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Rezumatul tezei de doctorat 

MANAGEMENTUL STRUCTURILOR ARHIVISTICE DIN BRAŞOV 

                                                                          Drd. Orlandea Nicoleta-Angelica (Ştiucă) 

 

Arhivele constituie o parte esenţială şi de neînlocuit a patrimoniului cultural, se 

precizează în Recomandarea 13/2000 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei. Cert 

este că memoria unui popor se află în cea mai mare măsură în arhivele lui. 

Problematica unei lucrări, având ca temă Managementul structurilor arhivistice din 

Braşov  este de interes şi de actualitate în contextul  în care transformările economice, 

sociale, culturale şi legislative din societate se reflectă şi la nivelul capacităţii ei de a stoca, 

organiza, prelucra şi furniza informaţie, prin instituţii şi organisme specifice. 

Tema are un caracter interdisciplinar, transcenderea domeniilor fiind, de asemenea o 

preocupare actualǎ a cercetǎtorilor, nǎscutǎ din necesitatea de a rǎspunde cât mai complex şi 

complet nevoilor de informare ale societǎţii contemporane. De aceea, sunt cuprinse noţiuni, 

aparţinând domeniului structurilor infodocumentare, biblioteconomiei şi arhivisticii, dar şi 

managementului şi informaticii.  

Modul în care arhivistica îşi caută identitatea - pe de o parte, ca ştiinţă auxiliară a 

istoriei, pe de alta, ca ştiinţă a informării - a generat o polemică printre specialişti. Aceştia fac 

eforturi pentru a refundamenta domeniul şi pentru a produce o uniformizare conceptuală, 

teoretică şi legislativă, la nivel european, de aceea se cuvin evidenţiate diversele opinii 

privind noţiunile, conceptele şi definiţiile specifice domeniului, precum şi legislaţia cǎreia i 

se supun arhivele.  

În ceea ce priveşte arhivele româneşti, imediat după evenimentele din 1989, 

problemele cu care se confruntau acestea s-au diversificat iar rolul lor tradiţional, acela de a 

stoca şi conserva documente s-a complicat. Faptul că dinspre fostele intreprinderi socialiste 

de stat desfiinţate şi dinspre firmele private falimentare au început să „curgă” uriaşe cantităţi 

de material arhivistic, că unele fonduri arhivistice au fost abandonate, altele s-au fărâmiţat iar 

tot mai mulţi cetăţeni şi instituţii au început să solicite acte doveditoare ale drepturilor 

patrimoniale, de asigurări sociale etc. a produs mari perturbări în activitatea arhivelor. 

Reacţia legislativă, a statului şi cea managerială, a conducerii Arhivelor Naţionale ale 

României (ANR) au trenat o vreme, ceea ce conduce către ideea că arhivele au de parcurs 

rapid un traseu al modernizării şi al sincronizării cu progresele europene în domeniu.  



8 

 

Socotim necesară evidenţierea felului în care se produce reforma instituţională - 

printr-un management care face eforturi pentru a deveni performant – dar şi găsirea unor căi 

originale de aplicare a principiilor managementului instituţional la nivelul arhivelor 

româneşti, ceea ce nu s-a mai făcut până în momentul de faţă.  

Pentru radiografierea managementului structurilor arhivistice româneşti am ales 

arhivele Braşovului drept reprezentative datorită  vechimii, bogăţiei şi varietăţii lor. Aici se 

află primul document de limbă română care s-a păstrat, dar şi  documentele „mamuţilor” 

industriali, mai numeroşi la Braşov, care au dispărut pe rând după 1989. Pe de altǎ parte, 

creatorii de arhivă din Braşov, în special cei ai administraţiei publice, au de întâmpinat 

dificultăţi pe care ANR încă nu a reuşit să le înlăture şi a căror soluţie ar putea fi un nou 

model de gestionare a documentelor la creatori, propus în capitolul patru.    

   Tratarea  temei se realizează din două perspective : 

- perspectiva managementului arhivistic – care înseamnă urmărirea modului în care teoria 

arhivisticii se aplică practic, în activităţile specifice domeniului, la nivelul Arhivelor 

Naţionale ale României şi, particularizând, la nivelul Serviciului Judeţean al Arhivelor 

Naţionale Braşov;  

- perspectiva managementului instituţional - ceea ce presupune analizarea documentelor 

manageriale, pentru a se constata în ce măsură arhivele româneşti şi cele ale Braşovului, ca 

instituţii ale administraţiei publice au reuşit să se reformeze (sunt vizate şi arhivele la creator, 

cu  problematica lor). 

Metodologic, se recurge, în primul rând, la cercetarea materialului ştiinţific adunat în 

timpul stagiului de documentare de trei luni - desfǎşurat în cadrul proiectului doctoral 

„EDUCAŢI – Excelenţă Doctorală Umanistă în Cercetare: Aplicaţii şi Teorii 

Interdisciplinare”, al Universitǎţii Bucureşti - la Universitatea „Ca‟Foscari”, din Veneţia şi la 

Universitatea din Padova, precum şi în Arhivele Statului veneţian. Acest material permite 

realizarea unei imagini de ansamblu şi de actualitate asupra arhivisticii şi legislaţiei 

arhivistice europene şi devine punctul de plecare avizat (întrucât este recunoscutǎ în lume 

autoritatea specialiştilor italieni în domeniu) al comparaţiei între ceea ce se întâmplǎ, în plan 

conceptual şi teoretic, la nivel european şi ceea ce existǎ, în acelaşi plan, la nivelul arhivelor 

româneşti. Lucrǎrile de specialitate italiene ne-au inspirat modelul de gestionare a 

documentelor, pe care îl propunem pentru creatorii de arhivǎ.  

 În al doilea rând, documentarea privind arhivele româneşti şi legislaţia specifică 

acestora este realizatǎ prin cercetarea materialelor aflate la sediul Arhivelor Naţionale ale 
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României, la Biblioteca Centralǎ Universitarǎ „Carol I” Bucureşti, la Serviciul Judeţean al 

Arhivelor Naţionale (SJAN) Braşov, la Prima Şcoală Românească din Şcheii Braşovului, la 

Muzeul de Istorie şi la Casa Mureşenilor din Braşov, la Biblioteca Judeţeană „George 

Bariţiu”, Braşov şi la Biblioteca Centrală Universitară a Universitǎţii „Transilvania”, Braşov. 

La sala de studiu a SJAN Braşov, în mod special, au fost cercetate şi analizate 

documentele privind fondurile şi colecţiile deţinute, modul de gestionare al acestora – 

ordonare, inventariere,  conservare, valorificare, acces; de asemenea, au fost culese, de la 

directorul serviciului judeţean şi de la lucrǎtorii arhivei, date şi informaţii privind 

managementul instituţional şi arhivistic braşovean. 

Pe lângǎ lucrǎrile ştiinţifice româneşti şi strǎine, din domeniile arhivisticii şi al 

managementului au fost consultate numeroase resurse web. Împreunǎ, acestea constituie baza 

teoreticǎ a lucrǎrii. 

Contribuţia pe care o socotim originalǎ, la reorganizarea arhivelor româneşti –

modelul de gestionare a documentelor propus, constituie partea aplicativǎ a lucrǎrii de faţǎ.    

Tema prezintă, aşadar, interes, prin actualitatea şi interdisciplinaritatea ei, în măsura 

în care conturează imaginea actuală a arhivelor braşovene (imagine, in parvo, a arhivelor 

româneşti) şi oferă o soluţie de modernizare a circuitului documentelor, în interiorul 

instituţiilor publice, cu aplicaţie asupra celor ale administraţiei locale, prin informatizare. 

Aparatul bibliografic şi notele de subsol sunt concepute potrivit standardelor în 

vigoare: ISO 690/1996, SR ISO 690-2/1999 şi STAS 8660-82.  

 

CAPITOLUL I: Arhivele, parte esenţială a patrimoniului cultural -  aspecte 

conceptuale şi teoretice 

 

 Obiceiul de a imortaliza, într-un mod sau altul, evenimentele şi situaţiile emblematice, 

petrecute de-a lungul timpului este în natura umană, „ab ipsius mundi origine”
1
. Toate 

colectivităţile şi comunităţile – popoare, state, grupuri sociale, etnice, religioase - s-au 

constituit pornind de la o bază comună, reprezentată de datele istorice conservate. Cele care 

au produs dintotdeauna instrumente dedicate conservării memoriei colective au fost 

societăţile organizate, care au inventat cu acest scop arhivele.     

                                                             
1 Afirmaţia că omenirea a fost preocupată, „de la originea lumii”, de conservarea memoriei colective aparţine lui 

Balthasaris Bonifacio (1584-1659), unul dintre cei dintâi arhivişti, erudit, poet, jurist şi episcop italian, autor al  

lucrării De archivis liber singularis,Veneţia, 1632 (cap.II : Quando instituta sint archivi), editată şi comentată 

de SANDRI, L. În Notizie degli Archivi di Stato . X/3. 1950, p. 95-111. 
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 Evoluţia arhivelor a fost influenţată de doctrinele politice şi juridice care s-au impus 

la un moment dat; ca instituţii, arhivele au fost subordonate mereu statului sau autorităţilor 

cărora le-au aparţinut, dar s-au definit şi se definesc prin raportare la alte structuri 

infodocumentare, biblioteci şi muzee. Materialele utilizate pentru păstrarea informaţiei le-au 

influenţat, de asemenea, evoluţia: de la descoperirea hârtiei, structurile infodocumentare de 

tip arhivistic şi-au îmbogăţit constant fondurile şi colecţiile; sub ochii noştri, acestea cresc 

exponenţial prin implementarea tehnologiei, a fotoreproducerilor, a înregistrărilor media şi a 

informaticii. 

 Lumea arhivelor este astăzi marcată de multe şi profunde transformări – conceptuale, 

organizatorice, tehnice – care au generat probleme noi sau le-au amplificat pe cele vechi.  

 Dacă teoreticianul italian Leopold Sandri se întreba, în anii 60, care ar fi rostul unei 

istorii a arhivelor, ajungând la concluzia că aceasta nu trebuie înţeleasă ca naraţiune a 

preocupărilor istorice ale uneia sau alteia dintre instituţiile de conservare sau ale unuia sau 

altuia dintre fondurile arhivistice, ci ca „o istorie de largă respiraţie care oglindeşte raportul 

dintre arhive şi stat”
2
, patru decenii mai târziu, specialistul francez Paul Delsalle scria că, 

atunci când se face o istorie a acestui domeniu, problema este alta: „nodul gordian al unei 

istorii (...) este semnificaţia foarte variabilă dată cuvântului arhivă, în funcţie de civilizaţie şi 

de ţară”
3
.  

 Referitor la problemele de ordin conceptual, specialiştii nu au clarificat încă, pe 

deplin, conţinutul semantic al termenului arhivă. Acesta se află în preajma conceptelor de  

bibliotecă şi muzeu, dar stârneşte controverse şi  prin propriile semnificaţii, de aceea capitolul 

I se ocupǎ, în primul rând, de volutele lui.    

 Pe lângǎ noţiunea de arhivǎ sunt supuse unei analize amǎnunţite, diacronic, dar şi din 

punctul de vedere al legislaţiei româneşti şi europene, noţiuni precum fond arhivistic şi  

document. Conceptul de fond arhivistic, în special a înregistrat resemantizări, în ceea ce 

priveşte arhivistica românească, având în vedere schimbările de orânduire prin care a trecut 

România în secolul XX, aflându-se când sub influenţă franceză, când sub influenţă sovietică 

şi încercând acum să adopte standardele europene. 

 Arhivistica însǎşi a dobândit astăzi, pe lângă statutul de ştiinţă auxiliară a istoriei, pe 

acela de ştiinţă a informării şi experimentează rapid o paletă largă de teorii, metode şi tehnici, 

venind adesea dinspre alte domenii, cu care părea că nu are nicio legătură – precum 

                                                             
2 SANDRI, L.. Archivi di Stato. În Enciclopedia del Diritto. II. Milano: Giffré. 1958, p.1001-19. 
3 DELSALLE, P. Une histoire de l’archivistique. Quebec: Presse de l‟Université du Quebec. 2000, p.11. 
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informatica şi managementul, ceea ce o aduce în actualitatea imediată şi în aria de interes a 

cercetǎtorilor.               

 Aşadar, problema limpezirii conceptelor nu este nouă în lumea specialiştilor acestor 

structuri infodocumentare, oglindindu-se cu insistenţă în literatura de specialitate
4
. 

  Capitolul surprinde în detaliu aceste căutări, în direcţia fundamentării conceptuale, 

teoretice şi legislative a domeniului arhivelor care, paradoxal şi în ciuda vechimii lor, îşi 

caută încă identitatea.   

 

CAPITOLUL II: Aplicaţii ale principiilor de management instituţional în domeniul 

arhivelor 

 

 Conceptul de management, mult vehiculat în ultima vreme, ajungând chiar să se 

banalizeze, cu sensul larg  de conducere, se referǎ la o ştiinţǎ, dupǎ unii, inexactă dar care, ca 

orice ştiinţǎ se dezvoltă permanent, pe bazǎ de speculaţie şi ipotezǎ. Despre aceasta se poate 

spune că îşi găseşte aplicaţie în toate domeniile vieţii economice şi sociale, inclusiv în cel al 

instituţiilor administraţiei publice, respectiv în arhive
5
. 

 Definiţiile date managementului de specialişti de pe întreg mapamondul sunt 

numeroase. O posibilă sinteză a acestora, de la care  porneşte cercetarea modului în care 

principiile de management se aplică instituţiei publice, în consecinţă şi arhivelor,  este 

definiţia formulată de Hitt, Middlemist şi Mathis: „managementul reprezintă integrarea şi 

coordonarea eficace şi eficientă a resurselor în scopul atingerii obiectivelor dorite”
6
. 

 Din această definiţie se desprind alte două concepte de mare importanţă  care sunt 

cheia setului de principii  ale managementului, eficienţa şi eficacitatea, al căror conţinut a 

fost detaliat de Peter Druker
7
: eficienţa presupune o analiză a modului în care resursele au 

fost valorificate iar eficacitatea se referă la modul în care sunt atinse obiectivele propuse; 

eficienţa presupune a face lucrurile bine, eficacitatea presupune a stabili cele mai adecvate 

obiective şi a face acele lucruri care sunt necesare pentru realizarea acestora. Dacă şi cum 

                                                             
4 Site-ul ANR (www.arhivelenationale.ro) va găzdui o rubrică referitoare la controversele terminologice din 

domeniu, propusă de Bogdan-Florin Popovici,  de la SJAN Braşov. 
5 În opinia lui Ion Stoica, exprimând întocmai realitatea momentului “cercetarea managementului 

infodocumentar modern este mai mult decât o obligaţie a cercetării specializate. Nu poate fi realizată eficient din 
afara sistemului şi nu se mai poate întemeia, ca până acum, pe schemele managementului economic”. 

 (***Studii de Bibliologie şi Ştiinţa informării, vol. 6-2002 [online]. Disponibil pe Internet: 

ebooks.unibuc.ro./ŞtiinţeCOM/biblioteconomie/index.htm.2004. cap. “Numai cercetarea salvează”) .  
6ANTONOAIE, N. apud ALBU, R. Introducere în managementul resurselor umane. Curs DPPD al 

Universităţii „Transilvania”. Braşov: 2005, p. 5. 
7 DRUKER, P. Inovaţia şi sistemul antreprenorial. Bucureşti: Editura Enciclopedică. 1993, p.24. 

http://www.arhivelenationale.ro/
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sunt atinse aceste deziderate, eficienţa şi eficacitatea, în arhive, este astăzi o preocupare 

autentică a managerilor români şi străini
8
. Rezultă, aşadar, că managementul este unul al 

resurselor. Acestea, umane, materiale, financiare au generat teorii de management distincte în 

interiorul domeniului. Cheia procesului de management o reprezintă, cu certitudine, cele 

umane.    

 În plus, în ultimii 50 de ani s-a impus, în domeniul studiilor de specialitate, conceptul 

de management strategic, ale cărui reguli sunt aplicabile în toate celelalte ramuri ale 

managementului. Apărut în America, în preajma Primului Război Mondial, managementul 

strategic reprezintă o treaptă distinctă a dezvoltării calitative a managementului, treaptă în 

care se reflectă „modificările actuale ale concepţiei holistice privind relaţia mediu-organizaţie 

şi a influenţei acesteia asupra teoriei managementului”
9
. Fără management strategic pare tot 

mai greu de conceput succesul unei firme sau instituţii, publice sau private. 

 Din perspectiva managementului, arhivele româneşti, ca toate instituţiile publice fac 

eforturi pentru calitate şi modernizare, implementând treptat regulile managementului 

strategic în toate domeniile, mai ales în cel al resurselor umane. A manageria instituţional o 

arhivă înseamnă a desfăşura o activitate socială, cu specificul ei. 

 Se vorbeşte şi despre TQM (Total  Quality Management/ Managementul Calităţii 

Totale), care ar trebui practicat acolo unde lucrurile nu evoluează în ritmul şi în direcţia 

potrivite şi care mizează în esenţă pe factorul uman, considerat garanţie a reuşitei. 

 Totuşi, nu trebuie uitat că, în mare măsură, problema instituţiilor publice este de 

natură financiară, managementul devenind uneori, pentru cei aflaţi la conducerea instituţiilor 

respective, o artă a menţinerii acestor instituţii pe „linia de plutire” (s-a spus că 

managementul se află, în general, între ştiinţă şi artă, cele două laturi ale sale fiind teoretizate 

de cercetători
10

. 

 Este de observat, de asemenea, că instituţiile publice, socotite organizaţii non-profit  

nu beneficiază de un număr de studii şi cercetări la fel de mare ca firmele private, considerate 

„motorul” economiei de piaţă. Practicienii şi teoreticienii s-au concentrat asupra eficientizării 

organizaţiilor de tip firmă  pentru că urmărirea performanţelor de natură economică este mai 

                                                             
8 În capitolul “Funcţia bibliotecii publice în societatea contemporană” , vol. Studii de bibliologie şi Ştiinţa 
Informării, op.cit., prof. Mircea Regneală aprecia că “Trebuie vegheat ca un număr suficient de profesionişti să 

cunoască situaţia globală a serviciilor de bibliotecă şi de informare şi tendinţele actuale ale evoluţiei situaţiei pe 

teren”, câtă vreme infrastructura noii societăţi a informaţiei presupune “infrastructură tehnică, reţea de servicii 

de informare, infrastructură socială şi servicii interactive”.   
9 BǍCANU, B. Management strategic. Bucureşti: Editura Teora. 1997, p. 15. 
10 NICA, P. et al. Managementul firmei. Chişinău: Editura Condor. 1994, p. 35. 
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facilă decât a celor de natură socială şi pentru că majoritatea firmelor private nu prezintă 

interferenţe cu politicul, care le poate modifica semnificativ „raţionalitatea economică”
11

. 

 Aşadar, în urma demersului din acest capitol, se detaşează ideea că este necesară 

cunoaşterea de către managerii arhivelor, a principalelor elemente ale managementului 

general, începând cu principiile managementului public, pe care le-am prezentat şi adaptat la 

organizaţiile publice tip arhivă, ţinând cont permanent de faptul că, instituţional, arhivele 

aparţin administraţiei publice.  

 Managementul resurselor umane şi TQM sunt soluţiile propuse pentru realizarea 

sincronizării arhivelor româneşti, ca instituţii, cu cele europene, pornind de la modelele 

construite pentru biblioteci de Robert S. Martin şi Irene Owens.   

 

   CAPITOLUL III: Imaginea actuală a arhivelor braşovene – SJAN Braşov 

 

Structurile arhivistice din Braşov sunt reprezentate relevant de Serviciul  Judeţean al 

Arhivelor Naţionale (SJAN), instituţie publică aparţinând Ministerului Administraţiei şi 

Internelor şi care gestionează Fondul Arhivistic Naţional pe teritoriul judeţului Braşov, în 

baza Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996.  

Atribuţiile acestuia nu diferă de ale celorlalte servicii judeţene, în condiţiile unui 

management centralizat – structura organizaţională a Arhivelor Naţionale ale României, 

organigrama  şi compartimentele sunt aceleaşi, la scară mică, în funcţie de necesităţile de 

personal ale fiecărei filiale judeţene - aşadar sunt relevante în realizarea unei radiografii a 

managementului documentelor şi instituţional.  

SJAN Braşov coordonează, îndrumă şi controlează activităţile specifice de arhivă la 

toţi creatorii şi deţinătorii şi urmăresc constituirea, evidenţa, selecţionarea şi valorificarea 

documentelor deţinute, conform legislaţiei arhivistice actuale.  

De asemenea, fiind „un mare deţinător de documente arhivistice (10.000 m.l. poliţă-

raft), aceasta, asigură valorificarea documentelor din depozitele proprii, prin eliberarea de 

cópii sau extrase după documentele de stare civilă, de şcolarizare, de vechime în câmpul 

muncii, de drepturi patrimoniale sau de acte juridice”
12

. Prin sala de studiu, SJAN Braşov 

facilitează cercetarea documentelor de către istorici, studenţi şi alte categorii de beneficiari, 

                                                             
11

 BǍCANU B. Organizaţia publică: teorie şi management. Iaşi: Editura Polirom. 2008, p.26. 
12  *** Filiala Arhivelor Statului. Judeţul Braşov .Broşură editată de Direcţia Arhivelor Statului din R.S.R. 
Braşov:1979, p. 8. 

 

Mota
Highlight



14 

 

punându-le la dispoziţie şi fondul bogatei biblioteci documentare, care conţine publicaţii de 

specialitate şi lucrări istorice numeroase (aproximativ 70.000 de volume). 

Arhiva Braşovului este una dintre cele mai vechi instituţii din oraş; a fost atestată 

prima dată în 1476, ceea ce îi conferă întâietate în faţa altor structuri infodocumentare 

asemănătoare şi conduce la necesitatea studierii cu prioritate a ceea ce o face reprezentativă, 

în privinţa managementului instituţional şi arhivistic (fonduri şi colecţii, cataloage, bibliotecă, 

activităţi specifice).  

Activităţile SJAN Braşov, semnificative pentru implicarea sa în viaţa ştiinţifică şi 

culturală a oraşului, dar şi pe plan naţional sunt: realizarea de publicaţii proprii, cataloage şi 

ediţii de documente, organizarea de expoziţii, proprii şi în colaborare cu celelalte instituţii 

culturale - Muzeul de Istorie, Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” ş.a., participarea la 

acţiuni culturale, simpozioane, emisiuni radio, TV, susţinerea unor lecţii şi vizite pentru elevi 

şi studenţi, publicarea de studii şi articole în publicaţii de specialitate şi în presă. 

Ca dotare, arhiva are laborator de microfilmare, atelier de legătorie şi atelier de 

restaurare de documente.                            

În timp, arhiva Braşovului a  funcţionat sub diverse denumiri: din 1930 s-a numit 

Arhiva Istorică a Municipiului Braşov, din 1939 - Direcţia Regională a Arhivelor Statului, 

aflată în subordinea Ministerului Învăţământului, din 1951 a trecut la Ministerul de Interne ca 

Serviciu Regional, pentru ca, din 1969, să devină Filiala Judeţeană Braşov a Arhivelor 

Statului. Denumirea de Direcţia Judeţeană Braşov a Arhivelor Naţionale a primit-o în baza 

legii 16/96 din 1996, pentru ca, din 25 noiembrie 2009, să se numească Serviciu Judeţean. 

Din 1878 a funcţionat în Casa Sfatului, iar din 1923 a fost mutată în Bastionul 

Fierarilor, pe strada George Bariţiu nr. 34 (acolo unde se află şi astăzi). În aprilie 2011 se 

amenajează un depozit pe strada Turnului, într-o fostă hală a uzinei „Tractorul”, suficient de 

încăpătoare pentru numărul mare de documente ale serviciului. 

Imaginea actuală a arhivelor braşovene este sinonimă cu imaginea SJAN Braşov, ca 

instituţie a administraţiei publice locale, în relaţie cu alte instituţii ale acesteia, creatoare şi 

deţinătoare de documente şi întâmpinând aceleaşi probleme. Instituţia este prezentată 

diacronic, pentru că o conturare doar din perspectiva prezentului nu poate fi suficientă pentru 

a întelege rostul şi importanţa arhivei, ca păstrătoare a memoriei colective.  

Cercetarea modului în care Serviciul Judeţean Braşov al Arhivelor Naţionale în raport 

cu creatorii de arhivă din Braşov au evoluat, de-a lungul timpului, urmată de radiografierea 

prezentului  oferă in parvo, imaginea arhivisticii româneşti. Arhivele braşovene au un grad de 
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reprezentativitate sporit, prin vechimea, numărul şi valoarea fondurilor şi colecţiilor şi prin 

modul în care sunt puse în practică principiile managementului arhivistic şi instituţional, 

impus de apartenenţa arhivelor la structurile Ministerului Afacerilor Interne şi de sistemul 

conducerii unice şi centralizate, specific instituţiilor administraţiei publice de acest fel.  

După cum am constatat, SJAN Braşov conservă istoria spaţiului românesc, deţinând 

documente precum Scrisoarea negustorului Neacşu din Cîmpulung către judele Hans 

Benkner,  în care îl avertiza de sosirea turcilor, primul document în limba română care s-a 

păstrat (1521) dar şi dovezi ale superiorităţii oraşului-cetate, din punct de vedere economic şi 

comercial, asupra altor oraşe cu istorie asemănătoare, din Transilvania.  

Modul în care se realizează conservarea istoriei, a fondurilor şi colecţiilor preţioase 

este încă sub semnul deficienţelor din sistem, al lipsurilor financiare şi al lipsei de personal – 

uneori necesitând perfecţionare, în scopul adaptării la imperativele momentului, de 

informatizare şi asigurare a unui suport logistic adecvat.  

Totuşi, se observă că eforturile făcute în ultima vreme în direcţia găsirii celor mai 

bune soluţii manageriale pentru eficienţă şi eficientizare, prin restructurare, prin dobândirea 

flexibilităţii şi mobilităţii personalului, prin perfecţionarea şi motivarea lui corespunzătoare – 

principii ale managementului public modern, perfect aplicabile arhivelor – s-au îndeplinit 

premisele progresului în domeniu.     

 

CAPITOLUL IV: Un nou model de gestionare a documentelor pentru creatorii 

de arhivă 

 

Dacă, pe de o parte, instituţiile (organizaţiile) din administraţia publică – implicit 

instituţia arhivelor, în sine - conştientizează adesea că documentele se află în dezordine şi 

înţeleg efectele negative pe care această stare le produce, pe de altă parte întâmpină mari 

dificultăţi în organizarea documentelor. 

De cele mai multe ori, chestiunea complexă a gestionării lor este redusă la simpla 

nevoie de informatizare a serviciului de protocol. În realitate, această informatizare, dacă este 

făcută respectând regulile arhivistice şi cerinţele de natură juridică
13

 îmbunătăţeşte 

gestionarea protocolului, dar nu rezolvă problema organizării documentelor. În plus, 

informaţiile care se pot extrage din registrul de protocol, chiar şi informatizat, sunt minime 

                                                             
13 ROMITI, A. Le principali sentenze sul protocollo delle pubbliche amministrazioni: casistica, commento e 

note sentenza per sentenza. Viareggio: 1995, p. 41-45. 
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faţă de cele necesare directorilor şi responsabililor cu procedurile administrative pentru 

desfăşurarea eficientă a sarcinilor care le revin în conformitate cu legea.  

O corectă gestionare a documentelor ar trebui să prevadă diferite instrumente în 

măsură să garanteze controlul acestor informaţii. Este clar că un sistem raţional necesită o 

abordare globală. Cerinţele arhivelor trebuie examinate împreună cu nevoia de eficienţă 

şi transparenţă a activităţii administrative, iar introducerea noilor tehnologii trebuie 

precedată de o revizuire a capacităţilor organizatorice şi a procedurilor administrative. 

Este necesară, deci, o intervenţie destinată realizării unui sistem informatic documentar 

integrat propriu-zis, mai degrabă decât informatizării tuturor fazelor de gestionare a 

documentelor. Un proiect de gestionare a documentelor în administraţia publică trebuie, 

deci, să fie împărţit în două momente: crearea modelului şi realizarea sa informatică. 

După trecerea prin mai multe etape intermediare, prezentate amănunţit în lucrare,  s-a 

obţinut următoarea schemă: 
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           Modelul de gestionare a documentelor (v. supra) are patru faze: conturarea contextului 

organizatoric şi inventarierea procedurilor administrative, redefinirea titulaturilor de arhivă, 

organizarea documentelor şi elaborarea unui plan de arhivare, 

       Pentru a realiza acest model este necesară utilizarea masivă a instrumentelor 

informatice. Obiectivul nu este doar informatizarea protocolului sau gestionarea cu ajutorul 

computerului a inventarului arhivistic, ci şi realizarea unui sistem informatic documentar 

propriu-zis, extins la toate fazele ciclului de viaţă al documentelor şi completat cu gestionarea 

procedurilor administrative. 

Modulele software necesare realizării unui sistem informatic documentar care să aibă aceste 

caracteristici sunt trei: 

Modulul I: structura organizatorică şi procedurile administrative 

Modulul II: gestionarea documentelor 

Modulul III: gestionarea procedurilor administrative 

Cadrul tehnologic care, în momentul actual, pare a fi cel mai indicat în vederea 

realizării sistemului informatic documentar proiectat, poate fi rezumat la următoarele 

elemente: 

A.Interconectarea sistemelor în reţea 

B.Adoptarea unei arhitecturi de tip client/server 

C.Utilizarea de staţii de lucru în sistem Windows 

D.Utilizarea unei baze de date relaţionale pentru gestionarea datelor 

Necesitatea urmăririi pe computer a evoluţiei fluxurilor documentare şi a procedurilor 

administrative face necesară difuzarea capilară a terminalelor în interiorul instituţiei.  

Soluţia cea mai eficientă pentru realizarea unor astfel de complexe tehnologice este 

activarea unei reţele locale, extinsă în toate unităţile organizatorice ale instituţiei, care leagă 

între ele sistemele şi staţiile de lucru disponibile. Ca tip de reţea este de preferat Ethernetul, 

întrucât este cea mai răspândită, iar ca protocol Tcp/ip, deoarece reprezintă deja un „standard 

de facto” utilizat şi în reţeaua internaţională Internet. 

Prin interconectarea sistemelor în reţea, este posibilă dezvoltarea unor arhitecturi de 

tip client/server, în care sarcina de elaborare a unei aplicaţii se distribuie între staţiile de 

lucru-client şi sistemele server specializate în furnizarea de servicii. 

Pe de altă parte, discurile optice sunt unităţile de memorare care pot conţine mari 

cantităţi de date, pe care le păstrează timp foarte îndelungat fără a le altera. 
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Utilizarea discului optic în gestionarea documentelor poate avea ca scop realizarea a 

două obiective distincte: păstrarea documentelor în format digital şi reducerea volumului 

fluxurilor de documente. 

Posibilitatea utilizării discului optic pentru păstrarea permanentă a documentelor, ca 

substitut al suportului de hârtie, este prevăzută uneori, în mod explicit în legislaţiile ţărilor 

europene, precum Italia. La aliniatul 15 al art.2 din Legea 537/93, a acestei ţări se precizează 

că: 

Obligativitatea de păstrare şi de prezentare a documentelor, în scopuri 

administrative şi probatorii, prevăzute de legislaţia în vigoare, se consideră îndeplinită şi 

dacă este realizată cu ajutorul discului optic, cu condiţia ca procedurile utilizate să fie în 

conformitate cu regulile tehnice impuse de Autoritatea pentru Informatică în Administraţia 

Publică (AIPA)”
14

. 

 Aceste reguli tehnice au fost publicate din septembrie 1994 şi stabilesc faptul că, 

pentru păstrarea documentelor în format digital trebuie utilizate suporturi optice de tip CD-R 

şi tehnologii Worm fizic nereinscripţionabile. Ele precizează de asemenea standardele 

tehnologice de referinţă şi definesc anumite proceduri care trebuie urmate pentru a garanta 

siguranţa păstrării şi găsirii informaţiilor. 

În ciuda unor ample şi bine articulate complexe de norme, existente uneori, în 

legislaţia unor ţări europene, în  momentul actual nu pare posibilă utilizarea discului optic în 

locul suportului de hârtie în vederea conservării permanente a documentelor; aceasta din mai 

multe motive
15

: 

Directivele tehnice nu sunt întotdeauna aplicabile, în primul rând, deoarece 

standardizarea exasperantă se loveşte de o tehnologie în puternică evoluţie; în al doilea rând, 

pentru că sunt amânate soluţionările unor probleme de maximă urgenţă, cum ar fi arhivarea 

documentelor în culori, arhivarea documentelor în format electronic şi prelucrarea 

documentelor în alt format decât A4; în ultimul rând, pentru că unele proceduri sunt greu de 

aplicat şi necesită formularea unor acorduri la nivel internaţional între producătorii de 

suporturi optice. 

Pentru a asigura, peste mulţi ani, citirea unui document arhivat pe suport digital pe 

disc optic şi reproducerea lui în forma care i-a fost dată de către autor, trebuie păstrat nu doar 

                                                             
14

PIGLIAPOCO, S.  La gestione dei documenti nelle publiche amministrazioni – un  modello informatizato. 

Rimini: Magioli Editore. 1996 (trad. Mihaela Constantin), p.103.  
15Ibidem, p. 103-104.  
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suportul optic, ci şi software-ul cu care a fost scris documentul, sistemul de operare care 

permite executarea acelui software şi hardware-ul care permite funcţionarea tuturor
16

. 

Având în vedere înaltul grad de perisabilitate al tehnologiilor, pentru a păstra 

documentele în format digital pe memorii optice, garantând în decursul anilor posibilitatea de 

a fi reproduse şi consultate, trebuie reactualizate în permanenţă instrumentele hardware şi 

software utilizate, cu mari costuri, astfel încât păstrarea materialului tipărit nu este doar mai 

sigură, ci şi mai convenabilă. 

Problema păstrării documentelor a devenit o problemă de nivel mondial, la fel cu cea 

a definirii standardelor tehnologice. De aceea este logic să se ajungă la soluţii găsite în sediile 

internaţionale abilitate, astfel încât să se uniformizeze modalităţile de păstrare a materialului 

documentar de către toate statele. 

Dacă renunţăm la ipoteza păstrării documentelor în format digital, distrugând 

originalele tipărite, ne putem gândi la utilizarea discului optic pentru a reduce volumul 

fluxurilor de documente care îngreunează munca unităţilor organizatorice ale unei 

administraţii publice. Astfel poate deveni mai uşoară consultarea arhivelor. 

În acest scop, sunt disponibile două tipuri de aplicaţii: COLD (Computer Output to 

Laser Disc) şi IMAGE. Aplicaţiile COLD sunt destinate memorării pe discuri optice a 

documentelor electronice create cu ajutorul computerului, cele IMAGE fac transferul pe 

suport optic al documentelor tipărite recepţionate prin scanner sau cameră foto în format de 

imagine (bit map)
17

. 

Teoretic, prin folosirea combinată a acestor două aplicaţii, ne-am putea gândi la 

înlocuirea documentelor tipărite cu imaginile lor electronice; la arhivarea originalelor tipărite 

imediat după realizarea operaţiunilor de protocol şi clasificarea lor, trimiţând birourilor copia 

lor electronică; la formarea de dosare şi documente electronice produse de birouri în timpul 

desfăşurării activităţilor lor; la memorarea dosarelor electronice pe discuri optice fizic 

nereinscripţionabile şi legate în reţea spre consultare. 

Avantajele ar fi: 

 arhivarea imediată a documentelor tipărite după protocol şi după clasificarea lor; 

 posibilitatea ca documentele şi dosarele să fie consultate de la orice terminal 

abilitat şi conectat la reţea; 

                                                             
16 ROTHENBERG , J. La conservazione dei documenti digitali. În Le Scienze, XXVIII. 1995, p. 16-21. 
17

GAMBETTA, V. Gestione elettronica dei documenti: le funzionalità di archiviazione & ricerca non sono 

stesse per tutti i documenti. În I*GED: informazioni sulla gestione elettronica dei documenti, IV (1995), 4, p.4. 
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 posibilitatea de a reproduce documentele în format original, fără acces la arhivă şi 

scoaterea dosarelor tipărite. 

În practică însă, realizarea acestui tipar implică nu puţine dificultăţi de natură 

tehnologică şi organizatorică: 

Biroul de protocol şi arhivă, dacă pe lângă efectuarea înregistrărilor datelor de 

identificare a documentelor, trebuie să le mai şi scaneze, pierde mai mult timp pentru 

îndeplinirea activităţilor sale, încetinind în consecinţă acţiunea administrativă a instituţiei. 

Necesitatea scanării anexelor la documente şi a celor în alt format decât A4, pe de o 

parte, implică achiziţionarea unor instrumente informatice costisitoare şi nu uşor de folosit, 

iar pe de altă parte, produc o mărire a timpilor de lucru ai biroului de protocol şi arhivă. Pe de 

altă parte, trimiterea către birouri a unor documente în format electronic şi a altora pe suport 

de hârtie înseamnă bulversarea oricărui tipar de gestiune a documentelor. 

Pentru înlocuirea fasciculelor tipărite cu fascicule electronice, trebuie scanate toate 

documentele tipărite trimise şi primite de instituţie, şi asocierea acestor imagini cu 

documentele electronice elaborate de birouri pe parcursul derulării speţelor. Ipoteza că 

birourile elaborează documentele în format electronic îşi are bazele în lege, în care se 

stabileşte că actele administrative adoptate de toate administraţiile publice sunt de regulă 

redactate cu ajutorul sistemelor informatice autorizate. În realitate, acest lucru nu este atât de 

simplu. Mai întâi de toate, pentru că nivelul de informatizare atins în administraţia publică nu 

este foarte ridicat, de aceea majoritatea documentelor redactate de unităţile organizatorice fie 

sunt realizate pe sisteme informatice care nu sunt legate între ele, fie sunt elaborate pe suport 

de hârtie; în al doilea rând, deoarece, în baza regulilor arhivistice, în dosare trebuie păstrate 

nu doar actele primite şi minutele celor expediate, ci şi memoriile şi studiile referitoare la 

speţele tratate, care nu sunt întotdeauna disponibile în format electronic. 

Înlocuirea dosarului tipărit cu fişierul electronic ar produce modificări radicale în 

modul de lucru al administraţiei publice, până într-acolo încât ar trebui redefinite toate 

procedurile administrative. Nu s-ar şti, de exemplu, unde trebuie să semneze responsabilii 

administrativi şi unde trebuie notate stadiile de progres al speţelor. 

Majoritatea software-urilor de gestionarea electronică a documentelor cu ajutorul 

discului optic, disponibile în momentul actual pe piaţă, sunt create pentru a rezolva 

problemele firmelor private, ale institutelor de creditare şi ale asigurărilor, mai degrabă decât 

pe cele din sectorul public. 
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Tehnologia necesară pentru gestionarea electronică a documentelor cu ajutorul 

discului optic este destul de costisitoare. Sunt necesare, pe lângă sistemele de administrare a 

reţelei şi a datelor, sisteme Worm server pentru memorarea pe discuri optice a documentelor 

electronice şi a imaginilor de pe documentele tipărite, sisteme Printer server pentru 

reproducerea pe hârtie, în format original, a documentelor înregistrate pe memoriile optice, 

workstation-urile pentru scanarea imaginilor din documentele tipărite. Acestea vor trebui 

distribuite în birouri în număr suficient pentru a permite înregistrarea documentelor pe discuri 

optice şi pentru a se evita încetinirea, prin această operaţiune, a activităţii administrative a 

instituţiei. 

Documentele care ajung la biroul de protocol sunt diferite atât prin formă, cât şi prin 

conţinut, de aceea este dificil, dacă nu chiar imposibil de automatizat procesul de scanare a 

documentelor şi de înregistrare în protocol a datelor lor de identificare. 

În lumina acestor consideraţii, rezultă faptul că introducerea în arhivele din 

administraţia publică a tehnologiilor noi, în vederea gestionării documentelor, trebuie făcută 

în mod treptat, planificat şi în nici un caz înaintea organizării fluxurilor de documente şi a 

redefinirii procedurilor administrative. 

Nevoile de reorganizare şi de informatizare în scopul eficientizării, a arhivelor din 

instituţiile statului, în special ale aministraţiei publice sunt evidente – cu condiţia depăşirii 

dificultăţilor financiare, logistice şi tehnologice ale momentului - iar aplicarea unui nou 

model de sistem infodocumentar devine, în zilele noastre imperios necesară. 

Reorganizarea, ţinând cont de ierarhii, responsabilităţi, proceduri şi subproceduri, 

ilustrată prin scheme în acest capitol ar putea avea efecte imediate, benefice atât furnizorilor 

şi utilizatorilor. 

Informatizarea, deziderat vechi al arhivelor româneşti ar putea începe cu sistemul 

modular propus, a cărui funcţionalitate s-ar verifica prin rapiditatea rezolvării diferitelor 

situaţii de blocaj care apar frecvent, datoritǎ avalanşei de solicitǎri adresate acestora din 

partea cetǎţenilor. 

 

             CONCLUZII FINALE 

 

Cercetarea arhivelor braşovene, din punctul de vedere al managementului - arhivistic 

şi instituţional s-a concretizat şi a dobândit relevanţă în raport cu evidenţierea fundamentelor 

teoretice ale domeniului  arhivisticii şi managementului, cu trecerea în revistă a legislaţiei 
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europene şi româneşti care reglementează activitatea arhivelor şi cu imaginea de ansamblu a 

ANR, la momentul actual. 

S-a dovedit că centralizarea din sistem face ca, la nivel local să se respecte în totalitate 

regulile impuse la nivel central, ceea ce este favorabil – cu anumite limite, activităţii SJAN 

Braşov şi mai puţin favorabil cercetării de faţă. Deşi au ieşit de sub tirania secretului, arhivele 

au reţineri faţă de cercetătorii care nu sunt istorici şi care nu solicită, spre documentare, vechi 

materiale de arhivă despre istoria Braşovului, ci documente despre managementul 

instituţional. Astfel, în această privinţă, rămân ca surse de referinţă informaţiile  oferite de 

ANR, în special prin rapoartele anuale 2007 şi 2008 şi confirmarea din partea reprezentanţilor 

Arhivelor Naţionale la nivel local, că nu sunt diferenţe de esenţă între activitatea din teritoriu 

şi cea de la centru. 

Din demersul ştiinţific al  capitolului I se despinde concluzia că, în ciuda vechimii 

arhivelor şi a teoriilor despre arhive, pe plan european sunt încă noţiuni aflate în dezbaterea 

specialiştilor şi concepte parţial elucidate care necesită alcătuirea unui dicţionar valabil 

pentru întreaga comunitate arhivistică europeană – o contribuţie  în acest sens venind din 

partea SJAN Braşov prin arhivistul Bogdan-Florin Popovici.  

S-a observat că, în România, problema definirii conceptelor  a fost complicată de o 

istorie aparte, care a presupus trecerea de la o orânduire la alta, de două ori într-un secol. 

Definiţiile de influenţă franceză sau italiană au fost înlocuite de cel de influenţă sovietică 

pentru ca, după mai puţin de 50 de ani de la impunerea acestora să fie necesară o revenire şi o 

racordare rapidă a teoriei şi practicii din arhivele româneşti la ceea ce acumulase, între timp, 

Europa.  

Legislaţia specifică domeniului arhivelor a fost prezentată diacronic, în aspectele ei 

cel mai relevante şi din  perspectiva controverselor pe care le naşte astăzi legea arhivelor. 

Aceste controverse prelungite la care iau parte specialişti în arhivistică, legiuitori şi oameni 

politici demonstrează importanţa capitală pe care o au arhivele, ale căror fonduri trebuie să 

ajute statul de drept în apărarea intereselor lui legitime.  

S-a constatat, de asemenea că, pe fundalul complicat al progreselor pe care le fac 

ştiinţa şi noile tehnologii şi al proliferării materialelor arhivistice se impune cu necesitate 

informatizarea - în arhivele româneşti, în general, şi în cele ale Braşovului, în special. 

Utilizarea, în practica arhivistică, a mijloacelor puse la îndemână de informatică trebuie sa 

meargă în paralel cu rezolvarea confruntărilor teoretice din interiorul domeniului, cu 
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eforturile la scară europeană de definire şi impunere a unor noi standarde ale descrierii 

arhivistice şi cu conceperea şi promovarea unei legislaţii corespunzătoare. 

Din capitolul al II-lea reiese faptul că managementul, cu regulile sale, adaptate 

instituţiei arhivistice - ca organizaţie aparţinând administraţiei publice - poate rezolva o serie 

de probleme pe care  arhivele româneşti le întâmpină. Pentru a satisface principiul eficienţei 

şi eficacităţii se cuvin aplicate regulile managementului strategic şi cele ale managementului 

resurselor umane, dezideratul fiind un management al calităţii totale.  

S-a observat că instituţiile publice, ca organizaţii non-profit nu se bucură de un număr 

prea mare de studii şi cercetări în domeniul managementului, de aceea s-a realizat în acest 

capitol corelarea dintre principiile generale ale managementului şi cele ale managementului 

public iar rezultatul a fost aplicat la instituţia arhivelor, ca propunere pentru elaborarea 

documentelor manageriale, vizând creşterea calităţii managementului. 

În al doilea rând, au fost trecute în revistă politicile şi strategiile ANR, elementele de 

planificare strategică existente în documentele sale, constatându-se încă o dată că SJAN nu 

face notă discordantă cu ceea ce se întâmplă la nivel central şi că toate evenimentele 

semnificative din activitatea SJAN Braşov şi participările serviciului, prin arhiviştii săi la 

elaborarea de materiale arhivistice şi legislative se oglindesc în documentele manageriale 

centrale.    

Ultima parte a capitolului al doilea conţine două propuneri de eficientizare a 

managementului instituţional arhivistic: accentul pe planificarea strategică (apud Robert S. 

Martin) şi managementul calităţii  totale (apud Irene Owens) cu completări personale. 

Capitolul al III-lea oferă imaginea SJAN Braşov, ca instituţie a administraţiei publice 

locale, diacronic – cu istoria ei şi în prezent - în relaţie cu creatorii de documente şi cu 

cetăţenii. Arhivele braşovului  sunt reprezentative pentru arhivele româneşti, prin vechime şi 

valoare, dar şi prin felul în care s-au confruntat cu avalanşa de fonduri depuse  şi de solicitări 

venite din partea cetăţenilor, în ultimii 20 de ani. Diacronic, arhivele Braşovului au o evoluţie 

îndelungată, începând din 1476, de când au fost atestate documentar pentru prima dată. Ele 

reflectă istoria Braşovului şi a arhivisticii transilvănene, căreia îi datorează un oarecare avans 

faţă de alte filiale româneşti ale arhivelor naţionale.  

Descrierea fondurilor şi colecţiilor reprezentative, la modul general, urmată de o 

descriere-model,  din perspectiva  International Standards of Archival Description  - ISAD 

(G) – evidenţiază strădania arhiviştilor SJAN de a menţine în actualitatea ştiinţifică a 

domeniului,  arhivele braşovene. 
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Sunt subliniate aspectele pozitive ale managementului instituţional local: numărul 

mare de lucrări avizate şi de cercetători la sala de studiu, strădania în direcţia transparenţei şi 

profesionalismului, mijloacele de popularizare a activităţii proprii, alcătuirea de tipizate 

pentru cetăţeni ş.a. Se constată necesitatea ca, în viitorul apropiat, să se producă 

informatizarea în sfera prelucrării arhivistice şi a întregului sistem informativ documentar, să 

se monitorizeze şi actualizeze mai eficient cerinţele cetăţenilor, să se acorde atenţie atragerii 

şi gestionării fondurilor, să se insiste pe colaborarea cu structurile centrale iar resursele 

umane să devină cel mai important obiectiv.        

Procedurile muncii de arhivă sunt prezentate pentru a se vedea că arhivele braşovene 

se încadrează în tiparele domeniului, respectând instrucţiunile şi regulamentele specifice. 

Capitolul al IV-lea reprezintă contribuţia personală în direcţia creării unui model 

infodocumentar pentru arhive, având ca punct de plecare modele oferite de bibliografie (în 

special, cea italiană), ca parte a administraţiei publice şi a sugerării modului în care poate fi 

pus în practică, din punct de vedere informatic. 

S-a pornit de la premiza că instituţiile din administraţia publică sunt conştiente de 

starea de dezordine în care se află adesea documentele şi înţeleg efectele pe care aceasta le 

produce,  iar o corectă gestionare a documentelor ar trebui să prevadă diferite instrumente 

care să garanteze controlul informaţiei. 

Cerinţele arhivelor sunt analizate în raport cu nevoia de eficienţă şi transparenţă a 

activităţii administrative şi se remarcă faptul că introducerea noilor tehnologii trebuie 

precedată de o revizuire a capacităţii organizatorice şi a procedurilor administrative. Este 

necesară o intervenţie destinată realizării unui sistem informativ integrat propriu-zis, mai 

degrabă decât informatizării tuturor fazelor de gestionare a documentelor.  Capitolul oferă 

scheme pentru realizarea modelului şi pentru realizarea lui informatică. 

Aşadar, lucrarea referitoare la managementul structurilor arhivistice din Braşov este o 

radiografie a domeniului, teoretică şi practică, cu contribuţii personale în cele două direcţii, 

cea a managementului arhivistic şi cea a managementului instituţional şi, posibil,  cu 

relevanţă la scară locală şi naţională.    
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stagiului de cercetare doctorală (februarie-aprilie 2010),  ca auditor:  

 

- Conferinţa "Cultura senza barriere", Univ. Padova, Italia, Palazzo del Bo, Aula Magna, feb. 

2010. 

 - Şedinţele “Cercului Filologilor Padovani”, Facultatea de Litere, Padova, feb.-apr. 2010.  

 - Conferinţa Internaţională "The University in the Reinaissance", Univ. Padova, Italia, 

Departam. de anglo-germanistica, Palazzo del Bo, sala Archivio, apr. 2010.  

 

C. Alte institutii din ţară, în afara proiectului de cercetare doctorală EDUCATI - comunicări ş 

participări: 

 

1. "Tradition et modernité dans le management de l archivage de Brasov" - comunicare la 

Colocviul Internaţional “Perspective contemporane asupra lumii medievale”, cu tema 

"Conceptul de normă", organizat de Centrul de Studii medievale şi premoderne şi Centrul de 

Limbi Straine LOGOS din Facultatea de Litere Piteşti, 3-5 decembrie 2010. 

 

2.„Archives, Libraries, Museums: Conceptual Clarifications” - comunicare la Conferinţa 

Internaţională de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, BIBLIO 2010, organizată de 

Universitatea „Transilvania” din Braşov, cu tema ,‚Inovare în bibliotecă”,  3-5 iunie 2010.  

 

3.”The Romanian Archives: a History of the Beginnings” - comunicare  la Colocviul 

Internaţional „Perspective contemporane asupra lumii medievale”, Secţiunea “Studii de 
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Istorie si Filosofie”, organizat de Centrul de Limbi străine LOGOS şi Centrul de Studii 

Medievale şi Premoderne din Facultatea de Litere a Universităţii din Piteşti, 4-6 dec. 2009. 

 

4.”Rădăcinile româneşti ale dramaturgiei lui Eugen Ionescu” - comunicare la Simpozionul 

Internaţional „Diaspora culturală românească: paradigme lingvistice, literare şi 

etnofolclorice”, Secţiunea “Literatură”, organizat de Academia Română-filiala Iaşi, Institutul 

de Filologie Română „A. Philippide” şi Asociaţia Culturală „A. Philippide”, Iaşi, 5-7 nov. 

2009.  

 

Participare la Conferinţa Internaţională de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării BIBLIO 

2009, cu tema "Bibliotecile într-o lume în schimbare", organizată de Universitatea 

“Transilvania”, Braşov, 4-5 iunie, 2009.  

 

Participare la Sesiunea de comunicări pe probleme de biblioteconomie PROBIB 2009, 

organizată de Centrul de Studii medievale şi premoderne şi Centrul de Limbi Străine LOGOS 

din Facultatea de Litere, Piteşti, 9-10 aprilie 2009. 

  

 

ALTE REPERE BIOGRAFICE :  

 

- aprilie 2008- participarea la Simpozionul Internaţional Comenius “Apa, miracolul vietii”, 

Oneşti, cu comunicarea “Apa în literatura sadoveniană”. 

-martie 2007- aprilie 2008- director delegat al Colegiului “Nicolae Titulescu”, Braşov.  

- sept. 2008- dobândirea Certificatului de Competenţă Lingvistică la lb. engleză, eliberat de 

Universitatea Transilvania, Braşov 

-sept.2008- admiterea la doctorat, cu tema “Managementul structurilor arhivistice din 

Braşov” - îndrumător, prof. univ. dr. Mircea Regneală, în cadrul Şcolii Doctorale Litere, 

Univ. Bucureşti.  

- 2008- absolvirea cursului postuniversitar de Formare Continuă a Personalului de 

Conducere, în cadrul DFC, Univ. “Transilvania”, Braşov.  

- 2006- 2007- participarea, în calitate de profesor coordonator, la concursul “Braşovul văzut 

de tineri”, organizat de ISJ BV, CJRAE, Primaria Brasov, cu proiectul “Scriitori braşoveni”, 

premiat cu Marele Trofeu la sectiunea “Literatură”.  

- 2004 – obţinerea gradului didactic I cu media 10 (zece), la Universitatea “Transilvania”, 

Braşov.  

-  1999 – obţinerea gradului didactic II, la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti.  

- 1995 – obţinerea gradului didactic “definitiv”, la Facultatea de Litere a Universităţii din 

Bucureşti.  

- 1992, 1 septembrie – profesoară de limba şi literatura română şi limba latină la Grupul 

Scolar ”Tractorul I”, Braşov (în prezent, Colegiul ”Nicolae Titulescu”)  

- 1987/1992 – am urmat cursurile Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii Bucureşti, 

specializare: Limba şi literatura română - limba latină.  
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- 1992 – am obţinut diploma de licenţă cu media 10(zece) – tema lucrării de licenţă: 

“Avatarurile personajului în teatrul absurd al lui Eugen Ionescu”.  

- 1984-1987 - am urmat cursurile Liceului “Unirea” din Braşov, profilul Filologie-Istorie.  

 

APTITUDINI SI COMPETENŢE PERSONALE:  

 

Curs de formare a formatorilor ”Reforma educaţiei în România”, în cadrul Casei Corpului 

Didactic Braşov, 2005. 

- Curs de abilitare curriculară, în cadrul Casei Corpului Didactic Braşov, 2005. 

- Curs de Consiliere şi orientare, CCD Braşov, mai 2007.  

 

- Curs AEL, CCD Braşov, 2008. 

- Curs postuniversitar de Formare Continuă a Personalului de Conducere, în cadrul Univ. 

“Transilvania”, Braşov, mai 2007 - feb. 2008.  

- Curs DeECe, CCD si CNCEIP, 2009.  

- dorinţa de a învăţa permanent, abilităţi de comunicare, empatie, dinamism, capacitate de 

concentrare, leadership, atenţie distributivă, capacitate deosebită de analiză şi sinteză, spirit 

de observaţie dezvoltat, rezistenţă la stres, perseverenţă 

 

Limba maternă: Română  

 

Limbi straine cunoscute:  

Engleza: citit – foarte bine  

             vorbit – mediu  

             scris – mediu  

Franceza: citit – foarte bine  

              vorbit – mediu  

              scris – mediu  

Italiana: citit - bine  

            vorbit - mediu  

 

Aptitudini si competenţe tehnice: Utilizarea PC-ului: Microsoft Office (Word, PowerPoint, 

Publisher), utilizarea copiatorului, a faxului s.a.  
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