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Se spune adesea că respectul faţă de document este un semn de civilizaţie; că o 
societate modernă este societatea care privilegiază înscrisul în dauna „dreptului oral”, 
o societate în care „cine are carte, are parte”. Din acest motiv, atunci când istoria a 
fost scrisă greșit, sau când pur şi simplu a fost scrisă într-ul fel şi trebuie rescrisă, 
atunci când din funcţionarii sau notarii de odinioară nu mai rămâne decât urma 
activităţii lor, adică un teanc de hârtii, atunci arhiviştii intră în scenă şi li se cere să 
producă dovezile despre ce şi cum a fost, pentru a scrie corect sau a rescrie trecutul, 
pentru a îndrepta erori.  
 
În ciuda unei prejudecăţi auto-compătimitoare a arhiviștilor români, toate Arhivele 
de stat din ţări cu foste regimuri totalitare, dictatoriale, nedemocratice au fost afectate 
masiv de această situaţie. Sfârşitul de secol XX a adus cu sine un triumf fără 
precedent al democraţiei şi al statului de drept, fapt care a urcat în prim plan în toate 
aceste ţări rolul arhivelor ca sursă autentică și credibilă de dovezi pentru reconstituirea 
unor fapte trecute, reprezentând încălcări ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale cetățenilor, fapte pentru care astăzi sunt acordate măsuri reparatorii.  
 
Problema care se ridică şi căreia îi dedicăm acest material, este că documentul, în 
sine, poate servi oricărei cauze, după cum ştie orice istoric. În sfera reconstituirii 
drepturilor însă, Arhivele se prezintă ca un serviciu asumat imparţial, care se limitează 
a livra celor în drept copii/certificate după documente, oferindu-le informaţiile 
necesare pentru a restabili fapte trecute şi drepturi prezente. Adică, arhivele ajută la 
reconstituirea Adevărului. Este oare astfel? 
 

* 
 
Să luăm un exemplu banal, un fapt oarecare petrecut. Acesta este real, autentic. Pentru 
a păstra amintirea acestui fapt, informaţia trebuie transpusă pe un suport care să 
asigure un anumit grad de durabilitate în timp. Fără a mai teoretiza foarte mult, 
considerăm acest suport hârtia; odată plasată informaţia pe un suport, a luat naștere 
documentul1.  
 

                                                 
1 Remarcăm faptul că document este orice informaţie înscrisă pe un suport. Pentru a face diferenţa între 
documentul în genere și documentele întocmite sau folosite de o organizaţie, acestea din urmă vor fi 
identificate în prezentul material drept ,,acte”.  
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Acest transfer de informaţie, adică trecerea la de la faptul real la codificarea lui, este 
unul din momentele în care autenticitatea poate fi alterată. Faptul real, obiectiv, este 
descris în document de o manieră afectată de subiectivismul celui care a descris acel 
fapt. Așadar, un fapt poate fi autentic, dar documentul care descrie acel fapt să nu fie 
o reproducere fidelă a faptului, adică se poate ca informaţia codificată să nu fie 
autentică.  
 
Acest lucru a fost constatat și, atunci când o organizaţie, oricare ar fi fost ea, a avut 
nevoie de informaţii reale, autentice, a încercat să stabilească o serie de criterii, cât 
mai obiective, pentru întocmirea documentelor, astfel încât subiectivismul să fie cât 
mai redus. Obiectivarea se face atât prin utilizarea unui personal calificat, cât și prin 
proceduri, care descriu cât mai precis acţiunile de urmat pentru întocmirea unui 
document. Un proces-verbal de contravenţie, de pildă, are o serie de câmpuri de date 
care trebuie consemnate, și toate situaţiile în care respectivul document le-ar putea 
consemna vor fi descrise după aceleași criterii. Pe de altă parte, personalul calificat se 
presupune că va ști să constate, să consemneze și să urmeze celelalte reguli 
„obiective” aplicabile în consemnarea unui fapt. Personalul cu sarcina de a consemna 
un anume fapt este obligat să consemneze faptul real, în caz contrar săvârșind 
infracţiunea de fals2. 
 
Desigur, atât pregătirea unei persoane, cât și procedurile de lucru poartă amprenta 
timpului și spaţiului. Ele pot fi ideologizate, ele pot fi mai riguroase sau mai simpliste, 
în funcţie de o serie întreagă de parametrii. Dar organizaţiile nu pot lucra cu 
relativisme. Există, obiectiv, posibilitatea producerii de erori; dar spitalele, de pildă, 
nu își pot permite să lucreze cu aproximări în luarea unor măsuri. La fel, o sentinţă a 
justiţiei, nu poate aproxima fapte și este nevoie de o decizie „obiectivă”, care să 
reflecte „autenticitatea” sau adevărul unui fapt. Posibilitatea existenţei unei erori de 
transpunere a faptului autentic în informaţie autentică este asumată și se presupune că 
în momentul consemnării faptului trebuie să existe așa-numitele „căi de atac”, 
posibilităţi de a corecta informaţia din document. Odată îndeplinite însă toate aceste 
formalități, organizaţia va considera documentul, mai precis informaţia, ca fiind o 
reflectare autentică a faptului real petrecut3.  
 
Pe de altă parte, aceste proceduri instituţionale, mai ales în cadru intern, nu sunt 
respectate întotdeauna. Regulile vizează atât forma suportului, cât și modul de 

                                                 
2 De remarcat că în ISO 154879, standard internaţional pentru managementul actelor, se menţionează:  
„Un act (record) autentic este unul care poate demonstra 

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

Pentru a asigura autenticitatea unui document, organizaţiile trebuie să implementeze şi să documenteze 
politici şi proceduri care supraveghează crearea, primirea, transmiterea, menţinerea şi eliminarea 
documentelor, pentru a se asigura că cei care creează documentul sunt autorizaţi şi identificaţi şi că 
documentele sunt protejate împotriva adăugirilor, ştergerilor, alterărilor, folosirilor şi secretizărilor 
neautorizate”.  
3 Subliniem faptul că este vorba de atitudinea ORGANIZAŢIEI faţă de faptul real și nu de adevăr în 
sens absolut. În acest sens, de remarcat articolul extrem de subtil al lui Eric Ketelaar (Archival 
Temples, Archival Prisons: Modes of Power and Protection în ,,Archival Science”, 2 (2002)), care 
remarca: ,,Oamenii sunt convinși, în mod eronat, că într-un regim totalitar, infracţiuni pe care ei nu le-
au comis niciodată sunt reabilitate pe baza mărturiilor din arhive foștilor opresori”. Tot despre 
relativismul perspectivei organizaţiei, vezi și Florian Banu, Capcanele Arhivelor Securităţii, în 
„Magazin istoric”, 8/2007, p. 25-28.  
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redactare al materialului. Să ne imaginăm o negociere pentru o afacere, aflată sub 
presiunea timpului; negociatorul solicită nişte informaţii, care îi parvin operativ, însă 
fără toate formele cerute de lege. Informaţiile din document sunt autentice, 
importante şi relevante pentru negociere şi rezultatul ei; dar formalismul nu este 
aspectul important în acel moment. Un alt exemplu: oricine a studiat în Arhive știe că 
există perioade în istoria administraţiei când, din motive de lipsuri financiare, 
formularele necompletate erau refolosite, un act considerat fără valoare era refolosit 
pe verso sau actele erau întocmite pe hârtie de o calitate execrabilă; nici nu se punea 
problema respectării întru totul a cerinţelor formale legale. Acest lucru, în contextul 
organizaţional respectiv, era înţeles și asumat, iar această abatere de la formalism nu 
era văzută ca afectând autenticitatea4.  
 
Ca o recapitulare a celor spuse până acum, documentele și actele nu sunt, în mod 
normal, apărute din neant; ele sunt rezultate din nevoia de a consemna faptele 
respective, pentru apărarea unui drept sau pentru informare ulterioară. Spre deosebire 
de o carte sau de un articol de ziar, care sunt scrise de pe poziţii subiective, care 
reflectă atitudinea autorului, se presupune că un act este produsul derivat al 
funcţionării normale a unei anume organizaţii, reflectând poziţia unei structuri 
superioare unui individ, adică a organizaţia însăşi. În lipsa lui Creangă nu pot fi scrise 
Amintirile din copilărie; este o realitate subiectivă. În lipsa unui contabil, însă, oricum 
cineva va întocmi documentaţia contabilă, înţeleasă ca sarcină instituţională 
„obiectivă”, ce transcende dorinţele, interesele și afectele unei persoane şi care 
consemnează realităţi de o manieră impersonală. Sau, cel puţin, acesta este idealul 
legal și organizaţional. În plus, un document individual (o diplomă de premiere, de 
pildă) este un document suficient sie însuşi, care poate fi tratat separat şi independent 
de alte documente. Actele unei organizaţii însă capătă o legătură internă, determinată 
de funcţiile organizaţiei, practici specifice, metode particulare de lucru etc. O acţiune 
(înţeleasă ca un fapt elementar) generează un act; acel fapt real în desfășurare 
generează o acumulare de acte cu legătură între ele, care sunt grupate în (generic 
vorbind) dosare. Mai mult, actele organizaţiei nu sunt destinate, prin natura lor, spre a 
fi publice, ci pentru a fi păstrate pentru informare/responsabilizare internă. Acest 
statut „nepublic” oferă de la început actului din arhiva unei organizaţii o mai mare 
premisă de veridicitate, de reflectare fidelă a adevărului, de autenticitate. E suficient 
să facem o comparaţie despre cum ar fi privit, ca act doveditor, un document, o piesă 
unică, păstrată într-un muzeu faţă de un act provenit dintr-o arhivă; cred că nu e nici 
un dubiu că s-ar acorda aprioric încredere mai mare în autenticitatea actului provenit 
din Arhivă. Aşadar, există premisa că actele păstrate în arhivele diverselor organizaţii 
sunt produse organice ale activităţii acestora, şi prin urmare sunt creditate aprioric cu 
mai multă autenticitate (înţeleasă ca reflectare a adevărului) decât un document izolat, 
găsit sau păstrat în orice alte condiţii.  

                                                 
4 De remarcat însă că SAI precizează că autentificarea, sinonimă cu validarea, leagă învestirea unui 
înscris cu putere juridică de aplicarea semnelor menite să probeze autenticitatea.  
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Această autenticitate administrativă se opune conceptului de fals; un act autentic este 
un act care reflectă realitatea și nu o falsifică. Există însă și conceptul de autenticitate 
din punct de vedere notarial-juridic. Astfel, potrivit art. 1171 din Codul Civil al 
României, actul autentic este acela care s-a făcut cu solemnitățile cerute de lege de un 
funcționar public, care are dreptul de a funcționa în locul unde s-a făcut respectivul 
act. Fiind o ţară cu Cod civil, și în România  
 

,,statul aplică actelor juridice importante de natură personală sau patrimonială un 
control preventiv obligatoriu de legalitate prin procedura de autentificare a actului 
juridic de către un funcționar public sau o autoritate publică („administrarea justiției 
preventive”; „jurisdicție grațioasă”). Astfel, justiția grațioasă se juxtapune justiției 
contencioase în mod independent. Actul autentic are drept scop prevenirea litigiilor 
care pot să apară ulterior încheierii actului respectiv, facilitând, în același timp, 
decizia judecătorului datorită forței probante pe care o înfățișează actul autentic, în 
cazul unui proces.5 

Se poate genera o discuţie întreagă asupra validităţii acestei reglementări, dar este un 
aspect ce ţine de doctrina juridică. Este evident astfel că actele întocmite de 
funcţionarii publici din instituţii de stat devin acte autentice, cu o forţă probantă mai 
mare decât un act emis de un director al unei companii, care este considerat înscris 
sub semnătură privată. Acest statut (act autentic/înscris sub semnătură privată) este 
deosebit de important, deoarece el clasifică valoarea probelor în recâștigarea unor 
drepturi.  
 

* 
 
În măsura în care se adaugă la aceste consideraţii o perspectivă temporală, apare o 
nouă dimensiune a autenticului. În constatarea unei fapt generator de drepturi, 
administrația, justiţia etc. iau în considerare autenticitatea înscrisurilor, respectiv actul 
ca reflectare a faptului real și actul ca produs al organizaţiei care a consemnat faptul. 
Dacă se privește un fapt în desfășurare însă, la aceasta trebuie adăugată autenticitatea 
reconstituirii evoluţiei faptului real.  
 
În recuperarea unui drept mai vechi, trebuie mai întâi demonstrat că faptul generator 
de drepturi este autentic, că el s-a petrecut cu adevărat. Acest lucru se probează, în 
general, prin informaţii consemnate în acte6. Dată fiind evoluţia istorică, elementele 

                                                 
5 RAPORT 19 noiembrie 2008 conținând recomandări către Comisie privind actul autentic european 
(2008/2124(INI)) la  
http://www.europarl.europa.eu/sides/ getDoc.do?language=RO&reference=A6-0451/2008  
6 se consider că ,,actele juridice se dovedesc prin înscrisuri, în vreme ce faptele juridice se pot dovedi 
prin orice mijloc de probă” (http://www.preferatele.com/docs/drept/5/inscrisurile-13.php). 
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conexe autenticităţii actului (conceptul de act autentic, modul de întocmire al actului, 
regulile de consemnare a informaţiilor etc.) au variat. Deci, examinarea autenticităţii 
unui act trecut nu trebuie făcută doar prin perspectiva regulilor prezentului, ci și prin 
analiza contextului care reglementa consemnarea informaţiilor și întocmirea actelor la 
data întocmirii actelor invocate ca probe. De pildă, pentru Ardeal, aplicarea Codului 
Civil austriac presupunea anumite reguli de drept; interpretarea faptelor produse în 
trecut în baza acelui cod prin prisma Codului Civil actual poate duce la 
nerecunoașterea unor fapte și acte autentice la data producerii lor sau dimpotrivă, la 
falsa reconstituire a unor drepturi.  
 
În egală măsură însă, reconstituirea ar trebui să constate modul în care faptul real a 
evoluat, deci, să plaseze faptul reflectat de respectivul act doveditor în evoluţia sa 
temporală, în contextul său. Un contract de vânzare-cumpărare al unui bun reflectă 
situaţia la un moment dat; el nu poate servi ca o garanţie că ulterior bunul nu a fost 
înstrăinat. Adevărul dovedit își poate pierde calitate după un anumit interval de timp. 
 
Deși par truisme, aceste consideraţii sunt cât se poate de actuale și cu implicaţii 
neluate în seamă cu adevărat. Arhivele sunt cele care se confruntă în primul rând cu 
această dimensiune temporală, nu ca instituţie care stabilește adevărul, ci ca o 
instituţie care deţine și eliberează material probatoriu pentru stabilirea adevărului.  
 
 
Iată în continuare o serie de exemple, din practica noastră de zi cu zi. După acea, vom 
încerca sa desprindem o serie de concluzii legate de autenticitatea reconstituirilor 
realizate.  
 
Împroprietărire. 
O condiţie pentru împroprietărirea cu teren la 1945 era ca persoana beneficiară să fie 
ţăran agricultor și nu muncitor sau funcţionar. Unele persoane apar pe tabele de 
împroprietărire definitivă, dar, ulterior, ne-renunţând la serviciu, împroprietărirea este 
revocată. La solicitarea unui urmaș al persoanei respective, Arhivele vor elibera un 
extras după tabelul cu împroprietăriţi definitiv, care va fi folosit ulterior pentru 
revendicarea „dreptului pierdut” la colectivizare. Realitatea de fapt este însă aceea că 
încă înainte de colectivizare, persoana pierduse dreptul de proprietate, fapt 
demonstrabil și prin faptul că ulterior, peroanele nu apar cu terenul respectiv în 
registrele agricole sau în cărţile funciare.  
 
Pentru unele localităţi nu există tabele definitive de împroprietărire, ci doar tabele 
provizorii. Nu există nici o dovadă că ele ar reflecta situaţia reală finală a 
împroprietării, dar nu există un temei pentru a refuza eliberarea unui extras după 
aceste tabele persoanelor îndreptăţite care solicită acest lucru. Astfel, în baza actelor 
de la Arhive, se pot depune cereri de revendicare a terenului deţinut, când, în fapt, 
poate anumite persoane nu au primit efectiv nici un teren în proprietate.  
 
O situaţie similară este cea legată de neplata taxelor. În cazul în care nou 
împroprietăritul nu achita impozitului agricol sau a taxele legate de împroprietărire., 
împroprietărirea putea fi revocată. Eliberarea unui act în baza prezenţei unei persoane 
pe tabelul de împroprietăriți reflectă o intenţie administrativă, dar nu obligatoriu și 
situaţia de fapt.  
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În cazul cererilor referitoare la stabilirea statului de chiabur, un document poate atesta 
încadrarea unei persoane la această categorie, cu toate consecinţele ce le implica. 
Istoric vorbind, după câţiva ani a fost reanalizat statutul de chiabur, și unele persoane 
au fost scoase dina ceastă categorie. Eliberarea unei copii după un act care atestă 
calificarea unei persoane drept chiabur nu reflectă neapărat situaţia reală definitivă, ci 
doar o realitate la un anumit moment.  
 
În anul 1945, sașii au fost expropriaţi, iar pământul a fost împărţit altor persoane, prin 
reforma agrară. Ulterior, pământurile au fost preluate de cooperative. Astăzi, pe 
același lot de pământ, există două revendicări: ale sașilor și ale proprietarului ulterior, 
cel căruia i s-a confiscat pământul la includerea în CAP. În ambele situaţii, 
documentele le atestă un drept. Care document va prevala?  
 
 
Vechime în muncă: 
La unele organizaţii socialiste, în lipsa formularelor tip, au fost folosite ca suport 
pentru statele de plată documente tipizate de alt gen. De pildă, fără a se anula titlul 
formularului, datele statului de plată pe o lună a fost completat pe un formular tip 
Cartea mare. Deși din context era evident că este vorba de state de plată (dosarul se 
intitula: State de plată pe anul 1970), iar pe luna respectivă nu exista alt document 
referitor la plata salariilor, obligativitatea neinterpretării informaţiilor din documente 
împiedică eliberarea unui certificat, privând astfel o persoană de dreptul său.  
 
În multe cazuri, în Arhive se păstrează exemplarul 2 al statelor de plată. Documentele 
fiind întocmite la indigo, potrivirea între titlul coloanei și cifre nu este perfectă. Se 
poate întâmpla, de pildă, ca în coloana „CAS” să fie trecute cifrele din coloana 
alăturată „salariu brut”, și astfel, dintr-un salariu net de 3200, contribuţia la CAS să 
fie de 3400… 
 
O preluare pretinsă de urgenţă a adus în depozitele noastre state de plată de la un fost 
institut de cercetări brașovean. Foștii salariaţi care au solicitat dovezi privind 
vechimea în muncă au fost revoltaţi să constatate eliberarea ci lipsuri a datelor, pe 
motivul lipsei de documente, și ca urmare au ameninţat cu acţionarea în instanţă. Din 
fericire, preluarea s-a făcut dosar cu dosar, iar din inventarul de preluare se putea 
constata că Arhivele au primit exclusiv acele dosare după care s-a eliberat vechimea 
în muncă. Astfel, acţiunea juridică s-a îndreptat împotriva succesorului respectivei 
organizaţii (cel care a predat de altfel și documentele la Arhive), care a omis să preia 
arhiva pe bază de inventare și nu poate astfel dovedi cine și când a pierdut/distrus 
acele dosare.  
 
Proprietăţi 
Un petent a solicitat un document din care să rezulte acţiunile pe care le deţinea 
familia sa la o fabrică au fost preluate abuziv de o altă societate. Există documente 
care indică numărul de acţiuni deţinute în 1946, dar nu se poate proba preluarea 
abuzivă. Faptul real este că în momentul naţionalizării persoana respectivă nu mai 
deţinea nici o acţiune. A primit extrasul pe anul 1946, însă acesta, pus în contextul 
corespunzător, putea sugera faptul că proprietarul a avut acţiuni, dar fost deposedat 
prin naţionalizare de cota sa de proprietate.  
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O avocată a primit o copie legalizată după un certificat de naţionalitate din perioada 
interbelică. Argumentaţia construită de domnia sa viza demonstrarea faptului că un 
anume proprietar nu a existat niciodată, fiind o invenţie. Eliberarea copiei distrugea 
așadar toata argumentaţia. Cercetând documentul original, a constatat că exemplarul 
martor al certificatului, păstrat în fondul Primăriei Brașov, nu corespundea 
formalităţilor prevăzute de legea de atunci și a acuzat arhiviștii că au eliberat un fals. 
Verificările demarate de autorităţi au demonstrat faptul că acel certificat fusese 
eliberat de Primăria Brașov la cererea persoanei îndreptățite și eliberat aceleași 
persoane, fapte evidențiate de registrul de intrare-ieșire al Primăriei, păstrat până azi 
în Arhive. Cercetarea contextuală a demonstrat că hârtia de proastă calitate și lipsa 
formalităţilor cerute de lege erau o practică constantă în acea perioadă la Primăria 
Brașov, cel mai probabil din cauza lipsei de fonduri.  
 
Un petent a solicitat dovada deţinerii de acţiuni în momentul naţionalizării. În fondul 
respectivei întreprinderi există un dosar exact cu acest subiect: Lista Acţionarilor; dat 
fiind că în tabel există rubrica Acţiuni deţinute la data de 1.06.1948, documentul a 
fost datat 1948. Celelalte rubrici din tabel confirmă rezumatul, care, de altfel, este 
trecut și pe coperta dosarului. Problema este că documentul este incomplet, lipsind 
prima pagină (cea care ar fi trebuit să conţină titlul documentului) și ultima (cea care 
conţinea data și semnătura celui care a întocmit documentul. Ce atitudine ar trebui să 
aibă arhivistul? Documentul apare în cadrul fondului fabricii respective, conţinutul 
pare a confirma că este vorba de lista acţionarilor dinaintea naţionalizării. Dar sunt 
aceste presupuneri suficiente? Există vreo dovadă că acest dosar a fost întocmit de 
administraţia fabricii respective și nu este vorba de un dosar rătăcit de la o altă 
organizaţie? Există dovada că pe ultima pagină nu au existat menţiuni, corecturi, dau 
orice alt fel de însemnări care puteau modifica informaţiile păstrate?  
 
Un petent a solicitat dovada condamnării sale în anii 1950. Sentinţa a fost găsită în 
colecţia de sentinţe, după care i s-a eliberat o copie. Însă colecţia de sentinţe provenea 
de la instanţa ordinară, și nu făcea menţiune despre apelul făcut în acel caz, care îi 
redusese semnificativ pedeapsa.  
 
Refugiaţi 
Au existat cazuri în care actele originale ale petenţilor (carnetul de refugiat) nu a fost 
luat în considerare, în schimb au fost considerate valide extrasele eliberate de arhive 
după tabele de refugiaţi întocmite fără a avea îndeplinite toate prevederile formale 
pentru a fi acte autentice.  
 
 

Consideraţii finale 
 
Cazurile prezentate mai sus relevă câteva aspecte, care sunt de interes în 
reconstituirea adevărului asupra unor situaţii trecute și care ar trebui să impună 
anumite schimbări de atitudine în rândul administraţiei, justiţiei și Arhivelor, în 
general.  
 
Care este politica Arhivelor Naţionale care guvernează aceste cazuri? Un petent 
depune o cerere pentru un act doveditor. Personalul cercetează documentele deţinute 
în Arhive, care provin la diferite organizaţii și eliberează copii, extrase și certificate, 
conţinând informaţii referitoare la petent și la obiectul cererii. Una din regulile 
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fundamentale este că funcţionarul nu trebuie expună nici un fel ,,concluzii personale 
sau generalizări” legate de conţinut și de cererea petentului, ci trebuie să reproducă 
exact ceea ce există în documente. Dacă într-un document există un pasaj care 
anulează parţial sau total sensul actului, acela se va reproduce; în cazul în care „actul 
de bază este însoţit de anexe sau de alte acte care se referă la același obiect, 
completându-l sau anulându-l, se vor reproduce și acestea”. În fine, valoarea juridică a 
documentelor emise de Arhive e consideră că este aceeași cu a înscrisurilor de pe care 
s-au întocmit copiile extrasele și certificatele.  
 
Procedurile stabilite pentru Arhivele Naţionale asigură desfășurarea unui serviciu 
corect și imparţial, din punct de vedere juridic. În opinia noastră, problema principală 
însă este că Arhivele sunt în situaţia de a acţiona la fel ca o instituţie care atestă fapte 
actuale (ca un notariat, de pildă), și nu ţine cont de dimensiunea istorică, temporală, a 
actelor deţinute.  
 
În primul rând, Codul de procedură civilă precizează la art. 304 faptul că este nelegală 
o hotărâre prin care daca instanța a acordat mai mult decât s-a cerut, ori ceea ce nu s-a 
cerut. Nu vedem nici un motiv pentru care aceeași argumentaţie nu poate fi folosită în 
cazul unei solicitări adresată unei instituţii cum este cea a Arhivelor. Acest lucru 
presupune că cel care rezolvă cererea trebuie să se limiteze cu stricteţe la obiectul 
cererii formulate de petent. Desigur, dacă un anumit act conţine și prevederi care 
afectează sensul pasajului care se referă la petent, ele trebuie reproduse. Dar dacă 
anularea sensului respectivului act se produce printr-un alt act, ulterior? Dacă se 
găsește actul contrar bine, dacă nu, nu; și, de altfel, nu ar putea elibera mai multe acte 
„autentice” (cu nr de înregistrare, ștampile etc.) pe o singură cerere. O astfel de 
situaţie, nu tocmai rară, nu afectează cu nimic corectitudinea serviciului AN, care 
răspunde la o solicitare. Dar acest lucru nu este înţeles întotdeauna de administraţie 
sau de puterea judecătorească care consideră, de multe ori, actele emise de Arhive, ca 
fiind actele reflectând adevărul ultim. Considerăm de aceea că o menţine precum că 
documentul eliberat reflectă situaţia la un moment dat, iar Arhivele Naţionale nu 
garantează faptul că situaţia reflectată de document este situaţia definitivă ar atrage 
atenţia asupra relativităţii informaţiilor din document și ar obliga la o cercetare 
aprofundată, menită a stabili situaţia reală. Într-un cadru ideal, un răspuns din partea 
specialistului nu trebuie să se încheie în momentul depistării documentului, ci după 
determinarea contextului. Aceasta ar bloca însă complet activitatea Arhivelor, care 
abia fac faţă identificări actelor. Pe de altă parte, sunt numeroase cazurile în care 
arhivele au fost păstrate fragmentar iar cursul complet al acţiunii să nu mai poată fi 
reconstituit. De aici încolo, este problema justiţiei. Arhivistul nu trebuie să se 
substituie instanţelor, dar în opinia noastră, are obligaţia de a atrage atenţia asupra 
limitelor de interpretare a documentelor emise de Arhive.  
 
În al doilea rând, se consideră că „documentele emise de Arhive au aceeași valoare 
probatorie ca și documentele după care ele sunt întocmite”. Dar care este valoarea 
probatorie a actelor de pe care sunt întocmite copiile, extrasele și certificatele? Există 
acte autentice, dar și acte sub semnătură privată. În cazul prezentat mai sus al 
refugiaţilor, este evident că, juridic vorbind, sunt mai autentice actele petenţilor decât 
cele după care au fost întocmite extrasele eliberate de Arhive. Însă în virtutea aceleiași 
stări de „acefalie” impusă arhiviștilor, aceștia nu au voie să facă nici un fel de 
consideraţii asupra valorii probatorii a documentelor păstrate. Dar din moment ce 
Arhivele certifică un fapt, câte persoane vor solicita verificarea autenticităţii actului 
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iniţial? Iată de ce considerăm necesară realizarea unei descrieri diplomatice 
minimale a actului sursă (dacă este semnat, dacă este ștampilat, dacă este complet 
etc.), care să atenţioneze beneficiarul acelui act despre potenţiala afectare a 
autenticităţii. În același sens, este de remarcat faptul că arhivistul este cel care are (sau 
ar trebui să aibă) cea mai bună perspectivă asupra contextului administrativ în care 
actul respectiv a fost emis. Există documente care vor avea aparenţa de autenticitate 
legală, în sensul că vor prezenta un anumit formalism juridic. Prima întrebare care se 
ridică este: aceste „aparenţe” sunt suficiente ca, peste 100 de ani, să  probeze fapte 
juridice? De unde vom ști care erau acele proceduri, cu 100 de ani în urmă, care 
confereau autentificate informaţiilor și actelor?  Parcurgând seria de acte din perioada 
respectivă, arhivistul știe (teoretic, subliniem) care erau funcţionarii care semnau 
actele, care era procedura specifică epocii, deci ar putea atesta respectarea 
procedurilor administrative de formă și conţinut ale unui anumit act.  
 
Legat de riscul „legalizării” unor acte îndoielnice, nu s-a insistat îndeajuns asupra 
puterii uriașe pe care o au Arhivele Naţionale. Practic, instituţia poate transforma un 
fals în act autentic prin simpla plasare a unui document în fondul arhivistic potrivit, de 
către un angajat corupt. Dacă o instanţă, de pildă, cercetează ani întregi probe, 
expertize etc. înainte de a da un verdict, Arhivele Naţionale, printr-o ștampilă aplicată, 
poate răsturna toate aceste acţiuni, în virtutea „actului autentic”. Din acest punct de 
vedere, considerăm că ar trebui să ne aplecăm cu mai mare atenţie asupra 
instrumentelor și metodelor de evidenţă, nu doar ca o perspectivă general arhivistică, 
cât ca o abordare gestionar-juridică. Ar trebui acordată o atenţie majoră la preluarea 
documentelor de la creatori, la documentarea fiecărei operaţiuni făcute asupra 
fondurilor preluate fără evidenţă sau a re-prelucrărilor, care modifică unităţi 
arhivistice sau inventare originale. Arhivele trebuie să fie păstrători imparţiali, dar 
această imparţialitate trebuie dovedită. Din acest punct de vedere, considerăm că 
orice instrument de evidenţă al creatorului, care poate fi folosit efectiv, ar trebui să fie 
considerat de valoare arhivistică permanentă și să fie reper în prelucrarea arhivistică 
(de pildă, registrul de intrare-ieșire). Principiul provenienţei capătă aici o importanţa 
mult mai mare decât simpla schemă de ordonare a u.a., deoarece un dosar certificat de 
creator este dovada neintervenţiei arhivistului și îl absolvă pe acesta de potenţiale 
suspiciuni de fraudă.   
 
În final, atragem atenţia asupra riscului de frustrare a unor cetăţeni de drepturile pe 
care le au datorită incompetenţei administraţiei care a întocmit la un moment dat niște 
acte. În acest moment, principiul custodiei neîntrerupte nu este unul funcţional în 
România, nici arhivistic, nici juridic. Acest principiu susţine că pentru ca un act să își 
păstreze nealterata valoarea de mărturie (juridică, informaţională etc.) el trebuie să se 
afle sub o continuă evidenţă în cadrul unui sistem de arhivare. De pildă, cercetând 
arhiva unei întreprinderi interbelice, cel care va avea contact cu documentele unei 
organizaţii, arhivist sau utilizator obișnuit, va găsi acte. Unele nu vor avea formă 
autentică, dar prezenţa lor în contextul documentar al creatorului oferă premisa de 
autenticitate informaţională, de consemnare a lor în cadrul respectivei organizaţii, la 
momentul întocmirii documentului. Se poate presupune că prezenta actelor în arhivă 
este sinonimă cu asumarea de către organizaţie a autenticităţii informaţiilor, în măsura 
în care se poate dovedi că documentele au fost create, folosite şi păstrate în cadrul 
organizaţional iniţial. În măsura în care Arhivele pot proba prin acte faptul că fondul 
arhivistic deţinut a fost preluat pe bază de evidenţe de la creator sau de la un deţinător 
care păstra acele documente în virtutea unui titlu juridic valid, se poate prezuma că 
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documentele existente în fondul arhivistic respectiv sunt autentice, din punct de 
vedere al informaţiilor și ar trebui luate în considerare la reconstituirea faptelor 
trecute. La fel cum contextul documentar ar trebui să conteze în judecarea valorii unor 
acte păstrate. Evidenţa documentelor la creatori trece aşadar de la simplul stadiu de 
urmărire a existenţei unui document la cel de garant al prezenţei, păstrării şi folosirii 
unui anume document, şi, prin această, la atestarea prezenţei sale în context 
instituţional şi, în perspectivă temporală, la autentificarea lui arhivistică.  
 
 

 
 
 

* 
 
Concluzia ultimă a acestui material, însă, este aceea că orice creator care nu acordă 
arhivelor importanţă, riscă în viitor să nu poată face dovada propriilor drepturi. Din 
punct de vedere instituţional, lucrurile sunt cu atât mai grave pentru Statul român, 
care, teoretic, trebuie să își apere drepturile. Arhivele Naţionale, privind și din 
perspectiva proiectului noii legi a Arhivelor, trebuie să asigure apărarea acestor 
drepturi. Or, intervenţia lipsită de vlagă a Arhivelor Naţionale în sancţionarea 
situaţiilor de distrugere sau de neprelucrare a arhivelor la creatori va duce în final la 
afectarea drepturilor Statului, a cetăţenilor, cei care bugetează, prin contribuţia lor, și 
activitatea instituţiei noastre.  


