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 Materialul de faţă îşi propune să realizeze o prezentare a normelor de prelucrare arhivistică a 

documentelor cartografice, a desenelor arhitectonice şi planurilor inginereşti, aşa cum sunt ele 

recomandate de Arhivele Naţionale canadiene, pentru creatorii de documente din reţeaua 

guvernamentală1.  

 Ca introducere, remarcăm faptul că această normă de prelucrare arhivistică este dedicată 

exclusiv tipurilor de documente menţionate, recunoscând prin aceasta caracterul lor specific. Cu 

toate acestea, în special la nivelul descrierii arhivistice, sunt respectate regulile generale pentru 

descrierea documentelor de arhivă, indiferent de caracteristicile lor particulare. De asemenea, se 

cuvine precizată structura lucrării. Planul de prezentare a normelor este organizat pe câteva paliere 

distincte. Secţiunea întâi cuprinde definiţiile asupra documentelor în discuţie. Definiţiile sunt de 

nivel conceptual, urmate de exemple şi clasificări. Secţiunea a doua se referă la organizarea 

documentelor: instituţiile care le creează, luarea în evidenţă, cotarea, descrierea şi indexarea 

acestora. Secţiunea a treia se referă la păstrarea documentelor, tratând probleme de manipulare, 

modalităţi de depozitare, tehnici specifice de prevenire a dezastrelor şi de recuperare a materialelor 

în urma unor dezastre. Secţiunea a patra se referă la selecţionarea (evaluarea şi înlăturarea 

documentelor). În fine în anexe sunt prezente un glosar de termeni arhivistici, utilizaţi în volum, 

bibliografia care a stat la baza întocmirii normelor, sursele (inclusiv coordonate de contact ale 

instituţiilor) pentru informaţii suplimentare, precum şi o listă de furnizori recomandaţi de Arhivele 

Naţionale pentru materiale de protecţie, rafturi etc. În cele ce urmează, vom încerca punctarea 

acelor aspecte pe care le-am considerat semnificative pentru documentare, cu potenţială aplicaţie în 

arhivistica românească.  

 

 Secţiunea întâi discută definiţiile asupra documentelor cartografice şi a planurilor 

arhitectonice şi inginereşti, precum şi aspecte conexe ce au implicaţii în prelucrarea lor arhivistică. 

Documentele cartografice sunt acele documente care reprezintă, într-o formă grafică (desenată) sau 

fotogrammetrică, în partea sau în întregime suprafaţa terestră sau orice parte a Cosmosului, la 

                                                 
1 National Archives of Canada, Managing cartographic, architectural and engineering records in 
the Government of Canada, 2001.  



diferite proporţii. Sunt incluse aici hărţi bi- şi tridimensionale, hărţi topo- şi hidrografice, atlase, etc. 

Documentele cartografice existente în cadrul diferitelor structuri guvernamentale sunt clasificate în 

hărţi publicate şi nepublicate. Primele sunt destinate publicului şi cuprind în general serii (hărţi 

formate din mai multe foi); au, în general, indici pentru controlul intelectual al acestora. Hărţile 

nepublicate sunt, în general, materiale cartografice produse pentru nevoile administrative interne ale 

autorităţilor, manuscrise ale hărţilor edite etc. Documentele sau desenele arhitectonice (de 

arhitectură) sunt reprezentări grafice realizate cu scopul de a indica forma finală a unor structuri 

construite (clădiri). Ele pot reprezenta construcţii sau structuri care au fost, sunt sau vor fi 

construite, ca şi altele, care nu au mai fost construite niciodată. Aceste desene pot fi realizate pe 

hârtie, desenate sau printate de pe computere (cunoscute şi ca „desenare/proiectare asistată de 

calculator”). Planurile inginereşti sau desenele tehnice cuprind desene pentru construirea unor 

structuri, altele decât clădiri: poduri, canale, piese etc. Pot reprezenta aceste structuri la diferite 

etape ale evoluţiei lor. Ca şi desenele de arhitectură, pot fi realizate direct, prin desenare clasică, sau 

asistată de calculator. În continuare, se analizează reglementările care se aplică acestor documente; 

se remarcă faptul că „sunt aplicabile aceleaşi legi şi regulamente ca şi în cazul tuturor celorlalte 

informaţii guvernamentale”. Tot în categoria aspectelor legislative sunt incluse şi cele referitoare la 

dreptul de proprietate şi de autor. Se precizează, în acest sens, că „toate documentele cartografice, 

desenele arhitectonice şi planurile inginereşti, create sau adunate în cursul activităţilor 

guvernamentale aparţin guvernului canadian, şi, la fel ca toate celelalte documente proprietate a 

guvernului, trebuie să fie incluse în programul de management al informaţiilor fiecărei instituţii 

creatoare/deţinătoare din structura guvernului”. Legat de dreptul de autor, o atenţie deosebită se 

cere acordată acelor proiecte, documentaţii etc. create în parteneriat cu agenţi privaţi, în vederea 

respectării restricţiilor în ceea ce priveşte expunerea sau reproducerea acestor documente.  

 

 Organizarea documentelor cartografice, a desenelor arhitectonice şi planurilor inginereşti 

îmbrăţişează mai multe aspecte. Normele atrag atenţia, într-o parte introductivă a acestei secţiuni, 

asupra obligaţiei instituţiilor de a identifica şi organiza în arhiva proprie documentele cartografice 

etc., care sunt adesea omise de la prelucrarea arhivistică. În vederea identificării acestor documente, 

sunt enumerate principalele genuri de materiale documentare, precum şi suporturile pe care 

informaţia cartografică, inginerească şi arhitectonică poate fi plasată. Odată identificate, aceste 

documente (izolate sau în grup) trebuie luate în evidenţă, urmând să se specifice pentru fiecare grup 

de documente în parte: deţinătorul, titlul şi scopul întocmirii documentelor, cuprinsul (general), 

creatorul documentelor, locul de depozitare, cantitate, suportul, existenţa copiilor, sistemul de 

ordonare, documentaţia complementară, termenul de păstrare, etc. Cotarea documentelor 

cartografice, a desenelor arhitectonice şi planurilor inginereşti se face prin atribuirea unui număr 



unic, menit să asigure identificarea univocă a documentelor. Cotarea se poate face la nivelul unui 

grup de documente sau la nivelul fiecărei piese de arhivă în parte, acest ultim aspect fiind esenţial în 

cadrul sistemelor de indexare şi regăsire automatizată. Cotele pot avea sintaxe diverse, în funcţie de 

materialul specific. Sunt exemplificate sistemul de cotare numerică secvenţială şi sistemul cod de 

bare; sunt analizate avantajele şi dezavantajele celor două sisteme, şi sunt indicare cazurile în care 

se pot aplica. Decizia finală aparţine fiecărei arhive în parte. Etapa următoare în prelucrarea 

arhivistică este „etichetarea” materialelor documentare, activitate ce presupune înscrierea 

elementelor de bază pentru controlul intelectual pe fiecare document în parte. Se fac recomandări cu 

privire la tipul de markere şi etichete/adezivi ce pot fi utilizaţi. Se recomandă cotarea grupurilor de 

documente, iar cotarea în interior (adică numerotarea şi cotarea la nivel de piesă de arhivă) să se 

realizeze doar în măsura în care timpul permite şi frecvenţa de folosire o impune. În mod specific se 

subliniază obligaţia de a nu face nici un fel de adnotare de cotă pe faţa documentului, ci doar pe 

verso-ul acestuia (dreapta jos). Pentru documente tridimensionale, se recomandă ataşarea unei 

etichete. În ceea ce priveşte descrierea documentelor, se subliniază importanţa faptului ca fiecare 

grup de documente să primească măcar o descriere sumară a informaţiei conţinută, activitate ce 

trebuie îndeplinită de cei care cunosc cel mai bine conţinutul acelor documente. Se subliniază că nu 

toate documente trebuie să beneficieze de descriere, ci, în vederea întocmirii acesteia, trebuie sa se 

aibă în vedere natura documentelor, nevoile utilizatorilor şi resursele disponibile. Aceleaşi criterii 

trebuie avute în vedere şi în momentul în care se stabileşte profunzimea nivelului de descriere, la 

nivel de grup sau la nivel de piesă (se operează aşadar cu conceptul de descriere pe mai multe 

niveluri). În fine, se recomandă întocmirea de indici şi a unor sisteme de regăsire, care să favorizeze 

identificarea informaţiei solicitate la un moment dat. Criteriul de la care trebuie să se pornească este 

nevoia utilizatorului. Sistemele de indexare pot fi pe fişe de catalog sau pe structuri automatizate, 

iar la nivel de conţinut pot fi indici geografici, tipuri de construcţii, etc.  

 
 Secţiunea a treia a normelor se ocupă de păstrarea documentelor (AE). De la bun început, 

se precizează faptul că durata de viaţă a documentelor cartografice, a desenelor arhitectonice şi 

planurilor inginereşti depinde de câţiva factori principali: natura suportului, condiţiile de depozitare, 

felul în care documentele sunt transportate, manipulate şi folosite. Astfel, se consideră că formatul 

mare — ca o trăsătură comună a acestor tipuri de documente — reprezintă şi cea mai mare 

ameninţare la adresa păstrării lor corespunzătoare. Se cere ca documentele cartografice să fie 

cercetate pe mese mari, curate şi fără denivelări, unde cercetătorii să poarte obligatoriu mănuşi de 

bumbac alb. Manipularea acestor tipuri de documente este o altă sursă de deteriorare. Se recomandă 

limitarea utilizării excesive şi folosirea pentru cercetare a copiilor, în cazul documentelor originale 

deosebit de preţioase. În continuare, sunt prezentate reguli de manipulare: evitarea atingerii 



suprafeţei documentelor; mânuirea documentelor cu ambele mâini, neplierea acestora; 

neinscripţionarea recto-ului documentelor cu cifre, cote sau alte elemente de evidenţă; nu trebuie să 

fie înlăturate etichetele sau timbrele de pe document; trebuie evitată folosirea pixului sau a stiloului 

atunci când se operează cu hărţi; trebuie să se limiteze expunerea la lumină etc. În ceea ce priveşte 

depozitarea documentelor, departe de a stabili nişte condiţii riguroase, normele acordă libertatea 

custozilor de a determina cele mai potrivite condiţii de păstrare, în funcţie de nevoile utilizatorilor, 

rata acumulărilor de documente, resursele compartimentului, şi regulile generale de păstrare a 

arhivei. În continuare sunt indicate o serie de standarde sau cazuri de best practice în acest 

domeniu, care pot constitui un ajutor în identificarea celor mai bune soluţii de depozitare a 

documentelor. Apoi analizează separat, fiecare din elementele care pot influenţa păstrarea 

documentelor: mediul (condiţiile generale de păstrare a materialelor în depozitele de arhivă, 

bibliotecă şi muzee); spaţiile de depozitare; lumina; factorii poluanţi; prezenţa insectelor şi 

rozătoarelor, a microorganismelor; temperatura şi umiditatea, cu valori specifice fiecărui tip de 

document: documente pe hârtie (18oC/40%); fotografii (18oC/25–30%); suport magnetic (18-

22oC/40%). Legat de aşezarea concretă pe rafturi, se atrage atenţia că documentele cartografice, 

desenele arhitectonice şi planurile inginereşti trebuie păstrate, pe cât posibil, întinse, fără plieri sau 

,,ajustări” pentru a intra într-un anumit format de păstrare. Tipurile de depozitare variază (orizontal, 

în dulapuri, pe rafturi, în tuburi etc.), iar alegerea depinde de spaţiul disponibil şi de bugetul alocat. 

Sunt recomandate dulapurile şi rafturile din oţel, şi în special „clasoarele”, dulapuri cu sertare 

orizontale. În cazul documentelor făcute sul, se recomandă ca acestea să fie înfăşurate, după rulare, 

în hârtie neutră şi opacă, şi să fie păstrate orizontal. Nu se recomandă dulapurile cu aranjare 

verticală a documentelor, datorită tensiunii la care este supus suportul. Referitor la documentele 

cartografice etc. tridimensionale, se recomandă păstrarea lor pe rafturi, orizontal. Tot referitor la 

păstrare, sunt abordate probleme legate de deteriorarea documentelor. Se consideră esenţial ca 

documentele arhivate să fie inspectate periodic în vederea identificării semnelor de deteriorare, fiind 

indicate şi simptomele care trebuie urmărite în această activitate. Sunt indicate principiile generale 

în vederea întocmirii planurilor de acţiune în cazul unor situaţii excepţionale (definite drept orice 

eveniment care poate întrerupe o activitate sau operaţiune normală de lucru), precum şi procedurile 

de lucru pentru recuperarea materialelor afectate. Se recomandă organizarea de către creatori a unui 

sistem de asigurare a informaţiilor esenţiale pentru activitatea fiecărui compartiment în parte.  

 Secţiunea a patra se referă la operaţiunea de evaluare a documentelor şi de înlăturare a celor 

nefolositoare. Stabilirea termenelor de păstrare cade în sarcina fiecărui departament sau structuri 

guvernamentală în parte, mai ales atunci când materiale folosite extrem de rar ocupă un spaţiu 

costisitor. Se recomandă totuşi întocmirea unor liste cu termene de păstrare. Logica stabilirii 

termenelor de păstrare este determinată de valoarea operaţională şi juridică pentru instituţia în 



cauză. Se afirmă că păstrarea unor informaţii neesenţiale va duce la cheltuieli inutile ale resurselor, 

precum şi la îngreunarea accesului la informaţiile esenţiale, la întârzierea regăsirii şi, prin aceasta, la 

întârzierea activităţii în slujba cetăţeanului. Termenele se stabilesc de echipa de management a 

informaţiilor, împreună cu fiecare compartiment în parte (pentru valoarea operaţională) şi cu juristul 

instituţiei (pentru valoarea juridică a documentelor). În vederea eliminării documentelor 

cartografice etc. din cadrul structurilor guvernamentale sau transfer al documentelor istorice, este 

nevoie de acordul Arhivelor Naţionale. De altfel, conform Legii Arhivelor Naţionale Canadiene, 

instituţiile guvernamentale sunt incluse într-un program de gestionare a documentelor, realizat sub 

autoritatea Arhivelor Naţionale, program care supervizează activitatea de evaluare, înlăturare sau 

transfer către Arh. Nat a documentelor.  

 

 Prezentul material şi-a propus să aducă în atenţie câteva aspecte legate de prelucrarea 

arhivistică a documentelor cartografice, inginereşti şi de arhitectură. Printre elemente care pot 

constitui o sursă de meditaţie pentru arhiviştii români considerăm că se pot include:  

 Structura clară şi sistematică de prezentare a procedurilor; nu se face o lucrare de erudiţie, ci un manual practic 
de management al documentelor. 

 Luarea în discuţie a aspectelor legate de proprietatea asupra documentelor. 
 Neimpunerea unei anumite soluţii, ci recomandarea mai multor variante, lăsând la latitudinea celor direct 

implicaţi să aleagă cea mai potrivită variantă.  
 Luarea în calcul a factorului de accesibilitate, precum şi a factorului „resurse financiare”, în stabilirea 

manierelor de prelucrare arhivistică. 
 Selectarea acelor materiale arhivistice care să beneficieze de o descriere completă, neimpunând o prelucrare 

arhivistică generală la nivel de piesă. Scade astfel semnificativ timpul de prelucrare al documentelor şi 
implicit, timpul după care ele pot fi date în cercetare.  

 Aspectele practice de prevenire a dezastrelor, de constituire a planurilor împotriva dezastrelor şi a măsurilor 
care se iau pentru recuperarea arhivelor afectate, chiar şi fără asistenţa din partea Arhivelor Naţionale. 

 Existenţa glosarului de termeni, care facilitează înţelegerea textului, chiar în lipsa unei pregătiri de specialitate. 
 Existenţa bibliografiei asupra subiectului, care permite celor interesaţi să aprofundeze unele subiecte. 

  


