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Se aplică unul din 
următoarele cazuri?

� Notiţe zilnice sau jurnale care 
nu sunt întocmite pentru 
desfăşurarea activităţii 
organizaţiei

� Documente adunate de o 
persoană anterior ocupării funcţiei

� Cărţi şi publicaţii cumpărate 
personal şi care nu au legătură cu 
activitatea organizaţiei

� Acte referitoare la probleme 
private, individuale, păstrate în 
birouri pentru comoditate

� Prezentări sau studii de natură 
profesioanla, care nu reprezintă 
politica sau poziţia organizaţiei

Materialele
constau din informaţii 

neoficiale sau 
personale care se 

referă doar la 
problemele proprii ale 
unei persoane şi nu au 
legătură cu sau efect 

asupra activităţii 
organizaţiei?

� Materiale care nu contribuie la o 
înţelegere a activităţii organizaţiei sau 
la procesul de luare a deciziei
� Materiale care nu au o importanţă 
semnificativă pentru urmărirea 
activităţii organizaţiei
� Extrase sau copii  ale actelor 
oficiale păstrate în altă parte, care 
servesc drept: 
     - copii de lucru, pentru acces 
     comod şi documentare
     - copii de informare/documentare  
     ale actelor transmise persoanelor 
     sau stucturilor interesate de o 
     chestiune, dar fără a fi implicate în 
     desfăşurarea acesteia
     - documentaţie tehnică de 
     referinţă necesară pentru 
     informare generală, fără să fie 
     propriu-zis parte a actelor 
     organizaţiei.

Dvs. sau 
organizaţia dvs. 

sunteţi deţinătorul 
(ex. creatorul sau 

păstrătorul) 
actului?

Aţi avut observaţii 
sau intervenţii 

asupra actului?

Este
păstrarea acestui 

act necesară 
pentru a sprijni 

lanţul decizional al 
acţiunii sau 

observaţiei?*

* Dacă acţiunea sau observaţia legată de act este 
sintetizată sau documentată în altă parte, actele 
cuprinzînd note marginale sunt documente temporare.

Orice produs final referitor la activităţile şi politicile de administrare, 
producţie sau reglementare ale organizaţiei. Exemplele cuprind:    

- documente decizionale
- referate interne
- scrisori
- filme
- fişiere de date
- modele
- rapoarte
- publicaţii etc. 

Materiale de sprijin, suficiente pentru a documenta şi/sau explica 
circuitul documentelor sau procesul de luare a deciziei pentru scopuri 
administrative, juridice, finale, de urmărire a activităţii sau istorice. Pot 
cuprinde lucrări în proiect, adnotări, rapoarte, date brute, minute ale 
întălnirilor şi liste de convorbiri telefonice.

Notă : Actele oficiale pot fi originale sau copii ale actelor originale.
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Materialul
a fost întocmit ca 

efect al unei obligaţii
prevăzută într-un statut

sau într-o reglementare?

Materialul sprijină o obligaţie 
sau o revendicare juridică?

Materialul este necesar pentru 
desfăşurarea activităţii sau are rol de
sprijin pentru activitatea organizaţiei?

Materialul a fost creat sau primit ca 
rezultat al desfăşurării activităţii 

organizaţiei?

Materialul
justifică/sprijină: 
    - acţiunile organizaţie
      (asigură continuitate şi
      consecvenţă)?
    - formularea politicilor şi 
      deciziilor?
     - directivele organizaţiei?
     - notele întâlnirilor de lucru ale 
       lucrătorilor, conducerii sau altor 
       comisii?
Materialele protejează drepturi şi 
interese publice sau personale 
(financiare, juridice sau altele?)

Materialele oferă informaţii cerute de 
organe superioare sau de control?

Materialul a fost în mod sistematic 
adunat, îndosariat sau păstrat în 
orice mod de către organizaţie ?

Materialul poate fi păstrat 
permanent sau temporar

de către organizaţie?

Materialul prezintă importanţă 
administrativă, fiscal sau juridică?

Materialul prezintă importanţă 
istorică, informaţională sau 
probatorie?

Materialul are importanţă pentru 
scopurile organzaţiei?

Ce este un act?
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