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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 greşit 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 arhiviştilor români, toate 
Arhivele de stat din ţări cu foste regimuri totalitare, dictatoriale, nedemocratice au fost 
afectate masiv de cererea de a produce dovezi despre fapte trecute. 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 şi 
credibilă de dovezi pentru reconstituirea unor fapte trecute, reprezentând încălcări ale 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, 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 
la 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? 

1. Câteva aspecte teoretice 
Fiind implicat în realizarea unor traduceri am constatat – lucru banal poate 

pentru specialişti, pentru filologii de profesie – că limba română este una profund 
polisemantică, furnizând o serie de cuvinte care au sensuri diferite în funcţie de cine le 
întrebuinţează (emiţător). S-ar putea spune, aşadar, că precizia termenilor nu este 
apanajul limbii române. La aceasta se adaugă lipsa de disciplină intelectuală a multor 
utilizatori ai limbii române, care folosesc termenii cu intenţia de sinonimie, când în realitate 
aceştia au nuanţe şi întrebuinţări specifice. Sau, dimpotrivă, se inventează noi termeni care 
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de fapt pot fi definiţi prin terminologia deja existentă. Un exemplu frecvent întâlnit (pentru 
a încerca să mă limitez la aspectele profesional-arhivistice) este inventarea de genuri 
documentare fără justificare. Se vorbeşte despre „nota-raport”, „notă-referat”, fără ca 
cineva, undeva, să definească prin ce se deosebesc acestea de clasicele „raport” sau 
„referat”. Se spune în multe normative că „se întocmesc note de constatare sau procese 
verbale”, dar există serioase dificultăţi în a identifica diferenţa dintre ele; iar în cazul în 
care se identifică, aceste soluţii sunt particularizate, specifice, de multe ori 
incompatibile între diverse instituţii. Si nu mai insistăm pe obsesia „ataşamentului” la 
e-mail, când, de fapt, este vorba despre o banală „anexă” la o scrisoare electronică…  

Un astfel de caz este şi acela al termenului „autenticitate”. Pentru jurişti, 
autenticitatea sau forma autentică au semnificaţii precise, clar stabilite prin legislaţie. 
Pentru uzul comun însă, un fapt „autentic” presupune doar că s-a întâmplat în realitate. 
Pentru arhivişti şi paleografi, un document autentic se opune unui document fals, din 
perspectiva procedurii de întocmire. Pentru istorici, un document poate să nu reflecte 
cu autenticitate faptele, chiar dacă el este poate fi, din punct de vedere diplomatic, 
autentic… 
 

1.1. Faptul obiectiv şi „captura” lui 
Pentru a defini termenii cu care vom opera în continuare, să luăm un exemplu 

banal, un fapt oarecare petrecut şi o organizaţie implicată. Acel fapt este real, obiectiv, 
„autentic”. Pentru a păstra amintirea acestui fapt, organizaţia trebuie să se asigure că 
informaţia este transpusă („consemnată”) pe un suport care să asigure o durabilitate 
superioară memoriei umane. Fără a mai teoretiza foarte mult, considerăm acest suport 
hârtia; odată plasată informaţia pe un suport, a luat naştere documentul1.  

1.2. Veridicitatea 
Este evident însă faptul că această „consemnare” pe suport nu este decât o 

reflectare a faptului, real, obiectiv; ca urmare, agentul şi forma de comunicare joacă un 
rol important în realizarea „reflectării”.  

O descriere în scris a faptului implică atât capacitatea agentului uman de 
observaţie, cât şi talentul descriptiv al celui care realizează consemnarea2. În exemplul 
de mai sus, pentru a reduce intervenţia subiectivităţii agentului, organizaţia va lua 
măsuri de a recruta/pregăti personal capabil să observe faptul în caracteristicile sale, 
cât mai obiectiv cu putinţă şi acest fapt va genera proceduri pentru a asigura 
consemnarea informaţiei în scris de o manieră cât mai impersonală şi obiectivă.  

                                                 
1 În prezentul material, folosim termenii de document şi înscris ca sinonime, definibili drept o informaţie 
plasată pe un suport, fără ca între cele două componente să existe obligatoriu o legătură organică. Actul, 
spre deosebire de cei doi termeni anteriori, îl considerăm a fi un document creat, primit, şi păstrat cu scop 
probatoriu şi de informare, de către o organizaţie sau persoană, ca urmare a obligaţiilor legale şi a 
desfăşurării activităţii; în condiţiile Legii nr. 16/1996, care prevede înregistrarea oricăror documente 
intrate, ieşite sau întocmite pentru uz intern, un act este un document înregistrat.  
2 Trebuie precizat şi faptul că inserarea de menţiuni neconforme cu adevărul, omiterea unor date sau 
împrejurări care nu sunt conforme cu voinţa părţilor sunt considerate infracţiuni (fals intelectual). 
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Pentru a limita intervenţia subiectivă în captura informaţiilor despre un anume 
fapt, oamenii au inventat aparate „obiective”. Astfel, în loc de a consemna în scris, 
agentul uman poate fi exclus, iar rolul lui să fie luat de aparate aproape obiective. 
Aproape, deoarece subiectivismul uman este înlocuit de calitatea dispozitivelor tehnice 
de captură a imaginii.  

Indiferent de forma de consemnare a informaţiei referitoare la un anume fapt, 
gradul în care reflectarea acestuia este corectă, precisă şi lipsită de erori sau distorsiuni, 
prin omisiuni sau adăugiri se numeşte veridicitate3 şi este o caracteristică a conţinutului 
unui act/document.  
 

1.3. Crearea actelor. Autenticitate şi acte autentice 
O informaţie veridică reprodusă pe un suport duce la crearea unui document 

(înscris) de încredere4. Dar, această caracteristică nu este întotdeauna suficientă pentru 
scopurile în care poate fi folosit un document.  

De pildă, transpunerea în scris, cu exactitate, a unor amintiri personale 
generează un document de încredere. Dacă scopul final este relatarea acelor fapte, totul 
se opreşte aici, şi scopul este atins: memoriile (însemnările) unui om politic, de pildă, 
pot fi sursă de foarte interesante dezvăluiri, şi prin urmare acest tip de documente sunt 
importante pentru cercetare. În acest caz, pe lângă veridicitatea faptelor, importantă 
este „autenticitatea” documentelor, în sensul că acela care a scris să fie într-adevăr 
autorul respectivelor însemnări; este important deci ca textul să nu fie apocrif. 
Autenticitatea urmăreşte aşadar şi procesul obţinerii informaţiilor consemnate, nu doar 
acurateţea conţinutului.  

Dacă însă scopul întocmirii unui document este consemnarea de informaţii 
care să producă efecte juridice, situaţia este mai complexă. O copie identică după un 
act de identitate va fi considerat un fals, respectiv un act neautentic, chiar dacă el 
conţine informaţii veridice. Acest exemplu indică odată în plus faptul că autenticitatea 
nu este legată doar de informaţia cuprinsă, ci şi de procesul care l-a generat şi efectele 
juridice presupuse a le produce. 

Intrând puţin în analiză, faptele pot fi de natură non-juridică sau juridică. 
Astfel, o ştire prezentată la televizor cu scop de informare este un fapt non-juridic, 
deoarece nu reprezintă „evenimente sau fapte voluntare care determină naşterea, 
modificarea sau stingerea unor raporturi juridice, respectiv a drepturilor şi obligaţiilor 
din conţinutul acestora”. Faptele juridice se pot împărţi în:  

a) evenimente sau împrejurări care se produc independent de voinţa omului şi 
cărora legea le atribuie efecte juridice (de exemplu naşterea, moartea etc.);  

                                                 
3 Pierce-Moses, A Glossary of Archival and Records Terminology, sub voce veracity.  
4 Conform ISO 15489, un „act de încredere este acela al cărui conţinut este o reprezentare integrală şi 
fidelă a tranzacţiilor, activităţilor sau faptelor pe care le atestă şi care poate fi temei în cursul tranzacţiilor 
sau activităţilor ulterioare. Documentele trebuie create la momentul tranzacţiei sau evenimentului la care 
se referă, sau imediat după aceea, de către persoane care au directă cunoştinţă despre fapte, sau de către 
dispozitive utilizate în mod obişnuit în cadrul activităţii pentru a desfăşura tranzacţia”. 
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b) fapte voluntare, care se pot împărţi în:  

b1) fapte săvârşite fără intenţia de a produce efecte juridice, dar 
acestea se realizează totuşi, întrucât ele sunt prevăzute de lege (de 
exemplu, faptele ilicite generează răspunderea juridică) şi  

b2) fapte voluntare săvârşite cu intenţia de a produce efecte juridice şi, 
în general, au caracter licit; ele poarta denumirea de acte juridice5”.  

Pentru a se constata existenţa lor, aceste fapte juridice trebuie probate, iar acest 
lucru se produce prin orice mijloc de probă. Doar prin înscrisuri (documente) se 
dovedesc însă numai actele6. În funcţie de puterea lor probatorie, înscrisurile se împart 
în autentice şi sub semnătură privată. Remarcăm aşadar din nou că, din punct de vedere 
juridic, autenticul nu se opune obligatoriu falsului de conţinut, ci vizează şi procesul 
care le-a generat.  

Înscrisurile autentice sunt, potrivit art. 1171 Cod civil, „acelea care s-au făcut 
cu solemnităţile prevăzute de lege, de un funcţionar public, care are drept de a 
funcţiona în locul unde actul s-a făcut”. Avantajul principal al înscrisurilor autentice 
este că acestea „beneficiază de o prezumţie de validitate care îl scuteşte pe cel ce le 
foloseşte ca mijloc de probă de altă dovadă, nu doar cu privire la conţinutul lor, ci şi 
referitor la persoanele care l-au semnat”7. „Deoarece aceste înscrisuri poartă semnătura 
şi sigiliul agentului instrumentator, el se bucura de o prezumţie de legalitate şi 
validitate şi ca urmare au deplină forţă probantă, atât între părţi, cât şi faţă de terţi, până 
la înscrierea lui în fals”8. 

Înscrisurile sub semnătură privată sunt definite ca „orice mod de comunicare 
care păstrează înregistrată informaţia pe care o conţine şi care poate fi reprodusă într-o 
formă tangibilă şi care nu poate fi schimbată în mod unilateral”9 şi ce trebuie, evident, 
să poarte semnătura părţilor.  

Spre deosebire de înscrisul autentic, care se bucură de o prezumţie de 
validitate, fiindcă a fost întocmit de către o autoritate10, înscrisul sub semnătură privată 
nu se bucură de o astfel de prezumţie şi prin urmare, „atunci când una dintre părţi 
înţelege să-şi dovedească pretenţiile printr-un înscris sub semnătură privată, instanţa 
                                                 
5 http://www.euroavocatura.ro/dictionar/2667/Fapt_juridic  
6 http://www.preferatele.com/docs/drept/5/inscrisurile-13.php 
7 http://facultate.regielive.ro/cursuri/drept/drept_notarial-38679.html  
8 http://www.preferatele.com/docs/drept/5/inscrisurile-13.php  
9 Legea nr. 99/1999 art. 14, alin. 2. 
10 Acolo unde sistemul juridic prevede sistemul Codului civil, ,,statul aplică actelor juridice importanţă de 
natură personală sau patrimonială un control preventiv obligatoriu de legalitate prin procedura de 
autentificare a actului juridic de către un funcţionar public sau o autoritate publică („administrarea 
justiţiei preventive”; „jurisdicţie graţioasă”). Astfel, justiţia graţioasă se juxtapune justiţiei contencioase 
în mod independent. Actul autentic are drept scop prevenirea litigiilor care pot să apară ulterior încheierii 
actului respectiv, facilitând, în acelaşi timp, decizia judecătorului datorită forţei probante pe care o 
înfăţişează actul autentic, în cazul unui proces.” (Raport din 19 noiembrie 2008, conţinând 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). 
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este datoare să prezinte acest înscris celeilalte părţi. Această parte este obligată fie să 
recunoască semnătura sa şi, dacă este cazul, scrisul sau, fie să le tăgăduiască”11. Din 
punct de vedere al conţinutului actului juridic, respectiv al drepturilor şi obligaţiilor 
părţilor, înscrisul sub semnătură privată are aceeaşi putere doveditoare ca şi un înscris 
autentic: „Actul sub semnătură privată, recunoscut de acela cărui se opune, sau privit, 
după lege, ca recunoscut, are acelaşi efect ca actul autentic, între cei care l-au semnat şi 
cei care reprezintă drepturile lor”12.  

Aceste câteva consideraţii juridice relevă o serie de implicaţii juridice în 
ceea ce priveşte actele întocmite de o organizaţie şi existente într-o arhivă. Din 
câte cunoaştem până acum, nu s-a realizat însă nicio analiză a valorii juridice a 
documentelor/actelor de arhivă, adică cele întocmite în interiorul organizaţiilor, a 
celor întocmite între părţi sau opozabile terţilor. Contribuţii viitoare sunt de 
aşteptat în acest sens, dar în prezentul material ne mărginim la a semnala faptul 
că autenticitatea, din punct de vedere juridic, vizează un proces desfăşurat cu 
anumite solemnităţi de un funcţionar care acţionează în virtutea prerogativelor de 
putere publică.  

Ca o abordare proprie, literatura arhivistică defineşte un act drept autentic dacă 
se 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 trimis13.  
Se poate reproşa acestei definiţii o anumită perspectivă anglo-saxonă, dat 

fiind că originea standardului ISO 15489 este australiană. Proiectul InterPARES, 
cu reprezentare internaţională, oferă însă o definiţie oarecum similară: 
„credibilitatea unui act ca act; adică, însuşirea unui act care este ceea ce se 
presupune a fi şi care este lipsit de manipulare sau corupere”14. Analizând definiţia 
constatăm că autenticitatea unui document/act/înscris din perspectivă arhivistică: 
nu este legată de veridicitatea conţinutului, ci de genul/tipologia documentului 
care rezultă dintr-un anumit proces: nu contează dacă un raport conţine informaţii 
eronate, important este ca produsul acţiunii de raportare să fie un raport, care să 
urmeze procedurile de întocmire şi redactare specifice organizaţiei respective, să 
fie întocmit de cel care are dreptul şi obligaţia de a-l întocmi, conform procedurilor 
interne, la momentul la care trebuia să îl fi trimis, conform consemnărilor din actul 
respectiv. Remarcăm faptul că, în comparaţie cu definiţia juridică românească, 
conceptul de autenticitate nu este legat exclusiv de un funcţionar public, ci de orice 
                                                 
11 http://www.preferatele.com/docs/drept/5/inscrisurile-13.php 
12 Cod civil, art. 1176. 
13 ISO 15489. Vezi o definiţie asemănătoare în proiectul InterPARES (,,the quality of a record that is what 
it purports to be and that is free from tampering or corruption”) la 
http://www.interpares.org/ip2/ip2_terminology_db.cfm  
14 The trustworthiness of a record as a record; i.e., the quality of a record that is what it purports to be and 
that is free from tampering or corruption  (http://www.interpares.org/ip2/ip2_terminology_db.cfm) 
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persoană îndreptăţită să creeze un act; şi că celelalte două clauze, legate de 
persoana care întocmeşte şi momentul creării se aseamănă conceptelor de 
semnătură şi dată certă din caracteristicile înscrisurilor sub semnătură privată. 
Aşadar, dacă interpretarea noastră este corectă, rezultă că într-un fond arhivistic, 
din punct de vedere juridic, se regăsesc acte autentice (respectiv actele emise de 
instituţii publice, cu sigiliul şi semnătură şi primite de creatorul de fond) şi acte sub 
semnătură privată (actele întocmite pentru uz intern). Această abordare ridică unele 
semne de întrebare privind buna practică în activitatea de registratură. De pildă, 
care este data relevantă juridic, data istorică (cea a întocmirii actului) sau cea 
arhivistică (respectiv ieşirea actului din organizaţie)? Este corectă neştampilarea 
exemplarului dintr-un răspuns expediat care rămâne la expeditor sau ambele 
exemplare trebuie ştampilate? şi, în general, ceea ce rămâne la expeditor este o 
copie-martor (copie autentică, copie sub forma originalului, copie imitativă 
(facsimil) copie simplă ori un pseudo-original) sau un exemplar din răspuns? 

În opinia noastră, aceste întrebări deocamdată fără răspuns (sau cu un răspuns 
neclar) nu sunt deloc retorice. În primul rând, pentru că actele nu sunt create de dragul 
creării lor, ci au un scop, este important ca acestea să fie create cu toate cerinţele 
legale, astfel încât să îşi poată îndeplini scopul probatoriu. Acest fapt este cu atât mai 
relevant odată cu incidenţa din ce în ce mai mare a documentelor (actelor?) electronice, 
care ridică noi probleme legate de autenticitate. Apoi, crearea cu deficienţe a actelor 
ridică problema raţiunii păstrării acestora în Arhive: este justificată păstrarea de 
documente fără valoare juridică şi cu un interes istoric redus, în limitele tot mai severe 
ale bugetului Arhivelor Naţionale? Un aspect frecvent ignorat este şi acela al 
documentării procesului de crearea unui act, al cunoaşterii contextului de producere a 
documentelor/actelor. Aşa cum am văzut, conceptul de autenticitate este strâns legat de 
un proces, mai mult decât de veridicitatea conţinutului unui document în sine15. Care 
este cu adevărat autenticitatea actelor din Arhive, în condiţiile în care, în majoritatea 
cazurilor, ceea ce Arhivele Naţionale au preluat sunt fragmente de fonduri, resturi ale 
întregului documentar originar16?  

                                                 
15 Subliniem faptul că este vorba de atitudinea ORGANIZAŢIEI faţă de faptul real şi 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 convinşi, în mod eronat, că într-un regim totalitar, infracţiuni pe care ei nu 
le-au comis niciodată sunt reabilitate pe baza mărturiilor din arhive foştilor opresori”. Tot despre 
relativismul perspectivei organizaţiei, vezi şi Florian Banu, Capcanele Arhivelor Securităţii, în 
„Magazin istoric” nr. 8/2007, p. 25-28.  
16 O clarificare conceptuală: fondul este definit ca totalitatea documentelor create şi primite de o 
organizaţie. Desigur, nimeni nu îşi închipuie în mod realist că un fond arhivistic va fi păstrat neatins. El va 
fi supus selecţionării, şi se vor elimina documentele fără importanţă. Diferenţa între un fond selecţionat şi 
un fragment de fond este aceea că selecţionarea este un proces controlat, care păstrează, prin formele de 
evidenţă rezultate, „martori” ai documentelor care au existat şi au fost eliminate, în timp ce într-un 
fragment de fond nimeni nu poate şti, cu precizie, ce documente au existat şi când, de către cine şi în ce 
condiţii au fost eliminate. Este evident că autenticitatea şi integritatea arhivei este grav compromisă în 
acest din urmă caz.  
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2. „Delta te” (Δ t) şi autenticitatea 
Consideraţiile de mai sus au o abordare aproape exclusiv la momentul prezent: 

creăm actul, ne interesează autenticitatea, valoarea lui probatorie. Arhivistica aduce 
însă în discuţie o perspectivă proprie, specifică şi esenţială; este „formula arhivelor”, 
pe care fizicienii ar putea-o codifica sub forma:  

Δ t = t1 – t0 

unde t0 este momentul creării actului, iar t1 este un moment oarecare din viitor, 
obligatoriu mai mult de 50 de ani. „Formula arhivelor” indică faptul că perspectiva 
arhivistului şi relevanţa unui act nu este una imediată, ci este una gândită pentru un 
orizont de timp îndepărtat. Se poate realiza şi perspectiva inversă: dacă ne plasăm cu 
momentul actual în punctul t1 şi privim înapoi spre t0, sunt condiţiile de creare şi 
autenticitatea actelor de atunci şi păstrate astăzi în Arhivă suficiente pentru a proba 
acţiuni trecute?  

Numărul de răspunsuri eliberate de Arhivele Naţionale în perioada post 1989 
ne oferă un prim-răspuns: categoric da. Opinia noastră însă este că arhivele au 
beneficiat de statutul de loca credibilia, de o aură de încredere apriorică, care este cu 
adevărat Puterea (naturală şi mult prea neglijată a) Arhivelor: „O copie certificată din 
actele existente în Records Office [Arhivele Naţionale] ar fi acceptată în orice Instanţă 
ca probă a tranzacţiilor pe care le consemnează; pentru ca una de la British Museum să 
primească aceeaşi încredere ar implica aproape sigur transmiterea documentelor în faţa 
curţii şi susţinerea respectivului document de mărturia unui corp de experţi pentru a-i 
demonstra autenticitatea”17. Ne vom concentra în continuare asupra unor exemple, nu 
din dorinţa de a compromite în vreun fel instituţia arhivelor, ci ca o pledoarie pentru 
profesionalism şi gândire critică.  

În recuperarea unui drept mai vechi, trebuie mai întâi demonstrat că faptul 
generator de drepturi este veridic, că el s-a petrecut cu adevărat. Acest lucru se 
probează, în general, prin informaţii consemnate în acte. Dată fiind evoluţia istorică, 
elementele conexe autenticităţii actului (conceptul de act autentic, modul de întocmire 
a actului, regulile de consemnare a informaţiilor etc.) au variat. Deci, examinarea 
autenticităţii unui act trecut nu trebuie făcută doar prin perspectiva regulilor 
prezentului, ci şi prin analiza contextului care reglementează consemnarea 
informaţiilor şi elaborarea 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 nerecunoaşterea unor fapte şi 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 
                                                 
17 H. Jenkinson, A Manual of Archival Administration, (ediţia a 2-a retipărită), London, 1966, p. 10. 
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bun reflectă situaţia la un moment dat; el nu poate servi ca o garanţie că ulterior 
bunul nu a fost înstrăinat. Adevărul dovedit îşi poate pierde calitatea după un 
anumit interval de timp. 

Deşi par truisme, aceste consideraţii sunt cât se poate de actuale şi cu implicaţii 
neluate în seamă cu adevărat. Arhivele sunt cele care se confruntă în primul rând cu 
această dimensiune temporală, nu ca instituţie care stabileşte adevărul, ci ca o instituţie 
care deţine şi eliberează material probatoriu pentru stabilirea adevărului.  

Iată în continuare o serie de exemple, din practica noastră de zi cu zi. După 
aceea, 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 şi nu muncitor sau funcţionar. Unele persoane apar pe tabele de 
împroprietărire definitivă, dar, ulterior, nerenunţând la serviciu, împroprietărirea este 
revocată. La solicitarea unui urmaş 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 şi 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 nicio 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 împroprietăriţi reflectă o intenţie administrativă, dar nu obligatoriu şi 
situaţia de fapt.  

Uneori, pământul dintr-o localitate nu era suficient şi împroprietărirea se 
efectua în altă localitate, învecinată. În Arhive există corespondenţă între primării, 
precum şi tabele cu nume de persoane şi suprafaţa de teren, dar, documentaţia fiind 
incompletă, nimeni nu poate spune cu precizie la ce se referea acel tabel: la terenul 
intenţionat pentru atribuire sau la împroprietărirea efectivă?  

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 o anumită perioadă de timp, a fost reanalizat statutul de 
chiabur, şi unor persoane le-a fost retras acest statut, în timp ce altele l-au păstrat. 
Eliberarea unei copii după un act care atestă clasarea unei persoane drept chiabur nu 
reflectă neapărat situaţia reală definitivă, ci doar o realitate la un anumit moment.  
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În anul 1945, saşii au fost expropriaţi, iar pământul a fost împărţit altor 
persoane, prin reforma agrară. Ulterior, pământurile au fost preluate de cooperative. 
Astăzi, pe acelaşi lot de pământ, există două revendicări: ale saşilor şi 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, în lipsa 
cunoaşterii contextului istoric real?  

 
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 
gen Cartea mare. Deşi 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 ne-interpretării 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. Acesta 
poate să nu prezinte niciun fel de elemente de validare, care se regăseau doar pe 
exemplarul 1. Care este valoarea sa juridică? În plus, documentele fiind întocmite la 
indigo, potrivirea între titlul coloanei şi cifre nu este perfectă. Se poate întâmpla, de 
pildă, ca în coloana „CAS” să fie trecute cifrele din coloana alăturată „salariu brut”, şi 
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 braşovean. Foştii salariaţi care au solicitat dovezi privind vechimea 
în muncă au fost revoltaţi să constatate eliberarea cu lipsuri a datelor, pe motivul lipsei de 
documente, şi 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 dovada vechimii în muncă. Astfel, acţiunea 
juridică s-a îndreptat împotriva succesorului respectivei organizaţii (cel care a predat de 
altfel şi documentele la Arhive), care a omis să preia arhiva pe bază de inventare şi nu 
poate astfel dovedi cine şi când a pierdut/distrus acele dosare.  

 
Proprietăţi 
Un petent a solicitat un document din care să rezulte că 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 nicio acţiune. A primit extrasul pe anul 1946, însă acesta, pus în contextul 
corespunzător, putea sugera faptul că proprietarul a avut acţiuni, dar a fost deposedat 
prin naţionalizare de cota sa de proprietate.  

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 persoană inventată. Eliberarea copiei 
distrugea aşadar toată argumentaţia. Cercetând documentul original, a constatat că 
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exemplarul martor al certificatului emis, păstrat în fondul Primăriei Braşov, nu 
corespundea formalităţilor prevăzute de legea de atunci şi a acuzat arhiviştii că au eliberat 
un fals. Verificările demarate de autorităţi au demonstrat faptul că acel certificat fusese 
eliberat de Primăria Braşov la cererea persoanei îndreptăţite şi eliberat aceleaşi persoane, 
fapte evidenţiate de registrul de intrare-ieşire al Primăriei, păstrat până azi în Arhive. 
Cercetarea contextuală a demonstrat că hârtia de proastă calitate şi lipsa formalităţilor 
cerute de lege era o practică constantă în acea perioadă la Primăria Braşov, 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 şi pe 
coperta dosarului. Problema este că documentul este incomplet, lipsind prima pagină (cea 
care ar fi trebuit să conţină titlul documentului) şi ultima (cea care conţinea data şi 
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 şi nu 
este vorba de un dosar rătăcit de la o altă organizaţie? Există dovada că pe ultima pagină nu 
au existat menţiuni, corecturi, sau orice alt fel de însemnări care puteau modifica 
informaţiile păstrate? Pe de altă parte, este firească eliberarea unei negaţii, în condiţiile în 
care există acte, chiar şi incomplete? 

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, şi 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 

au fost luat în considerare, în schimb au fost considerate valide extrasele eliberate de 
Arhive după tabele de refugiaţi întocmite; unele dintre aceste tabele nu erau semnate, 
erau incomplete, iar singura lor calitate era că făceau parte din arhiva Prefecturii. 
Cazuri mai stranii au fost când petenţii deţineau acte în original, iar numele lor nu se 
regăsea în documentele, incomplete, păstrate de la Prefectura acelor ani.  

Alte câteva exemple, în acelaşi sens, au fost relatate de colegii de la Arhivele 
din Timiş18.  
 

3. Consideraţii finale 
Cazurile prezentate mai sus relevă câteva aspecte, care sunt de interes în 

reconstituirea adevărului asupra unor situaţii trecute şi care ar trebui să impună anumite 
schimbări de atitudine în rândul Administraţiei, Justiţiei şi Arhivelor, în general.  
                                                 
18 http://www.timpolis.ro/index.php?page=column&nr=1399&r=13&a=1  
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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 de la diferite organizaţii şi eliberează copii, extrase şi 
certificate, conţinând informaţii referitoare la petent şi la obiectul cererii. Una din 
regulile fundamentale este că funcţionarul nu trebuie expună niciun fel ,,concluzii 
personale sau generalizări” legate de conţinut şi 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 acelaşi obiect, 
completându-l sau anulându-l, se vor reproduce şi acestea”. În fine, valoarea juridică a 
documentelor emise de Arhive e consideră ca fiind aceeaşi cu a înscrisurilor de pe care 
s-au întocmit copiile extrasele şi certificatele. 

Procedurile stabilite pentru Arhivele Naţionale intenţionează asigurarea unui 
serviciu corect şi imparţial, din punct de vedere juridic şi, mai ales, limitarea oricăror 
răspunderi din partea instituţiei. 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 o 
primărie sau un birou notarial, de pildă) şi 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 instanţa a acordat mai mult decât s-a cerut, ori ceea ce nu s-a 
cerut. Nu vedem niciun motiv pentru care aceeaşi 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, 
iar formulări de tipul: „ştim noi ce căutaţi de fapt” ar trebui să dispară. Desigur, dacă un 
anumit act conţine şi 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 găseşte actul contrar – bine, dacă nu – nu; şi, de altfel, nu ar putea elibera 
mai multe acte „autentice” (cu nr. de înregistrare, ştampile etc.) pe o singură cerere19. O 
astfel de situaţie, nu tocmai rară, nu afectează cu nimic corectitudinea serviciului AN, care 
răspunde la o solicitare. Problema este că această abordare nu este înţeleasă întotdeauna de 
destinatarii acelor acte emise, de administraţie sau de puterea judecătorească, care 
consideră, de multe ori, actele emise de Arhive, ca fiind cele care reflectă adevărul ultim. 
Considerăm de aceea că este utilă o menţiune 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 şi ar obliga la o cercetare aprofundată, menită a stabili situaţia 
reală20. Într-un cadru ideal, un răspuns din partea specialistului nu trebuie să se încheie în 
                                                 
19 Această veche dezbatere între arhivişti este, în opinia noastră, superfluă: logica registraturii impune ca fiecare 
act să fie identificat în mod unic printr-un singur număr de înregistrare. În sistemul de registratură folosit în 
Arhivele Naţionale, este evident că pe o cerere (nr. intrare) nu se poate elibera decât un singur act (nr. ieşire). 
20 Această afirmaţie este cu atât mai valabilă în cazul copiilor de pe acte. Un certificat este de fapt un film, 
o multitudine de imagini statice în mişcare pe un interval de timp; o copie/extras însă, reprezintă doar o 
imagine statică, fotogramă la un anumit moment de timp.  
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momentul depistării documentului, ci după determinarea contextului21. Această abordare ar 
bloca însă complet activitatea Arhivelor, care abia fac faţă identificării 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 aceeaşi 
valoare probatorie ca şi documentele după care ele sunt întocmite”. Dar care este 
valoarea probatorie a actelor de pe care sunt întocmite copiile, extrasele şi certificatele? 
Există acte autentice, dar şi acte sub semnătură privată, după cum am văzut. 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 aceleiaşi stări de „acefalie” impusă arhiviştilor, aceştia nu au voie să 
facă niciun fel de consideraţii asupra valorii probatorii a documentelor păstrate. Dar 
din moment ce Arhivele certifică un fapt, câte persoane vor solicita verificarea 
autenticităţii actului iniţial? Iată de ce considerăm necesară realizarea unei descrieri 
diplomatice minimale a actului sursă (dacă este semnat, dacă este ştampilat, dacă 
este complet, dacă prezintă intervenţii etc.), care să atenţioneze beneficiarul acelui act 
despre potenţiala afectare a autenticităţii. În acelaşi 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 şti care erau acele proceduri, cu 
100 de ani în urmă, care confereau autentificate informaţiilor şi actelor? Parcurgând 
seria de acte din perioada respectivă, arhivistul ştie (teoretic, subliniem) care erau 
funcţionarii care semnau actele, care era procedura specifică epocii, deci ar putea atesta 
respectarea procedurilor administrative de formă şi conţinut ale unui anumit act, prin 
contextualizare.  

Legat de riscul „legalizării” unor acte îndoielnice, nu s-a insistat îndeajuns 
asupra puterii uriaşe 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 
ştampilă 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 şi metodelor de evidenţă, nu doar ca o perspectivă general 

                                                 
21 Dincolo de cronofagia unei astfel de abordări, este de subliniat faptul că nicio altă instanţă nu poate fi 
mai abilitată decât Arhivele să identifice şi să reconstituie contextual documentat al întocmirii, păstrării şi 
transmiterii actelor. Prevederile legate de limitele de interpretare, deşi având un temei raţional, împiedică 
uneori precizarea unor detalii de context absolut necesare pentru înţelegerea răspunsului furnizat 
petenţilor.  
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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 probată. 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 şi să fie un reper în prelucrarea arhivistică 
(de pildă, registrul de intrare-ieşire). 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 şi îl absolvă pe acesta de potenţiale 
suspiciuni de fraudă.  

În final, atragem atenţia asupra riscului de privare a unor cetăţeni de drepturile 
pe care le au din cauza incompetenţei administraţiei care a întocmit la un moment dat 
nişte 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 îşi 
păstreze nealterată 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 obişnuit, 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 prezenţa 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 
documentele existente în fondul arhivistic respectiv sunt autentice, din punct de vedere 
al informaţiilor şi 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 aceasta, 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 îşi apere drepturile. Pentru aceasta, analiza juridică a 
practicilor de secretariat-registratură, de întocmire a actelor şi de păstrare a acestora nu 
sunt activităţi birocratice, ci garanţia creării unor acte probatorii de încredere, exacte, 
autentice şi utile, temei pentru asigurarea drepturilor proprii în perspectivă. Etapa 
următoare constă în asigurarea unei păstrări eficiente şi raţionale a documentelor din 
arhiva proprie, garanţie a păstrării pe termen lung a acestor acte probatorii.  
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În opinia noastră, Arhivele Naţionale, privind şi din perspectiva proiectului 
noii legi a Arhivelor, trebuie să asigure apărarea drepturilor Statului român, în primul 
rând, şi a cetăţenilor, în sens larg. Implicarea în sisteme de registratură eficiente şi 
raţionale, atenţionări asupra manierei de întocmire a actelor la nivelul Administraţiei 
trebuie să fie parte a scopurilor instituţionale ale Arhivelor Naţionale. Din păcate, de 
multe ori, intervenţia lipsită de vlagă a Arhivelor Naţionale în sancţionarea situaţiilor 
de distrugere sau de neprelucrare a arhivelor la creatori a condus şi va duce şi în 
continuare la afectarea drepturilor Statului şi a cetăţenilor, cei care bugetează, prin 
contribuţia lor, şi activitatea instituţiei noastre.  

 
 
 

Zusammenfassung 
 

Der Beitrag vergleicht in der Einleitung die notarielle Beglaubigung der 
Dokumente, die historische Authentizität der Urkunden und die archivische 
Authentizität der Schriftstücke, um sich dann auf die Authentizität im 
archivischen Bereich anhand von zahlreichen Beispielen aus der archivischen 
Praxis zu konzentrieren.  


