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Scrisoare deschisă  

adresată domnului ministru al Administraţiei şi Internelor Constantin Traian Igaş 

 

Domnule ministru, 

 

Sindicatul Naţional al Funcţionarilor Publici şi Personalului Contractual din Arhivele 

Naţionale doreşte să vă comunice pe această cale situaţia unei instituţii vechi de 180 de ani şi cu un 

rol bine determinat în constituirea unei administraţii transparente şi eficiente, precum şi în 

administraţia patrimoniului documentar al României. 

Domnule ministru, veţi rămâne în istorie ca primul ministru care a reformat această instituţie 

prin efectuarea de disponibilizări de personal, în condiţiile în care creşterea numărului de instituţii 

publice şi private, constituirea unei administraţii eficiente şi transparente impuneau o creştere a 

personalului din Arhivele Naţionale. 

Prin Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 

cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia 

Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, instituţia a fost retrogradată de la direcţie generală la 

direcţie şi s-au redus 548 de posturi, posturi neocupate dar necesare unei funcţionări eficiente a 

instituţiei, o măsură nedreaptă împotiva căreia Sindicatul a protestat fără niciun rezultat. Biroul 

Executiv al Sindicatului a supus analizei conducerii Ministerului Adminisraţiei şi Internelor un plan 

de restructurare al Arhivelor Naţionale, plan care propunea reduceri mai mari în plan finaciar decât 

cel propus de minister, dar a fost preferat cel al ministerului pentru că oferea un impact de imagine, 

prin desfiinţarea a 41 de funcţii de director, în fapt, o transformare a acestora în funcţii de şefi de 

servicii. 

În prezent, această instituţie suportă o nouă restructurare prin dispariţia a încă 430 de posturi 

din care 90 ocupate, rămân să lucreze efectiv în arhive circa 700 de persoane, întrucât circa 30 de 

posturi sunt posturi unice neocupate, iar din anul 2008 nu s-au organizat concursuri pentru posturile 

de conducere vacante. 

 

 

Sindicatul National al  
Functionarilor Publici si Personalului Contractual  

din Arhivele Nationale 
afiliat la 

Federatia Salariatilor din Administratia Publica Centrala si Locala din Romania 

“COLUMNA” 
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În structurile Arhivelor Naţionale lucrează circa 800 de persoane, din acestea 100 de persoane 

reprezintă personalul administrativ care asigură funcţionarea serviciilor judeţene, centrale şi a 

depozitelor de arhivă, contabilitatea, managementul resurselor umane, alte 200 de persoane cu studii 

medii lucrează la rezolvarea cererilor cetăţenilor şi la deservirea sălilor de studiu, astfel că rămân să 

lucreze în activitatea de îndrumare şi control a creatorilor publici şi privaţi din România circa 500 de 

persoane cu studii superioare, aceştia îşi desfăşoară activitatea  în următoarele structuri: 41 de 

servicii judeţene, Serviciul Bucureşti al Arhivelor Naţionale şi în Serviciul Arhive Naţionale Istorice 

Centrale, ceea ce în date statistice ar reprezenta 1 arhivist la 3000 de unităţi creatoare, în consecinţă,  

un arhivist ar putea verifica odată la 10 ani modul în care o unitate îşi organizează arhiva şi modul în 

care circulă documentul în cadrul unităţii.  

La cele menţionate anterior se adaugă faptul că în depozitele Arhivelor Naţionale există o 

mare cantitate de arhivă neprelucrată, datorită lipsei de personal. Pentru prelucrarea acestor fonduri 

şi colecţii este nevoie de o pregătire dobândită în ani de experienţă, plus cunoştinţe suplimentare de 

ştiinţe auxiliare, paleografii, legislaţie, reducerea personalului în condiţiile presiunii cercetătorilor 

pentru fondurile arhivistice neinventariate fiind foarte mare, ar aduce instituţia în stare de blocaj.  

Menţionăm că meseria de arhivist nu este una de simplu funcţionar public, ci presupune 

abilităţi, deprinderi şi competenţe câştigate în timp şi cu multă investiţie materială din partea Statului 

român, iar eventuala rupere a continuităţii va determina blocarea în timp a accesului la istoria şi 

memoria naţională.  

Valoarea materialului documentar deţinut, a cărui existenţă este pusă grav în pericol de noua 

strategie de reformare a MAI este inestimabilă şi face parte din Patrimoniul National şi Universal, 

căruia statul şi comunitatea europeană sunt obligate să-i asigure protecţie, nu suprimare fizică. 

Datoria statului este găsirea de soluţii pentru păstrarea unui material unic, special, dătător de 

identitate, de găsirea unor soluţii pentru păstrarea arhivelor, aşa cum de altfel se întîmplă în alte ţări 

europene, unde statul acordă o protecţie deosebită materialului arhivistic.  

Ca urmare, protestăm cu toată responsabilitatea împotriva încercărilor Ministerului de a 

rezolva problemele restructurărilor pe spatele unei instituţii restructurate şi în anul 2009, cu o 

activitatea clară, specială, cu impact la societate şi comunitate. În condiţiile unei subfinanţări cronice 

a instituţiei, în care angajaţii lucrează de mult timp în condiţii improprii, deşi statul şi instituţia 

angajatoare erau obligaţi, conform legilor, să le asigure condiţii de lucru, nu credem în marile 

economii realizate odată cu plecarea a 90 oameni, dimpotrivă, socotim că pe termen lung pierderile 

vor fi mult mari. 

Şi ne întrebăm: cui foloseşte slăbirea şi distrugerea unei instituţii cu o tradiţie de peste 180 

ani în istoria Statului român şi, implicit, la distrugerea arhivelor contemporane, lăsate la voia 
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întâmplării datorită lipsei supravegherii, precum şi distrugerea istoriei şi identităţii unui popor, când 

la nivel naţional instituţia cheltuia înainte de restructurare 0,5% din bugetul MAI?  

 

Cu stimă, 

 

Biroul executiv al Sindicatului Naţional al Funcţionarilor Publici şi Personalului Contractual 

 din Arhivele Naţionale 

 

 

 

 

 


