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”Rolul primordial al 
Arhivelor Naționale a fost 
acela de a selecta dintre 
documentele create de 
către organizații şi per-
soane fizice pe cele care 
cuprindeau informații re-
levante din punct de ve-
dere ştiințific, astfel încât 
fiecare moment istoric şi/
sau evolutiv din societa-
tea românească să poată 
fi deductibil şi reconstitui-
bil. Procesul de selectare 
a documentelor cu valoa-
re ştiințifică din totalita-
tea documentelor create 
de către o organizație în 
decursul timpului este un 
demers extrem de labori-
os şi presupune atât impli-
carea Arhivelor Naționale, 
cât şi a fiecărei organiza-
ții creatoare şi deținătoa-
re de documente. Legis-
lația arhivistică în vigoare 
statuează această coope-
rare şi precizează atribuți-
ile şi obligațiile ce revin fi-
ecărei părți implicate. Ast-
fel, art. 4 din Legea Arhi-
velor Naționale precizează 
că ”persoanele fizice şi ju-
ridice, creatoare şi dețină-
toare de documente care 
fac parte din Fondul Arhi-
vistic Național al Români-
ei, răspund de evidența, 
inventarierea, selecționa-
rea, păstrarea şi folosirea 
documentelor”. În mod 
explicit aceste operațiuni 
presupun:

 evidența docu-
mentelor: ceea ce în-
seamnă înregistrarea do-
cumentelor şi conferirea 

de valoare juridică unui 
înscris şi clasarea docu-
mentelor în dosare con-
form problemelor şi ter-
menelor de păstrare;

 inventarierea do-
cumentelor - adică ope-
rațiunea de luare în evi-
dență a documentelor şi 
unităților arhivistice du-
pă ordonarea lor conform 
unor criterii stabilite prin 
nomenclatorul arhivistic;

 selecționarea do-
cumentelor, ceea ce pre-
supune operațiunea de 
eliminare a documente-
lor atunci când termene-
le de păstrare ale acesto-
ra au expirat;

 păstrarea docu-
mentelor prin asigurarea 
de condiții care să garan-
teze integritatea docu-
mentelor;

 folosirea docu-
mentelor sau, mai exact, 
eliberarea la cerere de 
copii sau extrase după 
documentele create şi/
sau deținute”, a explicat 
Cristina Țineghe.

Verificarea 
gestionării 
corecte a 
documentelor de 
arhivă

Plecând de la postu-
latul că activitatea per-
soanelor juridice trebuie 
să se reflecte şi să fie vali-
dată prin înscrisuri cu va-
loare juridică, legiuitorul a 
atribuit instituției Arhive-

lor Naționale competen-
țe legale pentru a verifica 
gestionarea corectă a do-
cumentelor. În consecin-
ță, reprezentanții Biroului 
Județean efectuează con-
troale la toate instituțiile 
publice şi private de pe 
raza județului Ilfov, pen-
tru a verifica dacă aces-
tea îndeplinesc prevede-
rile legale enunțate mai 
sus. Iar pentru că există o 
discrepanță majoră între 
resursele umane şi mate-
riale de care dispune Biro-
ul Județean Ilfov şi numă-
rul foarte mare al ”crea-
torilor şi deținătorilor de 
documente” din mediul 
public şi privat, prioriti-
zarea acțiunilor de con-
trol se realizează în func-
ție de importanța insti-
tuției controlate în siste-
mul instituțional ilfovean; 
de sesizările primite de la 
cetățeni, vizând soluțio-
narea unor solicitări pen-
tru obținerea unor drep-
turi legitime ale solicitan-
tului; pentru verificarea 
condițiilor impuse de le-
gislație pentru autoriza-
rea operatorilor econo-
mici care doresc să pre-
steze servicii de păstrare, 
conservare, restaurare, 
legătorie, prelucrare arhi-

vistică şi utilizare a docu-
mentelor cu valoare prac-
tică pe care le dețin sau 
pentru verificarea lucrări-
lor de selecționare a do-
cumentelor create şi/sau 
deținute de instituții.

Rezultatele 
controalelor

În cursul anului tre-
cut, reprezentanții Birou-
lui Județean Ilfov au des-
făşurat 37 controale: 18, 
de fond, 1 control tema-
tic, 5 controale de reveni-
re şi 13 controale privind 
aplicarea Legii 138/2013. 
În urma constatărilor 
efectuate au fost aplicate 
16 avertismente şi 9 con-
travenții în valoare totală 
de 43.100 lei. În ceea ce 
priveşte lucrările comisi-
ei de selecționare a Biro-
ul Județean, datele pen-
tru 2017 arată că au fost 
înregistrate 39 proiecte/
nomenclatoare arhivisti-
ce şi soluționate 35 (12 
confirmate, 17 respinse) 
şi au fost înregistrate 41 
de lucrări de selecționare 
şi soluționate 53. La capi-
tolul ”Instruiri/avizări per-
sonal responsabil cu arhi-
va”, s-a vorbit despre 23 
de instruiri individuale şi 9 

avizări ale personalului 
de specialitate din cadrul 
creatorilor şi deținătorilor 
de documente, iar pe par-
tea de aplicare a prevede-
rilor Legii 138/2013 - des-
pre 60 de notificări înain-
tate de către lichidatorii 
judiciari şi 8 cereri de eli-
berare a autorizațiilor de 
funcționare adresate de 
OEPSA (operatorii econo-
mici prestatori de servicii 
arhivistice).

Deficiențe 
constatate

Principalele aspec-
te sesizate în urma con-
troalelor au fost legate 
de faptul că o mare par-
te din instituțiile ilfove-
ne controlate nu respec-
tă prevederile legislați-
ei arhivistice şi dețin ar-
hive şi informații greu ac-
cesibile. ”Există situații în 
care instituțiile publice au 
contractat serviciile unor 
operatori economici au-
torizați să presteze ser-
vicii arhivistice, dar acest 
lucru nu a determinat îm-
bunătățirea condițiilor de 
accesibilizare şi/sau păs-
trare a arhivei. Cu titlu de 
excepție, menționăm că 
s-au înregistrat situații în 

care reprezentanții insti-
tuțiilor controlate au refu-
zat să-şi asume concluzi-
ile rezultate în urma con-
troalelor. Personalul cu 
responsabilități de arhi-
vă îndeplineşte în general 
foarte multe alte atribu-
ții, astfel încât cele legate 
de prelucrarea documen-
telor rămân neîndeplini-
te. Mai mult, organizații-
le nu au încadrat perso-
nal calificat care să pre-
steze sau să monitorizeze 
activitățile de prelucrare 
a arhivei conform legisla-
ției în vigoare. De aseme-
nea, sunt situații în care 
organizațiile au rețineri în 
selecționarea documen-
telor din cauza frecvente-
lor solicitări formulate de 
alte instituții ale statului: 
organe de control, judici-
are etc.”, a explicat Cris-
tina Țineghe. Aceasta s-a 
referit şi la faptul că Bi-
roul Județean - Arhive-
le Naționale Ilfov primeş-
te un număr tot mai mare 
de sesizări ale cetățenilor 
prin care se solicită îndu-
marea către instituții şi 
organizații care le-ar pu-
tea elibera înscrisuri care 
să le dovedească stagiile 
de cotizare pentru pensi-
onare.

Reuniunea Colegiului Prefectural Ilfov, de la 
sfârșitul lunii iunie 2018, a analizat ”acordarea 
asistenței de specialitate și efectuarea 
controalelor la creatorii și deținătorii de 
documente din Ilfov”, șefa Biroului Județean 
ilfovean din cadrul Arhivelor Naționale, dr. 
Cristina Țineghe, vorbind, pentru început, 
despre rolul instituției, încă de la înființarea 
sa, în anul 1831.
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