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Modul I. Cunoaşterea întocmirii Nomenclatorului arhivistic şi înaintarea lui către 

Arhivele Naţionale 

 

 

               1.1  Întocmirea nomenclatorului arhivistic  
 

 

 Anual, documentele se grupează în dosare, potrivit problemelor şi termenelor de 

păstrare stabilite prin nomenclatorul arhivistic.  

Nomeclatorul dosarelor se întocmeşte de către fiecare creator pentru documentele proprii, 

după modelul din anexa nr. 1 al Legii Arhivelor Naţionale 16/1996.  

 Nomenclatorul se întocmeşte sub forma unui tabel în care se înscriu, pe 

compartimente de muncă, categoriile de documente grupate pe probleme şi termene de 

păstrare.  

 În prima rubrică a nomenclatorului se trec denumirile compartimentelor de muncă, în 

ordinea în care figurează în schema de organizare a creatorului, şi se numerotează cu 

cifre romane.  

 În rubrica a doua se trec subdiviziunile compartimentelor de muncă şi se numerotează 

cu litere majuscule.  

 În rubrica a treia se trece, în rezumat, conţinutul documentelor care constituie dosarul, 

fiecare dosar numerotându-se cu cifre arabe, începând cu numărul 1 la fiecare 

compartiment. În nomenclator se trec şi registrele, cartotecile, condicile şi alte 

materiale preconstiuite. Cifra romană, litera majusculă şi cifra arabă formează 

indicativul dosarului (ex. I.A.1). Acesta poate fi format numai din litera majusculă şi 

cifra arabă (ex. B.4) sau numai din cifra arabă (ex. 2), dacă creatorul are ca părţi 

componente numai compartimente de muncă fără subdiviziuni sau nici compartimente 

de muncă. La înregistrarea documentelor, îndicativul dosarului va fi înscris şi în 

registrul de intrare-ieşire, la rubrica rezervată acestuia, ca şi pe fiecare document în 

parte.  

 În rubrica a patra a nomenclatorului se înscrie termenul de păstrare. Stabilirea lui se 

face ţinându-se seama de legile în vigoare, de importanţa practică pentru activitatea 

creatorului de documente şi, în mod deosebit, de importanţa ştiinţifică a informaţiilor 

pe care le conţin documentele. Aici este cazul documentelor cu termen de păstrare 

Permanent, acestea fiind considerate documente cu valoare istorică. În dreptul 

grupelor de documente care se păstrează permanent se trece cuvântul ―permanent  

(prescurtat ―P), iar pentru documentele care se păstrează temporar, cifra arabă care 

reprezintă numărul anilor cât se păstrează (1, 3, 5, 10, 15 etc.). Dacă termenul de 

păstrare al unor grupe de documente nu poate fi stabilit cu certitudine,în momentul 

întocmirii nomenclatorului, sau dacă există motive să se presupună că, în anumite 
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conjuncturi, informaţiile documentelor pot avea importanţă ştiinţifică, lângă termenul 

de păstrare temporară se menţionează ―C.S (Comisia de Selecţionare).  

 La expirarea termenului de păstare, aceste documente vor fi analizate de Comisia de 

selecţionare (atenţie este vorba de comisia de selecţionare care funcţionează în acel moment 

în cadrul creatorului) şi, după caz, pot fi propuse pentru eliminare sau reţinute permanent.  

 Într-un dosar se grupează documente referitoare la aceeaşi problemă, cu acelaşi 

termen de păstrare. În cazul aceloraşi genuri de documente, întocmite pe perioade de timp 

diferite şi, respective, cu termene de păstare diferite (planuri, dări de seamă lunare, 

trimestriale, anuale), se constituie dosare separate, pentru fiecare termen de păstare. 

Nomenclatorul dosarelor nu se modifică anual, ci numai atunci când se produc schimbări în 

structura creatorului de documente. Dacă se înfiinţează noi compartimente de muncă sau 

subdiviziuni, nomenclatorul se completează cu denumirea acestora şi cu dosarele nou create. 

În cazul compartimentelor de muncă sau subdiviziunilor lor care îşi dezvoltă activitatea 

creând alte grupe de documente decât cele prevăzute iniţial, nomenclatorul se completează cu 

noile dosare. 

  În cazurile prezentate mai sus, nomenclatorul nu se completează pur şi simplu de către 

creatorul de documente, ci se întocmeşte un nou nomenclator în care se adaugă noile 

compartimente sau tipuri de documente si se înaintează spre confirmare structurilor Arhivelor 

Naţionale de care aparţin. Şeful fiecărui compartiment răspunde de întocmirea proiectului de 

nomenclator pentru documentele specifice compartimentului respective. Aceste proiecte se 

centralizează de şeful compartimentului de arhivă şi se înaintează, în două exemplare, spre 

aprobare şi confirmare.  

 Nomenclatorul se aprobă de către conducerea unităţii creatoare de documente 

printr-o decizie internă, iar numărul deciziei va fi înscris şi pe acesta şi se confirmă, la nivel 

central, de către Arhivele Naţionale şi, la nivel local, de structurile judeţene ale Arhivelor 

Naţionale. După confirmare, nomenclatorul va fi difuzat la toate compartimentele, în vederea 

aplicării lui. Nomenclatorul arhivistic este un instrument de lucru, nu instrument de 

evidenţă. Acesta se aplică numai după confirmarea de către Arhivele Naţionale, şi nu se 

aplică retroactiv. 

 
 Prevederi legislative şi proceduri privind întocmirea nomenclatorului arhivistic  

 

- Legea nr. 16/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 293 din 

22.04.2014  

- Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996 (Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii 

şi deţinătorii de documente). 

 

 Acte normative şi proceduri privind stabilirea termenelor de păstare  

 

- Legea nr. 16/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 293 din 

22.04.2014  

- Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996 (Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii 

şi deţinătorii de documente)  
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- Legea nr. 82/1991, republicată (Legea contabilităţii)  

 

 

1.2 Întocmirea listei  genurilor şi a categoriilor de documente  

 

 

 Şeful fiecărui compartiment întocmeşte lista de documente specifice compartimentului 

respectiv şi propune termenele de păstrare. Lista trebuie să cuprindă toate documentele care se 

creează în momentul respectiv, nu documente care au fost create în trecut şi care acum nu 

se mai creează. Persoana responsabilă cu arhiva din unitatea creatoare de documente, 

centralizează listele de documente de la fiecare compartiment şi întocmeşte proiectul de 

nomenclator.  

 Acesta se înaintează, în două exemplare, spre aprobare, conducerii unităţii. 

Nomenclatorul se aprobă de către conducerea unităţii creatoare de documente printr-o decizie 

internă, iar numărul deciziei va fi înscris şi pe acesta.  

 

 

 Prevederi legislative privind refacerea nomenclatorului arhivistic  
 

 Nomenclatorul dosarelor nu se modifică anual, ci numai atunci când se produc 

schimbări în structura creatorului de documente. Dacă se înfiinţează noi compartimente de 

muncă sau subdiviziuni, nomenclatorul se completează cu denumirea acestora şi cu dosarele 

nou create. În cazul compartimentelor de muncă sau subdiviziunilor lor care îşi dezvoltă 

activitatea creând alte grupe de documente decât cele prevăzute iniţial, nomenclatorul se 

completează cu noile dosare.  

 În cazurile prezentate mai sus, nomenclatorul nu se completează pur şi simplu de către 

creatorul de documente, ci se întocmeşte un nou nomenclator în care se adaugă noile 

compartimente sau tipuri de documente si se înaintează spre confirmare structurilor Arhivelor 

Naţionale de care aparţin. 

 
1.3 Înaintarea nomenclatorului arhivistic la Arhivele Naţionale  

 

 Prevederi legale privind avizarea/confirmarea nomenclatorului.  
 

 După aprobarea nomenclatorului de către conducerea unităţii creatoare, acesta se 

înaintează spre confirmare către Arhivele Naţionale.  

 Nomenclatorul va fi însoţit de o adresă de înaintare prin care se solicită confirmarea 

acestuia, şi va fi depus la Arhivele Naţionale, în două exemplare, din care, după confirmare, 

un exemplar va fi returnat unităţii creatoare, iar un exemplar rămâne la sediul Arhivelor 

Naţionale. 

  După confirmare, nomenclatorul va fi difuzat la toate compartimentele, în vederea 

aplicării lui (Legea nr. 16/1996, art. 8).  
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Nomenclatorul arhivistic este un instrument de lucru, nu instrument de evidenţă. Acesta se 

aplică numai după confirmarea de către Arhivele Naţionale, şi nu se aplică retroactiv.  

 

 

 

Modulul II. Administrarea documentelor în depozitul de arhivă 

 

 

2.1 Preluarea documentelor de la compartimente sau alte instituţii norme şi proceduri 

privind desfăşurarea activităţilor arhivistice  

 

 Documentele se depun la depozitul arhivei creatorilor de documente în al doilea an de 

la constituire, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire, întocmite potrivit 

anexelor 2 şi 3 ale Legii 16/1996.  

 La preluare, compartimentul de arhivă verifică fiecare dosar, urmărind respectarea 

modului de constituire a dosarelor şi concordanţa între conţinutul acestora şi datele înscrise în 

inventar. În cazul constatării unor neconcordanţe, ele se aduc la cunoştinţă compartimentului 

creator, care efectuează corecturile care se impun. Evidenţa dosarelor şi a inventarelor depuse 

la compartimentul de arhivă se ţine în registrul de evidenţă curentă a intrărilor-ieşirilor 

unităţilor arhivistice care se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a Legii 

16/1996. În cazul în care compartimentul de arhivă păstrează şi alte fonduri arhivistice, în 

registrul de evidenţă curentă de deschide câte o partidă pentru fiecare fond (Ordin nr. 

217/1996, art. 25). În registrul de evidenţă curentă a intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice, la 

capitolul « Preluări », se trec, în ordinea preluării, toate inventarele dosarelor preluate ; fiecare 

inventar se trece separat, sub un alt număr de ordine.  

Pentru fiecare inventar se notează :  

- numărul de ordine al inventarului ;  

- data preluării documentelor din inventarul respectiv ;  

- denumirea compartimentului de la care provine inventarul;  

- datele extreme ale documentelor ;  

- totalul dosarelor din inventar ;  

- totalul dosarelor primite efectiv în arhivă din inventarul respectiv ;  

- numărul dosarelor lăsate la compartiment şi depuse ulterior ;  

Se va înscrie numărul din inventar al fiecărui dosar reţinut la compartiment.  

La capitolul « Ieşiri » se trec :  

- data ieşirii dosarelor din evidenţă ;  

- unde s-au predat;  

- denumirea, numărul şi data actului pe baza căruia au fost scoase din evidenţă;  

- totalul dosarelor ieşite;  

 

 Inventarele documentelor se întocmesc pe compartimente, pe anii calendaristici ai 

documentelor şi pe termele de păstrare ale documentelor. Astfel, fiecare 

compartiment va întocmi atâtea inventare câte termene de păstrare sunt prevăzute în 
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nomenclatorul arhivistic, la compartimentul respectiv (Legea 16/1996, art. 9, anexa 

nr. 2).  

În cazul dosarelor formate din mai multe volume, în inventar fiecare volum va primi un 

număr curent distinct. Inventarele se întocmesc în 3 exemplare pentru documentele 

nepermanente şi în 4 exemplare pentru documentele permanente, din care un exemplar 

rămâne la compartimentul care face predarea, iar celelalte se depun o dată cu dosarele la 

compartimentul de arhivă.  

 Dosarele neîncheiate în anul respectiv, ca şi cele care, din motive justificate, se opresc 

la compartimentele de muncă, se trec în inventarul anului respectiv, cu menţionarea nepredării 

lor; în momentul predării lor ulterioare, în inventar se va menţiona acest lucru. Dosarele care 

cuprind acte din mai mulţi ani se vor inventaria la anul de început, menţionându-se în inventar 

datele extreme.  

 

 2.2  Aşezarea documentelor în depozite 

 Principii ce stau la baza sistematizării documentelor în depozit 

 Materialele arhivistice se introduc la început într-un spaţiu în care se verifică cu 

inventarele de preluare, se desprăfuiesc şi se introduc în mijloace de păstrare, înainte să intre 

în depozit. Mijloacele de protecţie trebuie dimensionate după materialul arhivistic ce urmează 

a fi introdus, astfel încât să se evite orice fel de solicitări care l-ar putea deteriora.  

Încărcarea materialului arhivistic pe rafturile dintr-un depozit se va face respectând 

următoarele reguli:  

- sensul încărcării depozitului și mijloacelor de păstrare urmează regula scrierii, stând cu 

spatele la punctul de acces principal, respectiv, după caz:  

- din faţă în spate  

- de sus în jos  

- de la stânga la dreapta.  

- se va asigura compatibilitatea suporturilor; legătura intelectuală (de conţinut) între materialul 

documentar aparţinând aceluiași fond, dar depozitat în spaţii diferite se realizează prin 

intermediul instrumentelor de evidentă.  

- în legătură cu compatibilitatea de conţinut a materialului documentar dintr-un depozit, se 

poate opta pentru una din următoarele variante:  

- soluţia tematică: fondurile aparţinând unei ramuri de activitate sau documentele aparţinând 

unui fond de mari dimensiuni se păstrează fizic în același spaţiu de depozitare. Pentru acest 

lucru, se va avea în vedere gruparea fondurilor rezultate din activitatea aceleiași ramuri 

economice sau asigurarea corespondenţei între mărimea fondului şi mărimea depozitului; 

asigurarea spaţiilor de rezervă, pentru preluări ulterioare etc.  

- soluţia economică: documentele vor fi așezate în depozit fără a ţine cont de provenienţă, iar 

legătura intelectuală (de conţinut) între materialul documentar  
aparţinând aceluiași fond, dar depozitat în spaţii diferite se realizează prin intermediul 

instrumentelor de evidentă.  
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 Așezarea materialului arhivistic în mijloacele de păstrare se detensionată şi uşor 

manevrabilă. Aşezarea pe orizontală a unităţilor arhivistice. Aceasta este specifică unităţilor 

de format mare (registre, hărţi), dar trebuie evitată gruparea mai multor unităţi care ar 

îngreuna scoaterea din raft sau din cutie.  

Fotografiile trebuie puse în cămăşi sau plicuri individuale, cu folie specială de protecție peste 

partea imprimată. Fotografiile alb-negru trebuie separate de cele color. Cele de format mare 

trebuie aranjate orizontal  

 Aşezarea pe cant, pe latura lungă a unităţilor arhivistice şi respectiv a cutiilor şi 

pachetelor. La volumele foarte grele aşezarea în raft se face pe cotorul registrului, deoarece în 

acest fel greutatea volumelor se descarcă pe o suprafaţă mai mare decât dacă volumele s-ar 

aşeza pe latura scurtă şi nu este forţată linia de îmbinare dintre scoarţe şi blocul de file.  

În cutii materialele arhivistice vor fi introdusă în grupuri de unităţi arhivistice la care toate 

dosarele au aceeaşi orientare, de preferinţă cu cotorul în jos. Când cotorul este mai gros decât 

faţa dosarului se împarte grupul de dosare în două din care o parte va sta cu cotorul în jos, iar 

o altă parte va fi plasată cu faţa în jos.  

 Se recomandă ca broşurile şi foile volante să fie introduse în cutii. Foile volante 

trebuie introduse în cămașă de protecție. O cămaşă poate conţine mai multe documente, dar 

nu trebuie să depăşească grosimea de 2,5 cm. Dacă o cutie este aranjată vertical în raft şi nu 

este în întregime umplută, foile se deformează. Se recomandă folosirea unui material de 

umplere (deşeuri de carton şi hârtie cu caracteristici fizico-chimice corespunzătoare) pentru a 

păstra materialele în poziţie verticală. Dacă o cutie este prea plină sau prea mică, apar 

deformări. Se recomandă înlocuirea mijlocului de protecţie. Aşezarea rolelor (de film, casete, 

benzi magnetice) pe una din feţele circulare şi nu pe linia de rulare. Aşezarea discurilor de 

orice fel se face pe cant.  

 Este interzisă aşezarea arhivei în vrac direct pe pardoseală, indiferent dacă este sau nu 

introdusă în mijloace de protecţie, ori dacă aceasta este organizată sau neorganizată. Singurele 

excepţii de la această regulă sunt ocazionale şi sunt determinate de necesităţi de transport şi de 

ordonare a depozitelor, dar pentru o perioadă foarte scurtă de timp şi numai dacă există 

posibilitatea aşezării acestora pe paleţi.  

 În vederea regăsirii u.a. așezate în depozite, trebuie realizată o legătură între o adresă 

fizică (topografică) și u.a.  

a). alocarea adreselor topografice se realizează prin stabilirea unei identităţi unice a fiecărui 

spaţiu de depozitare arhivă existent într-un depozit. În acest sens:  

- depozitele se numerotează, astfel încât să li se asigure o identitate unică în cadrul unităţii.  

- rafturile (sau alte echipamente de depozitare)se numerotează, astfel încât să li se asigure o 

identitate unică în cadrul depozitului.  

- poliţele se numerotează, astfel încât să li se asigure o identitate unică în cadrul raftului.  

- numerotarea rafturilor și poliţelor se face în ordinea scrierii, de la intrarea în depozit, de la 

stânga la dreapta și de sus în jos.  

b). fiecare u.a. se caracterizează prin:  

- apartenenţa la un fond (o colecţie) și/sau o preluare  

- apartenenţa la un instrument de evidenţă fizică și/sau intelectuală  

- cotă, identificată în instrumentul de evidenţă.  
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 Aşezarea materialelor arhivistice pe raft sau în cutie în poziţie se face în funcţie de formatul 

și caracteristicile suportului. 

 

Necesarul de instrumente de evidenţă topografică la depozit poate varia, în funcţie de situaţia 

concretă, dispunerea depozitului etc. Minimal, se vor întocmi următoarele instrumente:  

Ghid topografic de depozit, la nivel de depozit, în cazul în care dispunerea materialului 

arhivistic este făcută tematic  

Ghidul va fi realizat sub forma unui tabel sau a unei baze de date și cuprinde următoarele 

informaţii minimale:  

- denumirea fondului/colecţiei, numărul preluării şi denumirea părţii structurale  

(în ordine alfabetică);  

- numărul fondului, preluării şi părţii structurale (unde e cazul);  

- adresa topografică (rafturile și poliţele) pe care se regăsește;  

- nr. instrumentului de evidenţă asociat.  

Ghidul va fi actualizat de către persoana desemnată ori de câte ori situaţia de la depozit se 

modifică.  

Ghid topografic de raft, pentru toate rafturile dintr-un depozit, în cazul în care dispunerea 

materialului arhivistic este făcută economic.  

- ghidul va fi realizat sub forma unui tabel sau a unei baze de date și cuprinde  

următoarele informaţii minimale:  

- numărul unităţii de păstrare (cutia, pachetul etc.)  
- cotele (fond/preluare/parte structurală sau preluare, nr. u.a.) cuprinse în mijlocul de protecție  

- instrumentul de evidenţă asociat  

- adresa topografică (poliţa și raftul) pe care se regăsește  

- în cazul în care ghidul topografic de raft se întocmește în sistem manual, este  

obligatorie și realizarea ghidului topografic de depozit, pentru imaginea de ansamblu a 

fondurilor și colecţiilor;  

Daca u.a. nu sunt cotate, se va trece denumirea fond/preluare/partea structurală (cât mai scurt 

şi precis posibil), în care acestea unt integrate, urmate de menţiunea „fără cotă și lungimea în 

m.l. a secvenţei de u.a. considerate.  

 

 

2.3 Predarea documentelor la Arhivele Naţionale 

 Persoanele juridice creatoare şi deţinătoare de documente ce fac parte din Fondul 

Arhivistic Naţional le depun spre păstrare permanentă la Arhivele Naţionale sau la direcţiile 

judeţene ale Arhivelor Naţionale, după cum urmează:  

• documentele scrise, după 30 de ani de la crearea lor;  

• documentele tehnice, după 50 de ani de la crearea lor;  

• actele de stare civilă, după 100 de ani de la întocmirea lor;  

 • documentele fotografice, precum şi peliculele cinematografice, după 20 de ani de la crearea 

lor;  
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• matricele sigilare, după scoaterea lor din uz.  

 Creatorii şi deţinătorii de documente le pot deţine, după expirarea termenului de 

depunere, dacă le sunt necesare desfăşurării activităţii, pe baza aprobării Arhivelor Naţionale 

sau a direcţiilor judeţene, după caz.. In această situaţie, creatorii şi deţinătorii de documente 

sunt obligaţi să depună la Arhivele Naţionale sau la direcţiile judeţene câte un exemplar al 

inventarelor documentelor permanente pe care le deţin. Documentele cu valoare practică, în 

baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile individuale ale 

cetăţenilor, vor fi păstrate de creatori şi deţinători. In cazul desfiinţării unei unităţi creatoare 

de documente, fără ca activitatea acesteia să fie continuată de o alta, şeful compartimentului 

de arhivă întocmeşte un proces-verbal în prezenţa reprezentantului Arhivelor Naţionale, în 

care se consemnează: denumirea fondului arhivistic, cantitatea, anii extremi, stadiul de 

prelucrare (inventariere, selecţionare), starea de conservare. Procesul-verbal va fi semnat de 

şeful compartimentului de arhivă din unitatea desfiinţată şi de membrii comisiei de lichidare; 

un exemplar al procesului-verbal se predă reprezentantului Arhivelor Naţionale. In situaţia 

mai sus prevăzută, documentele cu valoare ştiinţifică vor fi preluate de Arhivele Naţionale sau 

de direcţiile judeţene, iar cele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, extrase şi 

certificate privind drepturile individuale ale cetăţenilor vor fi depuse la Ministerul Muncii şi 

Protecţiei Sociale sau la direcţiile judeţene ale acestuia. Documentele aparţinând Fondului 

Arhivistic Naţional, o dată intrate, potrivit legii, în depozitele Arhivelor Naţionale, nu mai pot 

fi retrase din administrarea acestora. Preluarea documentelor de la creatori şi deţinători de 

către Arhivele Naţionale se efectuează prin confruntarea inventarelor cu unităţile arhivistice. 

Totodată, se face şi verificarea modului de constituire a unitaţilor arhivistice predate, 

împreună cu documentele se preiau şi inventarele acestora, în trei exemplare. Predarea-

preluarea se consemnează într-un proces-verbal, întocmit în două exemplare, conform 

modelului anexa nr. 6.Procesul-verbal se întocmeşte şi se înregistrează la unitatea creatoare 

sau deţinătoare, numărul procesului-verbal fiind trecut în registrul de evidenţă curentă, în 

dreptul inventarelor dosarelor predate. Procesul-verbal se înregistrează şi la Arhivele 

Naţionale. Un exemplar rămâne la unitatea creatoare sau deţinătoare, celelalte merg la 

Arhivele Naţionale.  

 

Modulul III. Operaţiuni arhivistice desfăşurate asupra documentelor 

 

3.1 Planificarea operaţiunilor de prelucrare 

Constituirea arhivei la nivelul serviciului/compartimentelor unei instituţii  

 

 Documentele se grupează în dosare, potrivit nomenclatorului şi se predau la 

compartimentul de arhivă, în al doilea an de la constituire.  

În vederea predării dosarelor la compartimentul de arhivă, se efectuează următoarele 

operaţiuni :  
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- documentele cuprinse în dosar se ordeonează cronologic sau, în cazuri speciale, după alte 

criterii (alfabetic, geografic etc.) ; când în constituirea dosarului se foloseşte ordinea 

cronologică, actele mai vechi trebuie să se afle deasupra şi cele mai noi dedesubt ;  

- se îndepărtează acele, clamele, agrafele metalice, filele nescrise, dubletele ;  

- documentele din fiecare dosar se leagă în coperte de carton, în aşa fel încât să se asigure 

citirea completă a textului, datelor şi rezoluţiilor ;  

- dosarele nu trebuie să aibă mai mult de 250-300 file ; în cazul depăşirii acestui număr, se 

constituie mai multe volume ale aceluiaşi dosar ;  

- filele dosarelor se numerotează în colţul din dreapta sus, cu creion negru ; în cazul 

dosarelor compuse din mai multe volume, filele se numerotează începând cu numărul 1 pentru 

fiecare volum ;  
- pe coperta dosarului se înscriu : denumirea unităţii şi a compartimentului ceator, numărul 

de dosar din inventar, anul, indicativul din nomenclator, datele de început şi de sfârşit, 

numărul de file, volumul (dacă este cazul) şi termenul de păstrare ;  

- pe o foaie nescrisă, adăugată la sfârşitul dosarului, sau pe prima pagina nescrisă a registrelor 

şi condicilor, lucrătorul de la compartimentul creator al dosarului face următoarea cerificare : 

« Prezentul dosar (registru, condică) conţine …..file », în cifre, iar în paranteze, în litere, după 

care semnează şi pune data certificării.  

 

 Aplicarea nomenclatorului arhivistic la prelucrarea documentelor  

 

Documentele constituite pe bază de nomenclator vor fi ordonate respectând structura acestuia 

– compartimente, termene de păstrare precum și cronologic. Inventarierea se va face de 

asemenea în cadrul fiecărui compartiment, pe ani și termene de păstrare, indicativul după 

nomenclator fiind un element esențial pentru individualizarea unităților arhivistice. La 

selecționare, nomenclatorul va constitui principalul temei pentru păstrarea sau eliminarea 

documentelor.  

 

 Reguli de planificare a operaţiunilor de prelucrare a documentelor  

Ordonarea  

 

Înaintea începerii acestei operaţiuni arhivistice, lucrătorul desemnat va întocmi un Plan de 

ordonare, care va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente minimale:  

- scurt istoric al creatorului de fond;                                                            

- scurt istoric al fondului arhivistic (proveniență, dețineri intermediare, modul de preluare 

etc.);                                                                                                               

  - cantitatea (nr. u.a. şi metri liniari), anii extremi;                                                        

 - situația fondului/preluării, din punct de vedere al ordonării și evidenței;               

-  sistemul (sistemele) de ordonare și fundamentarea lor;                                         

 - schema de ordonare propusă, cu identificarea şi atribuirea identificatorilor pentru părţi 

structurale pe unul sau mai multe niveluri şi/sau seriilor (în baza unuia dintre următoarele 

criterii: ordinea consemnată în nomenclatorul creatorului, cantitatea de documente cuprinse în 
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cadrul părţii structurale sau seriei, ordinea alfabetică, după denumirea subdiviziunii creatoare 

cronologicetc.)     

 

 

 În vederea realizării descrierii arhivistice se întocmeşte planul de descriere 

arhivistică.  

Acesta va cuprinde:                                                                                     

  - denumirea fondului, cantitatea (nr. u.a. şi metri liniari);                     

  - situația fondului din momentul preluării și evidențierea principalelor operațiuni de 

prelucrare arhivistică la care a fost supus materialul arhivistic până în momentul 

descrierii ;                                                                                              

- motivația alegerii tipului de instrument de informare ce urmează a fi elaborat și, 

implicit, a nivelului de descriere ales, precum și formele de comunicare/diseminare a 

instrumentului de infor                                     

 În vederea realizării operațiunii de selecționare se întocmește Planul de 

selecționare a documentelor.                                                                             
   Planul de selecționare trebuie să cuprindă următoarele elemente minimale:                  

- motivația activității ; 

- criterii alese pentru păstrarea şi eliminarea documentelor ; 

- metoda aleasă ; 

- descrierea generală a fondului: informaţii referitoare la fondul deţinut, respectiv data 

preluării şi denumirea depunătorului (dacă este altul decât creatorul fondului şi dacă 

aceste date se cunosc), cantitatea de documente deţinute şi anii extremi ai acestora, 

eventuale lipsuri pentru anumite perioade, sistemul de constituire a arhivei, suportul 

documentelor, categoriile de documente, starea de conservare a documentelor.  

- descrierea generală a instrumentelor de evidenţă. Date referitoare la gradul de 

prelucrare a arhivei, instrumentele de evidenţă existente şi măsura în care acestea 

întrunesc exigenţele arhivistice; 

- modalitatea de întocmire a inventarelor sau a instrumentelor de descriere (pe 

categorii, global).  

 

 3.2  Ordonarea arhivistică  

 

 Ordonarea este operaţiunea arhivistică de organizare a materialului arhivistic în 

concordanță cu principiile profesionale sau după criterii fizice ori administrative. Ordonarea 

poate fi : intelectuală, ce presupune operaţiunea arhivistică de grupare a documentelor, 

conform cu prevederile principiilor arhivistice şi a criteriilor de ordonare, cu scopul de a re-

crea legătura logică și funcțională între fonduri, părţi structurale şi unităţi arhivistice, astfel 

încât să fie facilitate identificarea şi folosirea acestora; fizică, ce presupune aranjarea u.a. într-

un anumit loc în spațiul de depozitare.   

 Ordonarea arhivistică urmărește:  
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1. verificarea existenţei sau refacerea ordinii iniţiale a documentelor dintr-un fond arhivistic, 

ca reflectare a modului organic în care creatorul a produs și acumulat documentele în cursul 

activităţii sale;  

2. așezarea fizică a documentelor într-o ordine prestabilită;  

3. divizarea materialului arhivistic în grupări ierarhice de documente (fonduri, părţi 

structurale, serii, u.a.) care să permită o administrare eficientă;  

4. facilitarea accesului şi a folosirii documentelor.  

 

 Criterii de ordonare a documentelor  

Sisteme de ordonare  
Documentele se ordonează conform sistemelor:  

1. cronologic = documentele și/sau grupările de documente sunt organizate în funcție de data 

acestora  

2. tematic = documentele și grupările de documente sunt organizate în funcție tematica la care 

se referă  

3. alfabetic = documentele și grupările de documente sunt organizate în funcție de literele 

alfabetului  

4. altul, rezultat din modul de constituire al arhivei, definit în planul de ordonare.  

 Principii; 
1. Principiul provenienței (respectului față de fond) = organizarea materialului arhivistic se 

face în funcție de provenienţa sa, astfel încât documentele unui creator să nu fie amestecate cu 

documentele de altă provenienţă.  

2. Principiul ordinii inițiale = aranjarea materialului arhivistic trebuie să păstreze, în măsura 

posibilului, ordinea în care creatorul și-a organizat arhiva, deoarece forma de organizare și 

practicile arhivistice ale creatorului sunt ele însele mărturii ale structurii, funcțiilor sau 

activităților acestuia.  

3. Principiul integrităţii fondului = existenţa unei legături organice între documentele unui 

fond, după anumite reguli date de însăşi funcţionarea creatorului, astfel încât aceste u.a. 

trebuie să constituie un întreg indiferent de amplasarea lor în spaţiile de depozitare. 

Integritatea fondului este dată de unitatea organică dată tuturor documentelor din fond, 

indiferent de apartenenţa acestora la diverse preluări, părţi structurale sau serii subordonate 

acestuia şi indiferent de locul de păstrare.  

Ordonarea poate fi de 2 tipuri:                                                                                     - ordonare 

intelectuală, ce presupune gruparea documentelor, conform cu prevederile principiilor 

arhivistice şi sistemelor de ordonare, cu scopul de a recrea legătura logică și funcțională între 

fonduri, părţi structurale, serii şi unităţi arhivistice, astfel încât să fie facilitate identificarea şi 

folosirea acestora.  

- ordonare fizică, ce presupune aranjarea u.a. într-un anumit loc în spațiul de depozitare pe 

baza caracteristicilor fizice sau a scopurilor administrative, urmărindu-se folosirea optimă a 

spaţiului de depozitare.  

 Fondul arhivistic cuprinde totalitatea documentelor unei anumite organizații.  

Corespunzător serviciilor/ compartimentelor/ diviziunilor din cadrul unei organizații există 

părţi structurale, adică totalitatea documentelor produse de diviziunea respectivă. În cadrul 
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acestor diviziuni organizaționale, se desfăşoară activități care produc serii - grupări de 

documente. Seriile, sau totalitatea documentelor aparținând unei anume categorii, grupează în 

general documentele care se referă la o problemă, temă, activitate, formă, suport etc. La 

rândul lor, documentele nu sunt păstrate de obicei individual, ci în dosare. Acestea din urmă, 

ca grupări fizice de documente, sunt considerate a fi unități arhivistice.  

 Aplicarea principiilor arhivistice conduce la formarea a 5 niveluri de ordonare:  

1. fond  

2. parte structurală pe unul sau mai multe niveluri în funcţie de subordonarea 

compartimentului creator de documente  

3. serie  

4. dosar (unitate arhivistică)  

5. document (unitate documentară)  

Nivelurile minime de ordonare sunt 1 și 5 iar existenţa celor 5 niveluri depinde de cantitatea şi 

specificul documentelor. Dependența dintre nivelurile de ordonare nu este obligatoriu liniară, 

în sensul că seria poate aparține direct de fond, sau dosarul de parte structurală.  

Constituirea părţilor structurale va avea în vedere principiul ordinii iniţiale, anume respectarea 

formei de organizare a creatorului. Urmărindu-se schema de organizare a unui creator, pot fi 

create părţi structurale corespondente nivelului de subordonare al compartimentului creator al 

documentului. Astfel, pentru un creator care cuprinde în schema de organizare direcţii, 

servicii subordonate direcţiilor şi birouri subordonate serviciilor ş.a.m.d. ordonarea şi 

descrierea se vor efectua respectându-se nivelul de subordonare al fiecărui compartiment în 

parte (direcţie, serviciu, birou).  

 Fonduri personale reprezintă totalitatea documentelor create în decursul vieţii şi 

activităţii unei persoane care s-a afirmat în plan politic, social, cultural, ştiinţific. Aplicarea 

principiilor arhivistice conduce așadar la formarea a 4 niveluri de ordonare în cadrul fondului 

personal:  

1. fond  

2. serie  

3. dosar (unitate arhivistică)  

4. document (unitate documentară)  

Nivelurile minime de ordonare sunt 1, 2 și 4 iar existenţa celor 4 niveluri depinde de 

cantitatea şi specificul documentelor. Dependența dintre nivelurile de ordonare nu este 

obligatoriu liniară.  

Ordonarea fondurilor personale va fi efectuată pe serii de documente, după cum urmeză:  

- documente personale ale creatorului de fond;  

- documente rezultate din îndeplinirea de către creatorul de fond a unor funcţii  

de răspundere;  

- documentele rezultate din administrarea posesiunilor;  

- manuscrise, copii ale lucrărilor ştiinţifice, literare şi artistice ale creatorului de fond sau ale 

altor persoane;  

- corespondenţa personală;  
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Numărul seriilor poate fi suplimentat sau diminuat în funcţie de prevederile planului de 

ordonare.  

 Fonduri familiale reprezintă totalitatea documentelor create de membrii unei familii 

sau de membrii mai multor familii care provin dintr-un strămoş comun sau înrudite prin 

alianţă  

Aplicarea principiilor arhivistice conduce la formarea a 5 niveluri de ordonare în cadrul 

fondului familial:  

1. fond – numele familiei  

2. parte structurală – documente comune ale familiei + membrii familiei  

3. serie – aceleași care se regăsesc în cazul fondurilor personale  

4. dosar (unitate arhivistică)  

5. document (unitate documentară)  

Nivelurile minime de ordonare sunt 1, 2, 3 și 5 iar existenţa celor 5 niveluri depinde de 

cantitatea şi specificul documentelor. Dependența dintre nivelurile de ordonare nu este 

obligatoriu liniară.  

La începutul fondului familial vor fi ordonate documentele ce se referă la întreaga familie, ce 

vor constitui o parte structurală distinctă. În continuare, documentele referitoare la membrii 

familiei vor fi ordonate separat, constituindu-se părţi structurale pentru fiecare membru. 

Fiecare parte structurală a fondului familial va fi ordonată ulterior pe serii, conform 

nivelulurilor de ordonare de la fondurile personale.  

 Colecţia arhivistică constituie ansamblul documentelor grupate de creator sau 

deţinător în baza criteriului tematic, al particularităţilor externe şi/sau al limbii/paleografiei, 

fără a se ţine seama de provenienţa documentelor sau de existenţa unei legături organice între 

acestea. În cadrul colecţiilor, se pot delimita serii, ce grupează documentele care se referă la o 

problemă, temă, activitate, particularităţi externe etc.  

Aplicarea principiilor arhivistice conduce așadar la formarea a 4 niveluri de ordonare:  

1. colecţie  

2. serie  

3. dosar (unitate arhivistică)  

4. document (unitate documentară)  

Nivelurile minime de ordonare sunt 1 și 4 iar existenţa celor 4 niveluri depinde de cantitatea şi 

specificul documentelor. Dependenţa dintre nivelurile de ordonare nu este obligatoriu liniară.   

 

3.2 Ordonarea documentelor pe niveluri de ordonare  

 

 Ordonarea presupune stabilirea apartenenței şi/sau organizării interne a documentelor 

sau grupărilor de documente la unul dintre nivelurile de ordonare.  

1.) Fondarea este activitatea de ordonare a documentelor pe fonduri (delimitarea fondurilor) 

sau de stabilire a apartenenței unui document/grupări de documente la un anume fond, cu 

aplicarea principiului provenienţei (respectului faţă de fond) ceea ce implică o serie de analize 

specifice:  

a). stabilirea creatorului: pentru ca o entitate să poată fi considerată creator de fond, trebuie 

stabilit gradul de independenţă din punct de vedere administrativ şi funcţional al acesteia.  
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b). denumirea creatorului: numele creatorului este cel stabilit prin actul de înfiinţare.  

c). stabilirea limitelor fondului, avându-se în vedere următoarele aspecte:  

- actele adresate unei persoane fizice sau juridice, inclusiv anexele şi actele conexate, fac 

parte din fondul arhivistic al destinatarului, în măsura în care acesta există;  

- exemplarele 2, 3 etc. şi conceptele actelor expediate aparţin fondului arhivistic al 

emitentului;  

- documentele rezultate din exercitarea atribuţiilor, funcţiilor, administrarea bunurilor proprii 

fac parte din fondul arhivistic al entităţii creatoare                     - dacă un creator și-a încetat 

activitatea, fondul său arhivistic este considerat închis. Un creator care își continuă activitatea 

are un fond arhivistic deschis, ceea ce presupune că se așteaptă noi preluări de material 

arhivistic;  

- schimbarea denumirii entităţii nu determină implicit schimbarea (închiderea) fondului, dacă 

entitatea creatoare îşi continuă activitatea în cadrul aceluiaşi profil;  

- nu constituie criteriu de delimitare a unor fonduri separate lărgirea sau restrângerea 

activităţii de profil, a competenţei teritoriale, a reşedinţei, sau a perioadei istorice.  

d). stabilirea denumirii fondului şi colecţiei. Ca regulă generală, un fond/colecţie poartă 

numele creatorului.  

2). Delimitarea părților structurale se referă la stabilirea apartenenţei documentelor la 

diversele direcţii, servicii, birouri, compartimente existente în cadrul entităţii creatoare.  

3). Identificarea seriilor din cadrul fondurilor sau părţilor structurale se referă la 

identificarea categoriilor de documente create de o entitate şi la aplicarea sistemului de 

ordonare a documentelor aparţinând acestor categorii.  

4) Constituirea şi ordonarea documentelor în u.a. se referă la situaţiile în care documentele 

nu sunt grupate în dosare şi se prezintă ca foi volante.  

a). Constituirea u.a. se va realiza cu respectarea principiului ordinii iniţiale a documentelor 

creatorului.  

b). Pentru documentele păstrate şi luate în evidenţă de creator ca unităţi documentare, se 

păstrează această structură.  

c). Pentru documentele păstrate și luate în evidenţă de creator ca grupări de documente 

(unităţi arhivistice), documentele vor fi păstrate în gruparea din care au provenit, iar pentru 

cele răvăşite se va încerca refacerea grupării iniţiale.  

d). În cazurile în care nu se poate face corelarea cu instrumentele de evidenţă sau acestea 

lipsesc, vor fi constituite unităţi arhivistice pe baza problemelor identificate în cuprinsul 

documentelor.  

Gruparea documentelor se face luând în considerare funcţia care le-a generat. În general, 

documentele sunt grupate în u.a. după un eveniment, persoană, loc, problemă etc. și în cadrul 

acestora ordonate cronologic.  

Nu se vor separa:  

- adresa de documentul de bază  

- documentul de bază de anexe  

- documentele rezultate din rezolvarea unui caz/sarcini („lucrare‖).                              

În interiorul dosarului, documentele se ordonează pe ani, luni şi zile, după ce au fost înlăturate 

piesele metalice sau de plastic şi filele nescrise.  
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Niveluri de ordonare  
Aplicarea principiului provenienței duce la constituirea, în cadrul fondului, a unei structuri 

ierarhice, care reflectă organizarea internă comună majorității creatorilor de arhivă — 

organizații.  

Ordonarea poate fi realizată la nivelul fondului, colecţiei și a părţilor sale structurale, a seriilor 

sau la nivelul preluărilor.  

 

 Ordonarea fizică a documentelor  
Ordonarea fizică se desfăşoară asupra u.a., ca entități fizice, având în vedere caracteristicile 

externe de suport, format şi gestionarea eficientă a spaţiului de depozitare.  

Dacă materialele au evidenţă, ordinea fizică a acestora este dată de inventarele de preluare, iar 

u.a. vor fi ordonate una după cealaltă, în ordinea compartimentelor (indicativelor după 

nomenclator), anilor și cotelor din inventare.  

Dacă materialele sunt răvășite, dar au avut un sistem de ordonare identificabil, se procedează 

la ordonarea fizică a documentelor după acel sistem.  

Dacă materialele nu au evidenţe, ordinea fizică va fi dată de cotele u.a. atribuite pe parcursul 

prelucrării arhivistice. 

  

 Ordonarea intelectuală a documentelor  
Ordonarea intelectuală are ca obiect documentul din punct de vedere al analizei conținutului şi 

vizează stabilirea apartenenţei acestuia la o parte structurală şi/sau o serie.În cazul în care 

informațiile referitoare la structura creatorului nu sunt cunoscute, în procesul de ordonare 

intelectuală se va proceda la verificarea u.a., prin sondaj, pentru identificarea părţilor 

structurale şi eventual, a seriilor. Cu excepția formularelor necompletate sau a copiilor, în 

exemplare multiple, nu se elimină și nu se separă nimic în primă fază. Broșurile, ziare, 

cataloage de prezentare — nu se separă până când nu se verifică locul lor în cadrul u.a. 

 

 

3.3  Inventarierea/ descrierea fondurilor arhivistice 

  

 Inventarierea este operațiunea arhivistică de luare în evidență a a documentelor și 

unităților arhivistice, după ordonarea lor, conform unor criterii stabilite prin nomenclatorul 

arhivistic sau prin planul de inventariere, atunci când pentru documentele care se inventariază 

nu există nomenclator.  

 Conform Legii 16/1996, art. 9, inventarele documentelor se întocmesc pe 

compartimente, pe anii calendaristici ai documentelor şi pe termele de păstrare ale 

documentelor. Astfel, fiecare compartiment va întocmi atâtea inventare câte termene de 

păstrare sunt prevăzute în nomenclatorul arhivistic, la compartimentul respectiv (Legea 

16/1996, art. 9, anexa nr. 2).  
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Denumirea creatorului 

 

Denumirea compartimentului 

 

Inventar pe anul  pentru documentele care se păstrează 

 

 

Nr. 

crt. 

Indicativul 

dosarului 

după 

Nomenclator 

Conţinutul pe scurt al dosarului, 

registrului etc. 

Datele 

extreme 

Nr. 

filelor 

Obs. 

1.       

2.       

3.       

 

 

   Prezentul inventar format din ..... file contine ......dosare, registre, cartoteci etc. 

   Dosarele de la nr. crt..........au fost lasate la.......................................nefiind incheiate. 

   La preluare au lipsit dosarele de la nr. crt.................................................................... 

   Astazi, ..................., s-au preluat...................dosare.       

 

 

       Am predat.                                                                                         Am primit. 

 

 În cazul dosarelor formate din mai multe volume, în inventar fiecare volum va primi 

un număr curent distinct.  

 Inventarele se întocmesc în 3 exemplare pentru documentele nepermanente şi în 4 

exemplare pentru documentele permanente, din care un exemplar rămâne la compartimentul 

care face predarea, iar celelalte se depun o dată cu dosarele la compartimentul de 

arhivă.Dosarele neîncheiate în anul respectiv, ca şi cele care, din motive justificate, se opresc 

la compartimentele de muncă, se trec în inventarul anului respectiv, cu menţionarea nepredării 

lor; în momentul predării lor ulterioare, în inventar se va menţiona acest lucru. Dosarele care 

cuprind acte din mai mulţi ani se vor inventaria la anul de început, menţionându-se în inventar 

datele extreme. In ce priveşte completarea rubricii „Conţinutul dosarului", se vor preciza 

genurile (corespondenţa, sinteze, rapoarte, memorii, ordine etc.) de documente, emitentul, 

destinatarul, problema sau problemele conţinute şi, după caz, perioada la care se referă 

Constituirea dosarelor, inventarierea şi predarea lor intră în obligaţia compartimentelor 

creatoare de documente. 

Descrierea arhivistică presupune:  

- redarea pe scurt a conținutului informațional cuprins în documente sau ansambluri/ grupări 

de documente;  

- prezentarea elementelor ce caracterizează/individualizează documentul sau 

ansamblul/gruparea de documente (elemente de identificare, administrare, localizare, etc.)  



 

19 

   - 2021 - 

- evidenţierea relațiilor contextuale, necesare pentru explicarea și înţelegerea informaţiei 

existente în documente/ sau ansambluri/ grupări de documente.  

Descrierea arhivistică constituie activitatea complementară operațiunii de ordonare a 

materialului arhivistic şi premergătoare elaborării de instrumente de informare și 

cercetare. Prin urmare, descrierea arhivistică se realizează numai asupra materialelor 

arhivistice ce au parcurs etapele anterioare ale procesului de prelucrare arhivistică, au fost 

ordonate si au dobândit o cotă unică, conform sintaxei stabilite în Planul de ordonare. Astfel, 

descrierea arhivistică trebuie să constituie reflectarea directă și explicită a principiilor folosite 

la ordonarea materialelor arhivistice. Astfel, schemei de ordonare ierarhice, reflectând ierarhia 

subdiviziunilor organizației creatoare și ierarhia diferitelor funcții (competențe) din cadrul 

respectivei organizații trebuie să îi corespundă forme de grupare a documentelor și niveluri de 

descriere. Cele două concepte fundamentale folosite sunt:  

- unitatea de descriere, care poate fi orice grupare de documente, identificată ca atare prin 

ordonarea arhivistică (intelectuală), ce face obiectul descrierii.  

- nivelul de descriere reprezintă poziția în schema de ordonare a unității de descriere. Astfel, 

fondul reprezintă un nivel de descriere corespunzător grupării documentelor provenite de la 

un creator; partea structurală este nivelul de descriere ce corespunde ansamblului de 

documente provenite de la o subdiviziune a organizaţiei.  

Realizarea unui sistem coerent și uniform de descrieri are următoarele avantaje:  

a. crearea unor descrieri cuprinzătoare, precise şi explicite;  

b. regăsirea şi schimbul de informaţii despre materialul arhivistic;  

c. punerea in comun a datelor despre creator;  

d. integrarea descrierilor provenite din locuri diferite de păstrare intr-un sistem de informaţii 

arhivistice unificat.  

Descrierea arhivistică reflectă ordinea intelectuală (de conţinut) a documentelor şi grupărilor 

de documente, aşa cum rezultă din aplicarea principiilor respectului faţă de creator şi ordinii 

iniţiale. Ca urmare, în cazul în care documentele sunt păstrate într-o ordine fizică diferită de 

cea intelectuală, descrierea arhivistică trebuie să ofere coerenţă şi explicarea ordonării 

documentelor, ca şi cum acestea ar fi un tot integral, uniform.  

 

 Criterii de inventariere/ descriere a documentelor  
 

Descrierea arhivistică se realizează de la nivel general la nivel particular  

- descrierea se realizează mai întâi pentru nivelele superioare de ordonare, respectiv fondul și 

părţile structurale ale acestuia (sub-fond), pentru grupe mari de dosare (serii) şi apoi pentru 

nivelele inferioare (dosar, document) și doar dacă timpul şi resursele permit acest lucru.  

- în cazul în care se optează pentru descrierea detaliată la nivel de u.a. sau unitate 

documentară, nivelurile superioare vor fi obligatoriu descrise cu elementele minim obligatorii.  

Informaţiile cuprinse în fişa de descriere vor fi adaptate nivelului de descriere corespunzător                                                                                                                

- Dacă unitatea de descriere o constituie un fond sau o colecţie, informațiile referitoare la 

conţinut vor avea un caracter general, fără a intra in detalii particulare, specifice u.a.  
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- Descrierea creatorului unui fond nu va cuprinde istoricul administrativ al organismului 

subordonat acestuia. De exemplu, daca creatorul unităţii de descriere este o direcție din cadrul 

unui minister, nu trebuie precizat istoricul administrativ al respectivului minister.  

Descrierile pentru diferitele niveluri din cadrul unui fond vor fi legate între ele  

- Realizarea descrierii pe mai multe niveluri trebuie sa facă explicite relațiile dintre diferitele 

niveluri de descriere. Astfel, o descriere va trebui sa reflecte atât legăturile cu nivelul de 

descriere imediat superior (pentru a putea obţine informaţii generale asupra fondului), cat si 

cu cel imediat inferior (pana la detalii despre dosare sau documente).  

- De asemenea, descrierea astfel realizată trebuie să reflecte ierarhia organizaţională şi/sau 

funcţională a fiecărei structuri a unei entităţi creatoare de arhivă.  

Aceeași informaţie furnizată la un nivel superior nu trebuie să fie repetată la un nivel inferior     

 

 Metodologia întocmirii unui inventar/ a unei descrieri  
 

Fişa de descriere  
In funcţie de nivelul de descriere ales în Planul de descriere arhivistică, se întocmeşte Fişa de 

descriere aferentă unităţii de descriere. Aceasta cuprinde mai multe elemente de descriere 

grupate în șapte zone:  

1. Zona de identtificare;  

2. Zona de context;  

3. Zona de structură și conținut; 

4.Zona condițiilor de acces și copiere;  

5. Zona materialelor complementare;  

6. Zona notelor;  

7. Zona de control a descrierii  

Elementele descriptive redate în fişele de descriere sunt comune tuturor nivelelor de descriere, 

dar numai câteva sunt obligatorii:  

- Identificatorul unic (număr de fond, număr de parte structurală, nr. serie,  

cota u.a. (element 1.1)  

- Denumirea sau titlul unităţii de descriere (element 1.2)  

- Data/datele extreme (element 1.3)  

- Nivelul de descriere (element 1.4)  

- Mărimea şi suportul unităţii de descriere (element 1.5)  

- Numele creatorului(lor) (element 2.1)  

 

Numărul elementelor descriptive ale Fişei de descriere variază în funcţie de tipul 

inscrumentului de informare ce urmează a fi realizat.                                                    

 Pe baza fișelor de descriere se întocmesc instrumentele de informare. Alegerea tipului de 

instrument de informare este determinată de alegerea nivelului de descriere adoptat și realizat 

prin fișele de descriere.  

Alegerea nivelului de descriere depinde de:  

- tipologia, importanța și complexitatea materialului arhivistic supus prelucrării;  

- strategia și politicile promovate la nivelul Arhivelor Naționale;  
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- resursele umane disponibile.  

 

 În funcţie de nivelul de descriere adoptat şi materializat prin fişele de descriere se 

disting două categorii de instrumente de informare:  

- instrumente sintetice de informare - furnizează o descriere individualizată pentru fiecare 

fond/colecţie sau parte structurală până la nivel de serie;  

- instrumente analitice de informare - furnizează o descriere individualizată până la nivel de 

unitate arhivistică sau de unitate documentară.  

 

În funcţie de modul de ordonare al fişelor descriptive, instrumentele de informare se grupează 

în două categorii. Când fişele descriptive, componente ale instrumentului de informare, sunt 

prezentate în ordinea cotelor vor rezulta instrumente numerice de informare.  

Atunci când fişele descriptive, componente ale instrumentului de informare, sunt prezentate 

într-o ordine logică, diferită de cea a cotelor, vor rezulta instrumente metodice de informare. 

  

Instrumente de informare şi cercetare realizate pe baza fișelor de descriere arhivistică  
Prin reunirea informaţiilor cuprinse în fișele de descriere rezultă următoarele instrumente de 

informare:  

- Repertoarul al fondurilor = instrumente ce cuprind descrieri la nivel de fond.  

- Ghid de fond = instrumente ce includ descrieri generale ale unui fond și ale pãrților 

structurale (sub-fond, serii).  

- Inventare arhivistice = instrumente de informare care descriu materialele arhivistice ale unui 

fond/colecţie pânã la nivel de u.a.  

- Inventar detaliat = instrumente de informare care descriu materialele arhivistice pânã la 

nivel de unitate documentarã.  

 
 Selecționarea documentelor  

 

 Selecționarea este operaţiunea arhivistică de stabilire a valorii documentar-istorice sau 

practice a unităţilor arhivistice dintr-un fond sau colecţie (evaluare), în vederea păstrării 

permanente a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional şi eliminării celor 

lipsite de importanţă.  

 În cadrul fiecărei unităţi creatoare şi deţinătoare de documente funcţionează câte o 

comisie de selecţionare, numită prin decizia sau ordinul conducătorului unităţii respective.  

Comisia de selecţionare este compusă din preşedinte, secretar şi un număr impar de membrii, 

numiţi din rândul specialiştilor proprii, reprezentând principalele compartimente creatoare de 

arhivă. Şeful compartimentului de arhivă este de drept secretarul comisiei de selecţionare.  

Anual sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea secretarului, preşedintele convoacă comisia 

de selecţionare. Secretarul prezintă comisiei inventarele dosarelor cu termene de păstrare 

expirate.  
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 În aprecierea importanţei documentelor, comisia de selecţionare are în vedere 

respectarea termenelor de păstrare a documentelor, prevăzute în nomenclatorul arhivistic al 

dosarelor, acordând o atenţie deosebită celor care au, pe lângă termenul de păstrare, 

menţiunea „C.S.”Când comisia de selecţionare constată greşeli de încadrare a documentelor la 

termenele de păstrare sau stabileşte ca unele din acestea să fie păstrate Permanent, ele se trec 

în inventarele corespunzătoare termenelor lor de păstrare, la anul şi compartimentul de muncă 

respectiv (adică se refac inventarele). La încheierea lucrărilor, comisia întocmeşte un proces-

verbal, model anexa nr. 5, Legea 16/1996, care se înaintează spre aprobare conducerii unităţii.  

Procesul-verbal al şedintei/sedinţelor comisiei de selecţionare nu va fi înregistrat la 

registratură, adică nu va avea număr din registrul de corespondenţă generală sau 

registrul de intrare-ieşire.  Primul proces-verbal, va avea numărul 1, următoarele procese-

verbale vor primi numerele în ordinea întocmirii acestora (2, 3, 4 etc.), indiferent de anul 

calendaristic în care au fost întocmite.  

 Pentru unitățile arhivistice care nu s-au constituit pe baza nomenclatorului, și pentru 

care nu exisă termene de păstrare clar stabilite, se va proceda la inventarierea acestora pe ani 

indiferent de termenul de păstrare (atunci când nu există evidențe). Inventarele vor fi 

prezentate Comisiei de selecționare a creatorului care va analiza fiecare poziție în parte 

stabilind ce se elimină și ce se reține.  

În această situație efectuare operațiunii arhivistice de selecţionare se va desfășura de-a lungul 

următoarelor etape:  

1. Evaluarea documentelor  

2. Întocmirea planului de selecționare  

3. Întocmirea evidenței materialelor arhivistice care urmează a fi eliminate  

4.Înaintarea spre avizare a lucrării de selecționare  

 

 Principii privind selecţionarea documentelor.Evaluarea documentelor.  

 Principiile care stau la baza evaluării documentelor  

 

a) Principiul concepţiei istorice, potrivit căruia în aprecierea valorii documentelor o 

importanţă deosebită o au condiţiile în care şi-a desfăşurat activitatea creatorul, rolul şi poziţia 

pe care le-a avut în societate, atribuţiile avute, conform reglementărilor legale; de asemenea, 

implică cunoaşterea condiţiilor concrete în care au fost create documentele.  

b) Principiul complexităţii, care impune ca valoarea documentelor să nu fie apreciată 

separat, pe fonduri, ci în funcţie şi în interdependenţa relaţiilor dintre creatori, dintre 

documentele create de aceştia.  

c) Principiul multilateralităţii, care prevede că aprecierea documentelor să se realizeze 

avându-se în vedere documentele în ansamblul fondului şi nu în cadrul grupelor, seriilor, 

compartimentelor.  

d) Principiul istorismului, care are în vedere perspectiva utilizării în viitor a documentelor, 

când, în legătură cu noi factori, documentele pot căpăta altă însemnătate faţă de cea din 

momentul în care au fost create . 
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Principiile de selecţionare se regăsesc în plan concret în criteriile de selecționare (păstrare și 

eliminare), împreună alcătuind temeiul teoretic al selecţionării.  

Criterii de păstrare  
Analiza creatorului  

- Rolul creatorului în societate  

- Importanţa pentru comunitate  

- Relevanţa instituţională  

- Cadrul organizatoric al creatorului  

- Înfiinţare (ex: acte constitutive)  

- Organizare internă (ex: ROF, ROI)  

- Evoluţia structurilor (ex: organigramă, state de funcţiuni)  

- Proceduri interne, mecanisme de funcţionare  

- Reconstituirea activităţii organizaţiei și a impactului acesteia:  

- Modul în care a fost organizată activitatea (ex:planuri, strategii, ordine, decizii)  

- Rezultatele activităţii (ex:dări de seamă, bilanţuri)  

 

Păstrarea unor informaţii semnificative și revelatoare ale activităţilor şi funcţiilor de bază 

privind:  

- un subiect  

- un eveniment  

- o localitate  

- un grup minoritar  

- mişcări şi tendinţe în politică, economie, ştiinţă şi tehnică etc.  

 

Analiza nevoii terţilor  

 

Păstrarea informaţiilor necesare pentru protecţia/demonstrarea drepturilor fundamentale ale 

persoanelor/instituţiilor statului 

 

Analiza nevoii de cercetare  

 

Păstrarea documentelor care completează de o manieră semnificativă informaţiile din alte 

fonduri  

Păstrarea, datorită rarităţii, a documentelor din fonduri pentru care s-a păstrat o cantitate mică 

de documente  

Păstrarea pentru valoarea documentar-informaţională deosebită a unor documente izolate 

pentru:  

- Originalitatea informaţiei cuprinse  
- Valoarea artistică/muzeistică, caracteristicile deosebite de formă sau de suport, ornamentaţii  

- Notorietatea autorului documentului  
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Criterii de eliminare:  
Se elimină :  

- documentele ale căror date esenţiale se regăsesc în documente de sinteză, păstrate la 

permanent  

- documentele ale căror date nu conțin informaţii relevante privind reconstituirea principalelor 

funcţii şi rezultate ale unei organizaţii, persoane, eveniment sau fenomen  

- documentele care au fost publicate oficial de către organizație  

- documentele a căror stare de conservare face imposibilă restaurarea  

- dublete, triplete, documente în mai multe exemplare a căror păstrare nu justifică ocuparea 

spaţiior  

- documente a căror valoare practică este strict limitată în timp, atât pentru necesităţile 

organizaţiilor, cât şi pentru persoanele fizice şi au termenul de păstrare expirat  

 

Metoda de lucru  
În funcţie de cantitatea de documente supusă selecţionării, schema de organizare a creatorului, 

modul de constituire a u.a. şi de gradul de prelucrare arhivistică a fondului respectiv, 

eliminarea documentelor se va efectua prin una sau mai multe din următoarele metode:  

- La nivel de grupare de documente (preluare de documente, parte structurală, serie, unitate 

arhivistică — fie aceasta foaie volantă, dosar, registru etc.)  

- În interiorul unităţii arhivistice, în cazul în care documentele lipsite de valoare sunt 

numeroase iar cheltuiala de timp şi de resurse umane este justificată prin spaţiul de depozitare 

câştigat.  

 

Eşantionarea se realizează în cazul existenţei unei cantităţi însemnate de documente de acelaşi 

gen şi omogene în conţinut iar suma informaţiilor unice este mică. Metodele de eşantionare 

pentru care se poate opta, sunt:  

- cronologică: prin păstrarea întregii serii de documente de acelaşi gen create într-un an şi 

eliminarea celor create anterior sau ulterior anului ales ca reper; prin păstrarea câtorva 

eşantioane în cadrul fiecărui an.  

- topografică (geografică), prin reţinerea unei serii întregi de documente numai din anumite 

regiuni, care au fost alese pentru reprezentativitatea lor pe un anumit segment. 
- numerică, prin păstrarea unui dosar din 10 sau a unui dosar din 20.  

- turnus, conform căreia aceleaşi genuri de documente sunt reţinute un an de la un creator, în 

anul următor de la alt creator, ş.a.m.d.  

 

 Întocmirea unei lucrări de selecţionare  

 

Inventarele dosarelor propuse de comisia de selecţionare spre a fi eliminate, însoţite de 

procesul–verbal aprobat de conducerea unităţii şi de inventarul documentelor cu termen de 

păstrare Permanent create în perioada pentru care se efectuează selecţionarea (câte un 

exemplar), se înaintează cu o adresă de înaintare către structurile Arhivelor Naţionale, adresa 

va fi înregistrată la registratura unităţii creatoare, pentru aprobare.  
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Structurile Arhivelor Naţionale pot hotărî păstrarea permanentă a unor dosare, chiar dacă, 

potrivit nomenclatorului, acestea au termene de păstrare temporară.  

Documentele se păstrează, în ordine, pe rafturi pentru a fi verificate de organele de control ale 

Arhivelor Naţionale, în vederea aprobării lucrării de selecţionare. 

  

Lucrarea de selecţionare constă în :  

- adresa de înaintare către Arhivele Naţionale;  

- inventarele documentelor cu termene de păstrare expirate;  

- inventarele documentelor cu termen de păstrare Permanent, aferente perioadei inventarelor 

cu termene de păstrare expirate;  

- procesul – verbal al comisiei de selecţionare;  

 

Matricile sigilare (sigilii, ştampile, parafe), confecţionate din metal, cauciuc sau orice alte 

materiale, se inventariază, în ordinea dării lor în folosinţă, într-un inventar, conform 

modelului prezentat în anexa nr. 7, Ordinul de zi nr. 217/1996.  

Selecţionarea matricelor sigilare scoase din uz, se efectuează urmând aceeaşi paşi ca şi la 

seleţionarea documentelor.  

Aprecierea valorii istorice a matricelor sigilare scoase din uz se face indiferent de suportul 

acestora, întrucât la stabilirea valorii se au în vedere şi alte elemente: însemnele şi înscrisul 

din câmpul sigilar, valoarea artistică, frecvenţa.  

 

 Actualizarea instrumentelor de evidenţă în urma selecţionării  

 

 Există următoarele situaţii în urma cărora se actualizează instrumentele de evidenţă:  

- în urma selecţionării documetelor cu termen de păstare expirat; în acest caz se completează 

registrul intrărilor – ieşirilor unităţilor arhivistice;  

- în cazul selecţinării numai unor anumite dosare (mai mult de 50% din cele cuprinse într-un 

inventar) din inventarele documentelor propuse pentru selecţionare; în acest caz, se refac 

inventarele şi se completează şi registrul intrărilor – ieşirilor unităţilor arhivistice;  

Instrumentele de evidenţă care se actualizează sunt:  

       Întocmirea unui set de proceduri privind liberul acces la documente trebuie să pornească 

de la principiile Recomandării Consiliului Europei Nr. R (2000)13 privind o politică 

europeană asupra accesului la arhive. Conform acesteia accesul la arhive este un drept de care 

ar trebui să se bucure toți utilizatorii în mod gratuit, indiferent de naționalitate, statut sau 

funcție. În cazul arhivelor publice legislația ar trebui să prevadă deschiderea fără restricții sau 

o perioadă generală de protecție. Excepțiile de la această regulă generală ar trebui să aibă o 

bază legală și să se întemeieze pe principiul protejării intereselor publice majore sau a 

persoanelor particulare faţă de comunicarea de informaţii privind viaţa lor privată. Interdicția 

aceesului trebuie să se facă pentru o perioadă definită. Instrumentele de căutare trebuie să 

cuprindă toate arhivele şi să le semnaleze, dacă este cazul, pe cele care au fost excluse. Chiar 

şi atunci când instrumentele de căutare semnalează existenţa unor documente clasificate şi cu 

condiţia că ele înseşi nu conţin informaţii protejate conform legii, acestea vor fi uşor 

accesibile, astfel încât utilizatorii să poată solicita permisiune specială de acces. Acordarea 
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acestei permisiuni se va face în condiții identice pentru toți utilizatorii. Se poate acorda și o 

permisiune la extrase sau date parțiale, utilzatorul fiind informat despre acest aspect. Refuzul 

se va comunica în scris, persoanei căreia i s-a dat o decizie negativă, lăsându-i-se posibilitatea 

de a se adresa instantei.Accesul la documentele aparținând Fondului Arhivistic Național este 

asigurat (art. 5 alin. d din legea Arhivelor) în principal de Arhivele Naționale cărora creatorii 

și deținătorii de documente sunt obligați să le predea aceste documente după un anumit timp 

de la crearea lor, în funcție de tipul acestora:                                                                                      

a) documente fotografice și pelicule cinematografice la 20 de ani de la creare;                                     

b) documentele scrise după 30 de ani de la crearea lor;                                                                     

c) documenele tehnice după 50 de la crearea lor;                                                                               

d) actele de stare civilă după 100 de ani de la crearea lor (art. 13 din legea Arhivelor).                                                                                                               

- Moduri de utilizare/ accesare a documentelor aprținând Fondului Arhivistic Național:                                                                                                                         

- Cercetare științifică;                                                                                                                                

- Rezolvare unor lucrări administrative;                                                                                              

- Acțiuni educative;                                                                                                                                    

- Informări ;                                                                                                                                                  

- Eliberarea unor copii, certificate, extrase ;                                                                                             

Condiții în care pot fi cercetate documentele aparținând Fondului Arhivistic Național:  

- În general documentele aparținând Fondului Arhivistic Național pot fi cercetate după 

trecerea a 30 de ani de la crearea lor  

- Documentele medicale se dau în cercetare la 100 de ani de la crearea lor  

- Dosarele personale se dau în cercetare la 75 de ani de la crearea lor  

- Documentele privind viața privată a unei persoane se dau în cercetare la 40 de ani de la 

moartea acesteia  

- Documentele referitoare la siguranța și integritatea națională se dau în cercetare la 100 de ani 

de la crearea lor  

- Documentele privind afacerile criminale se dau în cercetare la 90 de ani de la crearea lor  
- Documentele fiscale se dau în cercetare la 50 de ani de la crearea lor  

- Documentele notariale și judiciare se dau în cercetare la 90 de ani de la crearea lor  

- Documentele societăților comerciale cu capital privat se dau în cercetare la 50 de ani de la 

crearea lor  

- Registrele de stare civilă se dau în cercetare la 100 de ani de la crearea lor  

- Stabilirea de termene mai mari de 30 de ani pentru darea în cercetare a cotegoriilor de 

documente enumerate mai sus a fost motivată de faptul că acestea pot leza drepturile și 

libertățile cetățenilor sau privesc integritatea teritorială și inependența statului român. Alte 

cauze care pot determina îngrădirea accesului utilizatorilor la documente sunt starea 

necorespunzătoare de conservare și insuficienta prelucrare arhivistică.  
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Modulul IV:Rezolvarea solicitărilor din partea petenţilor  

 

     

 

 Metodologia de înregistrare a solicitărilor  

 

 În momentul primirii, cererile se verifică pentru a vedea dacă acestea conţin 

elementele necesare efectuării cercetării: numele, prenumele si adresa solicitantului, serie si 

nr.B.I./C.I., pasaport, C.N.P.- ul, eventual alte nume purtate, obiectul solicitării, date specifice 

privind identificarea actului/ actelor solicitat(e): genul actului/ actelor, instituţia emitentă,data 

emiterii, localitatea, numele persoanei pentru care s-a eliberat actul/ actele, calitatea  

(persoană îndreptăţită, succesor sau reprezentant legal) pe care o are solicitantul în cazul în 

care nu este titularul actului respectiv.  

 Toate solicitările se vor întregistra dar vor fi repartizate spre rezolvare numai acelea 

care cuprind datele menționate mai sus. Pentru solicitările incomplete se va solicita 

comunicarea de informații suplimentare iar termenul de rezolvare a acestora va curge numai 

din momentul primirii acestora.  

 

 Criterii de regăsire a informaţiilor  

 

În funcţie de obiectul solicitării, de rezoluţia superiorului ierarhic, folosindu-şi cunostinţele 

profesionale şi experienţa practică, personalul cu atribuţii de rezolvare a cererilor efectuează 

următoarele operaţiuni, în vederea identificării, în documentele deţinute, a informațiilor 

solicitate:  

- cercetarea inventarelor fondurilor şi colecţiilor arhivistice;  
- selectarea cotelor şi scoaterea unităţilor arhivistice ce urmează a fi cercetate, adică numerele 

dosarelor şi anii acestora;  

- identificarea informaţiilor în cuprinsul documentelor;  

- completarea registrului de depozit si a foii de folosire a unităților arhivistice cercetate;  

 

Vor fi cercetate fondurile/colecţiile care pot conţine informaţii referitoare la obiectul 

solicitării. Scoaterea documentelor din depozitul de arhivă, pentru cercetare, se consemnează 

în registrul de depozit. În locul dosarului scos pentru cercetare se va introduce în raft o fişă de 

control ; fişa se va anula la rearhivarea dosarului.  

 

 Metodologia eliberării actelor  

 

Cele mai frecvente tipuri de documente care se eliberează în urma solicitărilor sunt :  

- certificatul, de vechime în muncă, de studii (de şcolaritate) ;  

- extrasul ;  

- copia xerox/scanată ;  
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Certificatul trebuie să cuprindă o expunere exactă şi clară a datelor rezultate din documente, 

care sunt în legătură directă cu obiectul cererii. Se vor indica numai datele existente, fără a 

întregi perioadele pentru care nu există documente. În certificat nu vor fi expuse concluzii 

personale sau generalizări în legătură cu conţinutul documentelor care au stat la baza 

întocmirii lui. Datele se expun în ordine lor cronologică şi nu în ordinea documentelor din 

care au fost extrase. Datele privind activitatea unei persoane fizice, în diferite locuri de 

muncă, se includ într-un singur cartificat. În cazul în care petentul a lucrat sub mai multe 

nume, se vor menţiona toate acese nume, cu perioadele de timp corespunzătoare. În textul 

certificatului nu se admit ştersături sau completări printre rânduri.  

Redactarea certificatului se face pe baza unui referat scris pe verso-ul cererii, cu cerneală. 

Referatul este întocmit de persoana care a făcut cercetarea. El va conţine datele aflate în 

documente, în legătură cu cele solicitate de petent, precum şi numerele tuturor documentelor 

cercetate.  

Certificatul se eliberează însoţit de o adresă. În adresă se vor trece perioadele pentru care 

lipsesc documentele sau în care nu se găseşte înscris numele solicitantului.  

În cazul în care în arhivă nu se găsesc date privind obiectul cererii, dar se cunoaşte unitatea 

deţinătoare a acestor documente, cererea, în original, se va trimite spre rezolvare unităţii 

respective, comunicându –i-se şi solicitantului acest lucru. Copia de pe cererea trimisă spre 

rezolvare către altă unitate, adresa către unitatea respectivă şi adresa prin care se comunică 

petentului acest lucru, se clasează, ca şi celelalte cereri.  

Persoana care a întocmit referatul şi şeful său ierarhic poartă răspunderea asupra exactităţii 

datelor comunicate.  

Extrasul este o reproducere prin xerografiere, fotografiere, editare electronică, scanare sau 

dactilografiere a unui fragment sau a mai multor fragmente dintr-un document, care fac 

referire directă la obiectul solicitării persoanei fizice/juridice.  

Părţile din textul documentului care nu se transcriu, nefiind în legătură cu obiectul cererii, vor 

fi indicste prin puncte de suspensie. Nu este permis să se reunească într-un singur extras 

pasaje din mai multe documente.  

Pasajele care pot anula total sau parţial sensul conţinutului vor fi, de asemenea, reproduse.  

Locurile indescifrabile din documente, corecturile, ştersăturile, cuvintele şi expresiile asupra 

cărora există îndoieli se menţionează în note. Nota va fi semnată de lucrătorul care a efectuat-

o şi va purta ştampila insituţiei.  

În cazul în care un extras este alcătuit din mai multe file, la sfârşitul fiecărei file se va trece 

„./.’’, pentru a evidenţia faptul că extrasul este întocmit din mai multe file.  

Copia este reproducerea prin xerografiere, fotografiere, editare electronică, scanare sau 

dactilografiere a unui fragment sau a mai multor fragmente dintr-un document, care fac 

referire directă la obiectul solicitării persoanei fizice/juridice.  

Copiile şi extrasele se certifică sau, după caz, se legalizează de unitatea care le eliberează.  

Certicatele, extrasele, copiile se eliberează personal solicitantului sau împuternicitului legal, 

pe bază de semnătură, cu menţiunea numărului şi seriei actului de identitate şi a datei 

eliberării sau se expediază prin poştă.  

Certicatele, extrasele, copiile eliberate vor fi însoţite obligatoriu de o adresă de înaintare 

către solicitant.  
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Certificatele, extrasele, copiile, adresele de înaintare, se vor întocmi în 2 (două) exemplare, 

din care unul se va înmâna solicitantului sau împuternicitului legal, iar unul se va clasa 

împreună cu cererea.Diplomele, certificatele de studii, actele de stare civilă sau alte acte 

originale personale aflate în dosar se restituie titularului, sub semnătură, reţinându-se la dosar 

o copie certificată de responsabilul cu arhiva.  

 În cazul în care instituţia/societatea/unitatea respectivă nu deţine documentele 

solicitate, se va comunica solicitantului sau împuternicitului legal acest lucru. În acest caz, 

răspunsul către solicitant, ţine loc şi de adresă de înaintare.  

În cazul în care instituţia/societatea/unitatea respectivă deţine documente în care s-ar putea 

regăsi documentele solicitate, dar documentele care fac obiectul cererii nu se regăsesc, se va 

comunica solicitantului sau împuternicitului legal acest lucru. Şi în acest caz, răspunsul către 

solicitant, ţine loc şi de adresă de înaintare.  
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Modulul V:Asigurarea condiţiilor de conservare a documentelor din depozit                                                                                            

 Creatorii și deținătorii de documente sunt obligați să le păstreze în condiții 

corespunzătoare, asigurându-le împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori 

comercializării în alte condiții decât cele prevăzute de lege. Aceasta presupune păstrarea 

arhivei în spații special amenajate, dotate cu mijloace adecvate de păstrare și protejare a 

documentelor precum și cu instalații/ sisteme de prevenire și stingere a incendiilor (art. 12 

din Legea Arhivelor).  

 

 Norme privind caracteristicile clădirilor de arhivă și ale încăperilor depozite de 

arhivă  
În conformitate cu prevederile art.12 alineatul 2 din Legea nr.16/1996, noile clădiri vor fi 

avizate de către Arhivele Naţionale sau direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale, numai 

dacă au spaţii prevăzute pentru păstrarea documentelor. Aceste construcţii sunt avizate de 

către Comisia Tehnică de Avizare a Clădirilor, comisie ce funcţionează în cadrul Direcţiei 

Generale a Arhivelor Naţionale.  

 Încăperile destinate păstrării arhivei la creatorii de arhivă specificaţi la art. trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii:  

    - Nu trebuie amplasate, deasupra, dedesubtul sau în vecinătatea magaziilor de substanţe 

explozibile, inflamabile, corozive, de coloranţi, a încăperilor în care se lucrează cu foc 

deschis, a ghenelor de reziduuri menajere.  

    - Nu se amplasează în poduri, mansarde, subsoluri tehnice sau în încăperi inundabile.  

    - Nu se amplasează în construcţii provizorii.  

  - Prin depozitele de arhivă se interzice trecerea conductelor de gaze combustibile, a coşurilor 

şi canalelor de fum.  

  - Rafturile, dulapurile, rastelele etc. trebuie confecţionate din materiale incombustibile. 

Amplasarea acestora se face astfel încât să poată permite o evacuare rapidă a materialului 

depozitat.  

    - Instalaţiile electrice din depozitele de arhivă trebuie executate, astfel încât, să poată fi 

deconectate din exteriorul încăperii. Corpurile de iluminat se amplasează pe axul culoarelor 

dintre rafturi, la o distanţă de minimum 50 cm de arhivă depozitată. Corpurile de iluminat 

electric cu incandescenţă trebuie prevăzute cu globuri de protecţie.  
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 Microclimatul interior se va menţine pe cât este posibil în limitele: temperatura +15°C - 

+25°C iar umiditatea relativă a aerului între 40-65% pentru arhivă pe suport hârtie.  

- Depozitele ce depăşesc o capacitate de 100 m.l. arhivă, trebuie prevăzute cu o cameră de 

lucru, dimensionată în funcţie de numărul de oameni ce lucrează în acest sector.  

Avizarea construcţiilor noi ce cuprind şi încăperi de arhivă se efectuează de către direcţiile 

judeţene şi Direcţia Municipală Bucureşti a Arhivelor Naţionale pe baza următoarelor 

documente:  

- cerere aviz, care să cuprindă şi elementele de identificare a imobilului şi a spaţiilor de 

arhivă;  

- plan al încăperii (încăperilor) de arhivă cu amplasarea mobilierului specific şi destinaţia 

încăperilor vecine (pe orizontală şi pe verticală);  

- chitanţa de achitare a taxei (fixată pentru moment la nivelul taxei pentru orice petiţie). Acest 

aviz se solicită după ce beneficiarul a obţinut avizele unităţilor teritoriale ale 

Comandamentului Pompierilor şi Protecţiei Mediului care au asemenea atribuţii (copii ale 

acestor avize se integrează în dosarul lucrării ce rămâne la cel ce avizează).  

Depozitele trebuie să fie cu mobilier specific, mijloace de protecție a documentelor, cu 

aparatură de măsură şi control microclimat (termometre, higrometre, termohigrometre etc.), 

materiale pentru evacuare (saci, containere etc.), mijloace iniţiale de stingere (stingătoare cu 

gaze inerte, CO2 şi praf inert, zăpadă carbonică etc.), instalaţiile de alarmare şi antiincendiu şi 

după caz instalaţii automate de stingere.  

Camerele tezaur – sunt secţiuni în construcţiile cu destinaţie funcţională depozit de arhivă, 

destinate a adăposti în situaţii de calamitate cele mai importante documente. Aceste 

compartimente se realizează de regulă la nivelul cel mai de jos al construcţiei cu o rezistenţă 

la şoc sporită faţă de restul ansamblului luându-se măsurile necesare pentru a nu fi inundate în 

cazul prăbuşirii imobilului. Se dotează cu instalaţii de stingere automată a incendiului cu gaze 

inerte.  

Nu este recomandabilă amplasarea acestor depozite într-o zonă în care factorii de risc atât cei 

permanenţi, constând în vecinătăţi periculoase: surse de explozie sau incendii, degajări nocive 

atât chimice cât şi biologice, terenuri instabile, zone inundabile sau cu un nivel ridicat al 

apelor freatice etc., cât şi a celor ocazionali: obiective strategice atât în apropiere sau în 

amonte; să fie evitate pe cât posibil.  

Imobilul să fie uşor accesibil celor interesaţi.  

Să se asigure căi de evacuare în caz de necesitate.  

Să se asigure închiderea într-un perimetru propriu cu un sistem de pază de sine stătător.  
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Compartimentele de arhivă nu se vor integra în imobile în care se desfăşoară procese 

tehnologice care implică factorii de risc enumeraţi.  

În situaţia în care acest lucru nu e posibil vor fi amplasate în tronsoane separate prin ziduri 

antifoc şi ventilare care să împiedice aerarea cu substanţe toxice.  

Nu se acceptă amplasarea acestor compartimente acolo unde există pericolul unor explozii, 

emanaţii radioactive sau alte pericole similare.  

Structura. Proiectantul poate alege orice gen de structură o consideră necesară cu condiţia de a 

asigura:  

- rezistenţa la solicitările dinamice în cazul unui cutremur în conformitate cu prescripţiile 

tehnice în vigoare şi cu încărcăturile mari aduse de materialul depozitat mai ales când suportul 

arhivei îl constituie hârtia;  

- construcţia se încadrează în gradul I rezistenţă la foc;  

- din cele două considerente sus menţionate cât şi din considerente de evacuare nu se 

recomandă a se realiza construcţii care depăşesc S+P+3N;  

- clădirea va dispune de cel puţin două căi de evacuare pe verticală (scări). Ţinând seama că 

principalul element de dimensionare la evacuare îl constituie numărul de oameni (redus la 

arhivă) şi că elementul ce trebuie evacuat îl constituie arhiva, căile de evacuare se vor 

dimensiona ţinând seama de acesta din urmă.  

Pentru a evita consumurile mari de energie necesare menţinerii microclimatului în depozite se 

va asigura o inerţie termică cât mai ridicată a construcţiei, în acest scop se recomandă:  

- diminuarea la maximum a punţilor termice (calculul termic va evidenţia imposibilitatea 

creării punctului de rouă, în condiţii de exploatare normală, în zona în care ar ridica 

semnificativ umiditatea interioară;  

- alegerea adecvată a tâmplăriei exterioare şi a unor elemente suplimentare de siguranţă 

(storuri, jaluzele etc.);  

- se recomandă de asemenea ca acoperişul să fie gen şarpantă. În acest caz eliminându-se şi 

scurgerile interioare a apelor pluviale. În cazul în care din motive arhitectonice sau de alt gen, 

se vor lua măsuri de suplimentare a izolaţiei hidro şi termo a teraselor, iar canalizarea apelor 

pluviale se va efectua pe trasee care vor evita spaţiile de depozitare.  

Protecţia antisolară se va realiza prin unele elemente enunţate la punctul anterior iar 

suplimentar se vor prevede ca elemente givrate (în zona depozitelor) să fie prevăzute cu cel 

puţin un rând de geamuri termoabsorbante, în interior se vor prevedea draperii de doc la toate 

ferestrele.  

Rafturile vor fi orientate perpendicular faţă de planul ferestrelor cu maximă însorire (est şi 

sud).  
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Iluminatul artificial se va realiza cu lămpi antiex, va urmări axul culoarului dintre rafturi şi nu 

va depăşi 50 luxi/mp.  

Întrerupătoarele se vor monta la intrarea în depozit în exterior.  

Ventilarea spaţiilor se poate face natural cât şi artificial.  

Ventilarea naturală se efectuează în zilele în care temperatura şi cantitatea de vapori din aerul 

exterior se încadrează în parametrii de microfilmat interior şi în condiţiile în care în zona 

depozitului nu există degajări nocive.  

Viteza aerului se va încadra între 0,1-0,3 m/s şi se vor realiza 1-3 schimburi de aer/oră.  

Ventilarea artificială prin instalaţii de ventilare sau cu ajutorul camerelor de climă va urmări 

menţinerea permanentă în limita parametrilor a temperaturii şi umidităţii relative. 4  

Pentru arhivă aceşti parametrii sunt: temperatura între +15° şi +24°C iar umiditatea relativă 

între 50-65%.  

Pentru microfilm negativ de asigurare 18±2°C şi umiditatea 50±5%.  

Pentru celelalte materiale, în special pentru suporturi moderne sau în curs de modernizare se 

respectă condiţiile specificate de fabricant în fişele tehnologice şi în contractele de livrare. 

Aceste acte se vor specifica în documentaţiile ce au stat la baza dimensionării instalaţiilor de 

climă.  

Instalaţiile de forţă, apă, canal, termice, de alarmare, telefonice etc., se vor dimensiona în 

funcţie de cerinţele beneficiarului şi conform normelor tehnice în vigoare.  

Este interzisă traversarea depozitelor de arhivă de trasee de alimentare cu gaze naturale.  

Depozitele de arhivă vor fi dotate cu instalaţii automate de stingere a incendiilor. Acestea pot 

fi cu gaze inerte sau spinklere cu apă. Sunt obligatorii instalaţiile de stingere automată a 

incendiilor cu gaze inerte în camerele tezaur.  

Compartimentarea depozitelor de arhivă este următoarea:  

- Depozitele de arhivă – principalul element funcţional, vor cuprinde de regulă arhivă cu 

acelaşi gen de suport material păstrate în materiale de protecţie, depozitate în mijloace de 

păstrare în care vor fi dispuse după criterii arhivistice.  

De regulă depozitele nu vor depăşi o suprafaţă de 400 m.p. şi vor fi gestionate de o singură 

persoană.  

Intervalul între mijloacele de păstrare (rafturi) se va încadra între 65-80 cm pentru a permite o 

viteză normală de evacuare precum şi circulaţia scărilor, a cărucioarelor şi a altor elemente cu 

care se manevrează arhiva în depozit.  

La capetele rafturilor se va menţine o distanţă de circa 1,00 faţă de elementele construcţiei 

(pereţi) dar nu mai mică de 80 cm faţă de elementele ce ies în afara pereţilor (radiatoare, ţevi 

etc.).  
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La intrarea în depozite această distanţă se va mări la 1,20 m pentru a permite circulaţia cu 

uşile deschise.  

Mobilierul şi dotările specifice se amplasează fără a diminua aceste distanţe.  

Depozitul va avea cel puţin două căi de evacuare.  

- Camerele de lucru – fiecare depozit va fi prevăzut cu cca. o încăpere în  

care se desfăşoară operaţiunile arhivistice curente.  

- Sala de studiu - va fi prevăzută cu mobilierul şi dotările specifice fiecărui gen de arhivă ce se 

dă în cercetare.  

- Laboratorul de reprografiere - idem funcţie de specificul activităţii.  

- Laboratorul de recondiţionare şi restaurare – idem.  

- Birouri director, secretariat, arhivişti.  

- Încăperi auxiliare: depozite de materiale şi imprimate specifice,  

materiale întreţinere, punct control, cameră instalaţie alarmare, acumulatori, cameră butelii 

instalaţie de stingere etc.  

- grupuri sanitare, coridoare, scări.  

Criterii de dimensionare.  

La dimensionarea suprafeţei de depozitare necesare se va avea în vedere următoarele:  

A. Arhiva:  

1.- Arhiva existentă;  

2.- Arhiva ce se creează în fiecare an;  

3.- Arhiva ce se elimină anual prin operaţiuni de selecţionare în conformitate  

cu nomenclatorul arhivistic;  

4.- Arhiva cu termen permanent de păstrare ce se creează anual, din care:  

a)- arhiva ce poate rămâne în continuare la creator conform art.14 din  

Legea nr.16/1996;  

b) - arhiva ce urmează a fi predată la Arhivele Naţionale conform art.13 din  

Legea nr.16/1996.  

B. Sistemul de depozitare preconizat – cantităţile de depozitare/mp suprafaţă depozit.  

C. Incompatibilităţi ce determină depozite separate  

D. Perioada pentru care se construieşte depozitul.  

Celelalte spaţii se dimensionează funcţie de: 5  

- tehnologiile şi implicit dotările şi încadrarea cu personal a laboratoarelor;  

- numărul de cercetători estimaţi pentru sălile de studiu;  

- numărul de oameni cu care va fi încadrat depozitul;  

Mijloacele de păstrare, mobilierul şi dotările specifice, trebuie să răspundă la următoarele 

cerinţe:  

- să fie rezistente în timp;  
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- să nu fie executate din materiale combustibile;  

- să nu producă în timp degajări chimice care pot duce la deteriorarea materialului depozitat.  

Solicitantul avizului va prezenta Comisiei Tehnice de Avizare următoarele documente:  

A. Pentru construcţii cu destinaţie arhivă:  

1. cerere de aviz ce va cuprinde:  

- titlul proiectului  

- nr., cod  

- titular de investiţie  

- sursa de finanţare  

2. chitanţa de achitare a taxei de avizare;  

3. documentaţia ce urmează a se aviza:  

a) memoriu tehnic care va cuprinde:  

- m titlul lucrării, destinaţia  

- nr.de niveluri, h nivel  

- amplasament – localitatea, adresa, vecinătăţi orientare  

- structură de rezistenţă  

- instalaţii electrice, forţă, apă canal, termice, climă, alarmare, antifoc şi  

- antiefracţie, stingere automată  

- genul materialului ce se va depozita (suport)  

- dimensionarea spaţiilor utile  

- compartimentări funcţionale, auxiliare etc.  

- sistem de depozitare (rafturi, rastele, dulapuri etc.)  

- iluminare, ventilare (sisteme adoptate)  

- nr. persoane ce deservesc obiectivul şi locul în care îşi desfăşoară activitatea  

- spaţii igienico-sanitare  

- căi de acces şi de evacuare  

- alte date pe care proiectantul le consideră necesare  

b) piese desenate:  

- plan de situaţie scara 1:500  

- planurile orizontale de la toate nivelurile cu specificarea destinaţiei  

- fiecărei încăperi şi mobilarea depozitelor de arhivă  

- planuri şi instalaţii cu trasee pe verticală şi orizontală  
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B. Pentru construcţiile cu alte destinaţii, dar care au încorporate şi spaţii cu destinaţie arhivă 

se vor înainta documentele de la punctele 1, 2 şi 3a, piesele desenate vor cuprinde:  

- plan situaţie scara 1:500  

- plan al clădirilor cu localizarea zonei depozitului de arhivă  

- planuri ale nivelului superior şi inferior zonei de arhivă  

- plan cu traseul instalaţiilor ce trec prin depozitul de arhivă şi în zona din imediata vecinătate.  

Documentaţia se înaintează în 3(trei) exemplare din care după avizare:  

- 1 exemplar se restituie cu avizul C.T.A.C.;  

- 1 exemplar rămâne în arhiva C.T.A.C.;  

- 1 exemplar se înaintează unităţii teritoriale a Arhivelor Naţionale în raza căreia îşi va 

desfăşura activitatea noul obiectiv.  

Pentru obţinerea avizului tehnic al Arhivelor Naţionale se va plăti o taxă. Avizele pentru 

construcţii noi (cu destinaţia clădiri arhive sau cu compartimentări pentru arhive) se acordă 

numai de către Comisia Tehnică de Avizare a Arhivelor Naţionale ce funcţionează la sediul 

central. 

 

Glosar de termeni arhivistici: 

 

administrarea arhivelor = ansamblul activităţilor care privesc constituirea, evidenţa, 

prelucrarea, păstrarea, conservarea și punerea în folosire a arhivelor.  

arhivă neprelucrată = ansamblu de documente (fond/colecție, părți de fond/colecție) asupra 

cărora nu s-au efectuat activități de ordonare, luare în evidență, selecționare etc. sau, din 

diverse motive, rezultatele unor astfel de acțiuni au fost anulate.  

arhivă prelucrată = ansamblu de documente cu forme de evidența corespunzătoare, ordonat 

și selecționat.  

categorie de documente = clasă de documente care au drept criteriu comun de asociere forma 

sau conținutul similar, al referirii la aceeași problemă, persoană etc. și scopul de a facilita 

regăsirea sau administrarea.  

colecţie arhivistică = totalitatea documentelor grupate de o persoană juridică sau fizică 

conform unui anumit criteriu, fără a ţine seama de provenienţa lor sau de existenţa unor 

legături organice.  

compartiment creator = termen generic pentru orice parte structurală a unui creator (direcție, 

serviciu, birou etc.), care, în urma desfășurării activității sale, a produs, acumulat și păstrat 

materiale documentare (de obicei, părţi structurale ale fondului arhivistic).  

constituire u.a. = alcătuirea fizică a unei u.a., prin legarea documentelor într-o grupare 

compactă și care nu se poate desface fără deteriorarea fizică a documentelor. a nu se confunda 

cu gruparea documentelor.  

cotă = ansamblu de semne alfanumeric care asigura individualizarea (fizică și intelectuală) a 

unei unităţi arhivistice.  

creator de arhivă = organizația care, în urma desfășurării activității sale, a produs, acumulat 

și păstrat un fond arhivistic; a nu se confunda cu autorul unui act.  

creator şi deţinător de arhivă = persoane fizice sau juridice, creatoare și deținătoare de 

documente care fac parte din FAN.  
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data documentelor = element care individualizează momentul creării unui document 

(momentul de timp în care a fost întocmit documentul). În funcție de sistemul de evidență al 

creatorului, data cronologică poate fi dată istorică (data efectivă de întocmire) și dată 

arhivistică (data de înregistrare într-o evidență). De asemenea, la un document se mai poate 

întâlni data evenimentului la care se referă conținutul, data anexelor etc.  

depozit de arhivă = spaţiu special amenajat destinat păstrării şi conservării documentelor.  

descrierea arhivistică = crearea unei reprezentări fidele a unei unități de descriere, prin 

culegerea, analizarea, organizarea și înregistrarea informațiilor care servesc la identificarea, 

administrarea, localizarea și explicarea materialului arhivistic, a contextului și a sistemului de 

administrare care l-a produs.  

document = înscrisuri oficiale sau particulare, diplomatice și consulare, memorii, manuscrise, 

proclamaţii, chemări, afişe, planuri, schiţe, hărţi, pelicule cinematografice și alte asemenea 

mărturii, matrice sigilare, precum și înregistrări foto, video, audio și electronice.  

document activ = document aflat în faza de arhivă curentă, fără a fi constituite dosarele şi 

predate la depozitul de arhivă al creatorului.  

document semiactiv = document aflat în faza de arhiva intermediară (de depozit) la creator.  

echipament de depozitare = mobilier destinat exclusiv pentru depozitarea în bune condiții a 

arhivei: rafturi, rastele, dulapuri etc.  

foaie de folosire = listă a persoanelor care au cercetat informațiile dintr-o u.a.  

foaie volantă = hârtie (sau alt suport papetar), luată în considerare individual, nelegată de altă 

entitate fizică.  

fond arhivistic = totalitatea documentelor create, primite sau acumulate, în decursul activităţii 

sau existenţei unei persoane juridice sau fizice, independentă din punct de vedere 

organizatoric.  

fond deschis = fond al cărui creator încă produce documente.  

fond închis = fond al cărui creator și-a încetat activitatea și care, după transferul la ANR, nu 

mai este susceptibil de a furniza noi transferuri de documente.  

gen documentar = ansamblu de documente care se individualizează pe baza unor 

caracteristici fizice (de ex., acuarelă, desen, plan, registru) și/sau de conținut (rapoarte, 

inventare, state de plată). Întâlnit uneori sub denumirea tip de document.  

instrument de evidență = document cu caracter de sinteză prin care se furnizează informații 

durabile și precise prin înregistrarea și controlul proceselor, documentelor, persoanelor etc. 

din punct de vedere cantitativ și calitativ.  

 

 

instrument de evidență fizică = instrumentul de evidență care conține informații referitoare la 

cantitate și la caracteristicile fizice ale documentelor.               

instrument de evidență intelectuală = instrumentul de evidență care conține informații 

referitoare la conținutul informațional al documentelor, la relațiile cu alte materiale arhivistice 

și la contextul creării documentelor. În cadrul prezentului material, instrumentul de evidență 

intelectuală este denumit și „instrument de informare‖.  
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instrument de evidență al creatorului = instrumentul de evidență produs de creator pentru 

evidența materialelor arhivistice proprii; în mod tradițional, sunt denumite „instrumente 

contemporane de evidență‖.  

inventar arhivistic = instrument de evidență care cuprinde informații despre materialul 

arhivistic până la nivel de u.a. Inventarele pot fi sintetice (accentul cade pe existentul fizic, cu 

o descrie minimală a conținutului; structura fondului poate fi una liniară) sau inventare 

analitice (accentul cade pe conținutul u.a., prezentate obligatoriu în contextul ierarhic al 

celorlalte unități de descriere).  

listă de corespondență = instrument de evidență care asigură echivalarea unor cote noi cu 

unele anterioare. Servește la stabilirea istoricului cotelor unor u.a.  

material arhivistic = documente de forme și genuri diferite, grupate în fonduri și colecții și 

care fac obiectul activităților de administrare arhivă.  

mijloace de protecţie = ambalaje (dosare, mape, cutii, casete, role etc.) care au rolul de a 

proteja materialul arhivistic.  

nivelul descrierii = poziția în schema de ordonare a unității de descriere.  

operaţiune arhivistică = una din etapele intervenite în prelucrarea fondului (ordonare, 

inventariere, descrierea, selecţionarea etc.)  

ordonarea = activitatea de organizare a materialului arhivistic în concordanță cu principiile 

profesionale sau după criterii fizice ori administrative. Ordonarea poate fi : Ordonare 

intelectuală, ce presupune operaţiunea arhivistică de grupare a documentelor, conform cu 

prevederile principiilor arhivistice și a criteriilor de ordonare, cu scopul de a re-crea legătura 

logică și funcțională între fonduri, părţi structurale și unităţi arhivistice, astfel încât să fie 

facilitate identificarea şi folosirea acestora.  

Ordonare fizică, ce presupune aranjarea u.a. într-un anumit loc în spațiul de depozitare.  

parte structurală = termen care desemnează unități componente ale organigramei unui 

creator, respectiv ansamblul documentelor dintr-un fond rezultate din activitatea acesteia.                                                                      

prelucrare arhivistică = ansamblul activităților efectuate în scopul realizării ordonării, 

evidenței fizice și intelectuale, a selecţionării şi păstrării documentelor de arhivă.                                                                                                                      

raft = mobilier constând dintr-un șir vertical de polițe, fixate prin stâlpi laterali.  
schema de ordonare = reprezentare simplificată a părților structurale și grupărilor de 

documente ale unui fond arhivistic.                                               

selecţionare = operaţiunea arhivistică de stabilire a valorii arhivistice a unităţilor arhivistice 

dintr-un fond sau colecţie (evaluare), în vederea păstrării permanente a documentelor care fac 

parte din Fondul Arhivistic Naţional și eliminării celor lipsite de importanţă.                                                                                          

serie = totalitatea documentelor, grupate sau nu în u.a., care sunt adunate și păstrate laolaltă în 

procesul obișnuit de activitate al unei organizații, pe baza conținutului similar, a referirii la 

aceeași problemă, persoană etc. și cu scopul de a facilita regăsirea sau administrarea. Seria 

este rezultatul încadrării documentelor într-o anumită categorie.                                                               

structura organizațională = reprezentarea unui creator pe baza diviziunilor din organigramă.                                                                                                         

unitate arhivistică = element component al unui fond sau unei colecţii arhivistice, care se 

individualizează prin conţinutul şi forma sa şi care ocupă o poziţie distinctă în instrumentul de 

evidenţă fizică al fondului sau colecţiei.  
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unitate documentară = cea mai mică unitate intelectuală existentă într-un fond. Unitatea 

documentară poate fi identică cu unitatea arhivistică, mai ales pentru fondurile mdievale.                                                                                          

unitatea de descriere = orice grupare de documente, identificată ca atare prin ordonarea 

arhivistică (intelectuală), ce face obiectul descriere. 

 

 


