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Comunicat  

al Federaţiei Arhiviştilor din România 
 
 
 

Federaţia Arhiviştilor din România, ca asociaţie profesională, non-
guvernamentală, a luat act cu îngrijorare şi tristeţe despre noile măsuri preconizate de 
Guvernul României, de modificare a structurii de direcţie generală a Arhivelor 
Naţionale, stabilite prin lege organică şi de masive reduceri de posturi.  
 

Atitudinea de astăzi a Guvernului României este o dovadă de completă ignorare a 
nevoilor Statului român de protejare a patrimoniului arhivistic, atitudine care continuă 
nefericit şi la un nivel superior nepăsarea, dezinteresul şi umilirea corpului profesional 
manifestate de-a lungul întregii perioade post-revoluţionare.  
 

În ultimele două decenii, Arhivele Naţionale (şi nu Arhivele Statului, cum eronat se 
vehiculează în cercurile guvernamentale) au fost resursa de bază pentru toate actele 
necesare retrocedărilor, despăgubirilor, recalculărilor şi tuturor celorlalte măsuri 
reparatorii acordate de Statul român. Cu toate acestea, guvernele României nu au 
considerat necesar să acorde instituţiei minime facilităţi pentru desfăşurarea activităţii. Deşi 
instituţia deţine cel mai mare depozit de informaţii unice din România, niciodată nu s-au 
găsit fonduri pentru informatizarea ei, angajaţii lucrând cu creioane şi hârtie ca acum 50 de 
ani. Deşi trebuie să păstrăm memoria Statului, niciodată nu s-au găsit bani pentru construirea 
de depozite de arhivă, măcar la standardele secolului trecut. Deşi suntem pregătiţi să citim 
documente de neînţeles pentru alţii, să facem ordine în haosul documentar, arhiviştii români 
fac astăzi treabă contabilă, trudind pe statele de plată şi deprofesionalizându-se în fiecare zi.  
 

Guvernul României şi-a asumat prin lege în 2006 acordarea de spaţii de depozitare şi 
de personal corespunzător. Nu şi-a îndeplinit aceste obligaţii, fapt ce aduce astăzi mari 
pagube  bugetului de stat, prin pierderea de procese şi plata de despăgubiri din cauza 
nerespectării legii. Cu toate acestea, astăzi, Arhivele Naţionale sunt în fruntea reducerilor de 
personal, conduc în restructurarea administrativă, deşi nici până acum nu existau resurse 
suficiente pentru a ne îndeplini misiunea stabilită prin lege.  
 

Facem un apel disperat la Guvernul României de a-şi reconsidera poziţia faţă de 
instituţia Arhivelor şi faţă de corpul profesional. Arhivele Naţionale nici măcar în cea 
mai neagră perioadă a comunismului nu au fost coborâte din rangul de Direcţie 
generală, ca dovadă de minim respect pentru unicitatea meseriei şi identitatea profesională. 
În acelaşi timp, lipsa cronică de personal din instituţie obligă imperios, în măsura în care 
Guvernul României ia în considerare şi costurile formării acestor specialişti, să oprească 



reducerile de personal din instituţie. Suntem convinşi că salvarea bugetului României nu stă 
în salariile celor 1000 de lucrători din Arhive.  
 

În momentul în care instituţii se închid şi agenţi economici falimentează, noi, 
arhiviştii, suntem cei care trebuie să avem grijă de acele documente. Reducându-ne 
numărul, atribuţiile noaste nu vor mai putea fizic să fie îndeplinite, iar pagubele 
provocate cetăţenilor (prin pierderea unor documente esenţiale pentru drepturile lor) 
sau pierderile viitoare la bugetul de stat (prin distrugerea iremediabilă a actelor 
probatorii pentru instituţiile Statului român) vor fi imense.  
 

Lipsa de responsabilitate a prezentului va fi nota de plată pentru viitor. 
 
 
 

Preşedinte FAR, 
Bogdan-Florin POPOVICI 


