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Arhivele-sisteme specifice de informare

• Arhivele  reprezintă sisteme de informare specfice și 

apar în calitate de subiecți ai proceselor 

informaționale 

• În scopul păstrării și regăsirii informației 

retrospective în  arhive este elaborat SAȘI, care 

actualmente este în format tradițional- un sistem de 

cataloage, registre, indici, ghiduri, inventare, 

îndrumătoare, liste etc. și metodele de lucru cu ele



Rolul AȘI în procesul automatizării funcțiilor arhivistice 

• Un rol important în procesul  automatizării  funcțiilor 
arhivistice  îl au documentele parte a AȘI 

Ex.:Indicele arhivistic de materii:

• O lucrare de informare științifică  ce cuprinde o 
repertorizare a onomasticilor, toponimelor, temelor, 
noțiunilor, subiectelor, problemelor, obiectelor, instituțiilor 
etc. din documente, în scopul evidențierii, într-o formă 
concisă, a conținutului documentelor dintr-un fond sau 
colecție

• Toate tipurile de indici arhivistici reprezintă sisteme de 
materii 

• Prin urmarea,  acest tip de document al AȘI poate avea 
funcția „ dicționarului” sistemelor de regăsire. 



DE CE “DICȚIONAR”?

• În SIA  regăsirea datelor are la bază 

caracteristicile cu referire la informare, 

evidențiere în formă concisă, diversitate a 

materiei

• În acest sens Indicele arhivistic, prin funcțiile

lui tradiționale, poate fi apreciat ca  

„dicționar” al sistemelor automatizate de 

regărire



Avantajele creării SIA pentru accesul la arhive

• Sporește  accesul publicului interesat la arhive

• Informația este regăsită operativ

• Elimină  riscul deteriorării   documentelor singulare  pe suport 
tradițional fragil (de hârtie, pergament, țesătură etc.)

• Impune rigorile reflectării  exacte, în sistemele  de 
căutare/regăsire, a conținutului și componenței fondurilor, 
dosarelor, documentelor arhivistice (metadate)

• Organizează informația din arhive în așa fel, încât indiferent de  
depozitul arhivistic, fondul sau dosarul în care  se află, datele pot 
fi grupate și regăsite operativ printr-o comandă (solicitare) unică

• Demonstrează caracterul intrinsec al informației ( nu se 
delimitează conform domeniilor)



Avantaje pentru valorificarea datelor păstrate în 

arhive 

Sistemul asigură  printr-o singură solicitare (introducerea indicilor 
de căutare) valorificarea multiplă a datelor (evenimentului produs):

• prezintă  date  despre conținut (din documente, dosare, fonduri) 
solicitat

• prezintă descrierile (date din inventare, metadate) ca răspuns la 
solicitările tematice

• furnizează  date pentru dezvoltarea AȘI (elaborarea ghidurilor, 
indicilor,  altor instrumente  de referință la documentele și datele  
de arhivă)



Avantajele SIA în raport cu  AȘI tradițional

AȘI TRADIȚIONAL

• obiectul  prelucrării   sunt    
documentele ( complexe, colecții, 
tipuri, genuri) pe suport 
tradițional ( hârtie, pergament, 
pânză etc.) ale   fondului  
arhivistic

• accesul la date depinde direct de 
factorii fizici (purtător, suport pe 
care sunt fixate datele)

• volumul informației  (V(I) ) într-
un document tradițional este mai 
mic decât volumul purtătorului de 
informație (V(P))

V(I)< V(P)

SIA 

• obiectul prelucrării arhivistice devin datele din documentele 
fondului (blocuri, complexe, baze de date ) care nu sunt 
legate neapărat de organizarea fizică a materialului documentar 
(datelor)

• scade influența factorilor fizici asupra accesului

• volumul informației (V(I) ) în SIA este mai mare decât volumul 
purtătorului de informație (V(P) )

V(I)>V(P)



Riscurile aplicării SIA în arhivele din Republica Moldova

• Descrierea (metadate) informației în  documentele 

de     evidență arhivistică este fragmentară și la 

moment nu poate fi  elucidată  plenar în AȘI 

tradițional sau SIA

• Rețeaua  cataloagelor arhivistice  prin care poate fi 

asigurată trecerea la SIA  este  deteriorată și 

nefuncțională

• Subestimarea sistemelor tradiționale de clasificare, 

evidență și  regăsire  a informației în procesul  

creării sau aplicării  SIA  



Problema accesului la date în procesul implementării  SIA  

• Contradicția dintre modelul SIA aplicat și  AȘI 

tradițional,  riscă să transforme arhiva  într-un loc 

de stocare a datelor încadrate în SIA performant, 

însă nefuncțional în partea ce ține de clasificare, 

evidență, conservare, valorificare

• În rezultat este limitat accesul la  date,  scade 

șansa  regăsirii operative a datelor solicitate



Reguli obligatorii în procesul  automatizării   

funcțiilor   SAȘI
• Să se țină cont de faptul că arhivele sunt  parte a  sistemelor informatice 

de căutare/regăsire, clasificare (operează cu informația  retrospectiv)

• Elementele și funcțiile AȘI tradițional, prin propriile caracteristici și 
modele, trebuie să fie puse la  baza SIA

• Obligativitatea etapei pregătitoare, de  analiză și actualizare a datelor din  
registrele și  cataloagele arhivistice, înainte de elaborare/aplicare a SIA 

• Studierea necesităților informative ale instituțiilor, cercetătorilor și 
specialiștilor, care sunt la moment sau sunt potențiali solicitanți ai 
informației arhivistice (efectuarea unui studiu cantitativ al    
caracteristicilor  și temelor de  cercetare în baza documentelor de arhivă, 
a solicitărilor parvenite de la  persoanele fizice și juridice)



Concluzie 

• Procesul transferului în format digital și 
aplicarea SIA  este  prioritar pentru domeniul 
arhivistic

• Procesul este însoțit de riscul pierderii datelor

• Este necesară aplicarea unui model SIA potrivit

• Actualizarea datelor AȘI a fiecărui fond supus 
digitizării devine un procedeu arhivistic  
obligatoriu
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