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Comunicat 

 
al Federaţiei Arhiviştilor din România 

referitor la proiectul Legii de salarizare unică 
 
 Federaţia Arhiviştilor din România, ca asociaţie profesională non-

guvernamentală, a luat act din nou cu îngrijorare de viziunea Guvernului României în 

ceea ce priveşte salarizarea „unică” a profesioniştilor din domeniul arhivelor din 

România.  

 Astfel, constatăm cu surprindere că, în ciuda declaraţiilor spectaculoase şi a 

principiilor generoase enunţate public de guvernanţi, proiectul de lege al salarizării 

unice promovează o discrepanţă nejustificată între posturi ce necesită aceeaşi 

pregătire şi aceleaşi competenţe.  

 Nu poate fi calificată decât ca o atitudine de surprinzătoare neglijenţă 

atribuirea de coeficienţi salariali diferiţi arhiviştilor din ministerul Culturii, 

arhiviştilor din Consiliul pentru Studierea Arhivelor Securităţii sau a celor din 

cadrul Arhivelor Naţionale, din subordinea Ministerului Administraţiei şi 

Internelor. Aceşti coeficienţi conduc la salarizări diferite cu până la 600 RON, ceea ce 

reprezintă o stranie formă de „uniformizare” a salariilor din România, în dauna 

lucrătorilor din Arhivele Naţionale.  

 Solicităm Guvernului României să facă publice criteriile ascunse care au stat 

la baza acestor încadrări, deoarece, în baza art. 2, lit. e din proiect, situaţia ar fi trebuit 

să fie complet diferită. În ciuda celor cunoscute de guvernanţii, arhiviştii din Arhivele 

Naţionale sunt cei care au, prin lege, atribuţii sporite faţă de celelalte categorii de 

lucrători din arhive, sunt cei care se supun unor condiţii de incompatibilitate crescute 



şi a căror muncă este cu un mai mare impact social. Prin lege, arhiviştii din Arhivele 

Naţionale sunt cei care dau tonul practicilor şi procedurilor profesionale, la nivelul 

întregii ţări, care sunt urmate de ceilalţi colegi cu profesii similare, din mediu public 

sau privat. Lucrătorii din Arhivele Naţionale sunt cei care trebuie să administreze 

documente vechi de 10 secole, şi nu doar dosare sensibile politic, create în ultimii 

50 de ani. În plus, arhiviştii din Arhivele Naţionale sunt cei care pregătesc, prin 

activitatea specifică de control, scrierea adevărurilor viitoare, pe care colegii din mediul 

cultural le vor analiza şi le vor examina când prezentul va fi istorie. Acestea sunt câteva 

din caracteristicile unei profesii cu caracter transversal, cu funcţii administrativ-

culturale, care sunt exercitate în toată aspectele şi formele exclusiv de arhivişti şi 

arhivarii din cadrul Arhivelor Naţionale.  

 Facem de acea un nou apel ca, după retrogradarea instituţională fără precedent în 

istoria modernă a României, autorităţile statului român să nu continue măsurile 

nedrepte şi imorale la adresa angajaţilor Arhivelor Naţionale. Suntem gata să 

oferim tuturor celor ce nu cred „privilegiul” de a lucra în condiţiile de subfinanţare 

cronică, îndeplinind atribuţii deprofesionalizante, refuzate ca „odioase” de alţi 

funcţionari ai statului român, de a-şi periclita zi de zi sănătatea pentru a fi cei mai prost 

plătiţi arhivişti din România.  

 

 

Preşedinte FAR, 

Bogdan-Florin POPOVICI 

 


