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Rezumatul lucrării de doctorat “INTEGRAREA ARHIVELOR STATULUI ÎN SISTEMUL 

INSTITUŢIONAL AL ROMÂNIEI CONTEMPORANE” 

 

 

 O activitate desfăşurată în domeniul arhivistic, de-a lungul unui sfert de veac, prin efectuarea unor 

operaţiuni de prelucrare fizică şi electronică a documentelor de arhivă ne-a oferit posibilitatea să pătrundem în 

tainele muncii care asigură perenitatea actelor de indentitate ale unei naţiuni. În acelaşi timp am fost determinaţi să 

studiem lucrări de referinţă, care au abordat ştiinţa arhivistică în toată complexitatea ei. Farul călăuzitor pentru noi 

l-a constituit manualul lui Aurelian Sacerdoţeanu publicat după multe decenii de muncă şi experienţă acumulată pe 

tărâmul arhivistic. 

 Pe lângă această lucrare de căpătâi am studiat diverse ediţii de documente, studii şi articole de specialitate 

publicate încă din secolul XIX până în present. Printre autorii lor se remarcă personalităţi de seamă ai arhivisticii şi 

frontului istoriografic românesc precum: B. P. Haşdeu, Dimitrie Onciul, Constantin Moisil, Ion Lupaş, Sever Zotta, 

Teodor Bălan. Se cuvine să-i amintim şi pe numeroşii arhivisti care au preluat, păstrat şi transmis peste ani tradiţia 

arhivisticii noastre pe care au apărat-o de influente străine. 

 De mare folos ne-au fost în cercetările noastre lucrări de profil apărute şi apreciate în străinătate. Între 

acestea o remarcă specială o impune Tratatul de arhivistică al lui Johann Papritz, apărut în patru volume la 

Marburg în 1983. 

 Întrucât lista lor ar fi prea lungă ne limităm la a menţiona volumul consacrat lucrării Conferinţei Europene 

a Arhivelor, având o temă generală de dezbatere Arhivistul – profesie de viitor in Europa, manifestare ştiinţifică 

desfăşurată în anul 2006 la Varşovia. 

 Pe lângă bogata literatură de specialitate la baza demersului nostru au stat documentele de arhivă studiate 

nu numai la Arivele Naţionale, dar şi la creatorii şi deţinătorii de documente cu care am colaborat, într-o formă sau 

alta, în activitatea noastră. Dintre fondurile arhivistice investigate se impune să evidenţiem, în primul rând, fondul 

documentar creat la nivel central de Arhivele Naţionale de-a lungul anilor după înfiinţarea instituţiei în anul 1831. 

Aici am studiat mărturii privind evoluţia în timp a instituţiei, acumulările pe tărâmul teoriei şi practicii arhivistice, 

cu precădere în anul 1925 când a fost adoptată cea mai completă Lege a Arhivelor Statului de până atunci. 

 La fel de bogat în informaţii, mai cu seamă din punctul de vedere al formării şi instruirii personalului de 

specialitate a fost şi rămâne pentru orice cercetător fondul documentar creat de Şcoala practică de arhivari – 

paleografi, unde au slujit dascăli de prestigiu pentru învăţământul arhivistic. 

 Un loc aparte în cadrul bazei documentare cercetate şi folosite îl ocupă fondul personal Aurelian 

Sacerdoţeanu. Pe lângă prestigioasa activitate desfăşurată în cei cincisprezece ani cât a fost director general al 

Arhivelor Statului (1938-1953) documentele oferă informaţii complexe cu privire la una dintre perioadele cele mai 

încărcate in evenimente petrecute de Instituţia Arhivelor Statului în existenţa ei seculară. 

 Din aceste puncte de vedere sugestive sunt rapoartele directorului general care s-a zbătut să apere 

integritatea Fondului Arhivistic Naţional în anii premergători, în timpul celui de al doilea război mondial şi după 

instaurarea noului regim politic străin intereselor românilor.  

 Desigur baza documentară arhivistică a fost completată şi cu alte fonduri arhivistice între care este 

suficient să amintim fondul Ministerului de Interne îndeosebi partea structurală Administrative, apoi cel al 

Preşedinţiei Consilui de Miniştri şi, nu în ultimul rând fondul Ministerului Instrucţiunii Publice şi al Cultelor. 

 În temeiul celor prezentate putem aprecia că baza informaţională a tezei de doctorat au constituit în cea 

mai mare parte, documentele de arhivă, situaţie cu totul firesc în accepţiunea noastră, cu atât mai mult dacă avem 

în vedere tema abordată. 

 Lucrarea a fost concepută pe şase capitole, seria lor fiind deschisă de un Studiu introductiv, care face 

incursiunea în evoluţia etapelor parcurse în procesul de pregătire şi organizare a unei “Arhive generale” în sensul 

unei instituţii capabile să administreze arhivele publice la nivelul Principatelor, proces ce a atins momentul de vărf 

prin Regulamentul Organic din 1831. Ideea de bază desprinsă în finalul Introducerii constă în faptul că 

determinante în includerea în Regulament a unor prevederi clare despre Arhive ca unic administrator al 



  

 

documentelor, au avut-o acumulările pe tărâm arhivistic de-a lungul anilor şi factorul intern. 

 Primul capitol al lucrării a fost dedicat Evoluţiei Instituţiei Arhivelor Statului de la Regulamentul Organic 

(1831) până în 1918 anul Întregirii României. Fiind vorba de o perioadă îndelungată am repartizat tratarea 

problemelor în două subcapitole: 

a) Arhivele Statului de la Regulamentul Organic (1831) la Unirea Principatelor (1862) 

b) Situaţia Instituţiei Arhivelor Statului şi evoluţia instituţională între 1862 – 1918 

În primul subcapitol s-a stăruit asupra măsurilor organizatorice şi reglementărilor care au vizat “buna 

orânduială” a Arhivelor, precum şi elaborarea unor instrucţiuni în temeiul cărora să se desfăşoare activitatea 

arhivistică. Ca o urmare firească a acestor demersuri am insistat pe reglementările adoptate în scopul asigurării 

documentelor de arhivă din punctul de vedere al indentităţii lor prin constituirea unităţilor arhivistice şi elaborarea 

instrumentelor de evidenţă. Tot la nivelul acestui subcapitol au fost tratate efectele creşterii considerabile a 

volumului  documentelor de arhivă, repercutate şi în planul condiţiilor de păstrare a lor, în mod special, din punctul 

de vedere al spaţiilor de depozitare. În scopul edificării am prezentat documentele vremii precum Regulamentul 

pentru Arhivele Statului din 4 decembrie 1840; Jurnalul Statului Administrativ şi Legiuirea pentru chipul alegerii 

actelor ce se găsesc în Arhivele Statului, din 1853. 

Concluzia principală desprinsă în urma analizei tuturor măsurilor, instrucţiunilor, documentelor a constat 

în faptul că toate demersurile respective au contribuit la evoluţia instituţiei si a arhivisticii româneşti, prefigurând 

noile acte normative ce aveau să fie adoptate după Unirea Principatelor şi reformarea societăţii româneşti în timpul 

domniei lui Alexandru Ioan Cuza. 

 În subcapitolul doi ne-am propus să trecem în revistă Evoluţia Instituţiei Arhivelor Statului până în 1918. 

Epoca reformatoare a domnitorului Alexandru Ioan Cuza s-a materializat prin realizarea unei Opere complexe ce a 

cumprins şi domeniul arhivistic. Dovadă în acest sens sunt Regulamentele cu valoare de legiuri, care au pus bazele 

organizării şi funcţionării pe principii moderne a Arhivelor Statului. În acest context Regulamentul pentru 

oragnizarea Arhivelor din septembrie 1862 a constituit un model în materie. El s-a impus în practica arhivistică 

românescă, mai cu seamă prin definirea menirii instituţiei Arhivelor Statului, socotite nu un simplu depozitar de 

documente, ci un edificiu capabil să păstreze, să conserve şi să pună în valoare arhivele. 

 În economia tezei de doctorat capitolul cel mai consistent a fost cel care tratează Evoluţia instituţională a 

Arhivelor Statului şi cadrul legislativ arhivistic între anii 1920 – 1940. Fiind eşalonat pe mai multe părţi 

structurale, în prima parte au fost analizate principalele reglementări arhivistice şi măsuri organizatorice aplicate 

după Marea Unire până la adoptarea Legii Arhivelor Statului din 1925. Având în vedere că prin întregirea Ţării au 

revenit în graniţele fireşti provincii istorice, s-a acordat atenţia cuvenită Organizării Arhivelor Statului din 

Basarabia, Bucovina şi Transilvania, rezervându-se fiecăruia câte o parte structurală aparte. 

 Un spaţiu bine definit a fost rezervat Locului şi rolului Legii Arhivelor Statului din 1925 în organizarea 

instituţiei şi consolidarea cadrului legislativ arhivistic. Pe fondul analizei efectuate s-a insistat pe elementele noi 

prezentate de Lege privind: definirea categoriilor şi genurilor de documente ce intrau sub incidenţa ei, inclusiv 

actele de stare civilă ale Casei Regale; validarea Şcolii de Arhivari – Paleografi; înfiinţarea unui Consiliu Ştiinţific, 

etc. 

 Conculuzia de bază formulată în finalul respectivului capitol se referă la faptul că Legea din 1925 a 

reprezentat momentul de vârf al existenţei seculare a Arhivelor Statului, constituind expresia şi rezultatul 

acumulărilor pe tărâmul teoriei şi practicii arhivistice româneşti. 

 Întruct tema abordată la nivelul tezei noastre de doctorat şi-a propus să trateze problema integrării 

Arhivelor Statului în sistemul instituţional al României Contemporane, o atenţie specială a fost acordată Situaţiei 

Arhivelor Statului şi a legislaţiei arhivistice în perioada premergătoare şi în primii ani după instaurarea noului 

regim politic, continuând analiza cu Evoluţia Arhivelor Statului şi a legislaţiei de specialitate după cel de-al doilea 

război mondial. 

 În toată perioada care face obiectul temei Arhivele Statului au acordat o atenţie deosebită şi s-au preocupat 

de Formarea şi instruirea personalului de specialitate, activităţi desfăşurate cu rezultate remarcabile după cum 

dovedesc mai cu seamă, documentele păstrate în Fondul de arhivă creat de Şcoala practică de arhivari – paleografi. 



 

 Activitatea pe care am desfăşurat-o de-a lungul unui sfert de veac şi experienţa acumulată ne-au determinat 

să rezervăm în finalul tezei de doctorat un succint capitol referitor la Instituţia Arhivelor între tradiţie şi 

perspectivă. 

 Pe baza aceloraşi mărturii documentare de arhivă am încercat să demonstrăm că Arhivistica românească se 

poate mândri cu o bogată tradiţie recunoscută nu numai în graniţele ţării, ci şi în afara lor. Între factorii care au 

făcut posibil un asemenea fenomen rolul determinant l-a avut Şcoala arhivistică românească cea care a dispus de 

dascăli de mare valoare precum, B. P. Haşdeu, Dimitrie Onciul, Constantin Moisil, Aurelian Sacerdoţeanu . Ei au 

format specialişti capabili să ducă tradiţia mai departe şi nu în ultimul rând să o apere de influenţe străine nefaste. 

Instruiţi şi formaţti de iluştrii lor profesori, arhiviştii, mulţi dintre ei rămaşi în anonimat, au făcut posibile apărarea 

integrităţii fondurilor arhivistice, editarea “Revistei Arhivelor” de-a lungul anilor, chiar în condiţii vitrege, 

publicarea unor lucrări de specialitate, ediţii de documente, cataloage şi inventare arhivistice de înaltă ţinută 

ştiintifică. 

 Pe fondul unor asemenea realităţi de necontestat ne-am permis să formulăm câteva opinii cu privire la 

menirea generaţiei actuale şi a celor viitoare de a păstra şi duce mai departe tradiţia arhivisticii româneşti.  

 După Bibliografia de specialitate a lucrării am ataşat un grupaj de Anexe, reprezentând cele mai 

semnificative dintre documentele cercetate, care ilustrează evoluţia instituţională a Arhivelor Statului, a legislaţiei 

de specialitate, a teoriei şi practicii arhivistice, a tradiţiei, experienţei accumulate de-a lungul vremii, altfel spus: 

Existenţa Şcolii Arhivistice Româneşti în toată complexitatea ei. 
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EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ   

 

1996 - prezent Director general 
STEFADINA COMSERV S.R.L. 
- comunicarea obiectivelor generale, specifice și operaționale ale 
organizației  
- elaborarea și/sau avizarea planificărilor de investiții financiare și/sau 
tehnologice și/sau de resurse umane 
- identificarea și mobilizarea resurselor materiale și umane din organizație, 
în vederea realizării obiectivelor propuse 
- organizarea departamentelor și a echipelor de proiect în funcție de 
necesitățile organizației și de activitățile planificate 
- asigurarea coordonării între diferitele departamente din cadrul 
organizației 

- elaborarea proiectului de buget și a proiectului de achiziții tehnologice în 
vederea satisfacerii dezideratelor de rentabilitate și competitivitate pe piață 
ale organizației 
- identificarea oportunităților de investiție și obținere de profit 
- întocmirea și/sau avizarea documentației pentru investiții 
- reprezintă organizația în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice  
- încheie actele juridice în numele și pe seama organizației  
- colaborarea cu autoritățile locale, regionale și naționale în vederea 
îndeplinirii obiectivelor economice și cele organizaționale 
- reprezentarea intereselor organizației, încheierea de contracte cu agenți 
economici,  
organizații non-guvernamentale și alte organizații privind prestari reciproce de 
servicii 
 

1994 - 2012 Presedinte 
ASOCIAȚIA INCUBATOR DE AFACERI 
Sprijinirea afacerilor inițiate de persoanele disponibilizate din armată 

- furnizarea de servicii diversificate clienților incubatorului  

- relaționarea clienților cu mediul extern incubatorului  

- crearea de paterneriat și joint-ventures 

-  
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Sef atelier 
FILATURA ROMÂNĂ DE BUMBAC 
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Activități de conducere și coordonare specifice pe piața cosmeticelor naturale 

din Romania 

STYX Naturcosmetic SRL, București 

Președinte, Membru fondator 

Activități de conducere și coordonare specifice în domeniul turismului 

ecologic 

ARCTE B&B - Asociația Română pentru Cazare și Turism Ecologic "BED 

& BREAKFAST", București 

 

Sculer SDV 

Electroaparataj, București 

Maistru, Şef atelier 

Filatura Română de Bumbac, București 
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Competenţe 

organizaţionale/ 

manageriale  

Mihai Nicolae este un antrepenor, un investitor și un profesionist redutabil în 

domeniul arhivării documentelor. Pasiunea  pentru arhivistică a dus, în anul 1996, 

la înființarea S.C. STEFADINA COMSERV S.R.L.  Interesul și preocuparea 

manifestate pentru acest domeniu de activitate au făcut ca S.C. STEFADINA 

COMSERV S.R.L. să devină una din puținele firme de profil cu capital integral 

românesc. În decursul celor 18 ani de activitate Societatea şi-a dezvoltat 

capacitatea de acţiune şi diversificat activităţile specifice muncii de arhivă prin 

eforturi proprii, făcând ca numele lui Mihai Nicolae să fie asociat cu  S.C. 

STEFADINA COMSERV S.R.L. 

Societatea dispune de logistică specifică acestei activități și de personal specializat 

și atestat cu certificate/diplome eliberate de Școala Națională de Perfecționare din 

cadrul Arhivelor Naționale, de Facultatea de Arhivistică şi Facultatea de Istorie.  

Eforturile depuse și eficiența serviciilor prestate sunt dovedite prin aprecierile 

venite din partea beneficiarilor și prin diplomele oferite societății noastre în ultimii 

ani, de către Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din 

România și Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (locurile 1 si 2 

Top Naţional România, Municipiul și Sectorul 2 București). 

 

Mihai Nicolae este, în același timp, și un promotor al turismului și produselor 

ecologice. Membru fondator și președinte, din 2001, al Asociației Române pentru 

Cazare și Turism Ecologic - "BED & BREAKFAST" (ARCTE B&B), a 

promovat în presă, la televiziune și la târguri turistice produsul turistic 

bed&breakfast, orientat către practici ecologice. 

 

Din anul 2005, Romania se regăseşte pe harta de distribuţie a produselor naturale 

austriece Styx, prin STYX Naturcosmetic SRL, unic reprezentant și distribuitor în 

România al firmei STYX Naturcosmetic GmbH. Brand  internaţional puternic, 

cunoscut în peste 40 de tări de pe cinci continente, STYX a cucerit, prin calitatea 

produselor, o bună parte din piaţa  cosmeticelor naturale. 

 

 



 

 

 

      Microsoft Windows, Microsoft Office
 
(Word, Excel, Powerpoint) 

 

 

 

Competenţe dobândite la 

locul de muncă  
Mihai Nicolae este licenţiat în drept şi istorie. Inițierea în știința arhivistică a 

realizat-o prin cursurile Şcolii Naţionale de Perfecţionare „Aurelian 

Sacerdoţeanu”. Ca o completare a pregătirii, a urmat cursurile Facultăţii de 

Istorie-Geografie din cadrul Universităţii ,,Hyperion". De asemenea, a 

absolvit cursurile de perfecţionare de auditor mediu - SR EN ISO 14000:2005 

şi auditor în domeniul calităţii - SR EN ISO 9001:2001. 

Pasiunea pentru istorie şi arhivistică, grija faţă de documentele de arhivă au 

dus, în urmă cu 20 ani, la înfiinţarea S.C. STEFADINA COMSERV 

S.R.L. Interesul şi preocuparea manifestate pentru activitatea arhivistică au 

făcut ca S.C. STEFADINA COMSERV S.R.L. să devină una din puţinele 

firme de profil cu capital integral românesc iar marea majoritate a 

personalului lucrător să fie iniţiat şi specializat în operaţiunile arhivistice. În 

decursul celor 20 de ani de activitate, Societatea şi-a dezvoltat capacitatea de 

acţiune şi a diversificat activităţile specifice muncii de arhivă prin eforturi 

proprii, făcând ca numele lui Mihai Nicolae să fie indentificat cu S.C. 

STEFADINA COMSERV S.R.L. 

Spirit întreprinzător, fire dinamică, permanent preocupat să găsească şi să 

aplice metode noi în activitatea arhivistică, a reuşit să asigure îmbinarea 

operaţiunilor clasice de prelucrare a documentelor cu tehnologii care asigură 

noi performanţe în prelucrarea electronică a informaţiilor înmagazinate în 

arhive. 

Realizările deosebite ale Companiei au fost posibile prin acumulări teoretice 

aplicate în activitatea practică şi împletite cu preocupări ştiinţifice 

materializate în participarea activă la sesiunile şi simpozioanele organizate de 

Facultatea de Istorie şi Geografie din cadrul Universităţii ,,Hyperion”, 

Fundaţia Europeană ,,Titulescu”, Centrul Ecleziastic de Documentare, 

,,Mitropolit Nicolae Colan” şi ,,Centrul European de Studii Covasna-

Harghita”. 

▪  

Alte competenţe  ▪ Maistru 

Competenţe digitale 
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Creare de 
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de 
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 Avansat  Avansat Avansat Mediu  Avansat 
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Publicaţii 

Prezentări 

Proiecte 

Conferinţe 

Seminarii 

Distincţii 

Afilieri 

Referinţe 

Citări 

Cursuri 

Certificări 

Listă publicații, studii, articole şi comunicări ştiinţifice 

 

A) Activitate editorială 

 

1. Editor al revistei semestriale: Stefadina ... file de arhivă (2015 - 2018) 

2. Editor al revistei lunare: 10beneficii pentru tine si familia ta 

3. Editor al revistei trimestriale: BED AND BREAKFAST 

4. Editor al lucrării: Patrimoniul Cultural Naţional între lege şi fără de lege  

(Autor Ioan Opriş), editura “Ştefadina”, Bucureşti, 2018 

5. Editor al lucrării: Procesul optanţilor unguri. Mărturii documentare din 

Arhivele Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Franceze, editura 

“Ştefadina”, Bucureşti, 2018 

 

B) Editoriale 

 

      1.  Spre viitor cu optimism, în revista “Ştefadina … File de arhivă”. Nr.1/2015 

      2. Din aproape în aproape ... spre perfecţiune, idem, Nr.2/2015 

      3. În an aniversar ... înainte cu încredere, ibidem, Nr.1/2016 

      4. Experienţa profesională, temei al perspectivei, ibidem, Nr.2/2016 

      5. Argument convingător, ibidem, Nr.1/2017 

      6. 1 Decembrie în perspectiva marii uniri (1918 - 2018), ibidem, Nr.2/2017 

      7. La ceas aniversar … Centenar, ibidem, Nr.2/2018 

 

       C) Studii, articole şi comunicări ştiinţifice 

 

1. Din experiența unei Societăți particulare în prelucrarea documentelor de 

arhivă în “Acta Bacoviensia”, vol. VII, Editura Magic Print, Onești, 2013 

2. Problema independenței de stat a României în dezbaterea diplomației 

europene, în “Analele Universităţii Hyperion” – Istorie, Bucureşti, 2015 

3. Idealurile naționale ale românilor în atenția marilor puteri, în “Analele 

Universităţii Hyperion” – Istorie, Bucureşti, 2016 

4. Interferenţe ale Legislaţiei Arhivistice Româneşti cu legislaţia Europeană, 

în “Ştefadina ... File de arhivă” 

5. Din experiența unei Societăți private în prelucrarea și gestionarea 

documentelor de arhivă, în “Acta Bacoviensia”, vol. 9, Editura Magic Print, 

Oneşti, 2015 

6. Documentar privind activitățile desfășurate de SC STEFADINA COMSERV 

SRL, ca operator autorizat în prestarea serviciilor arhivistice, Editura 

“Ştefadina” 

7. Formarea și perfecționarea pregătirii arhiviștilor – necesități ale societății 

contemporane, în Revista “Ştefadina … File de arhivă” 

8. Identitate și unitate statală – necesități obiective ale istoriei (Simpozion 

ştiinţific, Universitatea Hyperion, Facultatea de Istorie, 2016) 

9. 1859 – verigă a procesului de unificare și reformare a societății românesti 

(ibidem, 2017) 

10. Unitatea statală - necesitate obiectivă în epoca Uniunii Europene, 

sesiunea ştiinţifică “Românii din Sud – Estul Transilvaniei. Istorie, Cultură, 

Civilizaţie”, Covasna, octombrie 2018 

11. Enciclopedia digitală: “România 1918. Oameni, momente, imagini”, 

aprilie 2018 (co autor) 

 

D) Expoziţii documentare 

 

1. 1918. Anul întregirii României (prezentată la: Bruxelles, Constanţa, Câmpul 

lung Muşcel, Alexandria, Tulcea, Vălenii de Munte, Focşani şi în cadrul 

Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (A.O.S.R)) 

2. Vasile Stoica (prezentată la: Muzeul Brukenthal, Muzeul Ţării Făgăraşului 

“Valer Literat”, Muzeul Satului Bucureşti) 

3. Fundaţia Europană “Nicolae Titulescu” 

 

 

2. România in anii premergătorii Marii Uniri (1916 - 1917), culegere de 



 

 

LISTĂ 

de publicații, studii, articole şi comunicări ştiinţifice 

 

 

D) Activitate editorială 

 

11. Editor al revistei semestriale: Stefadina ... file de arhivă (2015 - 2018) 

12. Editor al revistei lunare: 10beneficii pentru tine si familia ta 

13. Editor al revistei trimestriale: BED AND BREAKFAST 

14. Editor al lucrării: Patrimoniul Cultural Naţional între lege şi fără de lege  (Autor Ioan 

Opriş), editura “Ştefadina”, Bucureşti, 2018 

15. Editor al lucrării: Procesul optanţilor unguri. Mărturii documentare din Arhivele 

Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Franceze, editura “Ştefadina”, Bucureşti, 

2018 

 

E) Editoriale 

 

      1.  Spre viitor cu optimism, în revista “Ştefadina … File de arhivă”. Nr.1/2015 

      2. Din aproape în aproape ... spre perfecţiune, idem, Nr.2/2015 

      3. În an aniversar ... înainte cu încredere, ibidem, Nr.1/2016 

      4. Experienţa profesională, temei al perspectivei, ibidem, Nr.2/2016 

      5. Argument convingător, ibidem, Nr.1/2017 

      6. 1 Decembrie în perspectiva marii uniri (1918 - 2018), ibidem, Nr.2/2017 

      7. La ceas aniversar … Centenar, ibidem, Nr.2/2018 

 

       C) Studii, articole şi comunicări ştiinţifice 

 

1. Din experiența unei Societăți particulare în prelucrarea documentelor de arhivă în “Acta 

Bacoviensia”, vol. VII, Editura Magic Print, Onești, 2013 

2. Problema independenței de stat a României în dezbaterea diplomației europene, în 

“Analele Universităţii Hyperion” – Istorie, Bucureşti, 2015 

3. Idealurile naționale ale românilor în atenția marilor puteri, în “Analele Universităţii 

Hyperion” – Istorie, Bucureşti, 2016 

4. Interferenţe ale Legislaţiei Arhivistice Româneşti cu legislaţia Europeană, în “Ştefadina ... 

File de arhivă” 

5. Din experiența unei Societăți private în prelucrarea și gestionarea documentelor de 

arhivă, în “Acta Bacoviensia”, vol. 9, Editura Magic Print, Oneşti, 2015 

6. Documentar privind activitățile desfășurate de SC STEFADINA COMSERV SRL, ca 

operator autorizat în prestarea serviciilor arhivistice, Editura “Ştefadina” 

7. Formarea și perfecționarea pregătirii arhiviștilor – necesități ale societății 

contemporane, în Revista “Ştefadina … File de arhivă” 

8. Identitate și unitate statală – necesități obiective ale istoriei (Simpozion ştiinţific, 

Universitatea Hyperion, Facultatea de Istorie, 2016) 

9. 1859 – verigă a procesului de unificare și reformare a societății românesti (ibidem, 2017) 

10. Unitatea statală - necesitate obiectivă în epoca Uniunii Europene, sesiunea ştiinţifică 

“Românii din Sud – Estul Transilvaniei. Istorie, Cultură, Civilizaţie”, Covasna, octombrie 

2018 

11. Enciclopedia digitală: “România 1918. Oameni, momente, imagini”, aprilie 2018 (co 

autor) 

 



 

 

D) Expoziţii documentare 

 

1. 1918. Anul întregirii României (prezentată la: Bruxelles, Constanţa, Câmpulung Muşcel, 

Alexandria, Tulcea, Vălenii de Munte, Focşani şi în cadrul Academiei Oamenilor de Ştiinţă 

din România (A.O.S.R)) 

2. Vasile Stoica (prezentată la: Muzeul Brukenthal, Muzeul Ţării Făgăraşului “Valer Literat”, 

Muzeul Satului Bucureşti) 

3. Fundaţia Europană “Nicolae Titulescu” 

 

E) Recenzii, Note Bibliografice 

 

1. Iuliu Maniu. Făuritor al Marii Uniri şi tragicul său sfârşit (autor Dan Botez), editura 

“Scrisul Românesc 2018” 

2. România in anii premergătorii Marii Uniri (1916 - 1917), culegere de studii, editura 

“Muzeul Literaturii Române”, Bucureşti, 2018 

3. Români si everei în secolul XX 1944 – 2000 (autor Petre Ţurlea), editura “Semne”, 

Bucureşti 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY: 

 

 INTRODUCTIVE STUDY  

 

CHAPTER I: Historical Evolution of the State Archives Institution (1831-1918) 

 

1. State Archives from the Organic Regulation to the Union of Principalities (1831-

1862) 

        2.   The status of the State Archives Institution (1862-1918) 

 

CHAPTER II: The Institutional Evolution of the State Archives and the Archival 

Legislative Framework (1920-1940) 

 

     1. Archival regulations and organizational measures applied until the adoption of the 

Archives Law in 1925. 

     2. Organizing the Archives of the State of Basarabia 

     3. Organizing the Archives of the State of Bucovina. 

     4. Organizing the Archives of the State of Transylvania. 

     5. The place and role of the State Archives Law of 1925 in the organization of the 

institution and the consolidation of the archival legislative framework. 

 

CHAPTER III: Formation and training of Specialist staff, priorities of the State 

Archives in the interwar period 

 

CHAPTER IV: Status of the State Archives and archival legislation in the pre-

eminent and early years of the new political regime 

 

CHAPTER V: State Archives Institution and archival legislation after World War II 

 

CHAPTER VI: Archives Institution Between Tradition and Perspective 

1. The role of Archival publications 

2. Directions and perspectives of the Romanian archivists 

 

CONCLUSIONS 
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Summary of PhD thesis "INTEGRATING STATE ARCHIVES IN THE 

INSTITUTIONAL SYSTEM OF ROMANIAN CONTEMPORARY" 

 

 An activity in the archive field, over a quarter century, by performing physical and 

electronic processing of archive documents, has given us the opportunity to enter into the 

mysteries of work that ensure the perenniality of a nation's identity documents. At the same time, 

we were determined to study reference works that addressed archival science in all its 

complexity. The guiding lighthouse for us was the Aurelian Sacerdoţeanu's manual published 

after many decades of work and experience accumulated in the archive realm. 

 

 In addition to this work, I have studied various editions of papers, studies and 

specialized articles published since the 19th century until now. Among their authors are 

remarkable personalities of the Romanian historiographical archive and archives such as: B. P. 

Haşdeu, Dimitrie Onciul, Constantin Moisil, Ion Lupaş, Sever Zotta and Teodor Balan. It is 

important to remember the many archivists who have taken over, preserved and transmitted over 

the years the tradition of our archivistry that they have defended by foreign influences. 

 

 In our researches we have been very useful in our research papers that have appeared 

and appreciated abroad. Among these a special remark is imposed by Johann Papritz's Archival 

Treaty, published in four volumes at Marburg in 1983. 

 

 As their list is too long, we limit ourselves to mentioning the volume devoted to the 

work of the European Archives Conference, having a general theme of debate, the Archivist - a 

profession of the future in Europe, a scientific event unfolded in 2006 in Warsaw. 

 

 In addition to the rich literature, our archival documents were kept not only in the 

National Archives, but also in the creators and document holders with whom we 

collaborated, in one form or another, in our work. From the investigated archive funds, it is 

necessary to highlight, first of all, the documentary fund created at central level by the 

National Archives over the years following the establishment of the institution in 1831. 

Here I have studied testimonies about the evolution of the institution in time, 

accumulations on the realm of theory and archival practice, especially in 1925 when the 

most complete State Archives of the State Archives was adopted. 



 

 

 

 Equally rich in information, especially from the point of view of training and training 

of specialists, it was and remains for any researcher the documentary fund created by the Pupil 

Archives Practice School, where they served prestigious teachers for archive education. 

 

 The Aurelian Sacerdoţeanu personal fund is a special place within the research 

documentation base and used. In addition to his prestigious work in the fifteen years as General 

Manager of the State Archives (1938-1953), the papers provide complex information on one of 

the most busy periods in the events of the State Archives Institution in its secular existence. 

 

 From these points of view, the reports of the general director who struggled to defend 

the integrity of the National Archives Fund during the pre-war years, during the Second World 

War and after the establishment of the new political regime, foreign to the interests of the 

Romanians, are suggestive. 

 

 Of course, the archival documentary base has been supplemented with other archival 

funds among which it is enough to recall the Ministry of Interior, especially the structural 

Administrative, then the Presidency of the Council of Ministers, and not least the Ministry of 

Public Instruction and Religious Affairs.   

 

 On the basis of the above, we can appreciate that the information base of the doctoral 

dissertation was, for the most part, the archive documents, an entirely natural situation in our 

sense, even more so if we consider the topic addressed. 

 

 The work was conceived in six chapters, their series being opened by an Introductory 

Study, which takes the lead in the evolution of the stages involved in the preparation and 

organization of a "General archive" in the sense of an institution capable of managing public 

archives at the level of the Principalities, process which reached its peak in the Organic 

Regulation of 1831. The basic idea at the end of the Introduction lies in the fact that the decisive 

factor in the inclusion in the Regulation of clear provisions on Archives as the sole administrator 

of documents has been the accumulation of archival realm over the years and the internal factor. 

 

 The first chapter of the paper was devoted to the Evolution of the State Archives 

Institution from the Organic Regulation (1831) until 1918 the year of the Romanian 



 

 

Enlightenment. For a long time, we have handled the problem-solving in two sub-chapters: 

 

a) The State Archives of the Organic Regulation (1831) at the Union of the Principalities (1862) 

b) Situation of the State Archives Institution and institutional evolution between 1862 and 1918 

 

In the first subchapter it focused on the organizational measures and the regulations 

regarding the "good order" of the Archives, as well as the elaboration of instructions on which 

the archival activity to take place. As a natural consequence of these steps, we insisted on the 

regulations adopted to ensure archival documents from the point of view of their identity by 

establishing archival units and developing evidence-based instruments. At the level of this 

subchapter, the effects of the considerable increase in the volume of archive documents, also 

reflected in the terms of their storage, especially in terms of storage facilities, have been treated. 

For the purpose of edification, we presented the documents of the time, such as the State 

Archives Regulations of December 4, 1840; The Journal of the State Administration and the 

Legion for the choice of documents found in the State Archives in 1853. 

 

 The main conclusion drawn from the analysis of all the measures, instructions and 

documents was that all these steps contributed to the evolution of the Romanian institution and 

archivistry, prefiguring the new normative acts to be adopted after the Union of the Principalities 

and reforming the Romanian society during his reign Alexandru Ioan Cuza.  

 

 In the second subchapter we intend to review the Evolution of the State Archives 

Institution until 1918. The reforming period of the prince Alexandru Ioan Cuza materialized 

through the realization of a complex work that also acquired the archival domain. Proof in this 

respect are the Valuable Regulations, which have laid the foundations for the organization and 

functioning of modern state archives. In this context, the Regulation for the Organization of 

Archives of September 1862 was a model in the matter.  In the economy of the doctoral thesis 

the most important chapter was the one dealing with the Institutional Evolution of the Status of 

Archives and the archival legislative framework between 1920 and 1940. Being staggered on 

several structural parts, the first part analyzed the main archival regulations and organizational 

measures applied after the Great Union until the adoption of the State Archives Act of 1925. 

Considering that through the reunification of the country they returned to the natural borders of 

the historical provinces, due attention was paid to the Organization of the State Archives of 

Besarabia, Bucovina and Transylvania, each of them having a separate structural part.  



 

 

 

 A well-defined space was reserved for the Place and the role of the State Archives Act 

of 1925 in organizing the institution and strengthening the archival legislative framework. 

Against the background of the analysis we insisted on the new elements presented by the 

Law regarding: the definition of the categories and genres of documents that were included 

in it, including the civil status documents of the Royal House; Validation of Archives 

School - paleography; the establishment of a Scientific Council, etc. 

 

  The basic conclusion formulated at the end of this chapter refers to the fact that 

the 1925 Law was the peak moment of the secular existence of the State Archives, 

constituting the expression and result of accumulations on the realm of Romanian archival 

theory and practice.  

 

 The theme of the Ph.D. thesis proposed to deal with The Issue of Integrating The 

Status of Archives into the institutional system of Contemporary Romania, special 

attention was paid to the Status of the State Archives and to the archival legislation in the 

pre-eminent period and in the first years after the establishment of the new regime political 

process, continuing the analysis with the Evolution of State Archives and specialized 

legislation after the Second World War. 

 

  Throughout the period under consideration, the State Archives have paid 

particular attention and have been concerned with the training and training of the 

specialized personnel, activities carried out with remarkable results, as evidenced by the 

documents preserved in the Archives Fund created by the Practical School archives – 

palaeography  

 

 The work that we have carried out over a quarter of a century and our 

accumulated experience has led us to reserve, in the end of the PhD thesis, a brief chapter 

on the Archives Institution between tradition and perspective.  

 

 Based on the same archival documentary testimonies, we have tried to prove that 

the Romanian Archives can boast a rich tradition recognized not only in the country but 

also outside. Among the factors that made such a phenomenon possible, the decisive role 



 

 

was played by the Romanian Archives School, which had high-value teachers such as B. P. 

Haşdeu, Dimitrie Onciul, Constantin Moisil, Aurelian Sacerdoţeanu.  

 

They have formed specialists able to carry the tradition further and last but not least to 

defend it from unfriendly foreign influences. Trained and educated by their illustrious 

professors, archivists, many of whom remain anonymous, have made it possible to defend 

the integrity of archival funds, publishing the "Archives Magazine" over the years, even 

under harsh conditions, publishing specialized papers, document editions, catalogs and 

archival  

inventories of high scientific knowledge.  

 

  Against the backdrop of such unquestionable realities, we have been able to 

formulate some opinions on the current and future generation's purpose to preserve and 

carry forward the tradition of Romanian archival science.  

 

After the specialized bibliography of the paper I attached a group of annexes, 

representing the most significant of the researched documents, illustrating the institutional 

evolution of the State Archives, the specialized legislation, the archival theory and practice, the 

tradition, the experience accumulated over time, in other words: The existence of the Romanian 

Archival School in all its complexity. 
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