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LEGE
Pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 și a Legii nr. 53/2003

Codul Muncii

1. Descrierea situației actuale

În cursul celor 25 de ani în care Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale a activat, contextul
social-economic a suferit nenumărate schimbări. Aceste schimbări reflectându-se asupra entităților
creatoare și deținătoare de documente de arhivă, asupra societăților de arhivare și asupra Arhivelor
Naționale.

În anul 2003, Arhivele Naționale au preluat documentele întreprinderilor înființate înainte de 1990,
transformate/lichidate imediat după Revoluție. Astfel, Arhivele Naționale dețin o parte a documentelor
referitoare la activitatea profesională a salariaților acestor întreprinderi. Începând cu anul 2013,
întrucât casele de pensii și Arhivele Naționale au eșuat în gestionarea acestor documente, se
reglementează înființarea operatorilor economici autorizați prestatori de servicii arhivistice, care oferă
contra cost accesul la documente. Acestea sunt firme private care au preluat fonduri arhivistice de la
întreprinderile lichidate, dar și de la Arhivele Naționale și de la casele de pensii. Cele mai multe
documente de muncă, după anul 1990, se regăsesc la aceste firme. Societățile respective sunt
autorizate de către Arhivele Naționale și înregistrate în Registrul Operatorilor Economici Autorizați
Prestatori de Servicii Arhivistice, care este disponibil spre consultare pe site-ul arhivelenationale.ro.
Totuși, există însă documente cu valoare practică rămase în posesia caselor de pensii sau ale
direcțiilor județene de arhive/Arhivelor Naționale. Pentru unitate, aceste documente trebuie să fie
predate operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice.

În prezent, în cazul declarării falimentului unui creator de documente, în condițiile legii, documentele
cu valoare istorică se preiau de către Arhivele Naționale, iar documentele cu valoare practică, în baza
cărora se eliberează certificate privind stagiile de cotizare la asigurările sociale ale cetățenilor, se
predau operatorilor economici autorizați în prestarea de servicii arhivistice. Operatorii economici și
lichidatorii au obligația să notifice Arhivele Naționale cu privire la preluarea/predarea fondurilor
arhivistice. În practică, aceste notificări nu se fac, iar amenda contravențională aplicată de către
Arhivele Naționale doar lichidatorilor judiciari (nu și operatorilor economici prestatori de servicii de
arhivare) este derizorie (jumătate din cuantumul amenzii minime conform art. 28 din legea nr.
203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale), astfel încât nu își
produce efectele scontate. Consecința este că solicitanții de certificate de atestare a stagiului de
cotizare nu pot identifica operatorul economic care a preluat documentele întreprinderilor falimentare
unde au muncit.

În scopul informării publice, operatorii economici autorizați au obligația de a publica informații
relevante privind situația documentelor preluate de la creatorii de documente aflați în faliment. Pentru
că nu există sancțiune, aceste informații sunt publicate numai de către anumiți operatori economici.
De asemenea, este necesar să fie publicată și denumirea creatorilor dizolvați de la care fiecare
operator economic a preluat documente și, mai concret, toate denumirile anterioare declarării
procedurii falimentului cât și cea existentă la momentul declarării falimentului. Astfel, nu vor exista
situații în care se creează confuzie la nivelul cetățenilor privind fondurile arhivistice deținute de
operatorii economici/Arhivele Naționale.

O altă problemă cu care se confruntă solicitanții de certificate/adeverințe de atestare a stagiului de
cotizare în sistemul de asigurări sociale este legată de lipsa unui termen pe care deținătorii de
documente să îl respecte în furnizarea acestor documente. Se ajunge și la 1 an perioada în care un
cetățean așteaptă să i se elibereze adeverința.

Eliberarea adeverințelor/certificatelor de atestare a stagiului de cotizare în sistemul de asigurări
sociale se face în prezent contra cost. Operatorii economici de servicii de arhivare primesc, din fondul
de lichidare, sumele necesare pentru gestiunea anuală a arhivei până la finalizarea perioadei în care
respectivele documente trebuie păstrate conform legii. Dar nu primesc și costurile pentru eliberarea
adeverințelor către cetățeni. În cazul pensionarilor, această sumă este o povară cu atât mai mult cu
cât nu este vina lor că întreprinderea a dat faliment și că detaliile despre salariul lor/grupe/sporuri nu



au fost trecute în carnetul de muncă. O soluție ar fi fost digitalizarea documentelor de muncă –
înregistrarea informațiilor necesare într-o bază de date pe care să o poată accesa direct casele de
pensii. La un calcul concret însă, introducerea datelor din anii trecuți ar dura peste 10 ani de zile și ar
fi nevoie de personal suplimentar la nivelul operatorilor economici. Calculul aproximativ pentru o
asemenea măsură ar fi: 200.000 metri liniari (documente aflate în gestiunea operatorilor privați de
servicii arhivistice) x 40 dosare pe metru x 250 File medie pe dosar = 2.000.000.000 File din care
trebuie culese informațiile și dacă din fiecare fila culegem în medie numai 30 de cifre date, se ajunge
la o valoare din care reiese că această variantă nu este funcțională. De aceea, am propus varianta
decontării adeverințelor de către stat.

Tarifele practicate de către operatorii economici de servicii arhivistice în vederea eliberării
adeverințelor nu au mai fost actualizate de către Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din
România (UNPIR) din anul 2014 (de ex: pentru eliberare certificat de venituri se prevede un tarif
maximal de 300 lei pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă ce depășește 10 ani, pentru
eliberare certificat de sporuri se prevede un tarif maximal de 225 lei pentru solicitări ce privesc
cercetarea pe o perioadă de peste 10 ani) iar rolul UNPIR nu este să calculeze costurile asociate
serviciilor de arhivare/eliberare documente pentru că nu are expertiză în acest sens. Arhivele
Naționale în consultare cu operatorii economici sunt cei mai în măsură să estimeze aceste costuri pe
baza unor indicatori cunoscuți în activitatea pe care o desfășoară zilnic.

În anul 2021, a fost aprobată în Parlament o completare a Codului Muncii în sensul în care în cazul în
care angajatorul se află în procedură de insolvență, faliment sau lichidare, administratorul judiciar sau,
după caz, lichidatorul judiciar are obligația de a elibera salariaților un document care să ateste
activitatea desfășurată de aceștia. Nu a fost însă prevăzut un termen pentru eliberarea acestui
document. Nu a fost prevăzută nici o sancțiune în cazul nerespectării acestei obligații.

În prezent, mai sunt încă documente cu valoare practică în posesia Arhivelor Naționale (inclusiv
direcțiile județene) – e vorba despre 1228,83 metri liniari, conform datelor furnizate de Arhivele
Naționale. Pentru unitate, aceste documente trebuie să ajungă în grija operatorilor economici
prestatori de servicii arhivistice. Toate documentele cu valoare practică trebuie să fie păstrate în
siguranță, cu respectarea condițiilor impuse de lege. Operatorii economici prestatori de servicii
arhivistice gestionează astăzi peste 200.000 metri liniari de astfel de documente.

În ceea ce privește activitatea acestor prestatori de servicii, piața a cunoscut o serie de dezvoltări în
ultimii ani. Investițiile străine în România, dar și creșterea generală a mediului de afaceri a dus în mod
firesc și la creșterea volumului de documente de arhivă, atât în mediul privat, cât și în mediul public.
Această creștere a făcut necesară dezvoltarea activității de arhivare, în așa fel încât arhivarea să fie
un proces cât mai eficient și mai adaptat cerințelor digitale ale vremurilor.

Această eficiență este însă deseori îngreunată de procedurile stufoase și greoaie pe care legea le-a
instituit în considerarea unui alt context social-economic. De pildă, activitatea de selecționare a
documentelor a fost de-a lungul timpului îngreunată de aprobarea Comisiilor din cadrul Arhivelor
Naționale, deși realitatea este că foarte multe dintre entitățile vizate nu creează și nici nu dețin
documente de interes pentru Fondul Arhivistic Național, așa cum este acesta definit de Normele
Metodologice din 2013 ale Legii Arhivelor Naționale. În acest sens, rațiunea inițială a legii este uitată,
iar procedura este golită de sens, îngreunând procesul de selecție fără o bază rațională clară.

În plus, ritmul accelerat în care societatea este digitalizată nu a ocolit nici activitatea de arhivare. În
prezent, nu există o bază legală clară prin care arhivele pot fi ținute în format electronic, cu distincția
clară între arhive electronice (conținând documente semnate electronic) și arhive digitale (adaptate de
la documente în format fizic, dar cu valoare juridică a unei arhive clasice).

Această situație de incertitudine are efecte asupra ritmului digitalizării, ceea ce duce la ținerea inutilă
de arhive în format fizic, arhive al căror material ar putea fi folosit pentru reciclare. Astfel, această
problemă excedă activitatea economică, având repercusiuni inclusiv asupra mediului înconjurător.

În linii generale, Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale a fost inițial gândită într-un context
social-politic în care statul juca un rol mult mai important în viața economică, deci și în activitatea de
ținere și monitorizare a documentelor de arhivă. Acest rol, însă, a fost diminuat în cei 25 de ani în care
legea a fost activă, cerințele vieții economice impunând o celeritate și o eficiență care nu poate fi



întreținută decât simplificând acest rol. Mai mult, prin simplificarea acestui rol nu numai că se obțin
aceste deziderate ale vieții economice, ci și se cristalizează rațiunea inițială a legii, anume aceea de a
proteja documentele de importanță deosebită pentru România.

2. Schimbări preconizate

În scopul informării publice și evitării situațiilor în care solicitanții de documente de muncă nu pot
identifica entitatea care a preluat documentele practice/arhiva de la angajatorul care a falimentat, atât
operatorii economici cât și Arhivele Naționale (în Registrul operatorilor economici prestatori de servicii
arhivistice) au obligația să publice (alături de situația documentelor preluate) și toate denumirile
anterioare ale creatorilor de documente dizolvați, ale căror documente le-au preluat. De asemenea,
nepublicarea acestor informații va putea fi sancționată cu amenda contravențională. Se propune ca și
în cazul lichidării voluntare (nu numai în cazul lichidării involuntare cum este prevăzut în prezent în
lege), creatorii și deținătorii de documente să înștiințeze Arhivele Naționale cu privire la măsurile
dispuse în vederea arhivării documentelor.

De asemenea, în lipsa unui termen de eliberare a documentelor solicitate, se impune operatorilor
economici prestatori de servicii arhivistice și Arhivelor Naționale un termen de 90 de zile lucrătoare
pentru furnizarea, la cererea (depusă în format letric sau în format electronic) persoanelor fizice și a
celor juridice, a certificatelor, adeverințelor, copiilor sau extraselor. Certificatele, adeverințele, copiile
sau extrasele se pot elibera în format electronic sau letric, prin predare personală sau prin servicii de
curierat, cu aviz de primire.

Pentru unitate în ce privește documentele de muncă ale firmelor desființate, se propune ca Arhivele
naționale și casele de pensii să predea toate aceste documente pe care încă le dețin operatorilor
economici prestatori de servicii arhivistice. Termen propus: 1 ianuarie 2023. Costurile predării și
păstrării documentelor vor fi suportate din bugetul Arhivelor Naționale respectiv din bugetul Casei
Naționale de Pensii Publice, după caz. Documentele cu valoare practică deținute în prezent de
Arhivele Naționale/structurile județene totalizează 1228,83 metri liniari.

Pentru o evaluare corectă, cât mai apropiată de realitate, se propune ca stabilirea nivelurilor maximale
ale costurilor de eliberare a adeverințelor din arhive să fie făcută de către Arhivele Naționale, după
consultarea operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice. La nivelul structurilor Arhivelor
Naționale există norme de lucru pentru activitățile de eliberare adeverințe/certificate și pot fi utilizate și
de către mediul privat. Aceste tarife vor fi scutite de TVA, atât timp cât decontarea lor se face din
bugetul asigurărilor sociale de stat.

De la 1 ianuarie 2023, se propune decontarea costurilor plătite de către cetățean pentru serviciile
arhivistice necesare eliberării adeverințelor pentru grupă de muncă/sporuri/venituri brute valorificate
de către casele de pensii. Decontarea se va face o singură dată pentru fiecare tip de adeverință
prevăzută în lege de la fiecare unitate de muncă/angajator unde persoana în cauză a avut înregistrat
contractul de muncă. Costurile vor fi suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat cu posibilitatea
acoperirii lor din fonduri externe nerambursabile. Casa de pensii va deconta cetățeanului
contravaloarea serviciului de arhivistică necesar eliberării unei adeverințe în termen de 90 de zile de la
data depunerii documentelor necesare. Metodologia de decont va fi elaborată de către Casa Națională
de Pensii Publice și aprobată prin hotărâre de guvern.

Se propune varianta decontării acestor adeverințe întrucât foștii salariați în cadrul respectivelor
societăți/întreprinderi nu au nicio vină pentru faptul că angajatorii lor au dat faliment și nu este corect
să fie puși să plătească pentru documente de muncă care privesc viața lor.

Pentru motivarea agenților economici de a respecta prevederile legale referitoare la reglementările în
domeniul arhivării documentelor (inclusiv cu privire la notificarea Arhivelor Naționale privind transferul
de documente sau la publicarea denumirii/informațiilor preluate de la creatorii de documente dizolvați),
se vor introduce noi reglementări în ceea ce privește contravențiile aplicate în sensul în care
contravenientul să poată achita jumătate din cuantumul amenzii dispuse (ci nu din cuantumul amenzii
minime, cum este în prezent) în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului
verbal de constatare și sancționare. De asemenea, se introduce ca și contravenție nerespectarea
obligației de notificare a Arhivelor Naționale de către operatorii economici autorizați în prestarea de



servicii arhivistice cărora le-au fost predate spre păstrare şi administrare documentele creatorilor
dizolvaţi și de către persoanele fizice sau juridice, inclusiv casele teritoriale de pensii.

În cazul în care angajatorul se află în procedură de insolvență, faliment sau lichidare, administratorul
judiciar sau lichidatorul judiciar are obligația să elibereze în termen de 90 de zile lucrătoare
documentul care atestă activitatea desfășurată de către solicitant. În cazul încălcării acestei obligații,
se va aplica o amendă între 300 de lei și 1000 de lei.

În plus, modificările aduse legii vor simplifica procesul prin care arhivele pot fi ținute de către
Operatorii Economici Autorizați, Acest proces va fi simplificat prin posiblitatea efectuării activității de
selecționare a documentelor la nivelul Operatorului Economic Autorizat, dar și prin reglementarea
expresă a posiblității cedării activităților de arhivare către Operator.

Mai mult, modificările vor avea un impact semnificativ în activitatea creatorilor și deținătorilor de arhive
prin posibilitatea ca, în baza nomenclatorului, Arhivele Naționale să stabilească faptul că, unii dintre
aceștia, nu creează și nici nu dețin documente care fac parte din Fondul Arhivistic Național. Astfel,
Activitatea de selecționare va putea fi efectuată fără să fie necesare aprobări la fiecare selecție din
partea Comisiilor din cadrul Arhivelor Naționale. Aceste aprobări ar fi fost oricum niște formalități, din
moment ce, în realitate, atât creatorul sau deținătorul de arhivă, cât și Comisiile din cadrul Arhivelor
Naționale, știau că documentele nu fac parte din Fondul Arhivistic Național.

Alte schimbări preconizate prin modificările aduse legii sunt cele prin care creatorii și deținătorii de
arhive vor fi încurajați să țină arhivele în format digital, existând un cadru legal în acest sens. Efectele
acestor schimbări vor fi resimțite în economisirea spațiului de depozitare pentru arhive care chiar au
importanță pentru Fondul Arhivistic Național, dar și pentru mediul înconjurător, fiind sporită activitatea
de reciclare în urma distrugerii documentelor în format fizic.

În linii generale, schimbările preconizate în urma modificărilor vor fi în sensul simplificării relației dintre
creatorii sau deținătorii de arhive și Arhivele Naționale, precum și dintre Operatorii Economici
Autorizați și creatorii sau deținătorii de arhive, pe de-o parte, și Arhivele Naționale, pe de altă parte,
finalitatea fiind protejarea documentelor de interes pentru Fondul Arhivistic Național fără ca această
protecție să afecteze activitățile operatorilor economici creatori, deținători de arhive ori specializați în
arhivare.

Ordinul pentru aprobarea normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziții ale legii Arhivelor
Naționale nr. 16/1996 se va actualiza în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii.

3. Impactul socio-economic al modificărilor

Efectele socioeconomice ale proiectului propus se reflectă în posibilitatea fructificării perioadelor
lucrate de către persoanele care nu pot dovedi că au avut plătite contribuții la sistemul de asigurări
sociale în aceste perioade datorită faptului că nu pot identifica operatorul economic care
administrează arhiva societății/întreprinderii unde aceștia și-au desfășurat activitatea profesională sau
că operatorul economic refuză/întârzie să furnizeze documentele solicitate. Dovedirea stagiului de
cotizare la sistemul asigurărilor sociale ajută la stabilirea dreptului la pensie.

Simplificarea activității de arhivare și reducerea birocrației în acest sens vor avea un impact
semnificativ asupra mediului de afaceri, atât în privința creatorilor și deținătorilor de arhive, cât și în
privința Operatorilor Economici Autorizați. Piața de servicii de arhivare va fi una guvernată de o
reglementare adaptată la specificul zilelor noastre, cu un grad de previzibilitate și celeritate mai ridicat.

Atât aspectele privind digitalizarea arhivelor, cât și reglementarea situațiilor în care arhivele rămase în
urma falimentării creatorilor sau deținătorilor sunt distruse vor avea impact asupra protejării mediului,
prin efectul imediat ar dispariției unor arhive ținute în format fizic, și deci, prin sporirea activității de
reciclare a hârtiei.

Mai mult, capitalul folosit în mod normal pentru ținerea arhivelor în format fizic ori prin respectarea
exigențelor birocratice ale formei actuale ale legii va putea fi folosit pentru extinderea investițiilor
operatorilor economici, atât în rândul creatorilor și deținătorilor de documente, cât și în rândul
operatorilor specializați în arhivare. Această creștere a investițiilor are un impact pozitiv asupra pieței



și asupra creșterii economice, sporind astfel atractivitatea României ca teritoriu propice dezvoltării de
afaceri.

4. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat

Impactul financiar se prezintă după cum urmează:

• Pentru eliberarea adeverințelor din arhive estimăm un număr de aprox. 120.000 de pensionari
care ar putea solicita adeverințe la un cost mediu de 200 lei – cost total: aprox. 24 milioane
lei/an

• Pentru predarea documentelor de la Arhivele Naționale/casele de pensii către operatorii
economici prestatori de servicii arhivistice și păstrarea acestora pentru termenul prevăzut în
lege, estimăm un cost de aprox. 35.000 lei în primul an de plată, cost care scade anual cu
1900 lei până la nivelul anului 34 de plată (moment în care expiră toate statele de plată ale
căror termen de păstrare este 50 de ani), după care până la nivelul anului 60 de plată costul
scade cu aprox. 900 lei pentru documentele cu termen mare de păstrare. Documentele cu
valoare practică deținute de Arhivele Naționale/structurile județene totalizează 1228,83 metri
liniari.


