
 

 

 

PRINCIPII ARHIVISTICE 

 

 

 Pentru cititorul unor cursuri de arhivistică sau biblioteconomie, un fapt este frapant. În cazul 

ambelor discipline, părţile referitoare la începuturile disciplinelor îşi asumă, în egală măsură, 

primele descoperiri arheologice, ca fiind arhive, respectiv biblioteci. Şi aceasta pentru că, în 

definitiv, în acele locuri se conserva informaţie, fără a se face, în acel timp, vreo diferenţiere de 

tehnică profesională. Integrată în rândul ştiinţelor — iniţial auxiliare ale istorie, mai nou în rândul 

celor ale informaţiei — arhivistica şi-a definit în cele din urmă, identitatea, printr-o serie de 

principii de lucru specifice. Aceste principii, ca în cazul oricărei ştiinţe, au evoluat în timp, dar nu 

au încetat să ghideze şi să delimiteze arhivistica faţă de biblioteconomie, în primul rând.  

 O precizare se cuvine a fi făcută, relativ la aceste principii. Se vorbeşte tot mai mult astăzi 

despre dreptul arhivelor, văzut ca „o materie de drept, care are ca şi conţinut gestionarea 

informaţiilor… [pe de altă parte] dreptul arhivelor nu este exclusiv dreptul informaţiilor. O parte a 

dreptului arhivelor reglementează şi raporturile de proprietate privind bunurile de arhivă. Mai ales 

sub aspectul ocrotirii patrimoniului cultural sunt relevante în acest context raporturile de drept 

privind bunurile materiale ale unei arhive… [de asemenea, în dreptul arhivelor poate fi inclus şi] 

dreptul de folosinţă a acestora”F

1
F. Referitor la acest aspect, principiile despre care vom vorbi în 

continuare, sunt reguli generale de lucru pentru arhivişti, pentru profesioniştii în domeniul 

arhivelor; deocamdată, ele nu au valoare şi valabilitate juridică, deci nu pot fi impuse unor terţi 

prin simpla lor invocare. În momentul când dreptul arhivistic însuşi este la început, principiul 

protecţiei datelor personale poate fi invocat, deoarece este reglementat de legi specifice; dar 

principiul respectului faţă de creatorul de fond nu este o normă legală, ci doar una profesională; el 

nu poate fi impus legal, ci doar ca norma de excelenţă în domeniul arhivistic.  

 

 Înainte de a trece la analiza propriu-zisă a principiilor se cuvine să remarcăm şi faptul că, în 

general, un singur principiu este clamat ca fiind „fundamental arhivistic”: principiul „respectului 

faţă de fond” (cu variantele sale). Acesta este în bună măsură un principiu utilizabil în fondarea 

                                                 
1 Johannes Beleites, Disputa dintre două drepturi fundamentale: Raportul tensionat dintre dreptul arhivelor, protecţia 
datelor şi dreptul la libera informaţie (prelegere din cadrul workshop-ului arhivistic de la Braşov, 14.06.2006), p. 1–2. 
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documentelor. Evoluţia ştiinţei arhivistice a condus însă la delimitarea unor principii specifice şi pe 

alte activităţi/operaţiuni. Astfel, se pot distinge următoarele principiiF

2
F:  

 
Domeniul de 
aplicabilitate Denumirea ObservaţiiF

3
F 

Evidenţă Principiul custodiei neîntrerupte Principiu de ordinul 1 
Principul „respect des fonds” sau 
principiul provenienţei  Principiu de ordinul 1 

Principiul ordinii iniţiale Principiu de ordinul 1 

Principiul integrităţii fondului 
(indivizibilitătii fondului) Principiu de ordinul 2 

Principiul unităţii fondurilor Principiu de ordinul 2 
Principiul apartenenţei la fond Principiu de ordinul 2 
Principiul istorismului (continuitatea 
fondului) Principiu de ordinul 2 

Principiul continuităţii Principiu de ordinul 2 

Ordonare/Fondare 

Principiul pertinenţei (utilizatorului) Principiu de ordinul 1 
Descriere 

(inventariere) Principiul descrierii multi-nivel Principiu de ordinul 1 

Selecţionare Principiul valorii Principiu de ordinul 2 
Prioritatea conservării Principiu de ordinul 3 Conservare 
Compatibilitatea sistemelor Principiu de ordinul 3 
Principiul admiterii necesităţii 
tratamentului Principiu de ordinul 2 
Principiul oportunităţii tratamentului Principiu de ordinul 2 
Principiul investigării prealabile Principiu de ordinul 2 
Principiul raportării la posibilităţile 
tehnice şi profesionale ale 
laboratorului 

Principiu de ordinul 2 

Principiul raportării la forma iniţială a 
obiectului Principiu de ordinul 2 
Principiul compatibilităţii 
tratamentelor şi operaţiilor Principiu de ordinul 2 
Principiul reversibilităţii tratamentelor Principiu de ordinul 2 
Principiul interdicţiei completării 
textului absent Principiu de ordinul 2 
Principiul evidenţierii discrete a 
tratamentelor şi intervenţiilor de 
restaurare 

Principiu de ordinul 2 

Restaurare 

Principiul întocmirii documentaţiei de 
restaurare şi al păstrării acestora. Principiu de ordinul 2 

Regula celor 30 de ani Principiu de ordinul 3 
Principiul protejării documentelor 
secrete Principiu de ordinul 3 

Acces 

Principiul liberului acces la 
documentele de interes public Principiu de ordinul 3 

                                                 
2 Principe: „Règle d'action s'appuyant sur un jugement de valeur et constituant un modèle, une règle ou un but” (Le 
Petit Robert 1993). 
3 Principiile de ordinal 1 sunt principiile propriu-zise, larg acceptate în practica arhivistică internaţională; principiile de 
ordinal 2 sunt principii care apar definite ca atare, dar sunt mai degrabă dezvoltări ale principiilor de ordinul 1; 
principiile de ordinal 3 sunt principii care nu apar definite ca atare, dar pe care le-am reunite sub acest nume deoarece 
întrunesc definiţia anterioară asupra principiilor de lucru arhivistice.  
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Domeniul de 
aplicabilitate Denumirea ObservaţiiF

3
F 

Principiul respectării datelor personale Principiu de ordinul 3 

Principiul derogării ad actum/ad 
personam Principiu de ordinul 3 

Principiul pertinenţei teritoriale Principiu de ordinul 2 

Contencios Dreptul comunităţilor locale asupra 
documentelor proprii (principiul 
teritorialităţii) 

Principiu de ordinul 1 

 

 

 

PRINCIPIUL CUSTODIEI NEÎNTERUPTE 

 

 Unul dintre principiile de bază, mai puţin cunoscută însă în România, se referă la 

continuitatea custodiei (continuous custody) sau a custodiei neîntrerupte (unbroken custody). Din 

documentarea realizată până în prezent, principiul a fost enunţat de o manieră implicită de către 

Hilary Jenkinson, în celebrul său Manual pentru administrarea arhivelor (1922). Aici, analizând 

elementele constitutive ale unei arhive (ca formă de agregare a mai multor documente), Jenkinson 

atinge unul din elementele considerate de el fundamentale, şi a nume custodia documentelor. 

Autorul englez ridică întrebarea în ce măsură poate fi considerată „arhivă” (în sens jenkinsonian, de 

documente veridice, credibile, autentice), un set de documente provenite de la muzee, de pildă. 

Pornind de la logica dreptului civil, Jenkinson spune: „Acum, o copie certificată de la una din 

instituţiile de bază păstrate [în Arhiva Naţională] ar fi acceptată în orice instanţă, ca mărturie a 

tranzacţiilor pe care le înregistrează: pentru ca una aflată în The British Museum să primească 

aceeaşi credit, este aproape certă solicitarea de a prezenta documentul în faţa instanţei, unde 

autenticitatea sa va fi examinată de un corp de experţi… Atât de mare este valoarea custodiei încât 

de-a lungul timpului, efortul constant al falsificatorilor particulari a constat din a introduce copiile 

lor falsificate printre documentele publice, pentru că ei ştiau că autenticitatea documentului nu va fi 

pusă la îndoială… Exemplele de mai sus demonstrează clar că o calitate a arhivei este dependentă 

de posibilitatea demonstrării unei linii nealterate de custozi responsabili”F

4
F.  

 Aşadar, principiul custodiei neînterupte poate fi definit: pentru ca un document (record) să 

îşi păstreze nealterată valoarea de mărturie (juridică, informaţională etc.) el trebuie să se afle 

sub o continuă evidenţă în cadrul unui sistem de arhivareF

5
F. „Arhiviştii trebuie să poată susţine 

                                                 
4 H. Jenkisnon, A Manual of Archive Administration, (reprint al ed. II), Londra, 196, p. 10–11. 
5 „(1) In contemporary U.S. usage, the archival principle that to guarantee archival integrity, archival materials should 
either be retained by the creating organization or transferred directly to an archival institution. (2) In British usage, the 
principle that noncurrent records must be retained by the creating organization or its successor in function to be 
considered archival (HUhttp://www.archives.gov/research/alic/reference/archives-resources/terminology.htmlUH) 
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în faţa autorităţilor judiciare că documentele aflate în custodia lor sunt cu adevărat create de acel 

creator care se presupune că l-a creat. Mai departe, arhivistul trebuie să fie capabil să afirme că 

documentele (records) s-au aflat doar în custodia creatorului şi a arhivei. Într-un mediu de arhivă 

clasică (analogică), transferul fizic şi legal al documentelor de la creator la arhive asigură un lanţ de 

custodie neîntrerupt…. Nu se poate cere arhivistului să spună dacă este real conţinutul unui 

document. Cu toate acestea, el ar trebui să poată afirma că în ziua în care documentele au părăsit 

custodia creatorului original, un anume document era parte a acestui set de documente”F

6
F.  

 Astăzi, principiul custodiei neîntrerupte este cu deosebire relevant în cazul arhivelor 

electronice, pentru care problema autenticităţii se pune de o manieră foarte acută printre arhivişti.  

 

 

 

PRINCIPUL „RESPECTS DE FONDS” SAU PRINCIPIUL PROVENIENŢEI  

 

 

 Respect de fonds  este unul din principiile fundamentale ale arhivisticii, cel care a definit 

rolul arhivistului şi a determinat individualizarea profesiei de arhivişti de cea a altor profesii din 

domeniul ştiinţelor informaţiei, prin concentrarea sa pe ideea de context al documentului.  

 Principiul a fost aplicat ocazional şi în Evul Mediu, Elio Lodolini citând exemple din Spania 

(sec. 14) şi Italia sau Germania (sec. 18). Oficial însă, ca reglementare normativă, principiul a fost 

introdus prin circulara lui Natalis de Wailly, din 24 aprilie 1841F

7
F. După Michel Duchein, ,,acest 

principiu este acum universal acceptat şi e probabil ca niciodată să nu mai fie repus în discuţie în 

mod fundamental” 
F

8
F. 

 Dincolo de aspectul său fundamental, acest principiu ridica serioase probleme, în primul 

rând de natură teoretică. O simplă analiză a potenţialelor definiţii arată faptul că există o mare 

confuzie şi o mare suprapunere între acest principiu şi altele, alate, după cum vom vedea,în 

raporturi cu ideea respectului faţă de fond.  

 
Respect des fonds = a grupa, fără a amesteca între ele, arhivele (văzute ca documente de orice fel) 

create de sau provenite de la o administraţie, structură, persoană sau corporaţie F

9
F.  

                                                 
6 HUhttp://www.clir.org/pubs/reports/pub92/hirtle.htmlU 
7 Duchein,  
8 Michel Duchein citat de Conceptual problems posed by electronic records: a RAMP study prepared by Katharine 
Gavrel 
9 Conceptual problems posed by electronic records: a RAMP study prepared by Katharine Gavrel 
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Respect des fonds = fiecare grupare de documente (fond) trebuie să fie păstrată ca o entitate separată, 

chiar dacă fondurile se referă la acelaşi subiect sau la subiecte similare. Arhivistul este astfel 

obligat să respecte integritatea corpului de documente aşa cum era el în momentul în care a 

fost depus în arhiveF

10
F.  

Respect des fonds = principiu fundamental al arhivisticii, după care fiecare document trebuie să fie 

păstrat sau repus în cadrul fondului de unde el provine, şi în cadrul acelui fond, în locul său 

iniţial. Cuprinde 3 noţiuni conexe: respectul provenienţei, respectul integrităţii fondului, 

respectul ordinii originale sau iniţiale. În traducere: Principle of provenance, Principio de 

procedencia, Provenienz- Fonds- HerkunftsprinzipF

11 

Respect des fonds = vezi provenienţăF

12 

Respectul faţă de creatorul de fond şi sistemul său de organizare = arhivistul trebuie să respecte 

succesiunea u.a. în fond/colecţie, potrivit sistemului de organizare dat de creator F

13 

Principiul provenienţei = principiul integrităţii fonduluiF

14
F  

Principiul provenienţei = 1. principiul arhivistic prin care documente create sau primite de o structură 

de arhivă nu trebuie amestecate cu altele (…)F

15
F. 

Principiul provenienţei = arhivele unei agenţii sau persoane nu trebuie amestecate sau contopite cu 

cele ale altor creatoriF

16 

Principiul provenienţei = un fond arhivistic cuprinde documente create ca urmare a activităţii unei 

anumit organizaţii sau persoaneF

17
F. 

Principiul provenienţei = documentele create de o unitate, persoană fizică sau familie formează un 

singur fondF

18 

Principiul provenienţei = principiul după care documentele cu aceeaşi provenienţă nu trebuie 

amestecate cu cele de altă provenienţă, cel mai adesea cu referire la nivel de fondF

19
F.  

Principiul provenienţei = cere ca arhivele din diferite surse să nu fie amestecateF

20
F. 

Principiul provenienţei = principiu de ordonare arhivistică după care fiecare grupare de documente 

trebuie să fie pusă în cadrul unei ordonări generale sau a unei scheme de clasificare care 

reflectă originea sa şi relaţia cu alte grupări provenite din aceeaşi structură administrativăF

21
F.  

Respectul provenienţei = principiu constând din păstrarea grupată, făra a le amesteca cu altele, a 

arhivelor rezultate de la acelaşi creator. Acest pricincipiu provine din respectul faţă de fond. 

(Provenienzbeachtung)F

22
F. Sinonim cu respect externe du fondsF

23 

                                                 
10 University of Illinois at Urbana-Champaign UNIVERSITY ARCHIVES ARCHIVAL BASICS ARCHIVAL 
DEFINITION 
11 http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/archivistique/DAFterminologiealphabetique.html 
12 http://www.archives.gov/research/alic/reference/archives-resources/terminology.html 
13 Instrucţiunile pentru creatori, 1996 
14 Dicţionarul SAI 
15 http://www.archives.gov/research/alic/reference/archives-resources/terminology.html 
16 www.inarchivists.org/fall2005/BantinWorkshop05.ppt 
17 M.D. Ciucă, Introducere în arhivistică (note de curs), Facultatea de arhivistică, 1995–1996  
18 L. Mera, îndreptar arhivistic 
19 http://www.case.edu/its/archives/index.htm 
20 http://www.britishrecordsassociation.org.uk 
21 University of Illinois at Urbana-Champaign UNIVERSITY ARCHIVES ARCHIVAL BASICS ARCHIVAL 
DEFINITIONS 
22 http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/archivistique/DAFterminologiealphabetique.html 
23 http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/archivistique/DAFterminologiealphabetique.html 
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„Activitatea arhivistică se bazează pe două principii: provenienţă şi respectul ordinii iniţiale. 

Principiul provenienţei cere ca arhiva unei organizaţii sau persoane să nu fie amestecată sau 

contopită cu cea a altora. Acest principiu este cunoscut de asemenea ca respectul fondurilor 

sau respect faţă de creator”F

24
F.  

Respect des fonds = documentele unei persoane, familii sau corporaţii trebuie păstrate împreună, în 

ordinea lor originală, dacă aceasta există sau a fost păstrată şi nu trebuie amestecate cu 

documentele altei persoane sau corporaţii. Acest principiu include noţiunile de provenienţă 

(= organizaţia sau persoana care a creat, acumulat şi/sau păstrat şi folosit documentele în 

derularea afacerii sau activităţii) şi respect pentru ordinea iniţială (= documentele, având o 

singură provenienţă, trebuie să-şi păstreze ordonarea stabilită de creator, cu scopul de a 

prezerva relaţiile existente şi semnificaţiile de mărturie ale documentelorF

25
F). 

 

 Aşadar, pare evident faptul că există o suprapunere de termeni, deşi unele materiale încearcă 

o integrare/ierarhizare/subordonare a principiilor, în timp ce în alte situaţii respectul faţă de fond 

este considerat sinonim cu principiul provenienţei. O întoarcere la izvoare poate fi de acea 

relevantă.  

 Natalis de Wailly stabileşte, în circulara citată, definiţia fondului arhivistic, fiind „totalitatea 

documentelor care provin de la o organizaţie, o familie sau un individ”. Mai departe, constată că 

„doar ordonarea pe fonduri, care se poate spune că e fondată pe natura lucrurilor, este cu adevărat 

potrivită să asigure realizarea rapidă a unei ordini clare şi uniforme”. Pe de altă parte însă, nu 

precizează nicăieri că, în interiorul fondului, documentele trebuie să îşi păstreze ordineaF

26
F. Ulterior, 

principiul se extind şi în Prusia, unde este adoptat în 1874, la directiva istoricului Heinrich von 

Sybel, sub denumirea de principiu al provenienţei (Provenienzprinzip)F

27
F. Aşadar, la origine, 

respectul faţă de fond se referea exclusiv la delimitarea documentelor în funcţie de creator, fiind 

similar conceptului de principiu  al provenienţei.  

 Mai târziu, se dezvoltă principiile conexe: principiul structurii sau principiul respectului 

faţă de ordinea iniţială în Franţa, sunt formulate în 1875 de arhivistul italian Francesco Bonaini 

(= metodo storico) şi în Prusia în 1881 de către Max Lehman, sub numele de Registraturprinzip. În 

final, principiul provenienţei ajunge să încorporeze două idei principale: integritatea fondului şi 

păstrarea ordinii iniţialeF

28
F. Aceste principii au fost preluate şi difuzate prin manualul olandez.  

 

 Termenul de provenienţă din denumirea principiului se referă la sursa documentelor. 

Aceasta, în majoritatea cazurilor, este reprezentată de agenţiile care creează fondurile, chiar dacă au 

                                                 
24 http://www.library.utoronto.ca/utarms/index.html 
25 HUhttp://aao.fis.utoronto.ca/aa/principles.pdfU 
26 MIchel Duchein, Jnaus, p. 87. 
27 Schellenberg, p. 174. 
28 Michel Duchein, p. 88. 
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fost primite de una sau mai multe agenţii intermediare, înainte de a fi depozitate la arhivă. Excepţie 

este cazul fondurilor care au fost dezmembrate şi/sau integrate în fondurile altor agenţii, în care caz 

provenienţă este determinată de agenţia care a primit şi integrat fondulF

29
F. Altfel spus, persona fizică 

sau juridică ce a predat, donat sau depus documente într-un serviciu de arhiveF

30
F sau, după o altă 

definiţie, sursa (persoana sau organizaţia) de origine a documentelor şi care a asigurat custodia 

documentelorF

31
F.  

Se consideră că documentele au aceeaşi provenienţă dacă: 

1). Sunt parte a unui sistem de ordonare(alfabetic, numeric sau o combinaţie între cele două) 

2). Au fost ţinute împreună deoarece rezultă din aceeaşi funcţie sau activitate  

3). Au formate sau genuri similare 

4). Se referă la acelaşi subiectF

32
F.  

 

În sensul celor menţionate mai sus, se consideră că „provenienţa” are trei sensuri distincte (Bellardo 

& Bellardo, 1992)  

 

1. biroul de origine al documentelor 

2.  documentele de la un creator nu trebuie amestecate cu cele ale altui creator (frecvent, asta 

însemnă respect des fonds.  

3. Ordinea iniţială 

4. presupune culegerea de informaţii asupra transferurilor succesive de proprietate sau 

custodie asupra documentelor  

 

 Principiul respectului faţă de fond/provenienţei are justificări atât teoretice, cât şi practice. 

Din punct de vedere teoretic, documente de arhivă trebuie considerate parte a unui întreg; ele nu pot 

fi analizate în afara contextului creării şi circulaţiei lor. În acest fel, contextul arhivelor va fi păstrat 

şi odată cu el şi valoarea de mărturie. Prin context, înţelegem aici informaţii despre creatorul 

arhivelor. Acest context poate fi exprimat prin răspunsurile la mai multe întrebări:  

Când şi cum a fost organizat creatorul 

Care era scopul său 

Cum a fost finanţat 

Când şi de ce a încetat să funcţionezeF

33 

 

                                                 
29 Michel Duchein, "Theoretical Principles and Practical Problems of Respect des fonds in Archival Science," 
Archivaria 16 (Summer 1983): 64-82. 
30 http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/archivistique/DAFterminologiealphabetique.html 
31 http://www.britishrecordsassociation.org.uk 
32 www.nationalarchives.gov.uk/documents/basic_archival_principles.pdf 
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Din punct de vedere practic, respect des fonds oferă arhivistului o bază solidă pentru activitatea de 

ordonare şi descriere.  

 

În literatura arhivistică anglo-saxonă, la nivelul ordonării, se consideră că nivelul de grup de 

documente sau de subgrup se referă la provenienţă. Grup de documente (records group) = grupare de 

documente înrudite dintr-o organizaţie, stabilit pe baza provenienţei, urmărindu-se criteriile istoriei 

administrative, complexităţii şi volumului documentelor şi arhivelor unei organizaţii sau instituţii 

implicate. Subgrup de documente = grupare de documente înrudite din cadrul unui grup de 

documente, constând în mod obişnuit din documentele celei mai mici structuri administrative. Pe de 

altă parte, serie/sub-serie se referă la ordinea originală. Seria de documente (partea structurală dintr-

un fond) este definită ca grupări de documente similare, ordonate de o manieră proprie, în care fiecare 

unitate de bază are propria sa poziţie. Seriile sunt delimitabile (au un început şi un sfârşit) şi toate 

unităţile dintre limite au o legătură între eleF

34
F. Pe de altă parte,F

35 
 

 

 Cu toată vechimea sa, şi cu toate că esenţa lui nu a fost pusă niciodată sub semnul întrebării, 

principiul nu este de necontestat. O serie de întrebări dilematice au fost ridicate: Arhiviştii trebuie să 

fie obiectivi şi ştiinţifici? Principiul provenienţei este folosit pentru că este o idee economicoasă, 

administrativă sau pentru că este corect ştiinţifică, din perspectiva mărturiei? Cum se stabileşte 

exact valoarea de mărturie şi autenticitatea? Mărturia este fundamental importantă pentru practica 

arhivistică? 

 Pe de altă parte, se înregistrează şi o serie de evoluţii în arhitectura creatorilor. Dacă iniţial 

se considera că sistemul de clasare trebuie întemeiat pe organizarea iniţială a arhivei care, în linii 

principale, corespunde cu organizarea instituţiei de la care provine, administraţiile moderne şi 

organizaţiile creează, schimbă şi se reorganizează de o manieră continuă. Aceste schimbări 

frecvente au determinat apariţia criticii faţă de principiul provenienţei, chiar şi în direcţia aplicării 

principiului la permanent crescătoarele structuri de documente textuale analogice. După cum spunea 

Peter Scott, acest principiu presupune că fondul „este o entitate stabilă, în timp ce în realitate 

gruparea este rareori statică şi mai degrabă obiectul unor evoluţii permanente”. Astfel, un fond 

poate consta astăzi din serii care provin din mai multe structuri administrative diferite, care au 

rezultat din reorganizări de programe sau funcţii. „Această relaţie strânsă [între arhivă şi 

organigrama creatorului] nu mai este reală în organizaţiile moderne, unde numeroase sisteme de 

arhivare pe diferiţi suporţi, în mai multe sub-structuri nu mai corespund cu organizarea structurală 

                                                                                                                                                                  
33 www.nationalarchives.gov.uk/documents/basic_archival_principles.pdf 
34 Vezi şi definiţia HUhttp://www.archives.gov/research/alic/reference/archives-resources/terminology.htmlUH: Grup de 
unităţi de grupare a documentelor ordonate conform unui sistem de clasare unic sau păstrate de creator ca un grup 
datorită anumitor relaţii care rezultă din creare, primire sau folosire.  

dra
ft c

urs
 B

og
da

n-F
lor

in 
POPOVIC

I 2
00

7



internă sau cu multiplele funcţii ale creatorului…”36
F. Pe de altă parte, apariţia arhivelor electronice 

a crescut confuzia în aplicarea acestui principiu, în faţa uşurinţei şi vitezei cu care informaţia este 

creată, schimbată, conservată şi ştearsă atât orizontal, cât şi vertical, atât în organizaţie, cât şi între 

organizaţiiF

37
F. 

F

                                                                                                                                                                 

 În încercarea de a simplifica acest process, arhiviştii au tendinţa de a echivala provenienţa 

documentelor cu organizaţia în care documentele au fsot create sau primite, focalizându-se astfel pe 

,,biroul de origine ». Bearman consideră totuşi că provenienţa este cel mai bine înţeleasă prin 

referire la funcţia pentru care documentele servesc drept mărturie şi pentru sistemul de arhivare în 

care au fost create, păstrate şi accesate de organizaţie. El argumentează că arhiviştii trebuie să 

recunoască funcţia, nu cadrele organizaţionale, ca localizare a sensului de provenienţăF

38
F  

 

 

 

PRINCIPIUL ORDINII INIŢIALEF

39 

 

 „Ordinea originală” este legată de principiul provenienţei şi prevede că documentele trebuie 

să fie păstrate fizic în ordinea stabilită de creator şi deci nu trebuie să fie ordonate conform unei 

ordini percepute ca folositoare pentru un anumit grup de utilizatori, cum ar fi ordinea cronologică 

sau tematicăF

40
F. Principiul a fost definit încă de autorii olandezi.  
Alte definiţii:  

 

păstrarea ordinii originale este un principiu arhivistic fundamental ce susţine că arhivele trebuie 

păstrate în forma sau structura lor organizaţională iniţială şi în ordonarea lor originală, cu scopul de a 

prezerva toate relaţiile stabilite între eleF

41
F.  

 

„Ordinea originală” este un principiu arhivistic după care documentele trebuie să fie păstrate în 

ordinea în care în care au fost plasate de organizaţia, persoana sau familia care le-a creatF

42
F. 

 

După o definiţie franceză, respectul ordinii iniţiale/originale este un principiu care constă (în cadrul 

unui fond arhivistic) în menţinerea intactă sau în refacerea ordinii interne stabilită de creator a 

 
35 www.nationalarchives.gov.uk/documents/basic_archival_principles.pdf 
36 History of archival… 
37 Conceptual problems posed by electronic records: a RAMP study prepared by Katharine Gavrel 
38 Megan Winget, The Principle of Provenance & Modern Archival Systems la  HUwww.unc.edu/~winget/research 
/DigitalProvenance.pdfUH) 
39 Respect of the original order (principle)  Principio de respeto al orden original; Registraturprinzip 
40 HUwww.nationalarchives.gov.uk/documents/basic_archival_principles.pdfUH  
41 HUWww.inarchivists.org/fall2005/BantinWorkshop05.pptUH  
42 HUhttp://www.archives.gov/research/alic/reference/archives-resources/terminology.htmlUH  
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documentelor care îl compun. Acest principiu decurge din respectul faţă de fond.F

43
F. Se mai numeşte şi 

„respectul intern al fonduluiF

44 

 

 Importanţa acestui principiu este atât de mare şi invocarea lui atât de frecventă, încât s-a 

ajuns să se vorbească despre „sacralitatea ordinii originale” (the Sanctity of Original Order)F

45
F.  

 Evoluţia principiului a fost determinată şi de evoluţia însăşi a creatorilor de documente. 

Dacă pentru autorii primului manual de arhivistică arhivele erau comparabile cu un schelet fosilizat 

de dinozaur, care trebuia să fie reconstituit de arhivist ca paleontolog, la sfârşitul secolului 20 

metafora de bază este că arhivistul a devenit un arheolog, care încearcă, fără a deranja straturile, să 

descopere adevărul care se ascunde sub eleF

46
F.  

 

 Disputa esenţială care s-a ridicat în timp faţă ideea refacerii ordinii originale a fost legată de 

nivelul la care se aplică acest principiu: se aplică doar la ordonarea documentelor provenite dintr-un 

sistem centralizat de ordonare (pe baza principiului registraturii) sau este independent de un astfel 

de context? Manualul olandez a afirmat că sistemul de clasare trebuie întemeiat pe organizarea 

iniţială a arhivei care, în linii principale, corespunde cu organizarea instituţiei de la care provine. 

Criticii ideilor din manualul olandez au susţinut că obsesia refacerii ordinii de registratură e o treabă 

mai degrabă muzeistică, şi că ordinea originală e mai puţin utilă decât ordonarea pe probleme. 

Autorii manualului au reacţionat arătând că ordonarea pe probleme poate fi utilă pentru un anumit 

număr de cercetători, în timp ce ordonarea după structura organizaţiei oferă posibilităţi egale de 

cercetare pentru nenumăraţi specialişti. O astfel de abordare se face pe baza muncii arhivarilor, care 

au lucrat cu documentele şi care le-au înţeles esenţa şi a căror practică a fost determinată de nevoile 

de conservare şi utilizareF

47
F.  

 
,,[there was a dispute] in the early twentieth century between a Swedish archivist, Carl Weibull, and 

the Netherlands State Archivist R. Fruin, the only author of the Manual of Arrangement and 

Description still living (discussed in Horsman, 1994). This argument hinged on the application of the 

Principle to papers within a fonds. Weibull agreed with the outward application of the Principle of 

provenance (respect des fonds) but was critical of the idea that within a fonds the archivist must 

preserve the original order as it came from its creator (the sanctity of original order). That order might 

                                                 
43 HUhttp://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/archivistique/DAFterminologiealphabetique.htmlUH  
44 HUhttp://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/archivistique/DAFterminologiealphabetique.htmlUH  
45 University of Illinois at Urbana-Champaign UNIVERSITY ARCHIVES ARCHIVAL BASICS ARCHIVAL 
DEFINITIONS 
46 Robert Edwards, With Respect to Original Order": Changing Values in Archival Arrangement la 
HUhttp://aabc.bc.ca/aabc/newsletter/11_1U 
47 Robert Edwards, With Respect to Original Order": Changing Values in Archival Arrangement la 
HUhttp://aabc.bc.ca/aabc/newsletter/11_1U 
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have served the administrative body creating the records, and it might make the archivist’s job easier, 

but does not serve historical research. Fruin replied that Weibull was right to be concerned with the 

needs of researchers, but argued that re-arranging a fonds on the basis of subject oriented 

classification, something that a librarian might do, is a subjective enterprise, and not the archivist’s 

responsibility or charge. The archives creating administrative body knew the best arrangement for the 

effective use of its records, and this arrangement would be the most objective for future research. 

“No, it’s one thing or the other. If one accepts the Principle of provenance, then one must respect the 

original arrangement of the fonds. As soon as one gives it up, the whole principle is unsettled.” (Fruin 

to Weibull, quoted in Horsman, 1994) 

 

 În manualul olandez, ordinea iniţială se referă la formele de ordonare în cadrul fondului. La 

fel şi la Hilary Jenkinson. T.R. Schellenberg consideră însă că la nivel de fond trebuie aplicată o 

ordonare pe provenienţă (principiul provenienţei) rezervând ordinea originală pentru ordonarea în 

cadrul seriilor (ordonare la nivel de dosar). Felul în care o serie este ordonată în relaţie cu altele este 

important din punct de vedere al folosirii, nu din punct de vedere al integrităţii lor ca mărturie a 

organizaţiei şi funcţiilor.  

 Practicile actuale recomandă ca ordonarea documentelor să reconstituie pe cât posibil 

structura iniţială. Ordinea în care documentele au fost ţinute atunci când erau folosite activ de către 

creatorul lor poate uneori să nu se mai transmită. În acest caz, arhivistul trebuie să urmărească 

menţinerea stării de fapt (dacă aceasta reflectă un anumit context şi anumite relaţii între documente) 

sau recrearea ordinii originale — cu excepţia cazului în care a fost pierdută irecuperabil sau nu a 

existat (de pildă, când documentele au fost colectate întâmplător)F

48
F. Acolo unde nu există o anumită 

ordine sau nu poate fi reconstituită, arhiviştii pot fie să lase materialul în ordinea primirii sau să 

impună o ordinea care să faciliteze cercetareaF

49
F.  

 Dacă la prima vedere în prelucrarea unui fond se pare că acesta nu are o anumită ordonare, 

se va proceda la documentare:  

– cercetarea documentelor pentru informaţii contextuale 

– similarităţi fizice între documente 

– cote anterioare 

– autorul documentelor 

– scopul pentru care au fost create 

– istoria administrativă a creatorului 

– istoricul fondului 

                                                 
48 http://www.britishrecordsassociation.org.uk 
49 http://www.library.utoronto.ca/utarms/index.html 
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 Dacă după o astfel de analiză nu poate fi identificată nici o ordine iniţială, se poate stabili o 

nouă ordonare, care să reflecte cât mai bine contextul creării documentelor şi nevoile 

utilizatorilorF

50
F. 

 

 Pe de altă parte, s-a susţinut că ordonarea fizică a documentelor este un proces negativ, care 

distruge contextul. Peter Horsman remarcă faptul că analiza ordinii originale nu ar trebui să fie bi-

dimensională, faţă de momentul creării documentelor, ci să aibă în vedere şi să asigure păstrarea 

variaţiilor în structura internă pe care fondul a înregistrat-o în existenţa sa.  

 Debra Barr susţine că, prin refacerea ordinii originale se ascund practic evoluţiile produse 

după momentul acelei ordini iniţiale. Acest risc este mai pregnant în cazul mai multor preluări de la 

acelaşi creator. Căutând să refacă ordinea originală, arhivistul va avea tendinţa să reordoneze 

documentele şi să intercaleze noi dosare, în seriile deja ordonate. În felul acesta, informaţiile 

conţinute în acumulările care s-au produs după recrearea ordinii iniţiale se vor pierde. Concluzia: 

ordinea preluărilor trebuie păstrată fizic intactă şi ordonarea trebuie să fie realizată doar într-un sens 

virtual, pentru a preveni distrugerea informaţieiF

51
F. 

 

 

 

PRINCIPIUL INTEGRITĂŢII FONDULUI (INDIVIZIBILITĂTII FONDULUI)F

52 

 

 După o definiţie franceză, „respectul integrităţii fondului” constă în menţinerea unui fond 

arhivistic în structura sa originală, adică în părţile structurale, fără eliminări neautorizate şi fără 

adăugiri de elemente străine. Acest principiu provine din respectul faţă de fondF

53
F.  

 Conform Dicţionarului ştiinţelor auxiliareF

54
F, principiul integrităţii (sau al indivizibilităţii ) 

fondului susţine că toate unităţile arhivistice provenite de la acelaşi creator formează şi se păstrează 

într-un singur fond şi este considerat sinonim cu principiul provenienţei. M.D. CiucăF

55
F (1996) reia 

ideea manualului olandez, după care un fond este un tot organic şi ca urmare vorbeşte de 

integritatea fondului, adică de faptul că între documentele fondului se stabileşte o unitate organică, 

                                                 
50 www.nationalarchives.gov.uk/documents/basic_archival_principles.pdf 
51 Robert Edwards, With Respect to Original Order": Changing Values in Archival Arrangement la 
HUhttp://aabc.bc.ca/aabc/newsletter/11_1U 
52 Integrity of fonds derived from the principle of provenance; Integridad de los fondos; Unverletzlichkeit eines 
provenienzmäb igen Archivbestandes 
53 http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/archivistique/DAFterminologiealphabetique.html 
54 Bucureşti, 1982. 
55 Note de curs, Facultatea de arhivistică Bucureşti, 1995-1996. 
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constituită după anumite reguli. Laurenţiu Mera separă cele două principii. Astfel, principiul 

indivizibilităţii fondului presupune că trebuie păstrate în întregime şi în acelaşi loc toate 

documentele create de o unitate; iar principiul integrităţii fondului semnifică faptul că între 

documentele dintr-un fond există o legătură organică, constituită după anumite reguli.  

 Analizând definiţiile de mai sus constatăm că mai recent s-a insinuat o interpretare 

pragmatică a unei realităţi teoretice. În esenţa sa, principiul integrităţii fondului se referă la 

ordonarea documentelor, la păstrarea relaţiilor virtuale şi funcţionale existente între elementele 

componente, şi nu la poziţia lor în spaţiu. Acest principiu depinde în mod direct de acurateţea şi 

funcţionalitatea definiţiei de fond arhivistic.  

 

 

PRINCIPIUL UNITĂŢII FONDURILOR 

 În Instrucţiunile privind activitatea de arhivă, 1996 apare ca definit un nou principiu, 

intitulat „principiul unităţii fondului” şi care este presupune că „toate documentele create de o 

societate, instituţie, familie sau persoană fizică (fonduri arhivistice) ori selecţionate de o societate, 

instituţie, familie sau persoană fizică (colecţie) trebuie să se păstreze într-un singur loc, sub o sigură 

gestiune şi prelucrare. Similitudinea cu definiţia lui L. Mera asupra „indivizibilităţii fondului” este 

evidentă. Acest principiu, direct legat de principiul integrităţii fondului, se referă mai degrabă la 

reguli administrative decât la reguli de ordonare. Utilitatea şi valabilitatea acestui principiu este cel 

puţin discutabilă. Astfel, pentru un fond deschis, este evidenţă încălcarea acestui principiu, deoarece 

o parte a documentelor se poate afla sun gestiunea creatorului, iar alta sub gestiunea Arhivelor.  

 

 

PRINCIPIUL APARTENTENŢIEI LA FOND 

 Dicţionarul ştiinţelor auxiliare stabileşte că, după principiul apartenenţei la fond, u.a. 

rezultate din activitatea unui creator aparţin aceluiaşi fond. După Laurenţiu Mera apartenenţa la 

fond semnifică faptul că „documentele fondului fac parte dintr-un ansamblu de documente create 

sau acumulate într-o anumită perioada de o unitate, persoană fizică sau familie”. Acest principiu 

este o formă de reinterpretare, din perspectiva u.a., a definiţiei dată fondului: din moment ce fondul 

este alcătuit din documentele produse de un anume creator în decursul activităţii sale, este evident 

că documentele create aparţin fondului… Şi în acest caz , utilitatea principiului pentru activitatea 

arhivistică este relativă.  
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PRINCIPIUL ISTORISMULUI  

 Dicţionarul ştiinţelor auxiliare stabileşte că, în conformitate cu principiul istorismului „un 

fond se constituie după modul dat de creator, ţinându-se seama de modificările survenite în 

structura acestuia în raport de condiţiile concret istorice care le-au generat”. Definiţia, destul de 

ermetică, poate fi completată cu cea a lui M.D. CiucăF

56
F, după care „un fond se încheie odată cu 

epoca în care şi-a desfăşurat activitatea creatorul”.  

 

PRINCIPIUL CONTINUITĂŢII: 

 Laurenţiu Mera defineşte acest principiu ca referindu-se la faptul că un fond arhivistic 

trebuie să fie neîntrerupt, de la înfiinţarea şi până la desfiinţarea unităţii care l-a creat.  

 

 Cele două principii sunt evident concurente, iar M.D. Ciucă arată faptul că opţiunea divizării 

unui fond în funcţie de diverse „orânduiri” a fost folosită cu o pondere mai mare în anumite 

perioade istorice. Din punctul de vedere arhivistic însă, este evident că principiul continuităţii ar 

trebui să primeze.  

 

PRINCIPIUL PERTINENŢEIF

57 

Principul pertinenţei este o metodă de ordonare astăzi abandonată în favoarea principiului 

respectului faţă de fond, după care arhivele trebuie reordonate pe subiecte, fără a ţine seama nici de 

creator, nici de provenienţă, nici de ordinea lor iniţialăF

58
F. Conform Dicţionarului ştiinţelor 

auxiliare, principul pertinenţei stabileşte că u.a. sunt ordonate după conţinut, tematic, alfabetic, 

geografic, indiferent de fondul din care fac parte. După o definiţie germană, principiul pertinenţei se 

referă la împărţirea patrimoniului arhivistic în funcţie de teritoriul, persoanele sau problema la care 

se referă, fără a lua în considerare condiţiile în care el a fost creatF

59
F. Acest principiu este practic o 

reflectare arhivistică a concepţiei de ordonare de bibliotecă; în urma aplicării principiului 

pertinenţei, nu rezultă practic fonduri, ci colecţii! Din punct de vedere arhivistic, aplicarea acestui 

principiu conduce la distrugerea relaţiilor existente în cadrul fondurilor, la distrugerea contextului, 

rezultând ansambluri de documente a căror autenticitate şi valabilitate este greu de probat.  

 

PRINCIPIUL UTILIZATORULUI 

                                                 
56 Ordonarea şi inventarierea documetneor aflate înd epozitele Arhivelor Statului, în RA, 3/1979., p. 284–287. 
57 Principle of pertinence  Principio de pertinencia Pertinenzprinzip 
58 HUhttp://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/archivistique/DAFterminologiealphabetique.htmlUH) 
59 Peter Moldovan, Practică şi legislaţie arhivistică europeană. Arhiva centrală de stat bavareză, în ,,Anuarul arhivelor 
mureşene”, IV, Tg. Mureş, 2005, p. 46. 
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 Acest principiu este practic o variantă a principiului pertinenţei pe care am încercat să îl 

definim în anul 2003, ca o realitate existentă practic. Principiul defineşte realitatea organizării 

materialului arhivistic prin prisma scopului final al arhivelor, adică al valorificării, al folosirii 

documentelor de către utilizatorF

60
F.  

 Diferenţa faţă de principiul pertinenţei rezidă în faptul că principiul utilizatorului se poate 

aplica şi la nivelul creatorilor, la cei care constituie un fond, şi nu doar la nivelul arhivelor istorice. 

Dina cest punct de vedere, principiul utilizatorului nu încalcă respectul faţă de creator, deoarece 

însuşi creatorul îşi poate organiza documentele după alte criterii decât structurale sau cronologice. 

Aplicarea acestui principiu la nivelul organizaţiilor de arhivă istorică încalcă principiul respectului 

faţă de fond şi, în plus, conduce la o organizare absolut subiectivă a materialului arhivistic. Dacă 

principiul pertinenţei asigură totuşi o regrupare relativ obiectivă (pe criterii geografice, alfabetice 

etc.) organizarea pe criterii de potenţial interes al utilizatorilor este una complet subiectivă, dată 

fiind fluiditatea intereselor de cercetare.  

 

 

PRINCIPIUL DESCRIERII MULTI-NIVEL 

Acest principiu al descrierii documentelor este relativ nou şi are — din datele pe care le deţinem — 

o origine nord-americană. Observând că structurile de arhivă (archives group, record group, fond) 

au o structură ierarhică, arhivişti au considerat firească o descriere care să urmeze fidel ierarhia 

interioară a agregărilor de documente. Astfel, principiul descrierii multinivel statuează că materialul 

documentar este descris în structuri la nivele ierarhice corespunzătoare, de la nivel de serie, la nivel 

de dosar sau la nivel de piesă.  

Principiul a fost consacrat prin includerea şi definirea sa în ISAD. Astfel, descrierea multinivel are 

următoarele reguli:  

1. Descrierea de la general la specific 
Obiectiv: 

Reprezentarea contextului şi a structurii ierarhice a fondului şi a părţilor sale componente.  

Regula: 

La nivelul fondului, se dau informaţii despre fond ca întreg. La nivelele următoarele şi subordonate, 

daţi informaţii despre aceste parţi supuse descrierii. Prezentaţi rezultatele descrierii într-o relaţie 

ierarhică, de la parte la întreg şi de la general (fond) la particular.  

2 Informaţiile relevante pentru nivelul descrierii 
Obiectiv  

Reprezentarea precisă a contextului şi conţinutului unităţii de descriere.  

                                                 
60 Bogdan–Florin Popovici, Perspectiva utilizatorului în practica şi teoria arhivistică românească, în ,,Hrisovul”, 
Bucureşti, 2003, p. 84. 
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Regulă 

Furnizaţi doar acele informaţii care sunt corespunzătoare nivelului descris. De pildă, nu furnizaţi 

informaţii detaliate despre conţinutul unor dosare dacă unitatea de descriere este fondul; nu furnizaţi 

date despre istoria administrativă pentru un întreg departament dacă creatorul unităţii de descriere este 

o subdiviziune.  

3. Legarea descrierilor  
Obiectiv  

Prezentarea explicită a poziţiei unităţii de descriere în ierarhie.  

Regulă:  

Legaţi fiecare descriere de unitatea de descriere imediat superioară (dacă există) şi identificaţi nivelul 

de descriere 

4 Non-repetabilitatea informaţiilor 
Obiectiv  

Evitarea redundanţei de informaţie în descrierile ierarhice.  

Regulă 

La cel mai înalt nivel cuvenit, daţi informaţii care sunt comune părţilor comune. Nu repetaţi 

informaţia la nivelurile mai de jos al descrierii care au fost deja furnizate la nivelul superior.  

 

 

 

PRINCIPIUL VALORII 

Principiul valorii are ca scop identificarea criteriului de bază pentru evaluarea documentelor, în 

vederea păstrării celor valoroase, şi a înlăturării celor fără valoare. După M.D. Ciucă, acest 

principiu statuează că „Documentele unui fond arhivistic trebuie sa aibă o anumită valoare pentru a 

fi păstrate”. Definiţia vizează în primul rând fondurile de arhivă istorică, pentru a căror constituire 

trebuie înlăturate documentele lipsite de valoare. Acest principiu este în bună măsură un fapt 

evident, şi este de un folos limitat, mai ales datorită caracterului vag al conceptului de „valoare”.  

 

 

PRIORITATEA CONSERVĂRII 

Acest principiu a fost definit în Instrucţiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii 

de documente (1996), şi prevede că „unele arhive se prezintă pe suporţi de diferite naturi şi din 

această cauză se impun condiţii de păstrare specifice”.  

 

 

COMPATIBILITATEA SISTEMELOR 

În aceeaşi lucrare este definit şi principiul compatibilităţii sistemelor, după care se impune găsirea 

unor forme de administrare care să asigure compatibilitatea sistemului cu tradiţia arhivistică.  
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PRINCIPIUL ADMITERII NECESITĂŢII TRATAMENTULUI 

 Acest principiu, precum şi celelalte care urmează din aceeaşi categorie, au fost prezentate ca 

principii ale restaurării de către dr. Florea Oprea, în cadrul cursurilor de arhiveconomie susţinute la 

Facultatea de Arhivistică (1997). Le-am clasificat ca principii de ordinul 2 deoarece în opinia 

noastră ele dezvoltă ideea generală a nevoii de restaurare a documentelor deteriorate.  

 

 „Principiul admiterii necesităţii tratamentului prevede că trebuie tranşată prin DA sau NU 

întrebarea dacă un obiect care prezintă anumite forme de degradare trebuie să fie sau nu restaurat. 

Din acest punct de vedere, obiectul poate prezenta diferite forme de degradare care să impună 

necesitatea restaurării. Pe de altă parte, se pateu ca formele de degradare să fie inactive, adică să se 

fi stabilizat şi să nu mai evolueze. În aceste situaţii, degradările pot avea o valoare de patină istorică 

şi as putea determina interzicerea restaurării”.  

 

 

 

PRINCIPIUL OPORTUNITĂŢII TRATAMENTULUI 

 Conform acestui principiu trebuie hotărât „dacă tratamentul de restaurare stabilit ca fiind 

necesar trebuie să fie executat imediat sau într-o perspectivă programată. Decizia este influenţată de 

mai mulţi factori, între care: gradul sau nivelul de degradare, interesele de folosire ale obiectului, 

raţiunile economice, competitivitatea priorităţilor”.  

 

 

 

PRINCIPIUL INVESTIGĂRII PREALABILE 

 Acest principiu impune ca „înaintea oricărei activităţi de restaurare obiectul trebuie să fie 

cercetat şi analizat în laborator, pentru a se stabili cu exactitate elementele de ordin tehnico-material 

şi cauzele de degradare în vederea fundamentării ştiinţifice a tratamentelor”.  

 

 

 

PRINCIPIUL RAPORTĂRII LA POSIBILITĂŢILE 

TEHNICE ŞI PROFESIONALE ALE LABORATORULUI 
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 Principiul defineşte „necesitatea de a analiza în ce măsură resursele de care se dispune 

(materiale, aparatură, bai etc.) sunt suficiente şi asiguratorii pentru a putea proceda fără riscuri la 

executarea restaurării”.  

 

 

 

PRINCIPIUL RAPORTĂRII LA FORMA INIŢIALĂ A OBIECTULUI 

 Acest principiu „obligă restauratorul să-şi dirijeze întreaga activitate spre reconstituirea 

obiectelor în forma lor iniţială”.  

 

 

 

PRINCIPIUL COMPATIBILITĂŢII TRATAMENTELOR ŞI OPERAŢIILOR 

 Principiul impune „respectarea în domeniul restaurării a unui principiu din medicină: 

primum non nocere. Aceasta înseamnă că în cadrul lucrărilor de restaurare trebuie folosite reţete şi 

materiale care să nu acţioneze în timp în sens distructiv asupra obiectului original”.  

 

 

 

PRINCIPIUL REVERSIBILITĂŢII TRATAMENTELOR 

 Aplicarea acestui principiu impune „folosirea de reţete care să permită reversibilizarea sau 

desfacerea tuturor montajelor sau tratamentelor. Necesitatea acestui principiu este determinată de 

faptul că restaurarea este o acţiune de întinerire care se repetă periodic”.  

 

 

 

PRINCIPIUL INTERDICŢIEI COMPLETĂRII TEXTULUI ABSENT 

 Principiul prevede „interdicţia de a completa zonele de text care s-au pierdut în procesul 

degradării”.  

 

 

 

PRINCIPIUL EVIDENŢIERII DISCRETE A TRATAMENTELOR 

ŞI INTERVENŢIILOR DE RESTAURARE 
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 Acest principiu cere ca „intervenţia de restaurare să fie discret vizibilă şi realizată prin 

folosirea unor culori uşor diferite de tonalitatea culorii originale”.  

 

 

 

PRINCIPIUL ÎNTOCMIRII DOCUMENTAŢIEI DE RESTAURARE  

ŞI AL PĂSTRĂRII ACESTEIA 

Necesitatea acestui principiu este determinată de „crearea posibilităţii de a se recurge la informaţie 

ori de câte ori s-ar crea situaţia repetării restaurării, dar şi pentru a se putea evidenţia datele privind 

restaurarea, deoarece ele marchează un eveniment semnificativ în viaţa istorică a documentelor sau 

aduc elemente tehnico-ştiinţifice noi, care ar putea fi aplicate şi în alte cazuri asemănătoare”.  

 

 

 

REGULA CELOR 30 DE ANI 

 Deşi nu este un principiu propriu-zis, regula celor 30 de ani are două interpretări de bază. În 

domeniul accesului la arhive, cei 30 de ani au fost mult timp reperul temporal de bază, termenul 

general de confidenţialitate. Acest termen a vizat, într-o primă instanţă, asigurarea secretului 

activităţilor unei administraţii, astfel încât dezvăluirea publică să nu afecteze acţiunile preconizate; 

după o anumită perioadă de secretizare orice informaţie poate fi făcută publică, fără a deranja pe 

nimeni. Pe de altă parte, „desecretizare” se făcea în momentul pierderii valorii practice a 

documentelor, deci coincidea şi cu momentul vărsării documentelor la o instituţie de Arhive 

istorice.  

 Din punct de vedere al accesului, termenul general de restricţie a fost puternic afectat de 

evoluţiile societăţii democratice contemporane. Astfel, legile privind liberul acces la documentele 

administrative (sau de interes public) au subminat în bună măsură universalitatea aplicării acestui 

principiu asupra tuturor documentelor administrative, limitând secretizarea doar asupra acelor 

documente a căror dezvăluire ar fi condus la afectarea unor politici şi interese publice. Regula a 

devenit treptat accesul general la informaţie, şi confidenţializarea a devenit o excepţie. Dinamica 

societăţii actuale a condus şi la reducerea treptată a termenului general de confidenţialitate, spre 20–

25 ani.  

 

 

PRINCIPIUL PROTEJĂRII DOCUMENTELOR SECRETE 
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 Ca regulă de acces, confidenţialitatea anumitor documente care se referă la aspecte militare, 

de politică externă, de siguranţă naţională etc. a rămas intactă. Aceste documente secrete au termen 

de confidenţialitate mai mari decât regula generală, din motive de evidentă protecţie a intereselor de 

stat. Acest principiu are consacrare juridică. Din punct de vedre al politicilor publice, se tinde spre 

delimitarea cât mai clară a acestor documente, pentru evitarea includerii abuzive a documentelor în 

categoria documentelor clasificate.  

 

 

PRINCIPIUL LIBERULUI ACCES LA DOCUMENTELE DE INTERS PUBLIC 

 Principiul a apărut în SUA spre sfârşitul deceniului al şaptelea, şi constată existenţa unui 

interes legitim al contribuabilului de a urmări modul de a acţiona al guvernanţilor, modul de 

cheltuire a banilor publici, procedurile folosite pentru atingerea scopurilor administraţiei etc. Este 

un principiu ce cunoaşte consacrare juridică. Acest principiu a revoluţionat şi accesul la arhive, 

deschizând noi provocări în acest domeniu. Politicile rezultate din aplicarea acestui principiu au 

lovit în termenul general de confidenţialitate de 30 de ani, şi încearcă delimitarea tot mai strictă a 

documentelor secrete şi a celor privind viaţa personală, astfel încât accesul la informaţii/documente 

să fie cât mai larg şi democratic cu putinţă.  

 

 

PRINCIPIUL RESPECTĂRII DATELOR PERSONALE 

 Acest principiu, numit şi „respectul pentru viaţa privată”, este o noţiune juridică bazată pe 

dreptul indivizilor la nedivulgarea informaţiilor de natură personală sau privată care sunt conţinute 

în documente (protection des données personnelles, Respect of privacy, Respeto a la vida privada, 

Persönlichkeitsrecht)F

61
F. Delimitarea documentelor este dificil de realizat, existând variaţii de la ţară 

la ţară.  

 

PRINCIPIUL DEROGĂRII AD ACTUM/AD PERSONAM 

 Ca o consecinţă a confruntării între dreptul de acces la informaţiile administrative versus 

dreptul de protecţie al documentelor secrete şi conţinând date personale, a rezultat principiul 

derogărilor. Ca un preambul în aplicarea lui se cere ca, în realizarea instrumentelor de evidenţă, 

arhiviştii să prezinte totalitatea documentelor existente în fond/colecţie, indiferent dacă sunt sau nu 

confidenţiale, oferind acestuia posibilitatea de a solicita o derogare de acces. Astfel,principiul 

derogării pentru acces afirmă că un cercetător are dreptul de a solicita accesul la un document care 

                                                 
61 http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/archivistique/DAFterminologiealphabetique.html 
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nu este dat în liberă cercetare şi are dreptul de a primi un răspuns şi de a-l contesta în cazul în care 

este nemulţumit. Pe de altă parte, deţinătorul poate acorda sau nu acces şi, în cazul în care acordă 

acces, să îşi impună o serie de reguli. În general, se consideră că derogările sunt de două feluri. 

Derogarea ad actum presupune că documentele care au fost accesate ca urmare a unei autorizaţii 

speciale devin liber accesibile, în continuare nemaiexistând nici o restricţie în ceea ce le priveşte. 

Cazul derogării ad personam implică păstrarea caracterului secret al documentelor pentru orice alt 

cercetător, ulterior aceluia care a primit autorizaţia. Practic, procedura de acordare a derogării se 

repetă pentru fiecare cercetător. 

 

 

 

PRINCIPIUL PERTINENŢEI TERITORIALE 

 Acest principiu, după o definiţie franceză, presupune că, „fără a ţine cont de locul lor de 

creare, arhivele trebuie să fie remise serviciilor de arhivă care au competenţă arhivistică peste 

teritoriul la care se referă conţinutul lor. Acest principiu se opune principiului «respect des fonds», 

deoarece implică dezmembrarea fondurilor. A nu se confunda cu provenienţa teritorială”F

62
F.  

 

 

 

DREPTUL COMUNITĂŢILOR LOCALE ASUPRA DOCUMENTELOR PROPRII 

(PRINCIPIUL TERITORIALITĂŢII) 

 Acest principiu a fost enunţat pentru prima dată de către autorii manualului olandez de la 

1898: „Fondurile autorităţilor (colegii sau persoane) ale căror drepturi au fost transmise după 1798F

63
F 

statului, aparţin depozitului statului din capitala acelei provincii pe al cărui teritoriu prezent a 

funcţionat numita autoritate”. După o definiţie franceză, „provenienţă teritorială este un concept 

derivat din «respect des fonds», după care arhivele trebuie să fie conservate într-un serviciu de 

arhivă al teritoriului pe care ele au fost produse, cu excepţia documentelor elaborate de 

reprezentanţele diplomatice sau rezultând din operaţiuni militare. A nu se confunda cu pertinenţa 

teritorială. Territoral provenance; Procedencia territorial; Standortprinzip, territoriale 

ProvenienzF

64
F. În arhivistica românească, M.D. Ciucă consideră că după principiul teritorialităţii 

„orice fond arhivistic trebuie să fie păstrat pe teritoriul în care s-a creat organic. Arhivele create 

într-un teritoriu dat sunt legate de acest teritoriu şi fac parte din patrimoniul colectivităţii care 

                                                 
62 http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/archivistique/DAFterminologiealphabetique.html 
63 Este vorba de istoria instituţională olandeză. 
64 http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/archivistique/DAFterminologiealphabetique.html 
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locuieşte aici”. Tot el subliniază că „trebuie avut în vedere principiul care se aplică în fiecare ţară: al 

centralizării sau al descentralizării arhivelor”. Conform Instrucţiunilor de arhivă din 1996, 

principiul teritorialităţii înseamnă că „fondurile şi colecţiile arhivistice se impun a fi păstrate în zona 

geografică în care au fost create”.  

 În legătură cu acest principiu, se cuvin a fi făcute o serie de remarci. Astfel, o primă 

interpretare a principiului — cea clasică, se poate spune — are în vedere problema contenciosului 

arhivistic. Astfel, arhivele ajunse prin captură de război sau în urma modificărilor de frontieră sub o 

administraţie străină de teritoriul în care creatorul a activat ar trebui remise instituţiei de arhivă de 

pe acel teritoriu, deoarece documentele se referă la istoria acelui teritoriu dat. Principalul obstacol în 

atingerea acestui deziderat îl reprezintă tocmai valoarea arhivelor, deoarece bunurile arhivistice de 

valoare reprezintă un tezaur de care o administraţie culturală responsabilă nu se desparte uşor, 

indiferent de manieră în care a ajuns să administreze respectivele documente.  

 La o scară mai mică, după cum remarca M.D. Ciucă, acest principiu se poate aplica şi în 

interiorul graniţelor unei ţări, ca formă de apărare împotriva unei tendinţe de centralizare arhivistică 

în mari centre de arhivă. Astfel, pentru cazul României, aplicarea acestui principiu ar fi împiedicat 

concentrarea arhivelor valoroase la Arhivele Statului din Bucureşti şi Iaşi, permiţând comunităţilor 

locale să deţină valori culturale şi la nivel provincial.  

 O interpretare mai nouă a acestui principiu iese din sfera arhivelor istorice pentru a o 

îndrepta pe zona arhivelor intermediare. Astfel, se susţine, dacă un creator îşi desfăşoară activitatea 

pe un anume teritoriu, el nu ar trebui să deplaseze arhivele din acel teritoriu, deoarece documentele 

create reflectă relaţiile avute în cadrul unei anumite comunităţi. Legat de această interpretare, se pot 

face o serie de observaţii. În primul rând, dacă este vorba despre entităţi private, o astfel de 

interdicţie aplicată pentru întreaga arhivă ar limita drastic dreptul de liberă dispunere asupra unui 

bun privat şi, în cazul restrângerilor de activitate sau al relocărilor, ar împiedica libera deplasare a 

unui agent economic pe un teritoriu dat. În plus, ar fi o soluţie complet ne-arhivistică, ducând a 

fărâmiţarea fondului arhivistic al creatorului. Pe de altă parte, este evidentă existenţa interesul 

public asupra unor documente produse de creator, cum ar fi de pildă documentaţiile legate de plata 

angajaţilor, ca membri ai comunităţii de pe teritoriul în care a funcţionat creatorul. În această 

situaţie, o soluţie rezonabilă ar fi identificarea acelor documente care fac obiectul interesului public 

şi executarea de copii după acestea. În egală măsură însă, soluţia la o astfel de problemă nu este şi 

nu poate fi doar invocarea unor principii arhivistice. Fiind vorba de documente care întemeiază 

nişte drepturi, în mod normal autoritatea legislativă a statului trebuie să stabilească nişte reguli 

generale de protecţie a angajaţilor. Acest lucru se impune cu atât mai mult cu cât, în epoca 

transmisiunilor la distanţă, nimic nu opreşte de pildă un creator care activează în România să îşi 

păstreze arhiva stocată electronic pe un server din SUA, caz în care se aplică asupra documentelor 
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legislaţia americană. Iată de ce opinăm că această problemă care — subliniem încă o dată — se 

referă la posibilitatea stabilirii unor drepturi ale contribuabililor este una de natura protecţiei sociale, 

şi trebuie reglementată juridic, în primul rând, şi mai puţin arhivistic.  

 
Àngels Bernal i Cercós, Archival reasons for return la HUhttp://www.arxivers.com/idadmin/docs/ARCHIVAL 

%20REASONS %20FOR%20RETURN-F30MDP5.PDFUH 

Return of displaced documents must follow the archival principles below: 

- The original producer of the documents is their owner and holds the legitimate rights thereupon. 

- Preservation and access to the documents must be guaranteed. 

- The rights of the owners must be respected. When the conservation and accessibility conditions 

may be fulfilled in more than one centre of archives, the owner’s wishes regarding where they 

want their originals to be deposited must be respected. When assessing the advantages and 

disadvantages of returning the displaced originals (the confiscated documents to their legitimate 

owners), reflection on the following aspects is required in order to assess whether to qualify return: 

- Return would mean the displaced documentation may not be accessed. 

- The centre with custody of the displaced documents is the only site that can make them 

accessible to users in accordance with top quality archive processing standards (identification, 

classification, organisation, description). 

- The centre with custody of the displaced documents has better preservation measures than would 

be applied to the documents if they were returned. 

- The displaced documents are included on a file or dossier created by the repressor organisation. 

- The identity of the original owner’s legitimate successor is not clear. 

- It is impossible to find the current owners. 

- The legitimate owners oppose return to the territorial place of origin. 

- Return could endanger conservation of evidence in criminal cases. 

- The documents are related to national security and their condition of reserved or classified 

documents is acknowledged by the legitimate owners. 

- The documents have such a high value that governments are entitled to expropriate them. 

Otherwise, arguments for returning the displaced (confiscated) originals to their legitimate owners 

are: 

- Custody of the documents (in other words, custody by the centre in which the displaced originals 

are kept) must have been legally acquired by transfer, purchase, donation or deposit, etc. War 

booty or plunder is not a legal means to acquire documents. 

- The original producer is the individual or legal entity that generated the documents. Use for 

repressive ends by other individual or legal entities does not award the status of producer (or of 

secondary producer, a principle that does not exist in archive administration). 

- Governmental documents must be returned to the government that produced them or its 

legitimate successor. 

- The displaced documents represent a gap in the collection of another archive.  

- The cultural identity to which the documents belong must be taken into consideration. 

- The geographical origin of the documents must be taken into consideration. 
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- The original language must be taken into consideration. Documents should be returned to the 

place where their language makes them more comprehensible. 

- Rights of evidently personal property must be respected. 

- The wishes of the owners to deposit the originals in a specific archive centre must be respected. 

Other possible interested centres will have copies (…) 

History must be written in its context: only the consultation of documents within the original context provides for 

non-partisan, scientific and critical history. 

In weighing up both sets of arguments, the way the matter is approached may give rise to bias, either one way or the 

other. There are three common approaches: 

- Legal approach (right to property): the confiscated documents should be returned to their original owners. 

- Facultative approach (archival capacity): the confiscated documents should be kept wherever there are 

most resources for conserving them, describing them and making them accessible 

- Pragmatic approach (minimum effort): the confiscated documents should be kept in the place to which 

they were displaced. (…) 

Exclusive application of just one approach is not always easy and is unlikely to be completely satisfactory. In each 

case care should be taken to weigh up the arguments in favour and against return and the advantages and 

disadvantages of each approach.  

In practice, study of different conflicts that have been resolved world-wide has yielded 

the following conclusions: 

- Return is considered to be a matter of justice. 

- Non-return arouses a feeling of injustice. 

- There is prevailing respect for the principal of origin (the original producer, the original owner), even 

when an institution has been established especially to house the displaced (confiscated) collection. 

- There is prevailing respect for the criteria of territory. 

- There is prevailing respect for ownership and consultation, and respect for the wishes of the legitimate 

owners or their heirs. 

- The documents’ fortunes or displacements due to plunder, conquest or political need neither justify 

removal from the territory where and for which they were created nor separation from the cultural heritage 

they belong to. 

- Satisfactorily resolved issues have avoided one-sided attitudes that have only provided optimum solutions for one 

of the parties in dispute, i.e., satisfactory solutions have included alternative, compensatory measures. 
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