
 

 

MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR DIGITALE/ELECTRONICE 

 

 Una dintre cele mai mari provocări pe care le aduce documentul electronic este caracterul 

său virtual. Acest lucru înseamnă că, spre deosebire de documentul clasic, „digitalul” nu poate fia 

tins, accesat, transportat decât prin intermediul unui computerul. Din punct de vedere al 

managementului acestor documente, pare evident că se impun tehnici specifice de administrare. Cu 

toate acestea, la o privire mai atentă se poate constata că, exceptând o serie de rigori suplimentare, 

managementul documentelor digitale poate fi realizat prin tehnici similare celor folosite pentru 

documentele clasice.  

 Aşa cum se ştie, pentru a administra eficient documentele se impune stabilirea unui control 

fizic şi a unui control intelectual eficient asupra lor. Controlul „fizic” al documentelor digitale are, 

la rândul său, două componente: controlul poziţiei suportului de informaţie (care, având o 

dimensiune fizică, se realizează la fel ca şi în cazul documentelor clasiceF

1
F) şi controlul poziţiei 

informaţiei în cadrul suportului. Această poziţie a informaţiei în cadrul suportului (adică „unde se 

află fişierul X pe hard-disk?”) este una din particularităţile documentelor digitale: dacă, în cazul 

documentelor pe suport clasic, existau puţine cazuri în care pe acelaşi suport să se regăsească mai 

multe documente, în cazul documentelor digitale aceasta este regula generală. Din acest punct de 

vedere, stabilirea poziţiei informaţiei (agregate sub formă de fişier/file sau director/folder) în cadrul 

suportului este unul din obiectivele unui management eficient al documentelor digitale. Asupra 

modului concret de stabilire a poziţiei informaţiei digitale pe suportul ei vom reveni însă ulterior.  

 Revenind la elementele de bază, pentru un control asupra documentelor digitale este nevoie 

de a se instaura şi un control intelectual, asupra conţinutului informaţional al acestora. Şi aici 

există cel puţin o particularitate fundamentală faţă de documentele pe suport clasic. Dacă despre 

informaţia dintr-un document obişnuit se pot afla destul de multe lucruri prin simpla privire a 

acestuia, în cazul documentelor digitale acest lucru nu mai este posibil. Tabelul de mai jos 

marchează o posibilă diferenţă de acţiuni:  

 
Documente pe suport clasic Documente digitale 

1. intenţia de căutare 1. intenţia de căutare 
2. localizarea problemei (dosarului unde ar 
putea exista documentul) 

2. pornirea computerului 

3. parcurgerea rapidă documentelor din dosar 3. localizarea folderului/fişierului 
4. identificarea documentului dorit 4. deschiderea şi parcurgerea rapidă a 

fişierului/fişierelor 
 5. identificarea documentului dorit 

                                                 
1 De pildă, pentru controlul fizic al unui CD cu informaţie, acestuia trebuie să i se atribuie un identificator unic.  
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După cum se poate uşor remarca, există acţiuni suplimentare ce trebuie urmate; exceptând partea 

tehnică, aceea de a porni instrumentul de calcul, se remarcă faptul că, spre deosebire de 

documentele clasice dintr-un dosar, ce pot şi pur şi simplu parcurse, în cazul documentelor digitale 

este nevoie de deschiderea fişierelor pentru a putea parcurge informaţia. Acest lucru se impune 

datorită sistemului tehnologic diferit de grupare a informaţiei: pe suportul clasic, informaţia este 

stabilă, înscrisă pe suport, în timp ce informaţia digitală, pentru a-şi păstra coeziunea, trebuie „pusă” 

într-un „container”; vorbim astfel nu doar despre un document digital, ci şi despre un „obiect 

digital”. Echivalent, în cazul documentelor clasice, este gruparea mai multor file ale unui document 

şi introducerea lor într-un plic, cu scopul de a le asigura coeziunea: pentru a putea citi documentul, 

este nevoie de a deschide plicul şi a extrage documentele. În această situaţie, este evident că 

modalităţile de control a informaţiei în mediu digital capătă nişte particularităţi, cu scopul de a 

facilita regăsirea şi a eficientiza prelucrarea informaţiei — cauza esenţială ce a determinat revoluţia 

digitală. Despre aceste aspecte vom vorbi în continuare.  

 

 Controlul fizic. Organizarea documentelor digitale 

Documentele digitale, la un nivel absolut general, urmează logica documentelor clasice, care 

în fond este o logică naturală: documentele se grupează între ele pe criterii comune, mergându-se în 

asocieri de la particular la general şi rezultând o ierarhie inversă, de la general la particular. Există 

însă o serie de nuanţe 

Documentele digitale pot fi organizate fie ca o structură funcţională relaţională, fie ca una 

(relativ) independentă. Structura funcţională relaţională se referă la situaţii în care un fişier nu 

poate transmite întreaga informaţie conţinută sau nu poate rula decât în interdependenţă cu alte 

fişiere. Cazuri clasice: sistemele de operare, aplicaţiile, pagini web, baze de date relaţionale etc. În 

general, aceste se ordonează de către informaticieni, după logica proprie. Analizând însă, observăm 

că în general, dincolo de unele restricţii tehnice impuse, sistemele de operare au un director 

principal, aplicaţiile sunt, în general, grupate în directorul de programe, iar documentele se 

recomandă a fi grupate în directorul de documente. Se sugerează astfel o structură ierarhizată, pe 

probleme, a informaţiei.  

În cazul structurii funcţionale (relativ) independente, exemplele sunt banalele fişiere create 

cu diferite aplicaţii. Sunt independente deoarece pentru înţelegerea cuprinse în ele nu este nevoie de 

alte fişiere. Ele sunt relativ independente, deoarece pentru accesarea lor este nevoie de un set de 

documente digitale ce ţin de sistemul de operare şi de aplicaţia de bază. Aceste fişiere, care 

formează ceea ce în general sunt denumite „documente digitale”, pot cuprinde o gamă largă de 

forme de transmitere a informaţiei: texte, table, imagine, filme, muzică, etc. Aşa cum arătam, 

această organizare a informaţiei la nivel elementar, în fişiere (files), iar fişierele se grupează în 
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directoare (folders), permite o posibilă analogie cu documentele pe suport clasic: putem considera 

un file ca fiind un document, iar un folder ca fiind un dosar. De aici, opinăm că un file trebuie să 

conţină un singur document, ca structură similară celui pe suport clasic; un fişier nu ar trebui să fie 

considerat un soi de „depozit” de documente, mai mult sau mai puţin asemănătoare, ci ar trebui 

respectată individualitatea lor funcţională. Ca exemplu, într-un secretariat, este incorect să existe un 

singur fişier adrese.doc, fiecare text trebuind sa se constituie ca un document distinct.  

 În privinţa organizării fişierelor şi a grupării acestora în directoare, există cel puţin două 

poziţii, care, în esenţa lor reflectă specificitatea a două ştiinţe ale informaţiei. O primă variantă 

(biblioteconomică) presupune acumularea documentelor, de manieră continuă, nestructurată; 

motoare de căutare ar trebui apoi să regăsească informaţia în momentul în care utilizatorul o 

solicită. O a doua variantă (arhivistică) presupune o structurare a documentelor: un anume 

document este asociat într-un folder cu un document asemănător ca problematică, care folder se 

asociază cu altele, pe baza unor criterii comune ş.a.m.d., rezultând o structură arborescentă, 

ierarhizată.  

 În cazul managementului unor documente aparţinând unei organizaţii, cea de-a doua 

variantă de organizare pare a fi cea mai potrivită, pentru că permite acumularea documentelor şi 

contribuie la păstrarea contextului acestora, cerinţă esenţială pentru a genera documente oficiale 

(records) cu caracter de mărturie credibilă. Din acest punct de vedere, similar regulilor pentru 

denumirea file-urilor şi folderelor, la nivelul organizaţiei trebuie să fie întocmit un plan de clasare 

(file plan), care să ofere o imagine clară asupra locului (folderului) în care trebuie aşezat un anume 

fişier (file). Acest plan de clasare este până la un punct similar cu ceea ce literatura arhivistică din 

România reuneşte sub numele de nomenclator arhivistic. Într-adevăr, prima parte a 

nomenclatorului, cea care prezintă, ierarhizat după organigrama organizaţiei a principalelor 

probleme sub al căror titlu sunt acumulate documentele este practic în spiritul ideii de plan de 

clasare. Diferenţa rezidă că, în perspectiva arhivisticii digitale, influenţată de evoluţiile 

instituţionale moderne, ordonarea documentelor după organigramă nu mai este eficientă. Aşa cum 

de altfel au relevat şi teoreticieni ai arhivisticii contemporane, organizaţiile de astăzi au o structură 

internă foarte fluidă, care ar aduce serioase probleme în cazul ordonării după organigrama internă la 

un moment dat; chiar principiul provenienţei suferă în prezent o modificare, trecând de la ideea 

provenienţei de la compartiment spre provenienţa de la funcţie. Într-un articol referitor la ordonarea 

eficientă a documentelor digitale (informatice), canadianul André Vigneau concluziona: „referitor 

la acest subiect, pare clar că o ordonare bazată pe funcţiile unei instituţii este cea care poate urma 

[în arhivare] cu deplină fidelitate toate modificările funcţionale ale organizaţiei”F

2
F. Arhivele 

                                                 
2 André Vigneau, Les documents informatiques: pour une classification efficace, la HUhttp://www.ebsi.umontreal.ca/  
cursus/vol1no2/matieresvol1no2.htmlUH. 
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Naţionale ale Canadei au împărtăşit acest punct de vedere: „recomandăm structura atribuţiilor de 

muncă drept model pentru organizarea spaţiului de lucru cu documente digitale. Această structură a 

atribuţiilor furnizează un model excelent pentru structura directoarelor, deoarece reflectă activităţile 

instituţiei, atribuţiile şi sarcinile angajaţilor. Aceste activităţi urmează o ordonare ierarhică, care 

poate fi uşor adaptată într-o structură arborescentă de directoare şi sub-directoare. De asemenea, 

sistemele existente de gestiune documentelor pe suport clasic sunt în general bazate pe structura 

activităţii instituţiei”F

3
F. 

În mod concret, Arhivele canadiene, pledează pentru structura ierarhică a sistemului de 

directoare („dosare”), pornind din rădăcina discului. „Deşi directoarele pot fi structurate în diverse 

moduri, inclusiv după numele utilizatorilor, dată, structura instituţională, genuri de documente etc., 

folosind abordarea schemei de activităţi se asigură faptul că documentele sunt organizate în mediul 

de lucru conform modului de lucru al compartimentelor, respectiv al angajaţilor. Pentru diverse 

probleme în ierarhizarea informaţiei, noi ramificări de directoare pot fi create, pornind de la 

directorul rădăcină. Apoi, sub-directoare sunt create în cadrul fiecărui fiecare director pentru a 

împărţi problema mai departe, pentru a uşura gruparea, păstrarea şi regăsirea documentelor. Sub-

directoarele pot fi create pe diverse criterii comune ale documentelor, ca probleme secundare, 

cazuri particulare, utilizatori individuali etc. Documentele pot fi ordonate ca fişiere în cadrul 

directorului sau sub-directorului corespunzător” 
F

4
F.  

 Pentru a se evita probleme legate de numărul prea mare de nivele de ierarhizare (vezi mai 

sus discuţia despre ISO 9660), arhiviştii canadieni subliniază că „un spaţiu de lucru împărţit între 

mai mulţi utilizatori trebuie să reflecte activităţile în care grupul de lucru este implicat, şi nu 

încearcă să reproducă integral structura organizatorică şi funcţională a întregii instituţii”. Definind 

principiile generale de lucru, se desprind următoarele 3 reguli de bază:  
1. Structura trebuie să fie simplă şi logică.  
2. Ordonarea directoarelor trebuie să pornească de la general la particular. Altfel spus, trebuie pornit de la de la 

o activitate la o sub-activitate, de la o responsabilitate la o sub-responsabilitate. 
3. Trebuie folosiţi în mod consecvent termeni clari la denumirea directoarelor şi fişierelor. Acest lucru permite ca atât 

utilizatorii primari, cât şi cei potenţiali să identifice cu uşurinţă şi să regăsească documenteF

5
F. 

 

 Controlul intelectual 

 a). Denumirea obiectelor digitale  

 Unul din elementele fundamentale în managementul documentelor digitale este reprezentat 

de denumirea ce se atribuie fişierelor/directoarelor ce conţin o anumită informaţie. O denumire 

corectă va răspunde în egală măsură cerinţelor enunţate mai sus, de control fizic (în cadrul 

                                                 
3 Managing…, p. 7–8. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
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suportului) şi de control intelectual. Astfel, un fişier denumit foto_coperta_1.tiff şi un 

folder denumit imagini, aflat la rândul său într-un director intitulat lucrare_licenta, va 

răspunde nevoii de control fizic, dezvoltând o cale sugestivă pentru a ajunge la document: 

lucrare_licenta\imagini\coperta_1.tiff (şi localizează în felul acesta, în cadrul 

suportului, poziţia fişierului), dar şi nevoia de control intelectual: în cadrul fişierului este imaginea 

de pe coperta 1. Iată de ce denumirea obiectelor digitale este un prin aspect fundamental pentru 

asigurarea unui management eficient.  

 Trebuie spus de la început că nu există un set de reguli universal-aplicabile, ci acestea 

variază, în funcţie de soft-ul folosit (de pildă, sistemul de operare pe care se lucrează), tipul de 

informaţie, specificul organizaţiei etc. Ceea ce este însă universal-aplicabilă este nevoia de a stabili 

un set de reguli, astfel încât pentru mai mulţi utilizatori să există puncte comune în 

denumirea/regăsirea documentelor digitale.  

În primul rând, denumirea unui fişier are două părţi distincte, despărţite prin semnul grafic 

„punct”: una ce ţine de particularităţile utilizatorului (denumirea propriu-zisă), iar cea de-a doua ce 

ţine de partea tehnică — extensia fişierului. Extensia, în general formată din 3 caractere, are rolul de 

a identifica explicit aplicaţia care l-a generat şi care îl poate citi (*.doc = documente editabile cu 

aplicaţia Microsoft Word; *.cdr = documente în Corel Draw etc.). Extensia este atribuită în general 

automat de aplicaţia-mamă, şi, exceptând cazurile intenţionate, nu se operează asupra ei, şi deci nu 

face obiectul analizei de faţă. 

Denumirea propriu-zisă a unui fişier ar trebui să conţină două părţi: descrierea conţinutului 

fişierului (titlul), şi descrierea individualităţii fişierului (identificator): în exemplul de mai sus, 

coperta_1.tiff.  

 

 
 

Identificatorul poate să cuprindă informaţii gen: tipul de fişier, autor, versiune, data creării 

etc.: coperta_1_orig.tiff; coperta_1_prelucr.tiff;coperta_1_final.tiff. 

Ca poziţie, identificatorul ar trebui să fie întotdeauna ultimul cuvânt, asigurând individualitatea 

fişierului în cadrul documentelor de acelaşi tip. La numirea identificatorilor, trebuie reţinut că ei pot 

fi folosiţi pentru a genera liste de fişiere cu acelaşi identificatorF

6
F. În atribuirea identificatorului, se 

                                                 
6 National Archives of Canada, Managing Shared Directories and Files, 1996, p. 5-6 (în continuare, Managing…) pe 
site-ul arhivelor canadiene (accesată la 20.02.2004) 
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pot ivi cazuri diferite, în funcţie de conţinutul de informaţie. Astfel, atunci când cronologia are un 

rol important în identificarea documentelor, se recomanda sistemul YYYYMMDD. Această topică 

permite ordonarea corespunzătoare în sisteme informatice. La fel, în cazul în care se lucrează 

frecvent cu versiuni finale şi cu proiecte (draft-uri), numele trebuie să includă elemente distinctive 

pentru fiecare caz în parteF

7
F. În cazul documentelor transmise între mai mulţi utilizatori, pot apare o 

serie de situaţii distincte, cărora regulile de numire trebuie să le facă faţă. Astfel, o procedură 

recomandată este de a deschide un director cu documente primite. Aici, fişierul poate fi redenumit, 

astfel încât să fie relevată provenienţa lui, şi abia apoi să fie ,,îndosariat” la locul cuvenitF

8
F. Este 

recomandabil toate aceste documente folosite de mai mulţi utilizatori să aibă indicat autorul 

respectivei versiuni, evitându-se astfel dublarea existenţei fişierelorF

9
F.  

În privinţa alcătuirii numelor fişierelor, s-au formulat o serie de reguli, a căror respectare 

asigură o eficienţă sporită în activitate.  

1. Folosiţi nume sugestive, descriptive. Este esenţial pentru  ca alţi să poată înţelege 
ce este în fişier. În loc de 45dhg21234-3.fm folosiţi UserGuide.fm.  
2. Evitaţi numerotarea ca nume de fişier. Folosirea poate determina greutăţi la 
combinarea fişierelor (merging) sau la introducerea de noi fişiere între cele existente 
deja. De aceea, evitaţi sau limitaţi la extrem folosirea unor astfel de nume. Folosiţi 
denumiri descriptive: în loc de Panel_023a.tif folosiţi Panel_UserID.tif. 
În cazul în care numerotarea este esenţială, se vor aplica 2 reguli de bază: a). folosiţi 
numerotarea în cominaţie cu elementele descriptive; b). formaţi cifrele din 3 
caractere: 001, 002, … 010,… 100 etc.). Această măsură asigura sortarea corectă, 
datorită cerinţelor sistemelor informatice (de pildă, va evita sortarea în ordinea 1, 10, 
100…)  
3. Fiţi consecvenţi. Documentele se pot regăsi mult mai uşor dacă se păstrează o 
anume consecvenţă în denumirea fişierelor. Contează dacă un fişier este numit la un 
moment dat: cursuri_RM_1 sau RM_Cursuri_1 sau RM_1_cursuri. 
Ordinea cea mai potrivită este determinată de ordinea de regăsire; se începe de la 
descriere generală spre descriere particulară. Astfel, în exemplul de mai sus,  

cursuri_RM_1 = grupează întâi cursurile, apoi domeniul, apoi secţiunile 
RM_Cursuri_1 = grupează domeniul, tipul de informaţie (cursuri), 

secţiunile de curs 
RM_1_cursuri = grupează domeniul, secţiunea domeniului, şi tipul de 

informaţieF

10
F.  

4. Evitaţi redundanţa. Dacă există un director corona_5, nu mai trebuie repetat şi 
la denumirea fişierului corona_5_capitol_1, ci este suficientă denumirea  
capitol_1F

11
F. În felul acesta se asigură un număr mai mare de caractere disponibil 

pentru descrierea fişieruluiF

12
F şi, în egală măsură, o cale (de marcare a poziţiei pe 

suport a fişierului) corectă şi neredundantă: \editur•\corona_5\capitol_1 
 

                                                 
7 Ibidem, p. 8-9. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
10 HUhttp://www.raycomm.com/techwhirl/magazine/technical/filenaming.htmlUH (accesată la 20.02.2004) 
11 Managing…, p. 8-9.  
12 HUhttp://web.nwe.ufl.edu/writing/help/files/names.htmlUH (accesată la 20.02.2004). 
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Un aspect important de care trebuie să se ţină seama este lungimea numelui. Aşa cum este 

cunoscut, în mediul de operare DOS şi Windows 3.11, fişierele puteau avea maxim 11 (= 8 + 3) 

caractere. Această limită a fost eliminată sub versiunile ulterioare ale Windows-ului, însă există 

limita de 255 de caractere. Prin standardul ISO 9660, pentru scrierea CD–R nu se acceptă 

ramificaţii mai mari de 8 nivele şi căi (paths) mai lungi de 255 caractere. Standardul Microsoft 

Joliet în schimb nu acceptă decât 64 de caractere pentru denumirea directoarelor sau fişierelor. În 

cazul altor sisteme de operare decât Microsoft Windows, există de asemenea o serie de restricţii 

referitoare la lungimea căilor de referinţă sau de denumire a fişierelor/directoarelor. Iată de ce, 

dincolo de anumite „facilităţi” oferite de producători, este recomandată folosirea unor denumiri cât 

mai scurte pentru a descrie documentul; se pot folosi abrevierile general-acceptate. Mai departe, 

tipurile de caractere folosite ridică de asemenea o serie de probleme, fiind direct legate de 

specificaţiile sistemului. În general, se recomandă ori de câte ori este posibil, folosirea caracterelor 

alfa-numerice (cifre şi litere) şi evitarea folosirii caracterelor speciale (\ / : * ? " < > | (space) % @ + 

- ). Unele sisteme de operare nu accepta caracterele speciale şi pot crea probleme. De asemenea, se 

recomandă evitarea folosirii caracterelor regionale (ş, ţ, î, ö, á etc.) în denumirea fişierelor, 

deoarece la efectuarea unor operaţii asupra fişierelor este posibil ca sistemele de calcul să nu 

recunoască acele caractere. De asemenea, se recomandă utilizarea underscore-ului ( _ ) în locul 

caracterului spaţial liber: caracterul este sigur din punct de vedre al recunoaşterii de către sisteme şi 

asigură legătura vizuală între caractere şi cuvinteF

13
F.  

 În ceea ce priveşte directoarele, numele lor trebuie să reflecte extrem de concis (într-un 

„titlu”) problema respectivului „dosar”. S-a spus că ,,la denumirea directoarelor, regulile sunt 

aceleaşi ca la fişiere, cu excepţia faptului că directoarele nu au extensie”F

14
F.  

HUhttp://www.nwe.ufl.edu/writing/help/files/names.shtmlUH NWE Help: File Manager: Names  
It's a good idea to follow a few simple rules when naming files: 

1. Names can be any length, but should not contain spaces or tabs.Names can contain dashes ( - - - ) and 
underscores ( _ _ _ ), but other special characters should be avoided. 
2.Your file name should end with an extension. This helps NWE computers identify the file…. 
3. Names should be specific. You can make your names long, so don't be afraid to make them descriptive. 
4. Names can be upper and lower case, but all lower case is strongly preferred. The computers are case 
sensitive. If you name a file Happy.html and try to load the file happy.html the system won't find it. 
Upper and lower case letters are not interchangable in file names. 

 
Let's look at some document names and whether they are good ones. 
 

Document1 
Not a good choice for two reasons -- it's not descriptive, and it doesn't end with an identifying extension. 
 
essay.html 
Good name. No blanks, no special characters, ends with an extension and is all lower case. 
 
good day.gif 

                                                 
13 HUhttp://www.raycomm.com/techwhirl/magazine/technical/filenaming.htmlUH (accesată la 20.02.2004). 
14 HUhttp://web.nwe.ufl.edu/writing/help/files/names.htmlUH  
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Not a good name. It does have an extension identifying it, but it also contains a space. 
 
Big_Gator_Win.jpeg 
Okay. This name contains allowable special characters (_) and uses upper and lower case. This name will 
work. But you'll need to make sure to use upper case when looking for the file. 
 
another-assignment-about-metaphor.html 
Okay. All lower case, allowable special character (-), but a bit long, don't you think? 

 

 b). MetadateleF

15 

 Prezentarea de până acum a avut în vedere asigurarea unui elementar controlul fizic şi 

intelectual asupra documentului digital folosind strict componentele sale „naturale”: titlul 

fişierului/folderului, ordonarea pe o cale care să asigure contextul logic al documentului etc. Pe de 

altă parte însă, apar nişte necesităţi specifice:  
– controlul intelectual riguros al unui document digital: acesta poate fi, prin natura lui, oricând modificat. Sub 

acelaşi nume pot exista realităţi informaţionale diferite. Din această cauză, este nevoie de un sistem de 

descriere mai detaliat, care să surprindă mai precis identitatea unui anume fişier şi de un sistem care să 

înregistreze operaţiile efectuate asupra unui fişier.  

– controlul fizic independent al unui obiect digital: externalizarea formei de evidenţă, astfel încât existenţa unui 

anume fişier să poată fi remarcată nu doar pe suportul pe care el există, ci şi în instrumente de evidenţă 

distincte. 

– regăsirea informaţiei, prin interogări, se poate realiza mai uşor dacă se realizează o căutare prin cuvinte-cheie 

atribuite fişierului, şi nu doar prin căutarea numelui fişierului.  

 

 Iată de ce, în afara sistemului de control prezentat până aici, în domeniul arhivarii 

electronice se operează cu conceptul de metadate. După o definiţie britanică, metadatele sunt 

informaţii despre un document individual — un records: listă cu principalele sale caracteristici, care 

îl disting ca obiect unic de alte documente.  

 
Pentru un document oficial (record), conform lui ISO 15489, metadatele sunt „date ce descriu contextul, structura şi 
conţinutul documentelor oficiale (records) şi managementul lor de-a lungul timpului”. 
 
Government of Canada Metadata Implementation Guide for Web Resources, 4th edition, October 
2005 
Metadatele sunt informaţii structurate despre caracteristicile unui obiect fizic sau digital. Metadata serveşte aceloraşi 
funcţii ca şi o etichetă. La fel ca alte etichete, Metadatele furnizează informaţii despre un obiect.  
Metadatele de calitate ajută oamenii să regăsească informaţiile pe care ei le caută. Căutarea printr-un text nestructurat 
(căutare full text) sau folosirea terminologiei necontrolate (cuvinte cheie) poate să returneze zeci de mii de rezultate, 
majoritatea cărora fiind nerelevante. Structura documentului–metadate permite căutarea după termini în elemente 
specifice (titlu, subiect). Rezultatele căutării sunt prin urmare mai puţine şi mai concentrate.  
 
Wikipedia: metadatele reprezintă date codificate, structurate, care descriu caracteristicile unei entităţi purtătoare de 
informaţie, pentru a ajuta identificare, descoperirea, folosirea şi managementul entităţii respective.  
 

                                                 
15 Secţiune bazată, dacă nu se specifică altfel, pe recomandările The National Archives of U.K., Management, 
appraisal and preservation of electronic records, vol 2: Procedures.  
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Arhivele Naţionale Australiene: Metadatele sunt informaţii structurate care descriu şi/sau permit utilizatorilor să 
găsească, administreze, controleze, înţeleagă sau să păstreze alte informaţii, în timp 
(HUhttp://www.naa.gov.au/recordkeeping/er/guidelines/14-glossary.htmlUH).  
 
Biblioteca Naţională a Australiei  consideră că metadatele sunt „informaţii structurate care descriu resursele digitale” 
(HUhttp://www.nla.gov.au/padi/trails/metadata_and_preservation_metadata.htmlUH). 
 

 Din punct de vedere a; organizaţiei care creează şi administrează documente, Metadatele pot 
fi împărţite în două categorii:  

1. metadate care furnizează informaţii contextuale despre afaceri  
2. metadate care reflectă managementul documentului după captură şi stocareF

16
F.  

 
La un nivel mai general, metadatele sunt de 3 categorii principale 
Descriptive  = care descriu documentul/obiectul digital (titlu, autor, subiect etc.) 
Administrative = furnizează informaţii despre managementul obiectului digital (data creării, 
tilul de fişier etc.) 
Structurale=  se referă la organizarea datelor în cadrul obiectuli digitalF

17 
 
Pentru documentul digital general, metadatele includ cea ce se numeşte „profilul documentului” — 

care apare de pildă în câmpul de proprietăţi specific fiecărui fişier, sub sistemul de operare 

Windows.  

 Metadatele sunt stocate într-un profil care trebuie să fie evidenţiat şi legat direct de 

document (record). Există două abordări principale pentru asocierea metadatelor de document: 

– legarea directă în fişier (câmpul Proprietăţi, menţionat anterior) 

– metadatele sunt păstrate într-o bază de date sau un fişier exterior, dar care se leagă direct 

de fişierul descris.  

Indiferent care situaţie există, sistemul de arhivare trebuie să asigure legătura permanentă şi 

imposibilitatea separării metadatelor de conţinutul documentului/record sau a pierderii în vreun fel, 

şi că poate fi întotdeauna transferată ca parte inteligibilă a documentului la migrarea spre o nouă 

platformă de lucru sau la transferul într-un format general, pentru păstrarea permanentă.  

 Există mai multe standarde pentru metadate, unele generala acceptate, altele definite local. 

Standardul principal este Dublin Core (HUhttp://purl.oclc.org/dc/UH). Pentru arhivle elctronice, vom 

prezenta însă elementele propuse de Arhivele naţionale ale Marii Britanii:  

 Metadatele recomandate pentru a fi folosite pentru document, în sens generic, sunt:  

Titlul documentului 
Autorul sau expeditorul  
Data creării  
Data ultimei editări 
Numărul versiunii 
Informaţii asupra subiectului (poate necesita un vocabular controlat) 
Descriere sau comentarii 
Genul documentului 

                                                 
16 Electronic Records: A Workbook For Archivists International Council On Archives  Committee On Current Records 
In An Electronic Environment, April 2005.  
17 HUhttp://di.tamu.edu/publications/resources/dl2006/metadata061606.pptUH  
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Formatul 
Elemente specifice pentru email.  

 
Metadatele recomandate pentru un document oficial (record) sunt:  

 

Poziţia în planul de clasare al fişierului/directorului sau calea directorului 
Legătura dintre elementele documentului: de pildă, un fişier anexă la un 

email) 
Data capturării în sistem  
Raportul de audit : identificarea celor care au acţionat asupra documentului) 
Restricţii de acces 
Marcaje de protecţie: indicatoare pentru nivelul de securitate, acces limitat 

etc.) 
Data de revizuire 
Versiunea de prezentare.  
 

 În timp ce metadatele unui document (record) se aplică doar acelui document, metadatele la 

nivel de folder identifică un set de atribute care se aplică unui grup întreg de documente (records). 

Aceste metadate deservesc 4 funcţii principale în sistemul de management al documentelor 

electronice:   

– asigură gruparea documentelor (records) — oferă o etichetă de identificare sun care 

documente similare pot fi grupate împreună, şi care distinge grupurile separate între ele.  

– arată cum grupurile relaţionează unele cu celelalte, facilitează o structură de legătură care 

arată locul unui anumit grup într-o structură mai amplă a planului de clasare 

– facilitează managementul grupului de documente ca un întreg — astfel încât documentele 

(records) pot fi păstrate, programate şi selecţionate ca un grup compact.  

– facilitează accesul la grupul de documente ca un întreg — pentru a demonstra contextul 

narativ în care documentele trebuie să fie înţelese.  

Metadatele recomandate pentru nivelul unui directór (folder) sunt:  

Titlul folderului 
Subiectul în cuvinte-cheie 
Descriere sau comentarii 
Restricţii de acces la nivel de folder 
Localizarea fizică 
Datele extreme 
File sau foldere înrudite 
Codul de bare (dacă se asociază şi cu suport pe hârtie) 
Termenul de păstrare la compartiment 
Dispoziţia 
Valoare arhivistică 
Acţiunea dispusă 
Data dispunerii 
Autoritatea care a dispus 
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 Toate aceste metadate au rolul de a asigura caracterizarea riguroasă a conţinutului 

informaţional. Evident, pentru a asigura evidenţa documentelor digitale aceste date de control 

intelectual, alături de cele ale controlului fizic, trebuie să fie externalizate de documentele propriu-

zise şi reunite într-o formă de evidentă. Natural, în mediul electronic, această operaţiune se 

realizează automatizat. Există diverse softuri care asigura extragerea metadatelor din fişiere/foldere 

şi centralizarea lor. Formatul final în care vor re-prezenta acest „inventar” depinde de opţiunea 

aleasă. Variantele de inventar digital vor fi discutate într-un curs viitor.  

 

 Electronic Records Management Systems (ERMS) 

 Toate cele discutate până în acest punct au avut în vedere o serie de aspecte generale, 

minimale, care trebuie aplicate pentru un management eficient al documentelor electronice. Aspecte 

de detalii, mai sofisticate, mai complexe, pot fi dezvoltate, în funcţie de organizaţie, de suportul 

financiar, de baza logistică. Astfel, pentru o organizaţie cu resurse limitate şi cu o producţie limitată 

de documente electronice, un sistem de administrare al documentelor electronice poate fi stabilit 

urmând liniile directoare de mai sus, şi implementând „manual” procedurile. Pentru medii mai 

complexe, şi mai ales pentru medii informatice sofisticate, managementul documentelor electronice 

se poate realiza automatizat, prin aşa-numitele ERMS. Acestea sunt aplicaţii complexe, care 

respectă liniile directoare prezentate, şi asigură o standardizare a procedurilor şi o precizie mai mare 

a administrării documentelor digitale, în măsura în care sunt proiectate corect. După Arhivele 

Naţionale britanice, un ERDS trebuie să răspundă unui număr de cerinţe, pentru a putea fi 

considerat un sistem de calitate corespunzătoare în sistemul managementului documentelor 

electronice: 

1. Să permită realizarea unei scheme de clasificare şi a unui plan de clasare 
2. Să aibă proceduri pentru captura, declararea şi managementul documentelor 
3. Să permită căutarea, reprezentarea şi prezentarea documentelor 
4. Să cuprindă un plan de dispoziţie 
5. Să aibă nivele de acces în cadrul sistemului 
6. Să furnizeze listele de audit 
7. Să poată genera rapoarte 
8. Să prezinte clar caracteristicele de utilizare.  
 

Accesaţi: 

HUhttp://www.nationalarchives.gov.uk/electronicrecords/rat2002/default.htmUH şi 

arcurgeţi în detaliu cerinţele pentru ERMS p

 

dra
ft B

og
da

nF
lor

in 
POPOVIC

I 2
00

7




