţi şi 
alte persoane afectate de acţiunile sau deciziile organizaţiei, şi altele, cărora organizaţia trebuie 
să le facă documentele disponibile pentru a satisface cerinţele de responsabilitate, cum ar fi 
auditori, autorităţi cu putere de reglementare, şi corpuri de investigaţii, autorităţi arhivistice sau 
cercetători.  
2). Identificarea şi atribuirea câştigurilor pozitive legale, financiare, politice sociale sau altele 
pozitive, din prezervarea documentelor, pentru a servi interesele cercetării şi societăţii ca întreg, 
şi 
3). urmărirea regulamentelor autorităţii arhivistice competente în domeniu, unde este cazul. 

Documentele ce pot fi identificate ca având valoare continuă de păstrare sunt cel mai probabil cele care: 
- oferă evidenţă şi informare despre politicile şi acţiunile organizaţiei 
- furnizează probe şi informaţie despre interacţiunile organizaţiei cu comunitatea-client pe care o deserveşte 
- documentează drepturile şi obligaţiile indivizilor şi organizaţilor 
- contribuie la construirea memoriei organizaţiei pentru scopuri ştiinţifice, culturale şi istorice, şi  
- conţine dovezi şi informaţii despre activităţi de interes pentru acţionari din interiorul şi exteriorul 

organizaţiei  
[…] 
Implementarea dispoziţiei 
Deciziile de dispoziţie, care permit ştergerea documentelor din sistemele operaţionale, trebuie să fie aplicate la 
documente pe o bază sistematică şi constantă, în decursul activităţii normale de afaceri. Nici o acţiune de dispoziţie 
nu trebuie să aibă loc fără certitudinea că nu mai este nevoie de acel document în continuare, că nici o activitate nu 
este în neregulă şi că nici un litigiu sau investigaţie nu se desfăşoară sau planează, care ar putea implica respectivul 
documentul ca probă. 
Acţiunile de dispoziţie pot acoperi: 

a). o distrugere imediată, incluzând suprascrierea sau ştergerea 
b). reţinerea, pentru o perioadă ulterioară, în cadrul diviziunii administrative 
c). transferul către o zonă de depozitare corespunzătoare sau pe un suport, sub controlul organizaţiei 
d). transferul către altă organizaţie care are asumată responsabilitatea pentru afacerea respectivă, prin 
restructurare, vânzare sau privatizare 
e). transferul către o zonă de depozitare gestionată în numele organizaţiei de către un furnizor 
independent, faţă de care au fost stabilite aranjamente contractuale corespunzătoare 
f). transferul de responsabilitate pentru gestionare către o autoritate corespunzătoare, în timp ce 
depozitarea fizică a documentului este reţinută de organizaţia creatoare 
g). transferul către arhiva organizaţiei, sau  
h). transferul către o autoritate de arhive istorice externă.  

Următoarele principii trebuie să guverneze distrugerea fizică a documentului 
– distrugerea trebuie să fie întotdeauna autorizată 
– documentele referitoare la litigii şi investigaţii în curs sau actuale nu vor fi distruse 
– distrugerea documentelor trebuie să fie îndeplinită într-un mod care să păstreze confidenţialitatea oricăror 

informaţii pe care le conţin  
– toate copiile după documentele autorizate pentru distrugere, inclusiv copiile de siguranţă, de păstrare sau 

de backup, trebuie distruse.  
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 TEMĂ DE CONTROL 
Care sunt principiile de bază pentru stabilirea valorii de păstrare a documentelor? 

 
7. Aspecte de implementare 

 Standardul ISO 15 489 subliniază permanent importanţa documentării prealabile, a 
monitorizării şi verificării permanente a sistemelor implementate, pentru a verifica în permanenţă 
eficacitatea soluţiilor adoptate şi fezabilitatea lor. În egală măsură, se subliniază necesitatea 
pregătirii personalului care operează cu documentele, la toate nivelurile.   
 

Clauzele 9.10, 10, 119 din ISO 15489 privind implementarea  
Documentaţiile descriind procesele de management al documentelor şi sistemele gestionare a documentelor trebuie 
să se aibă în vedere cerinţele juridice, organizaţionale şi tehnice. Sfera de competenţă operaţiunile de management 
al documentelor, cum ar fi clasificarea, indexarea, revizuirea şi înlăturarea documentelor, trebuie să fie în mod clar 
statuate.  
Legislaţia, standardele şi politicile relevante trebuie să fie luate în considerare, pentru a stabili cerinţele pentru 
practica, revizuirea, urmărirea şi testarea proceselor de management al documentelor. O atenţia mare trebuie 
acordată altor sisteme de informaţii şi politici în uz, în cadrul organizaţiei, pentru a menţine integritatea constituită 
a mediului de gestiune a informaţiilor.  
Toate deciziile asupra stabilirii documentelor care trebuie să fie integrate şi cât timp documentele trebuie să fie 
păstrate trebuie să fie în mod clar documentate şi respectate. Deciziile pot fi considerate drept autorizaţii de 
înlăturare. Documentaţia oficială a analizei sau altor acţiuni care rezultă în deciziile de integrare şi reţinere a 
documentelor trebuie să fie pregătite şi supuse pentru aprobare unui înalt conducător al organizaţiei. Documentaţia 
trebuie să conţină detalii ale activităţilor de afaceri şi documentele care rezultă din fiecare activitate de afaceri şi 
trebuie specificate perioadele de păstrare şi acţiunile de distrugere, intr-o formă clară şi lipsită de ambiguităţi. 
Evenimentele care activează sau determină acţiuni de înlăturare trebuie să fie în mod clar identificate. Instrucţiunile 
pentru transferul documentelor către forme alternative de depozitare (de pildă, depozitarea off-line sau off-site) 
trebuie să fie incluse. Acolo unde este necesar, o asemenea documentaţie trebuie să fie supusă unei structuri 
autorizate externe, cum ar fi o autoritate arhivistică, auditorilor etc., pentru aprobările necesare. O înregistrare a 
acţiunilor de înlăturare, odată ce acestea au fost îndeplinite, trebuie să fie păstrată.  
 
Monitorizarea şi audit/revizuire  
Monitorizarea de conformitate trebuie să se desfăşoare în mod regulat pentru a se asigura că procedurile sistemelor 
de administrare a documentelor şi procesele sunt implementate în conformitate cu politicile organizaţiei şi cerinţele 
ei, şi că împlinesc rezultatele anticipate. Asemenea revizuiri trebuie să examineze performanţa organizaţiei şi 
satisfacţia utilizatorilor în folosirea sistemului.  
Mediul reglementator poate cere ca structuri externe să desfăşoare monitorizarea şi revizia.  
Modificările la sistemul de administrare a documentelor şi operaţiunile de management al documentelor trebuie să 
fie făcute, dacă acestea se dovedesc a fi nepotrivite şi ineficiente.  
Conformitatea sistemelor şi monitorizarea trebuie să fie documentată şi rapoartele trebuie păstrate.  
 
Training 
Organizaţia care caută să se conformeze acestei părţi din ISO 15489 trebuie să stabilească programe continue de 
pregătire pentru gestiunea documentelor. Programele de training pentru cerinţele managementului documentelor şi 
practicile specifice trebuie să acopere rolul şi responsabilităţile sale, şi să fie adresate către toţi membrii 
managementului, angajaţilor, contractorilor, voluntarilor şi oricăror alte persoane responsabile pentru întreaga sau 
pentru o parte a activităţii de afaceri dintr-o organizaţie în producerea de documente, în timpul muncii lor şi în 
integrarea acelor documente în sistemele de administrare a documentelor. Programele de training pot fi stabilite şi 
organizate în cooperare cu organizaţii externe.  
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Activităţi de autoevaluare şi consolidare 
 

1. Ce este ISO 15489 şi ce urmăreşte el? 
2. Comentaţi caracteristicile prezentate ale documentelor şi importanţa lor, din 

perspectiva creatorului de documente şi din perspectiva arhivistului (arhivă 
istorică).  

3. Prezentaţi conceptul de „sistem de administrare a documentelor” şi caracteristicile 
sale. 

4. Citiţi Carol Couture, Nomenclatoarele. Aspecte teoretice, în RdA, Cluj-Napoca, 
1999, p. 9–41, şi identificaţi şi alte abordări pentru stabilirea valorii documentelor. 

5. Toate documentele existente într-o organizaţie creatoare fac parte din sistemul ei 
de administrare a documentelor? Argumentaţi. 


