FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Istorie
Istorie
Master
ARHIVISTICĂ

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Legislaţia arhivistică
2.2 Titularul activităților de curs
DR. INA CHIRILĂ
2.3 Titularul activităților de seminar
DR. INA CHIRILĂ
I
2.4 Anul
2.5 Semestrul
1
2.6 Tipul de
de studiu
evaluare

Examen

2.7 Regimul
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
42
din care: 3.5 curs
14
3.6 seminar/laborator
Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități...................................
108
3.7 Total ore studiu individual
150
3.8 Total ore pe semestru
6
3.9 Numărul de credite

OB

2
28
ore
30
38
30
10

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
X
4.2 de competențe
X

5. Condiții (acolo unde este cazul)
X
5.1 de desfășurare a
cursului
5.2 de desfășurare a
X
seminarului/laboratorului

6.1
Competențe
profesionale

6. Competențe specifice acumulate
- Prezentarea principalelor evoluţii în domeniul legislaţiei arhivistice româneşti.
- Analiza politicilor europene şi româneşti privind arhivele private.
- Capacitatea de a înţelege textele legislative româneşti şi europene şi de a le aplica în mod creativ în
activitatea profesională
- Dezvoltarea gândrii critice şi abilitatea de evalua şi plasa în contextul istoric apariţia şi dezvoltarea
arhivelor instituţiilor din ramuri diferite de activitate.

6.2 Competențe
transversale

- Utilizarea cunoştinţelor arhivistice de bază
- Prezentarea diferitelor tendinţe din arhivistica românească şi europeană şi raportarea la contextele
istorice în care au apărut
- Cunoaşterea terminologiei de specialitate
- Utilizarea informaţiilor din textele oficiale convenite de arhivistica internaţională
- Utilizarea adecvată a cunoştinţelor de bază privind evoluţia generală a istoriografiei arhivistie
periodizarea istoriei arhivelor, principalele lucrări de referinţe şi baze de date referitoare la diferitele
epoci, probleme, procese şi fenomene istorice, precum şi cu privire la organizarea şi funcţionarea
principalelor instituţii creatoare şi deţinătoare de arhivă.

7.2
Obiective
specifice

7.1
Obiectivul
general al
disciplinei

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

8. Conținuturi
8. 1 Curs

Crearea gândirii autonome și sistematice
Aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite
Utilizarea corectă a limbajului de specialitate

Alături de principiile de sine stătătoare ale disciplinei, sunt prezentate evoluţiile conceptuale şi
teoretice puse în dezbaterea arhivistică în ultimele două decenii

Metode de predare

Observații

Arhivistica – ştiinţa cercetării şi organizării arhivelor
Expunerea; conversaţia
Terminologia arhivistică de bază
Expunerea; conversaţia
Istoria Arhivelor Naţionale ale României până în anul
Expunerea; conversaţia
1989
Arhivele Naţionale în perioada de după 1989 şi noua
Expunerea; conversaţia
legislaţie arhivistică
Istoria Arhivelor din Iaşi
Expunerea; conversaţia
Locul şi rolul Arhivelor Naţionale în societatea
Expunerea; conversaţia
Românească prin prisma legislaţiei arhivistice în
vigoare
Arhivist, arhivar versus funcţionar public; cadrul
Expunerea; conversaţia
legislativ actual
Accesul la arhive. Recomandările europene în
Expunerea; conversaţia
domeniul arhivistic şi Regulamentele de acces în
Sălile de studiu ale Arhivelor Naţionale;
Legislaţia în vigoare în domeniul protecţiei datelor de
Expunerea; conversaţia
interes personal şi a documentelor de interes public;
Arhivele muzeelor istorice evidenţe şi condiţii de
Expunerea; conversaţia
acces
Legislaţia arhivistică privind arhivele personale şi
Expunerea; conversaţia
familiale în Arhivele Naţionale: criterii de stabilirea a
apartenenţei documentelor la FAN, modalităţi de
preluare şi operaţiuni de prelucrare;
Legislaţia în vigoare în domeniul documentelor
Expunerea; conversaţia
clasificate
Sancţiuni şi contravenţii în legislaţia arhivistică
Expunerea; conversaţia
contemporană.
Bibliografie:
Legi , norme şi regulamente
Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată în „Monitorul Oficial”, Partea I, nr. 293 din 22 apr. 2014.

Norme metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, în „Monitorul Oficial”,
Partea I, nr. 619 din 04 octombrie 2013.
Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, în „Monitorul Oficial”, Partea I, nr. 138 din 25
februarie 2005.
Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.
Decretul nr. 472 din 20 decembrie 1971 privind Fondul Arhivistic Naţional al Republicii Socialiste România, în „Buletinul
Oficial” nr. 164 din 30 decembrie 1971, republicat în idem nr. 155 din 10 decembrie 1974.
Codul deontologic al arhiviştilor
Codul de conduită etică- ANR
Legea 188/1999 cu modificările şi completările actuale, privind Statutul fucţionarului public;
Legea 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (republicată);
Legea Bibliotecilor nr. 334 din 31 mai 2002;
Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice;
Ordonanţa nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de
interes naţional;
Ordinul MEFP 2634/2015
II.Surse Web www. arhivelenationale.ro
III. Lucrări generale şi speciale
Accesul la Arhive. Manual de linii directoare pentru implementarea Recomandării nr. R (2000) 13 privind o politică europeană
asupra accesului la arhive, Charles Kecskeméti, Iván Székely, trad. de Bogdan-Florin Popovici, Bucureşti, 2007.
Aleca, Bogdan Dumitru, O analiză a Procedurii prinvind accesul la informare și cercetarea documentelor aflate în păstrarea
Arhivelor Naționale și câteva concluzii referitoare la aplicarea ei, în „Revista Arhivelor”, nr. 1-2/2015, p. 23-42.
Anița, Cristian, Evaluarea și selecționarea documentelor - între deziderate și realitate în arhivistica românească, în „Revista
Arhivelor”, 1/2010, p. 10-26.
Ardelean, Livia, Probleme legate de crearea Fondului Arhivistic Național și problema distruegrii parțiale a arhivelor în secolul
XX, în „Anuarul Arhivelor Mureșene”, IV/2015, p. 96-106.
Arhivele Statului, 125 de ani de activitate 1830-1956, Bucureşti, 1957.
Bâzgan, Melentina, Noţiuni fundamentale de arhivistică. O arhivă pas cu pas, Piteşti, Editura paralele 45, 2016.
Berciu-Drăghicescu, Adina, Arhivistica - Curs general-(pentru Facultatea de Litere, secţia Bibliologie şi Ştiinţele
Informării, Colegiul de Biblioteconomie şi Arhivistică, Colegiul de Birotică), Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti,
1997, 280 p
Botez, Constantin, Arhivele şi cercetarea monografică, în „Revista Arhivelor”, nr. 1, 1963, p. 56.
Cheremidoglu, Constantin, Evaluarea arhivistică a documentelor, în „Anuarul Arhivelor Mureșene”, IV/2015, p. 9-24
Deleanu, Ion, Drept constituţional şi instituţii publice, tratat, Bucureşti, 1996.
Federaţia Arhiviştilor din România, Standardele Arhivistice ale Consiliului Internaţional al Arhivelor, Sfântu Gheorghe, 2008.
Grailles, Bénédicte, Devenir archiviste: la construction de la professionalité en formation initiale universitaire, in „In Situ.
Revue des patrimonies”, (en ligne) 30/2016, p. 1-16.
Kecskemeti, Charles şi Ivan Szekely, Manual de linii directoare pentru implementarea Recomandării R (2000) 13 privind o
politică europeană asupra accesului în arhive, 2007.
Ilie, Veronica, Macro-evaluarea, în „Revista Arhivelor”, 1-2/2015, p. 44-60
Ivan, Paula, Crearea fondului de arhivă specială la Arhivele din Cluj. Premize și consecințe, în „Anuarul Arhivelor
Mureșene”, IV/2015, p. 61-69.
Mera, Laurenţiu, Îndreptar arhivistic, Cluj-Napoca, Editura Aronda, ed. a III-a, 2007.
Moldovan, Peter, Pedagogia arhivistică în practica germană, în „Revista Arhivelor”, nr. 1/2010, p. 76-88.
Moldovan, Peter, Evaluarea documentelor-dezbaterile din Vest și evoluția românească, în „Acta Bacovensia”, VIII/2013,
p. 570-580.
Nauhet, Robert, Macro-évaluation et respect des fonds. Réflexion sur leur mise en oeuvre au sein de gouvernement du
Canada, în „Revista Arhivelor”, nr. 1-2/2014. p. 9-21.
Popovici, Bogdan-Florin, Perspectiva utilizatorului în practica şi teoria arhivistică românească, în „Hrisovul”, IX,
Bucureşti, 2003, p.83-87.
Popovici, Bogdan-Florin, „Arhiva totală”: experienţa românească, în „Revista Arhivelor”, nr. 1/2008, p. 24-50.
Popovici, Bogdan-Florin, Accesul la arhive. Abordări teoretice, online la:
https://bogdanpopovici2008.files.wordpress.com/2009/05/40-accesul-la-arhive.pdf
Popovici, Bogdan-Florin, Introducere în istoria ideilor arhivistice, disponibil on-line:
Popovici, Bogdan-Florin, Datele personale şi accesul la arhive în România: între protecţie excesivă şi ignoranţă, în
„Revista Arhivelor”, nr. 1, 2009, p. 9-27.
Rînziş, Filofteia Arhive personale şi familiale, vol. I, II, Bucureşti, 2001, 2002.
Standardul ISO 15489. Information and documentation-Records management. Disponibil online la:
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:15489:-1:ed-2:v1:en

Strategia Arhivelor Naţionale https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2019/01/Strategia-Arhivelor-Nationale-20152021.pdf
www.ec.europa.eu/archival
www.europa.eu.int/documents/index_en.htm
bogdanpopovici blog

8. 2 Seminar
Definirea disciplinei în raport cu celelalte ştiinţe
auxiliare ale istoriei; prezentarea istoriei ştiinţei
arhivistice şi a celor trei părţi structurale ale sale:
teoria arhivistică; practica arhivistică şi cercetarea
arhivistică; clasificarea lor din
perspectivă legislativă(I)
Definirea disciplinei în raport cu celelalte ştiinţe
auxiliare ale istoriei; prezentarea istoriei ştiinţei
arhivistice şi a celor trei părţi structurale ale sale:
teoria arhivistică; practica arhivistică şi arhivistică;
clasificarea lor din perspectivă legislativă (II)
Prezentarea cadrului legislativ de organizare şi
funcţionare a Arhivelor: de la Regulamentul Organic
la Decretul 472/1971
Legea Arhivelor Naţionale 16/1996, Instrucţiuni la
creatori şi deţinătorii de arhive şi Norme tehnice.
Context şi conţinut (I)
Legea Arhivelor Naţionale 16/1996, Instrucţiunile la
creatori şi deţinătorii de arhive şi Norme tehnice.
Context şi conţinut (II)
Prezentarea Atribuţiillor Arhivelor Naţionale ale
României;
Legislaţia arhivistică privind personalul de arhivă de la
creatorii şi deţinătorii de arhivă; atribuţiile
personalului de la compartimente; Codul deontologic
al arhiviştilor ar , Codul de conduită etică –ANR;
Prezentarea prevederilor legislaţiei arhivistice în
domeniul arhivistic: de la recomandare la normă
legală: Recomandarea nr. R (2000= 13 a Comitetului
de Miniştri ai Statelor membre asupra uni politici
europene cu privire la accesul în arhive; ISAD (G):
Standardul general internaţional pentru descriere
arhivistică; . Rezoluţia Consiliului UE din 6 mai 2003
asupra Arhivelor Statelor Membre (2003/C113/02)
Dezbateri privind folosirea documentelor create de
instituţii din perspectiva legislaţiei protecţiei datelor de
interes personal şi public.
Legislaţia privind accesul la documentele muzeelor
istorice; condiţii şi limite Legea nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural mobil.
Modalităţi de intrare în FAN a colecţiilor şi fondurilor
private, personale şi familiale: donaţia, achiziţia,
custodia; practici şi prevederi legislative.
Prezentarea cadrului legal din România în legătură cu
termenele de dare în cercetare a documentelor.
Condiţiile de reproducere a documentelor; legislaţia
românească şi recomandările europene.
Seminar practic: Prezentarea individuală a lucrărilor de

Metode de predare

Dezbatere, expunerea,
problematizarea

Analiza de text

Dezbatere
Dezbatere, expunerea,
problematizarea
Analiza de text,
problematizarea
Analiza de text,
problematizarea, dezbaterea
Analiza de text,
problematizarea, dezbaterea

Analiza de text,
problematizarea, dezbaterea

Problematizarea, dezbaterea

Problematizarea, dezbaterea
Analiza de text,
problematizarea, dezbaterea
Analiza de text,
problematizarea, dezbaterea
Analiza de text,

Observații

seminar

problematizarea, dezbaterea

Bibliografie:
Boar, Liviu, Forme de folosire ştiinţifică a informaţiilor din Arhive între tradiţie, actualitate şi perspectivă. Evoluţia
conceptului de „Folosire” în legislaţia arhivistică românească (1925-1996), în „Anuarul Arhivelor Mureşene”, III, 2004, p.
25-30.
Cheremidoglu, Constantin, Evaluarea documentelor, în „Anuarul Arhivelor Mureşene”, IV/2015, p. 9-26.
Decretul 472/20 dec. 1971 privind Fondul Arhivistic naţional al Republici socialiste România, în Buletinul Oficial, 30 dec 1971.
Ducrat, A, Arhives personneles et familiales statut legal et problems juridiques, Piaf, 2.0, nr. 157, 1992, p. 134-171;
Ducrat, A, Le classement des archives de personnes et de familles, „Gazette des archives”, 3e-4e trimestre, 1998, p. 208-223;
Gheorgiţă, Mihai, Scurte consideraţii despre raportul dintre legislaţia informaţiilor clasificate şi prelucrarea documentelor
aparţinând FAN, în „Anuarul Arhivelor Mureşene”, IV/2015, p. 44-58.
Legea 135/2007 a arhivării documentelor în forma electronic, în MOf, nr 138/25 feb 2014.
Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în MOf, nr 663/23 oct. 2001.
Marisol RAMOS – Access to Cultural Property and Heritage: Ethical and Moral Considerations in Archives, în “Revista
Arhivelor”, nr 2/2009, p. 9-17.
Mera, Laurenţiu, Îndreptar arhivistic, Cluj-Napoca, Editura Aronda, ed. a III-a, 2007.
Maxwell, Alexander, Arhivele digitale și cercetarea istorică: feedback-ul unui utilizator în “Revista Arhivelor”, nr 1/2001, p. 928.
Nicula, Vasile, Dosarul-unitate de bază în constituirea arhivei curente,1973, p.631 –635.
Nicula, Vasile, Puncte de vedere privind fondarea în Arhivele Statului, în „Revista Arhivelor”, nr. 3, 1984, p. 314–319.
Panaitescu, P. Petre şi I. Donat, Arhivele în cercetările istorice, în „Revista Arhivelor”, nr. 1, 1963, p. 71-83.
Plan de acţiuni al Strategiei Arhivelor Naţionale 2015-2021.
Popovici, Bogdan-Florin, Datele personale şi accesul la arhive în România: între protecţie excesivă şi ignoranţă, în „Revista
Arhivelor”, nr. 1, 2009, p. 9-27.
Popovici, Bogdan-Florin – “Arhiva totală : o experienţa românească– O incursiune în istoria conceptului de Fond Arhivistic
Naţional, în Revista Arhivelor, nr. 1/2008, p. 24-51.
Popovici, Bogdan-Florin, Datele personale şi accesul la arhive în România: între protecţie excesivă şi ignoranţă, în “Revista
Arhivelor”, nr. 1/2009, p. 9-28.
Popovici, Bogdan-Florin, Perspectiva utilizatorului în practica şi teoria arhivistică românească, în “Hrisovul”, IX, 2003, p.
83-88.
Standardul 17 – Proceduri – din Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 946/04.07.2005 pentru aprobarea Codului
controlului intern, cuprinzând standardele de management/ control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor
de control managerial, publicat în M.O nr.675/28.07.2005;
VLAŞIN, Cornelia– Câteva consideraţii privind Norma ISAAR – Normă arhivistică internaţională pentru descrierea
colectivităţilor (organizaţiilor), familiilor sau persoanelor, Revista Arhivelor, nr. 1/2008, p.79-93.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținutul acestei discipline este coroborat cu așteptările comunităţii, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din
domeniul aferent programului. Cursul urmărește să ofere studenților o mai bună pregătire în domeniu, înțelegerea fenomenelor
istorice aferente temei, precum și dobândirea de competențe profesionale specifice.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
Participarea activă la orele de
Examen scris
curs; parcurgerea bibliografiei;
însuşirea conceptelor şi a
problematicii abordate în cadrul
orelor de curs
Activitatea din cadrul seminarului;
Activitate seminarială
claritatea şi calitatea răspunsurilor
10.6 Standard minim de performanță
Participarea la discuţii, însuşirea noţiunilor de bază, observaţiile personale.

10.3 Pondere
din nota finală
50%

50%

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

.......................

.............................................

......................................

