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CĂTRE 

SERVICIILE JUDEŢENE ALE ARHIVELOR NAŢIONALE 
 

Conferinţa Naţională a F.A.R. va avea loc la Slănic Moldova, jud. Bacău în 
perioada 3-6.10.2010. Aceasta va însemna continuarea iniţiativei care a stat la baza 
întemeierii acestui for profesional, şi anume acela de realizare a unui cadru de dezbatere 
cât mai activă între teoreticienii şi practicienii din domeniul arhivistic şi celor aferente 
acestora. Conştienţi de nevoia de explicare şi de „aşezare” firească a unor concepte şi 
practici în aria lor de referinţă, pornind de la progresele cunoaşterii, în general şi cele 
ale societăţii româneşti, în particular, tematica generală a întâlnirii de anul acesta 
este: Aplicaţii şi implicaţii ale managementului arhivelor electronice. 

În acest an F.A.R. încearcă să orienteze Conferinţa Naţională spre un model 
formator, în care accentul se pune pe împărtăşirea de modele şi cazuri de bună practică, 
menite să contribuie la o mai bună practicare a profesiei. 

F.A.R. a preluat toate misiunile organizatorice, urmând să asigure si coordonarea 
ştiinţifică împreună cu Serviciul Judeţean Bacău al Arhivelor Naţionale. Comitetul de 
Organizare astfel constituit îşi exprimă speranţa că tematica acestei manifestări va fi de 
natură să intereseze pe cât mai mulţi membri ai corpului profesional din cadrul 
instituţiei noastre, îndemnând, totodată, spre racordarea la direcţiile cele mai importante 
de evoluţie ale domeniului în plan internaţional. Se conturează în acest fel şi motivaţia 
care a stat la baza formulării tematicii anunţate şi anume:  

1. Necesitatea existenţei unor astfel de discuţii între membrii breslei profesionale 
indiferent de apartenenţa lor instituţională;  

2. Utilitatea unor prelegeri cu caracter de demonstraţie susţinute de invitaţi care 
s-au remarcat prin expertiză naţională şi/sau internaţională în problematica anunţată 
şi care să aibă caracter de „şcoală” pentru toţi cei interesaţi. 

Şedinţele se vor desfăşura atât în plen, cât şi în secţiuni. Vor fi şedinţe plenare: 
cea de deschidere, cele cu caracter de demonstraţie şi cea de închidere. În secţiuni 
paralele vor avea loc comunicări, discuţii libere sau expuneri propuse de participanţi cu 
subiecte subsumate tematicii generale, dar si privind: teoria si practica arhivistică în 
strânsă legătură cu teme de actualitate din practica arhivistică românească, valorificarea 
unor izvoare documentare, probleme controversate etc.  

Această organizare lasă loc pentru circa 30-40 de comunicări.   
Se recomandă, dar nu este obligatoriu, participarea arhiviştilor/arhivarilor care au 

cunoştinţe de limbă engleză şi de informatică, şi a celor interesaţi de subiecte.  



Colegii care vor dori să participe la Secţiunile de teorie şi practică arhivistică şi 
valorificare arhivă sunt rugaţi să transmită Talonul de participare adresa de e-mail 
bacau.an@mai.gov.ro până la data de 1 septembrie. Organizatorii îşi rezervă dreptul de 
a decide acceptarea sau respingerea lucrărilor, în funcţie de calitate şi încadrare în 
tematică. Lucrările acceptate vor fi aduse la Conferinţă şi în format electronic, cu câte 
un rezumat în limba engleză, inclusiv titlul tradus, în vederea publicării în volum.  

Lucrările Conferinţei se vor desfăşura la Pensiunea „Montana” din staţiunea 
Slănic Moldova.  
 Cheltuielile de transport şi cazare vor fi suportate de participanţi, iar cele legate 
de masă şi protocol de către organizatori. Taxa de participare este de 50 lei pentru 
membrii F.A.R. care vor avea comunicări. Pentru cei care doresc să participe la 
manifestare şi nu sunt membri F.A.R., ca de altfel si pentru toţi participanţii fără 
comunicare, taxa de participare este de 100 lei, care se va depune, după acceptarea 
titlurilor, în contul Asociaţiei  Generale  a  Arhiviştilor din România – Filiala Bacău, nr. 
SV03719790400 deschis la B.R.D. S.A. – Sucursala Bacău, cod fiscal nr. 14249657 şi 
cod IBAN RO89BRDE040SV03719790400. 

Pentru date suplimentare va puteţi adresa domnului Vilică Munteanu, telefon 
0744.599840, e-mail vilica.munteanu@yahoo.com. 
 Anexăm modelul Talonului de participare, care trebuie completat de către toţi 
participanţii. 

În seara zilei de 3 octombrie, va avea loc întâlnirea asociaţiilor componente ale 
FAR. Pentru raţionalizarea cheltuielilor organizatorice, rugăm delegarea atributelor de 
reprezentare ale asociaţiilor către participanţii la acţiunile din agenda întâlnirii. 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TALON DE PARTICIPARE 
 
Nume:  

Prenume:  

Adresa completă:  

E-mail: 

Nr. Telefon: 

Titlul comunicării: 

Rezumat (în limbile română şi engleză de 20-25 rânduri): 

 

 

 

 

 

 

Notă: Transmit mai jos un fragment dintr-o corespondenţă transmisă, prin e-mail, 
de către domnul director Dorin Dobrincu domnului Bogdan Popovici. 
 

Mi se pare bună ideea dvs. de a organiza Conferinţa Federaţiei Arhiviştilor 
potrivit unui nou format, inclusiv prin invitarea unor specialişti din Vest. În măsura în 
care nu există impedimente legale, puteţi să-i transmiteţi d-lui Vilică Munteanu acordul 
meu de a organiza această conferinţă. Cred că ar fi util să popularizaţi conferinţa în 
ANR fără rezerve. Succes! 
  
Cu gânduri bune, 
Dorin Dobrincu 
 
 
 


