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Authors present in this paper a model that can be used to organize the data in an electronic 
archive. It will be explained, first of all, the archive concept, the electronic archive concept 
and the document management concept. It will be presented, afterwards, an object oriented 
model proposed by the authors of the storage data in an electronic archive. 
Keywords: archive, electronic archive, document management, object oriented data model. 

 
rhiva şi arhiva electronică 
Termenul de arhivă este un concept apă-

rut de foarte mult timp. Arhiva reprezintă to-
talitatea actelor sau documentelor unei insti-
tuţii, unui oraş etc. care se referă la activita-
tea lor trecută [9]. 
Documentele care fac parte din Fondul Arhi-
vistic Naţional al României potrivit Legii 
Arhivelor Naţionale [7] sunt reprezentate de: 
acte oficiale şi particulare, diplomatice şi 
consulare, memorii, manuscrise, proclamaţii, 
chemări, afişe, planuri, schiţe, hărţi, pelicule 
cinematografice, matrice sigilare, precum şi 
înregistrări foto, video, audio şi informatice, 
cu valoare istorică, realizate în ţară sau de că-
tre creatori români în străinătate. 

Administrarea, supravegherea şi protecţia 
specială a Fondului Arhivistic Naţional al 
României se realizează de către Arhivele Na-
ţionale, unitate bugetară în cadrul Ministeru-
lui de Interne. Arhivele Naţionale îşi exercită 
atribuţiile prin compartimentele sale speciali-
zate şi prin direcţiile judeţene ale Arhivelor 
Naţionale [7].  
Anual, documentele se grupează în dosare, 
potrivit problemelor şi termenelor de păstrare 
stabilite prin nomenclatorul dosarelor. 
Conform legislaţiei în vigoare, nomenclatorul 
se întocmeşte sub forma unui tabel în care se 
înscriu, pe compartimente de muncă, catego-
riile de documente grupate pe probleme şi 
termene de păstrare (tab. 1). 

 
Tabelul 1. Structura nomenclatorului arhivistic 

Număr 
rubrică Conţinut Explicaţii 

1 denumirile compartimentelor 
de muncă 

se trec în ordinea în care figurează în schema de orga-
nizare a creatorului şi se numerotează cu cifre romane

2 subdiviziunile compartimen-
telor de muncă 

se numerotează cu litere majuscule 

3 conţinutul documentelor ce 
constituie dosarul 

se numerotează cu cifre arabe, începând cu numărul 1 
la fiecare compartiment de muncă 

4 termen de păstrare - 
 

Pe măsura dezvoltării tehnologiilor informa-
ţionale, mijloacele clasice de arhivare a do-
cumentelor au fost înlocuite cu mijloace mai 
moderne ce au la bază tehnica de calcul, apă-
rând astfel conceptul de arhivă electronică. 
Arhiva electronică reprezintă sistemul elec-
tronic de arhivare împreună cu totalitatea do-
cumentelor arhivate, metadatele (date descri-
ind contextul, conţinutul, structura documen-
telor arhivate electronic şi administrarea lor 

de-a lungul timpului) şi informaţiile de audit 
asociate [5, 8, 10].  
Programul de arhivare electronică trebuie 
creat în strânsă legătură cu elaborarea unui 
sistem de management al documentelor coe-
rent pentru ca documentele stocate în arhivă 
să fie regăsite uşor cu ajutorul unor strategii 
de căutare după numele documentului sau 
cuvinte cheie. 
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Managementul documentelor 
Un sistem de management al documentelor 
reprezintă un sistem informatic care permite 
circulaţia, stocarea şi regăsirea documentelor 
aflate în orice format electronic, cu posibili-
tăţi de conectare la alte sisteme informatice 
sau dispozitive electronice [1]. 
Un sistem eficient de management al docu-
mentelor se caracterizează prin următoarele 
caracteristici: implementează rapid fluxuri de 
documente, este flexibil la orice structură or-
ganizaţională, are un grad înalt de securitate, 
este adaptabil la orice tip de document, este 
conectabil la alte aplicaţii, prezintă uşurinţă 
în exploatare, este susceptibil la dezvoltări 
ulterioare.  
Sistemele de management al documentelor 
asigură: alocarea unui număr unic de înregis-
trare fiecărui document, stabilirea locului un-
de se află fiecare document activ, urmărirea 
întregului ciclu de viaţă al unui document. 
Sistemele automate de management al docu-
mentelor prezintă faţă de sistemele manuale 
următoarele avantaje: stochează informaţiile 
legate de document într-un singur loc, permit 
accesul rapid la locul în care se află docu-
mentul în organizaţie, informează privind 
stadiul în care se află documentul şi vizuali-
zează numărul de documente intrate zilnic, 
săptămânal şi lunar [1]. 
Un sistem performant de management al do-
cumentelor trebuie să realizeze: înregistrarea 
documentelor, indexarea documentelor, vizu-
alizarea după criterii multiple, căutarea do-
cumentelor, acordarea de drepturi de acces 
până la nivel de câmp, istoricul documentelor 
etc. 
Căutarea documentelor se poate realiza după 
numele documentului şi/sau după cuvinte 
cheie. Cuvintele cheie sunt cuvinte descripti-
ve care sunt asociate cu un document, astfel 
încât să poată fi regăsit mai târziu dacă nu se 
cunoaşte numele sau locaţia de stocare. O 
schemă simplă de indexare poate include: ti-
tlul documentului, subiectul, autorul sau per-
soana de contact, data publicării şi câteva cu-
vinte cheie. 

 
Structura obiectuală a datelor 
Datele stocate şi vehiculate într-o arhivă 

electronică se caracterizează printr-un grad 
ridicat de eterogenitate datorită conţinutului 
informaţional al acestora (text, imagine, su-
nete, film etc.). Complexitatea informaţiilor 
care trebuie stocate în arhiva electronică nu 
permite utilizarea modelului de date relaţio-
nal şi impune abordarea altor modele de date, 
mai flexibile din punct de vedere al organiză-
rii datelor. 
Organizarea logică a datelor la nivelul unui 
arhive electronice, în documente complexe 
cu legături între ele atât ierarhice cât şi pe 
acelaşi nivel ar putea conduce la ideea unei 
structuri de date ierarhice. Totodată, comple-
xitatea unui singur document poate fi sufici-
ent de ridicată pentru a nu permite stocarea 
acestuia într-o formă relaţională. 
Ţinând cont de cele prezentate mai sus auto-
rii consideră că cel mai potrivit mod de orga-
nizare a datelor stocate într-o arhivă electro-
nică este cel sub formă de obiecte. 
Modelul orientat pe obiect permite organiza-
rea datelor în structuri complexe, dar permite 
totodată şi implementarea legăturilor între 
documente atât pe verticală (ierarhic) cât şi 
pe orizontală (pe acelaşi nivel) [2 ,3, 4, 6]. 
Astăzi nu există încă sisteme de gestiune a 
bazelor de date comerciale care să fie total 
orientate obiect. Dintre sistemele de gestiune 
a bazelor de date comerciale care implemen-
tează şi modelul orientat obiect alături de cel 
relaţional se pot menţiona Oracle şi Caché. 
O cale pentru a realiza o arhivă electronică ar 
fi şi dezvoltarea aplicaţiei într-un mediu de 
programare pur obiectual şi specificarea obi-
ectelor printr-un limbaj descriptiv, cum este 
XML. 
Autorii propun un model orientat pe obiect 
format din două metaclase: Document_baza 
şi Dosar_baza. Fiecare metaclasă se caracte-
rizează prin atribute şi metode proprii, ilus-
trate în figurile 1 şi 2.  
Pornind de la metaclasele Document_baza şi 
Dosar_baza se definesc, ţinând cont de parti-
cularităţile documentelor şi tematica dosare-
lor, clase noi ce moştenesc atributele şi me-
todele claselor generice. Legăturile dintre ce-
le două metaclase precum şi dintre fiecare 
metaclasă şi clasele sale sunt prezentate în fi-
gura 3. 
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Fig.1. Metaclasa Dosar_baza 

 
Astfel, pentru metaclasa Dosar_baza se defi-
nesc patru clase: Dosar_economic, Do-
sar_social, Dosar_juridice şi Dosar_div ce 
conţin caracteristicile documentelor cu carac-
ter economic, social, juridic şi alt tip de do-
cumente. În acelaşi timp metaclasa Do-
sar_baza este clasa părinte pentru metaclasa 
Document_baza, între ele stabilindu-se o le-
gătură de tip 1 la „mai mulţi”. Pentru 

metaclasa Document_baza se definesc în 
funcţie de tipul documentelor patru clase: 
Doc_text, Doc_film, Doc_imagine şi 
Doc_sunet. 

 
Fig.2. Metaclasa Document_baza 

 

 

 
Fig.3. Modelul de date al arhivei electronice. 

 
Un fragment din codul sursă în XML pentru crearea acestor metaclase şi a claselor aferente 
este prezentat în continuare. 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 
 <xs:element name="Document_baza"> 
  <xs:annotation> 
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   <xs:documentation>Entitatea document_baza contine caracteristicile do-
cumentului de baza</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:attribute name="Nr_inreg" type="xs:double" use="required"/> 
   <xs:attribute name="Data_inreg" type="xs:date" use="required"/> 
   <xs:attribute name="Nr_file" type="xs:double" use="required"/> 
   <xs:attribute name="Continut" type="xs:string" use="required"/> 
   <xs:attribute name="Nr_compart" type="xs:byte" use="required"/> 
   <xs:attribute name="ID_Dosar" type="xs:double" use="required"/> 
   <xs:attribute name="Data_exp" type="xs:date" use="required"/> 
   <xs:attribute name="Destinatar" type="xs:string" use="optional"/> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="Dosar_baza"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Entitatea dosar contine caracteristicile de baza ale 
dosarului de baza</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="Document_baza" maxOccurs="unbounded"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element ref="Doc_text"/> 
       <xs:element ref="Doc_film"/> 
       <xs:element ref="Doc_imagine"/> 
       <xs:element ref="Doc_sunet"/> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element ref="Dosar_economic"/> 
    <xs:element ref="Dosar_social"/> 
    <xs:element ref="Dosar_juridice"/> 
    <xs:element ref="Dosar_div"/> 
   </xs:sequence> 
   <xs:attribute name="ID_Dosar" type="xs:double" use="required"/> 
   <xs:attribute name="Nr_file" type="xs:double" use="required"/> 
   <xs:attribute name="Data_i" type="xs:date" use="required"/> 
   <xs:attribute name="Data_f" type="xs:date" use="required"/> 
   <xs:attribute name="Termen_pastrare" type="xs:byte" use="required"/> 
  </xs:complexType> 
 

Concluzii 
În această lucrare autorii propun un model 
de date orientat pe obiect care poate fi fo-
losit la arhivarea electronică a documente-
lor.  
Avantajele care rezultă din utilizarea aces-
tui model propus sunt: 
• poate stoca un volum foarte mare de date 
cu caracter eterogen; 
• organizează date în structuri complexe; 
• realizeaze legături între documente atât 
pe verticală (ierarhic) cât şi pe orizontală 
(pe acelaşi nivel). 
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