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MODULUL nr. 5 
Aspecte privind păstrarea documentelor  
la organizaţiile creatoare de documente 

 
 
 
 
 

Obiective: 
• Înţelegerea importanţei condiţiilor de păstrare pentru managementul 

documentelor 

• Înţelegerea legăturii între condiţii/tehnici de păstrare şi managementul 

documentelor propriu-zis 

• Însuşirea tehnicilor de bază pentru prezervarea documentelor  

• Înţelegerea mecanismelor de organizare a unui depozit de arhivă 

• Protejarea documentelor în situaţii de transport sau calamităţi.  

 
 
 
 

Cuprins: 
1. Prezervare/conservare; importanţă 

2. Suporţi şi mijloace de sortare/protecţie a documentelor 

3. Depozitul de arhivă, aspecte fundamentale 

4. Încărcarea depozitelor şi mutarea unei arhive 

5. Planuri de urgenţă 
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1. Prezervare/conservare 
 Aşa cum s-a prezenta în primul curs, documentul este definit — indiferent dacă se 
discută despre documentul de arhivă istorică sau de arhivă a organizaţiei creatoare de 
documente — drept o informaţie plasată pe suport. Din această perspectivă, a naturii 
duale a conceptului de document, rezultă şi importanţa deosebită ce trebuie acordată 
măsurilor de prezervare/păstrare şi conservare a documentelor. Deşi este clar că pentru a 
cataloga/inventaria documente trebuie în primul rând ca acele documente să existe din 
punct de vedere fizic, deci să existe un suport de informaţie „sănătos”, aspectele ce ţin de 
„arhiveconomie” sunt, mai ales în practica arhivistică românească, relativ neglijate1.  

Terminologic vorbind, există câţiva termeni caracteristici care se referă la 
acţiunile de arhiveconomie. Doi dintre ei — prezervarea/păstrarea şi conservarea — sunt 
pentru mulţi destul de neclari, un exemplu fiind chiar definiţiile din Dicţionarul de ştiinţe 
auxiliare ale istoriei, dar şi alte lucrări de specialitate, cu mul mai renumite2. Remarcăm 
mai ales incidenţa tot mai mare a conceptului de prezervare în literatura arhivistică 
românească, mai ales în textele traduse din engleza americană. După definiţiile 
arhiviştilor americani, prezervarea este un set de activităţi care asigură prelungirea vieţii 
utilizabile a unui document. „Activităţile de prezervare sunt proiectate să minimizeze 
deteriorarea fizică şi chimică a documentului şi să prevină pierderea conţinutului de 
informaţie”. Dicţionarele traduc însă în limba română în mod constant preservation cu 
„păstrare”; ar rezulta că de fapt preservation este un barbarism. (Remarcăm în acelaşi 
timp că în limba română „arhivistică”, termenul de „păstrare” semnifică şi durata de 
reţinere a unui anumit document, deci poate crea confuzii.) Pe de altă parte, conservarea 
este setul de acţiuni care încearcă „prezervarea documentelor în formatul lor original”, 
după examinarea materialelor care stau la baza documentului, şi stabilirea măsurilor ce se 
impun3. Mai există şi un al treilea termen, restaurare, care, evident, semnifică acţiunea de 
refacere a unui document degradat. Ar putea rezulta aşadar următoarea schemă: 

 
Tabelul 1 

Stare normală Degradare Stare normală 

Prezervare (evitarea degradării) Conservare (oprirea degradării şi 
menţinerea în starea existentă) Restaurare („repararea” degradării) 

 
În realitate însă, utilizarea termenilor nu este atât de clar delimitată, definiţiile 

depinzând de limba din care s-a tradus un anumit text de specialitate, precum şi de 
tradiţiile specifice fiecărei zone culturale. De altfel, reputatul specialist Oprea Florea 
consideră că „este preferabil… să utilizăm conceptele de conservare… şi restaurare… şi 
să socotim conceptul de prezervare ca fiind sinonim cu conservarea”4. 

                                           
1 In prezentul suport de curs ne vom referi la arhiva convenţională, în programă fiind prevăzut şi un curs 
special de arhive digitale, pentru anul II de studiu.  
2 Vezi o analiză mai largă la Florea Oprea, Conţinutul şi evoluţia conceptelor şi ale practicii de 
păstrare,conservare şi restaurare a arhivelor, în ,,Arhiva românească, fasc. 2/1995, p. 30–33. 
3 http://www.archives.gov/preservation/index.html 
4 Oprea Florea, op. cit., p. 33.  
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Activitatea de conservare-restaurare este, în bună măsură, una care solicită studii 

de specialitate; e aceea, aspectele care urmează nu se vor implica în aspecte analitice 
asupra proceselor biologice, de degradare etc. de specialitate, ci vor atrage atenţia asupra 
unor măsuri şi proceduri elementare, care ar intra în sfera de „prezervare a 
documentelor”, aşa cum este definită de arhiviştii americani.  

 
 

2. Suporţi şi mijloace de protecţie a documentelor 
Un prim aspect care trebuie relevat este cel al calităţii suportului de informaţie şi 

al mecanismului de înregistrare al respectivei informaţii pe suport. Este de natura 
intuitivului faptul că, pentru a asigura o continuitate în timp a informaţiei la nivelul unei 
organizaţii, înregistrarea unei informaţii pe suport şi calitatea suportului trebuie să fie cât 
mai bună. La nivelul ISO a fost elaborat un standard în 1994, referitor la calitatea hârtiei5; 
cu remarcabilă promptitudine, în România, s-a impus o măsură legislativă similară (HG 
401/1995)6. Deşi întotdeauna astfel de solicitări, pentru materiale de calitate superioară, 
vor fi întâmpinate cu rezervă datorită costurilor impuse, şi, mai mult, în condiţiile în care 
o parte importantă a documentelor dintr-o organizaţie provin de la alte organizaţii (care ar 
putea să nu respecte nivelul dorit de calitate), este important să se reţină o serie de 
parametri tehnici pentru suportul informaţiei.  
 

 Citiţi textul HG 401/1995 
 
 

A Newsletter of the IFLA Core Programme for Preservation and Conservation August 1997 la 
http://www.ifla.org/index.htm  
Hârtia permanentă este tipul de hârtie care, în condiţiile unei depozitări pe termen lung în biblioteci şi 
arhive, este estimată să dureze 700 de ani, fără  îngălbenire sau fragilizare, în urma folosirii sau copierii. 
Prin contrast, hârtia folosită în cărţi, ziare şi documente de la mijlocul secolului al XIX-lea se deteriorează 
semnificativ, chiar de-a lungul unei vieţi medii de om. [Ca structură chimică] trebuie observat că hârtia 
permanentă este mai degrabă alcalină decât acidă, şi că hârtia alcalină în general, durează mai mult decât 
cea acidă, dar cerinţe suplimentare au fost stabilite pentru hârtia permanentă, care permit o ai mare 
prelungire a vieţii. Carbonatul de calciu ca material de umplutură este criteriul de permanenţă, deoarece el 
evită acidificarea hârtiei. Se poate folosi doar dacă operaţiile se desfăşoară în mediu neutru sau alcalin. În 
continuare, trebuie specificată diferenţa dintre hârtia neacidă şi hârtia permanentă, pentru că ele sunt 
adeseori confundate şi folosite ca şi cum ar fi acelaşi lucru. Principala diferenţă este că prezenţa a cel puţin 
2% carbonat de calciu şi absenţa sau prezenţa minimă a lignnei. Hârtia permanentă trebuie să se 
conformeze acesor cerinţe, în timp ce hârtia neacidă nu.  
 

 TEMĂ DE CONTROL 
Daţi exemple de materiale (care ar trebui) confecţionate din hârtie acidă, neutră şi permanentă. 
 
                                           
5 ISO 9706/1994. 
6 Până în prezent, din constările noastre, măsura este o formă fără fond. 
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 Un alt aspect îl reprezintă suporţii tradiţionali, dar cu caracteristici speciale. 
Astfel, hârtia termică, utilizată până la un moment dat pentru aparatele de transmisie fax, 
au o capacitate limitată de a reţine înscrisul. De aceea, în măsura în care există o 
informaţie semnificativă păstrată pe acest tip de suport, este recomandat transferul 
acesteia pe un suport mai rezistent. În prezent, acest tip de suport este tot mai rar utilizat, 
dispozitivele funcţionând pe principiul imprimantelor (jet cerneală sau laser).  

De o situaţie asemănătoare se poate vorbi şi în cazul copiatoarelor tip xerox. 
Mecanismul de transcriere a informaţiilor se bazează pe principii electrostatice şi termice: 
pulberea de plastic (toner) este magnetizată şi plasat pe o foaie de hârtie, electrizată cu 
polaritate opusă; depunerea plasticului este fixată termic, având drept consecinţă 
„topirea” plasticului şi impregnarea pulberii în hârtie. Dacă aparatul funcţionează 
corespunzător, hârtia şi tonerul sunt de calitate, durabilitatea documentului poate atinge 
câţiva zeci de ani, în funcţie şi de frecvenţă de folosire a copiei. În cazul în care 
materialele nu sunt de calitate, perioada de rezistenţă a copiei se reduce dramatic.  
 
 După cum este cunoscut, după integrarea lor în sistemul de documente şi 
rezolvarea imediată a problemelor pentru care documentele au fost create, ele sunt 
clasate7 pe diferite criterii. Desigur, în cazul organizaţiilor creatoare de documente 
clasarea se face în principal după criteriul utilităţii practice şi al vitezei de regăsire a 
informaţiilor. Fascicolele de documente pot fi depozitate intermediar în diverse 
dispozitive de sortare (sorter) (tăviţe, cutii decupate). Unele forme de sortere rămân cu 
caracter permanent, devenind astfel mijloace de protecţie a documentelor8.  
 

Florea Oprea, Arhiveconomie (note de curs), Facultatea de arhivistică, 1996 
Caracteristicile mijloacelor de protecţie 

 să fie uşor de mânuit, atât în poziţie închisă, cât şi în cea deschisă 
 interiorul şi exteriorul ambalajului să fie suficient de neted pentru a permite mişcare lejeră a 

documentelor în ea, respectiv să permită lipirea etichetelor 
 să reziste la murdărire şi praf 
 durabilitate sporită 
 să fie ignifuge  
 să fie neutre din punct de vedere chimic 
 costuri de producţie cât mai reduse 
 greutate redusă a ambalajului 
 să poată fi marcate cu informaţii legate de controlul materialului documentar adăpostit 

Avantajele folosirii mijloacelor de protecţie 
 asigură ocuparea mai eficientă a unui depozit de arhivă, prin împărţirea spaţiului în structuri mai 

mici, intercalabile 
 asigură integritatea grupărilor mai mici de documente, dezmembrate sau degradate 
 protecţie sporită faţă de factorii de degradare (praf, lumină, poluare, apă, foc etc.) 
 facilitează activităţile de recuperare a materialelor documentare în caz de dezastre 
 protecţia materialelor documentare în faţa uzurii mecanice 
 protecţia documentelor în timpul transportului 
 asigură menţinerea evidenţei prin divizarea cantităţii mari de documente în grupe mai mici 
 uniformizează aspectul depozitelor, asigurând efecte estetice  

                                           
7 Operaţiune de grupare a documentelor,  în funcţie de interesele utilizatorilor.  
8 Categorie specială de ambalaje destinată protecţiei individuale sau de grup a materialelor documentare.  
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 Tipurile de sortere şi de mijloace de protecţie sunt numeroase, acoperind forme 
diverse (dosare plic, dosare cu burduf, dosare suspendate, cutii decupate, cutii cu 
deschidere laterală sau superioară etc.), culori diverse, fiind constituite din materiale 
diverse (hârtie, diverse forme de plastic etc.). Selectarea acestor materiale este o 
operaţiune importanţă, de ea depinzând direct activitatea eficientă de gestionare a 
documentelor.  
 Astfel, codurile de culoare pot servi la stabilirea importanţei grupărilor de 
documente, a formelor de acces, dar şi la termenele de păstrare.  
 

Margit Gatjens-Reuter, Claudia Behrens, Manual de secretariat şi asistenţă managerială, 
Bucureşti, Edit. Tehnică, 2001, p. 93 
Alocaţi câte o culoare specifică fiecărei trepte definibile de registratură, de exemplu: verde — acces 
frecvent/birou; albastru — acces mediu/registratură intermediară; roşu—acces rar/arhivă; negru—
distrugere.  
 
 

Julie Morgenstern, Tehnica organizării lucrurilor, Bucureşti, Edit. Almatea, p. 103. 
În locul dosarelor simple, din carton maro, investeşte în dosare colorate atractiv şi atribuie fiecărei categorii 
din sistemul tău o culoare, care să reflecte conţinutul său. De exemplu, dosarele financiare ar putea fi verzi 
(culoarea banilor), dosarele de personal ar putea fi mov (culoarea inimii), dosarele de marketing ar putea fi 
roşii (pentru a atrage atenţia).  
 
Un alt element de luat în seamă în alegerea materialului de sortare/protecţie este 
reprezentat de viteza de acces la documente. Dacă sunt, de pildă, documentele „care pot 
fi uşor substructurate” şi de care este des nevoie, se consideră că este mai eficientă 
arhivarea filă cu filă, în dosare suspendate, de maxim 60 file.  
 

Margit Gatjens-Reuter, Claudia Behrens, Manual de secretariat şi asistenţă managerială, 
Bucureşti, Edit. Tehnică, 2001, p. 95 

 
Tehnicile cu file neîndosariate economisesc mai ales timpul. Trecerea in revistă, prezentată în 

continuare, vă lămureşte rapid de ce lucrurile stau aşa indicându-vă numărul de etape de lucru necesare 
pentru a introduce o filă de hârtie într-un dosar, respectiv pentru a depune fila în mapa suspendată. 

După cum vedeţi, în cazul bibliorafturilor aveţi nevoie de un număr dublu de etape de lucru pentru 
arhivare, în comparaţie cu mapa de arhivare a filelor neîndosariate. 

Tehnicile de arhivare ţi etapele de lucru necesare 
Bibliorafturi / arhivare îndosariata Mapă suspendată / fila neîndosariată 

1.  Sortarea hârtiilor 1, Sortarea hârtiilor 
2. Perforarea hârtiilor 2. Deschiderea fisetului 
3. Scoaterea biblioraftului din fişet. 3. Ridicarea mapei 
4. Deschiderea biblioraftului 4. Introducerea hârtiei 
5. Deschiderea dispozitivului de blocare 5. Eliberarea mapei 
6. Căutarea locului de arhivare 6. închiderea fişetuluî 
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8. Deschiderea mecanismului  
9. Introducerea hârtiei  
10. Închiderea mecanismului  
11. Reaţezarea hârtiilor  
12- închiderea dispozitivului de blocare  
13. Închiderea biblioraftului  
14. Aşezarea biblioraftului in fişet  

 

Dacă vă gândiţi că în medie 90% din cheltuielile registraturii sunt costuri de personal, vă puteţi 
desigur imagina că trecerea la registratura cu suspendare verticală poate însemna reducerea 
cheltuielilor cu cel puţin 30% până la 40%. 

 

Pe de altă parte, în cazul documentelor de acelaşi fel, care intră în ordine 

cronologică şi au volum mare (documente contabile)se recomandă bibliorafturile. Ele 

permit gruparea în cadrul unei probleme mari a mai multor sub-probleme de mai mare 

amploare (prin sistemul dosarelor ce pot fi grupate în biblioraft), favorizând de o manieră 

eficientă adunarea şi regăsirea documentelor.  

Un alt tip de dosare este cel al dosarelor suspendate. Ele au în latura de deschidere 

două sine care susţin dosarul, fiind grupate funcţional în sertare speciale, iar depozitate în 

cutii speciale. Sunt extrem de folosite mai ales în cazuri de dosare ordonate secvenţial 

(dosare de clienţi, la bănci, de pildă). Avantajul este un acces foarte rapid la informaţie, 

prin etichetele vizibile ataşate, dar au dezavantajul unei slabe rezistenţă a coperţilor. Nu 

este recomandat pentru arhivare de lungă durată. Şi exemplele pot continua.  

Oricum, esenţial pentru arhivarea documentelor rămâne, alături de eficienţă, şi 

economisirea resurselor.  

 

Margit Gatjens-Reuter, Claudia Behrens, Manual de secretariat şi asistenţă managerială, 
Bucureşti, Edit. Tehnică, 2001, p. 100 
 

 

 

 

 

Cheltuieli Registratură 
pendulară Biblioraft Casete Mapă  

suspendată 
Personal 97,2% 80,1% 65,7% 51,9% 
Echipament 2,1% 2,5% 2,9% 8,6% 
Costuri spaţiu 0,7% 0,7% 0,7% 1,4% 
Total 100% 83,3% 69,3% 61,9% 
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 În cazul mijloacelor de protecţie de mai mari dimensiuni, opţiunile trebuie să ţină 

de asemenea cont de nevoile concrete. Astfel, există cutii de arhivare „decupate”, care 

sunt folositoare pentru arhivări rutiniere, dar clar nerecomandabile pentru arhivări 

permanente. Apoi, cutiile de arhivare pot fi realizate din carton acid, afectând astfel 

documentele din interiorul lor. Consistenţa cartonului poate fi diferită, unele cutii fiind 

proiectate pentru a adăposti dosare mai puţin voluminoase, deci sunt complet 

nerecomandabile în cazul arhivării de registre. Consistenţa cutiilor este extrem de 

importantă în cazul în care se preconizează mutări de arhivă. Există de asemenea cutii de 

plastic, destinate special arhivării dosarelor de tip suspendat. Unele modele nu permit 

însă suprapunerea acestor cutii, şi obligă la păstrarea lor pe un singur rând, ceea ce poate 

semnifica o risipă de spaţiu.  

 Există de asemenea şi materiale de agregare a cutiilor de arhivare — containere. 

Materialele din care sunt confecţionate pot varia: metal sau carton rezistent, pentru 1 ml 

de arhivă. Legat de acest din urmă element, trebuie precizat că există cel puţin două 

sisteme de măsurare a cantităţii de documente, sisteme aflate în legătură cu tipul de cutie 

folosit. Astfel, în multe ţări pe continentul european, măsurarea arhivei se realizează în 

metri liniari; cutiile pentru documentele clasice se prezintă standardizate, cuprinzând cam 

7–9 cutii pe m.l. în zona de influenţă nord-americană, acest sistem este caracterizat ca 

fiind specific bibliotecilor; în arhive se foloseşte măsurarea volumului (picioare cubice)9. 

Măsurarea este cel puţin la fel de simplu de făcut, deoarece o cutie de arhivare obişnuită 

are aproximativ 1 picior cubic (15”*10”*12”). Deşi există o serie întreagă de dezbateri 

asupra celei mai eficiente metode, remarcăm faptul că forma de calcul prin volum pare 

mai eficientă, luând în considerare o cantitate de documente indiferent de formatul 

acesteia.  

În prezent, există o mare varietate de mijloace de protecţie a documentelor. Ideea 

de baza este că alegerea acestor materiale nu este deloc o activitate banală şi 

neimportantă. Ea poate avea un impact deosebit asupra activităţii organizaţiei, raportată 

la eficienţa regăsirii informaţiilor, şi, pe termen lung, aceste elemente îşi au importanţa 

lor în arhivarea eficientă a documentelor.  

                                           
9 http://listserv.muohio.edu/scripts/wa.exe?A2=ind9408D&L=ARCHIVES&P=R14&I=-3; 
http://listserv.muohio.edu/scripts/wa.exe?A2=ind9408C&L=ARCHIVES&P=R2345&I=-3 
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 TEMĂ DE CONTROL 
Căutaţi pe Internet, presă etc. firme pentru material de protecţie pentru arhive şi identificaţi tipuri 
de dosare, cutii, pachete etc. Daţi căutare după termenii „filing system”; „vertical filing”; „open 
shelf filing”. Accesaţi http://www.officemuseum.com  

 
 

3. Depozitul de arhivă, aspecte fundamentale 

 Depozitul de arhivă reprezintă locul de bază pentru documentele considerate 

inactive. Din păcate, se observă o tendinţă de a considera depozitul de arhivă drept un 

spaţiu al „resturilor”, deoarece foarte multe documente semnificative nu sunt predate la 

arhiva organizaţiei, ci rămân în birouri sau chiar în fişetele diverşilor responsabili, care, la 

rândul lor, „uită” să le mai predea la plecare, părăsind organizaţia cu documente. În plus, 

cu cât este mai importantă o organizaţie, cu atât are un sediu mai central, cu atât spaţiul 

este mai scump, şi cu atât mai mare este probabilitatea ca depozitul de arhivă să fie la 

subsol sau în zone defavorabile, unde nu există un interes oneros imediat.  

 Nu vom insista asupra caracteristicilor depozitelor, deoarece ele fac obiectul unor 

studii tehnice; în schimb, vom aborda o serie de aspecte pe care le considerăm esenţiale şi 

operative.  

 Astfel, se consideră un standard ca suprafaţa maximă a unui singur depozit să fie 

de 200 m2. Un spaţiu mai mare conferă riscuri sporite în caz de incendiu sau dezastre10. 

Ca o remarcă personală, este de preferat ca planşeul să aibă o uşoară înclinaţie în direcţia 

de evacuare, care să permită scurgerea gravitaţională a apei în caz de inundaţie. Se 

recomandă de asemenea ca suprafaţa cu lumină naturală să fie limitată la 10% din 

suprafaţa pereţilor. Nu se recomandă depozite fără lumină naturală11. Depozitele trebuie 

echipate cu dispozitive de avertizare şi, pe cât posibil, de intervenţie automatizate în caz 

de incendii, efracţie etc. Ca şi calcul de capacitate, se consideră că 1000 m.l. încap în 

170 m2. 

Elemente principale ale mobilierului unui depozit de arhivă, rafturile se prezintă 

astăzi într-o gamă variată, cele mai noi mergând pe linia unor construcţii metalice, 

                                           
10 M. Duchein, Archive Buildings and Equipment, ICA Handbooks, Paris, 1988, p. 47. 
11 Ibidem, p. 138. 
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modulare, multifuncţionale, care să răspundă unor cerinţe cât mai variate, în funcţie de 

materialul arhivat. Astfel, în prezent, intre cei 4 stâlpi de susţinere, se pot desfăşura poliţe 

clasice pentru cutii de documente, sertăraşe pentru role microfilm, poliţe circulare pentru 

suluri, sertare-clasoare pentru materiale de mari dimensiuni, orizontal-plane.  

 Se recomandă ca rafturile să nu depăşească 1.8 m înălţime, pentru a evita 

utilizarea de dispozitive suplimentare pentru accesul la poliţe. Poliţele variază ca 

dimensiuni, pe spaţiul european ele stabilindu-se la 30 cm lăţime (lungimea unei cutii de 

arhivă), respectiv 60 cm pentru poliţele duble (remarcăm că pentru materialele înguste o 

lăţime de 25 cm este suficientă, în timp ce pentru materiale de gabarit ridicat se 

recomandă poliţe de 40 cm). Considerând eficienţa de lucru, distanţa dintre rafturi este 

calculată ca fiind ceva mai mare decât cea a două cutii scoase în acelaşi timp de pe poliţe 

opuse, deci cam la 70–80 cm; în practică, aceasta înseamnă că spaţiul funcţional dintre 

două rafturi vecine este egal cu lăţimea unui raft cu poliţă dublă (aşezare „un raft da, un 

raft nu”). Lungimea maximă a unui raft este recomandată la 10 m, având la ambele 

capete culoare de ieşire. În cazul existenţei unui culoar central, el are dimensiunea 

aproximativ dublul unui culoar obişnuit dintre rafturi. O poliţă de raft are, în general, în 

spaţiul european, dimensiunea de 1m lungime şi trebuie să poată suporta 100 kg sarcină 

(120 kg pentru poliţe de 1.2 m; vezi mai jos tabelul 2). Toate rafturile se aşeză 

perpendicular pe sursa de lumină, pentru a evita afectarea înscrisurilor de pe cutii12.  

 
Tabelul 2. Grila de transformare a unităţilor de măsură pentru arhivă 

m.l. 
(minin/mediu/maxim) 

kg  
(minin/mediu/maxim) 

m3 

(minin/mediu/maxim) 
1 35/50/80 0.06/0.0012/0.120 

0.01/0.025/0.041 1 0.0008/0.0016/0.003 
8/12/16 400/600/800 1 

 

 Rămâne încă valabilă diferenţierea clasică ce se operează între rafturi compacte şi 

rafturi statice. Rafturile statice, recomandabile ca preţ şi maniabilitate, sunt cele mai 

răspândite şi asigură o utilizare intuitivă, naturală. Aşezarea acestui tip de raft presupune 

o rezistenţă a planşeului depozitului de 1200 kg/m2. Obligatoriu, rafturile trebuie ancorate 

între ele şi fixate de pereţii depozitului. Rafturile compacte/mobile sunt mai scumpe, mai 

                                           
12

 Ibidem, p. 45 sqq; 137 sqq.  
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grele (solicită o rezistenţă a planşeului de 2400 kg/m2, şi mai eficiente. Ele se bazează pe 

ideea restrângerii spaţiului necesar accesului la raft, prin mutarea mecanică sau electrică a 

rafturilor înseşi. Teoretic, aşadar, sporul de spaţiu util este de 100% (dublarea capacităţii 

unui depozit), practic, ceva mai puţin.  

 

M. Duchein, Archive Buildings and Equipment, ICA Handbooks, Paris, 1988, p. 53. 
Rafturile compacte sunt foarte folositoare pentru a obţine un maximum de folos din spaţiile de depozitare 
ce nu pot fi extinse. Este în mod special situaţia arhivelor de la centrele administrative din mijlocul 
oraşelor, unde nu este spaţiu de extindere. Cu toate acestea, clădirea trebuie să fie suficient de rezistentă 
pentru a suporta sarcina suplimentară deosebită pe care o implică acest tip de rafturi. Nu are nici un rost să 
fie folosit sistemul unde este un spaţiu suficient pentru construcţia unui depozit. Nu este recomandat în 
ţările în care personalul serviciului de arhivă nu are decât o slabă pregătire profesională şi nu este familiar 
cu tehnica modernă. Trebuie de asemenea să fie eliminat pentru depozitele cu documente care trebuie să fie 
consultate sau manipulate frecvent.  
 

Tabelul 3. Tipuri de rafturi compacte (după M. Duchein) 
Plan Descriere Spaţiu 

ocupat 

 

Rafturi statice 50% 

 

Rafturi compacte cu 
mişcare transversală 100% 

 

Rafturi compacte cu 
mişcare laterală 75% 

 

Rafturi compacte, cu 
mişcare laterală, în 

grup (a static, b mobil) 
75% 
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Rafturi compacte cu 
pivotare, a fix, b mobil 60-65% 

 

 TEMĂ DE CONTROL  
Identificaţi cel mai potrivit sistem de rafturi pentru locul Dvs. de muncă. Argumentaţi. 
 
 
 

4. Încărcarea depozitelor şi mutarea unei arhive 

Şi în cazul organizaţiilor, încărcarea depozitelor respectă regulile naturale de 

încărcare a depozitelor, în sensul scrisului: din faţă în spate, de sus în jos şi de la stânga la 

dreapta. Acestei reguli generale i se adaugă un set de alte reguli. Acestea au fost 

dezvoltate de către Florea Oprea pentru arhivele istorice, dar ele se aplică în egală măsură 

pentru arhivele organizaţiilor, în condiţiile în care conceptului de fonduri din depozit i se 

substituie conceptul de parte structurală a unui fond.  

 

Florea Oprea, Arhiveconomie (note de curs), Facultatea de arhivistică, 1996 
Reguli pentru aşezarea arhivei în depozit.  

1. asigurarea integrităţii fondului (ca regulă, întreg fondul de documente al organizaţiei trebuie să fie 
situat în acelaşi perimetru, n.m., BFP) 

2. […] 
3. asigurarea rezervei de depozit pentru viitoare preluări 
4. asigurarea corespondenţei între mărimea fondului şi mărimea depozitului 
5. compatibilitatea suporţilor (în acelaşi depozit trebuie să se găsească documente cu suport 

asemănător, pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de prezervare, n.m., BFP) 
6. asigurarea unei distanţe corespunzătoare între depozite şi spaţiile de folosire 
7. asigurarea unei corespondenţe directe între importanţa fondului şi calitatea depozitului 
8. […] 
9. aşezarea documentelor pe rafturi şi în cutii  în poziţii detensionate şi uşor manevrabile  
10. regula încărcării depozitelor = regula scrierii 
11. realizarea şi menţinerea unei gestiuni pe depozite 

 
 

La încărcarea poliţelor cu documente trebuie să se ţină cont şi de dimensiunile 
acestora. De altfel, la formarea grupelor de documente trebuie să se aibă în vedere şi 
modalitatea de păstrare a acestora, astfel încât să se poată depozita fără ca structura lor 
fizică să fie afectată. De pildă, dosarele nu trebuie să aibă mai mult de 300 de file sau, 
mai precis, să nu depăşească 1.5-2 cm în grosime; la depunerea documentelor în cutii, se 
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recomandă un spaţiu de 1-2 cm în cutie, pentru ca documentele să nu trebuiască forţate 
etc.  
 
 

Lynn Ritzenthaler, Guidelines for Shelving Bound Volumes, NARA Preservation Programs, 1990. 
Aceste linii directoare trebuie să fie urmate atunci când sunt puse pe raft volume legate. Cerinţele pentru documentele legate sunt 
aceleaşi, în ciuda diferenţelor în materie de mobilier.  
I. Orientare verticală 

A. Volumele trebuie puse vertical dacă: 
1. înălţimea este 50 cm sau mai mică 
2. grosimea este de 10 cm sau mai mică, ori, dacă este mai mare de 10 cm, poziţia verticală nu determină 
volumul să alunece sau ca blocul de file să cadă dintre coperte 
3. starea de păstrare este bună şi volumul este capabil să stea cu sprijinul volumelor alăturate şi/sau al 
opritorilor. 

B. Volumele puse pe raft în poziţie verticală trebuie să fie orientate cu partea de jos sau cu marginile inferioare rezemate pe 
poliţă. Volumele nu trebuie să se rezeme pe cotor sau pe muchiile din faţă.  
C. Volumele nu trebuie plasate orizontal pe vârful unui grup de documente aşezate pe raft în poziţie verticală  
D. Volumele cu o înălţime similară care se pot sprijini unul pe celălalt trebuie aşezate pe raft în poziţie verticală ca un grup. 
Aşezarea amestecată a volumelor mai mici şi mai mari într-un grup vertical trebuie evitată, de vreme ce volumele mai 
înalte au nevoie de sprijinul vecinilor pentru a evita curbarea. 

1. Pentru a evita amestecul volumelor mici şi mari, volumele mici trebuie aşezate în cutii de arhivă standard, 
dacă este posibil. Aceasta va permite de asemenea evitarea problemei ca micile volume să fie împinse spre 
spatele poliţei. 
2. O altă abordare este separarea fizică a grupurilor de cărţi mici de cele înalte pe poliţă, folosind multiplii 
opritori pentru a separa şi sprijini grupurile.  

E. Toate poliţele conţinând volume aşezate vertical trebuie să fie echipate cu opritori care atârnă de partea de sus a poliţei. 
1. Opritorii trebuie să fie poziţionaţi la sfârşitul unui grup de volume pentru a le ţine efectiv într-o poziţie 
verticală 
2. Trebuie lăsat un spaţiu liber suficient la capătul fiecărei poliţe pentru a permite accesul la opritori astfel încât 
aceştia să poată fi ajustaţi când volumele sunt scoase de pe poliţă şi când sunt intercalate.  

II. Orientare orizontală 
A. Volumele trebuie să fie aşezate orizontal dacă: 

1. înălţimea depăşeşte 50 cm şi/sau 
2. grosimea depăşeşte 10 cm şi/sau 
3. volumul este într-o stare proasta de conservare şi este evident deteriorat (exemple: coperţile sunt smulse sau 
slăbite, blocul de file căzut etc.) 
4. volumul este un clasor, album sau cu o structură similară compozită cu elemente adăugate care se pot 
deteriora sau pierde dacă alunecă la baza volumului în timpul depozitării verticale 

B. Volumele aşezate orizontal trebuie să nu fie puse în teancuri mai înalte de 15 cm sau mai mult decât 3 volume. Astfel 
grosimea volumelor va determina dacă una, două sau 3 volume pot fi puse într-un teanc.  
C. Volumele de format mare nu trebuie să fie puse în teancuri peste volumele mici. Doar volume de format asemănător 
trebuie să fie stivuite unul peste celălalt, astfel încât volumele să fie complet sprijinite şi să se prevină curbarea lor.  
D. Volumele nu trebuie să iasă în afara poliţei.  

 
 
 Un alt aspecte deosebit de important este reprezentat de condiţiile de păstrare. 
Deşi există mai multe recomandări şi standarde regionale, conform unor recomandări ale 
CIA, situaţia se prezintă în felul următor:  
 

Tip suport Temperatură Umiditate relativă 
Hârtie, pergament 18oC (±1oC) 55% (±5%) 
Fotografii alb negru 12oC (±1oC) 35% (±5%) 
Fotografii color 5oC (±1oC) 35% (±5%) 
Suport magnetic 18oC (±1oC) 40% (±5%) 

 

 Citiţi Florea Oprea, Apariţia efectului de cameră umedă în spaţiile de depozitare şi expunere a 
bunurilor de patrimoniu, în „Cercetări de conservare şi restaurare”, nr. 2, Bucureşti, Muzeul de istorie al 
României, 1982, p. 247–252 
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REŢINEŢI! 
Umiditatea relativă a aerului exprimă raportul dintre cantitatea de apă existenţă în aer la un moment dat şi 
la o temperatură dată şi cantitatea totală de apă pe care ar putea să o conţină aerul saturat cu apă. 
Umiditatea relativă se modifică în raport cu temperatura, deoarece aerul, cu cât este mai cald, cu atât poate 
să primească o cantitate mai mare de apă de saturaţie. Din acest motiv, pentru depozitele de arhivă, se 
recomandă ca aerisirea să se producă în condiţiile în care temperatura interioară a depozitului este cu 
cel puţin 5oC mai mare decât temperatura exterioară.  
 
 

Bogdan-Florin Popovici, Consideraţii asupra activităţii de mutare a unei arhive, în BIDA, 2004, 
Bucureşti, 2005, p. 89-101. 
 

5. Planuri de urgenţă 
 Într-un sistem de gestiune eficientă a documentelor, o organizaţie trebuie să –şi 
stabilească planuri pentru situaţii de urgenţă (evacuare, dezastre naturale, situaţii de 
conflict etc.). Aceste planuri trebuie să fie realizate din timp şi au anumite metodologii 
specifice.  
 

Metodologia elaborării planului 
a). repartizarea responsabilităţii 
b). instruirea membrilor echipelor de intervenţie 
c). stabilirea limitelor de aplicabilitate ale planului 
d). fixarea unui calendar de elaborare 
e). fixarea termenelor şi a raportării asupra stadiului de dezvoltare a planului 
f). stabilirea arhivelor vitale în vederea protecţiei speciale 
g). stabilirea riscurilor generabile de către situaţiile de urgenţă 
h). evaluarea necesarului logistic de protecţie  
i). redactarea planului 
j). implementarea şi trainingul asupra desfăşurării lui. 

 
Planul pentru situaţii de urgenţă trebuie să cuprindă  

- responsablităţi clar desemnate şi obiective precise, cu parametrii de 
realizare 

- măsurile de prevenire şi protecţie 
- măsuri de intervenţie rapidă 
- măsuri de recuperare a arhivelor afectate 
- resurse de sprijin 
- anexe13 

 
 

                                           
13 Florea Oprea, Arhiveconomie (note de curs), Facultatea de arhivistică, 1996 
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Activităţi de autoevaluare şi consolidare 

1. Există vreo diferenţă semnificativă între conceptele de prezervare, conservare şi 
restaurare? 

2. Există vreo implicaţie a condiţiilor de păstrare asupra gestionării documentelor? 
3. Faceţi aplicaţii practice cu grila de transformare a unităţilor de măsură pentru 

arhivă; construiţi un depozit imaginar, calculaţi cantitatea de arhivă existentă şi 
stabiliţi ce capacitate de transport este necesară pentru a muta arhiva 

4. Schiţaţi liniile generale ale unui plan de urgenţă pentru instituţia în care lucraţi.  


