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ALECSANDRU IOAN I,
voinga Nafionarr, Domn principateror-unite;

La tofi de faqi qi viitori sinitate:
Asupra raportului Ministrului Nostru Secretar de Stat la Departamentul
Cultelor gi al

Instrucfiunei Publice, cu,No.r7,oro ;
vizAnd ]urnalul Consiliului de Minigtri, incheiat in gedinfa de la
4 Octombrie curent;
Am decretat gi decretim:

- Art'r' Regulamentul pentru administrarea Arhivelor din Rom6nia', precum gi Statul
impiegatrilor de cheltuelile necesarii acestui serviciu se aprobeazl
gi de Noi, precum
urmeazS:

TITLU I,
Organisarea serviciului.
Art'r' In Arhivele statului se depun toate actele de interes public,
a ciror conservare se

va socoti de folos, 9i care nu mai sunt trebuincioase serviciului Ministerelor
dregltoriilor centrale ori generale dependinte de acestea.
Art.ll. Serviciul Arhivelor Statului se imparte in :
r. Despirfirea Istorici gi a Agezimintelor publice.
z. Despirfirea de Stat sau Administrativi, Judecdtoreascr

gi

Legislativl

fut'III.

Personalul Direcfiunii Generale al Arhivelor este astfel
compus:
Directorul General
Secretarul Arhivelor
Un Conservator Registrator gi Comptabil
Un Translator Slavon

Despirfirea Istorici gi a Aqezimintelor publice.
Un Cap al Despdrfirei
Un Adjunct de Clasa I

Doi adjuncfi de Clasa II.
Desp54irea de Stat sau Administrativi,
Judecitoreasci gi Legisrativr.

Un Cap al desplrlirei

Un Adjunct de Clasa I.
Doi Adjuncfi de Clasa II

sau
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Opt copigti
TITLU II.
Atribu;iuni
I. Directorul General.
fut.Iv. Directorului este incredinfati Administraliunea Arhivelor in genere gi asupra-i
este toati responsabilitatea Serviciului.
El derige gi hotirigte toate lucririle, ia parte activl la dinsele gi mai cu seami la
lucrarea lSmurirei gi transcrierei Actelor propreitijilor publice.
Face investigafiile cuviincioase atAt in intru Arhivelor, cAt 9i in afari, spre descoperirea
Actelor relative la Istoria Jerei.
Sub-scrie toate espedifiunele gi legalizeazi sub-scrierile funcfionarilor serviciului.
Toate comunicafiunile autorit5lilor, sunt adresate de a dreptul cAtre dinsul, ca gi pe
trecut.
Recomandi Ministeriului Cultelor gi Instrucfiunei Publice, spre Inalta confirmare, pe
Impiega;ii Cancelariei, iar pe Copigti gi oameni de serviciu ii numegte de a dreptul.
Dispune sub a sa respundere de toate chieltuelile, pentru materialul serviciului in
marginele sumelor alocate.
Dirige gi vizeazi toate publicirile Archivelor, prin autorisafia qi controlul Ministrului.
Art.V. Secretarul, ca capul Cancelariei Archivelor, este insircinat sub ordinele
Directorului cu administra;iunea gi privegherea lucririlor d-esplrfirilor.
In lipsa Directorului, el ii gine locul intru toate atribufiunile gi drepturile sale, cu
aceeagi respundere.

Indeplinegte impreuni cu Directorul gi cu Capii desplrfirilor, lucririle relative la
limurirea, clasificarea gi transcrierea titlelor proprietS;ilor publice, sub'scriind impreuni
copiele in condicele formate.
Are ingrijirea tuturor publica;iunelor Arhivelor
Art.VI. Conservatorul Registrelor gi Contabilul lne registrele gi conservi in bunl
ordine Arhivele serviciului.

Are in pistrare toate depositele, redige gi fine inventariile lor gi face investigafiile
cuvenite, pentru comunicafiunile sau espedilunile respective.

Ca Contabil priimegte sub a sa respundere fondurile alocate Arhivelor, imparte
apuntamentele, lichideaze toate cheltuelile serviciului dupe hotirirea Directorului; ca
Conservator are ingrijirea pentru siguranfa localului gi a depositelor coprinse, asemenea
are in pistrare tot mobiliarul qi materialul serviciului precum gi cheltuiala Cancelariei.
Are sub ordinele sale oameni de serviciu, este inslrcinat cu finerea qi conservarea
Bibliotecei Arhivelor.
Art.VII. Translatorul Slavon, este insircinat cu ori ce lucrare din limba Slav5.
Adevereazi orice traducere sau lucrare, prin sub-scrierea sa.
II. Despirgirea Istoric5 gi a Agezimintelor Publice.

fut.VIII. Atribuflunile acestei Desplrfiri sunt: priimirea, conservarea gi clasarea
deositelor Acte Istorice gi Title ale proprietifilor publice. Redacfunea Inventarielor lor
Generale, investigafiile pentru comunicafiuni gi espediliuni relative la acele deposite.
Lucririle Istorice.
Limurirea, clasificarea gi transcrierea titlelor proprietifilor publice.

Corespondenfa relativi

la priimirea depositelor gi la trimiterea actelor cerute

de

dregitorii.

Art.IX. Capul Desplrfirei indeplinegte toate lucririle ce sunt in atribufiunele
Despirfirei, priimegte depositele, dirige clasificarea qi redacfiunea Inventarielor.
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Face investigaliile necesarie pentru comunicafiunele gi espediliunile respective, este
insircinat cu lucririle Istorice, indeplinegte impreuni cu Directorul, Secretarul gi Capul
Despirlirei de Stat, lucrdrile pentru lSmurirea, clasificarea qi transcrierea titlelor
proprietiqilor publice, gi sub-scrie copiele in condicele formate.

Irhir-elor in genere

gi asupra-i

la dinsele gi mai cu seaml la
:i in afar5, spre descoperirea
funqionarilor serviciului.
a dreptul cAtre dinsul, ca gi pe
e. spre Inalta confirmare, pe
nume5te de a dreptul.

materialul serviciului in

[:i-tia ;i controlul Ministrului.
f, este insircinat sub ordinele
ftspartirilor.
putiunile pi drepturile sale, cu

III. Desp5rfirea de Stat,

sau Administrativl,
gi
Legislativi.
Judecitoreascd

Art.X. Atribufiunile acestei Despir;iri sunt: priimirea, conservarea gi clasificarea
Actelor, depositelor administrative, legislative gi judecitoretti gi redacfiunea inventarielor
lor generale.

Investigagiile pentru comunicafiuni gi espediqiuni relative la acele deposite.
Corespondenfa pentru priimirea depositelor qi trimiterea actelor sau dosarelor cerute

de

dregitorii.
Capul Despirfirei, are

in

sarcina sa toate

Desp5r;irei sale.

lucrlrile care intri in

atribuqiunile

Priimegte depositele, dirige clasificarea gi redacfiunea Inventariilor.
Face cercetirile necesarii pentru comunicafiunele qi espediliunele respective, ia parte
la lucririle pentru l5murirea, clasificarea gi transcrierea titlelor proprietdlilor publice, gi
sub scrie copiele in condicele formate.
Sub scrie espedi;iunile gi contra - semneazi corespondenga Despirfirei.

TITLUL III.

lsparlirilor, lucririle relative la
h publice, sub-scriind impreuni

DisposiEiuni Generale gi transitorii.
Arhiva statului din Iagi remane provisoriu cu titlu de Arhiva sucursali in acel oraq cu
depositele Administrative gi JucStoregti.
Personalul ei va fi compus de un Cap gi doi Copigti.

: registrele qi conservi in buni

Generale a Arhivelor din Bucuregti.

Ea-gi va urma seryiciul dupe regulile

ntariile lor gi face investigaliile
lfu-e.

rile

alocate Arhivelor, imparte
ilupe hotirirea Directorului; ca
depositelor coprinse, asemenea
mr ;i cheltuiala Cancelariei.

ucrare din limba Slavi.
rea sa.

Funcfiunea

Numele qi Pronumele

1

Director General

I

Secretar General

I

Conservator si Comptabil
Translator Slavon

elor Publice.

Despirlirea Istorici
Bunurilor

imirea, conservarea gi clasarea
e- Redacfiunea Inventarielor lor

Cap al Desplrgirei Istorice gi
a Bunurilor Publice

ri

relative la acele deposite.

I
2

trile ce sunt in

2,OOO
1,25O

6oo
goo

Primiu Adjunt
Adjunli Clasa II

D.N.M.Filimon

I,OOO

D.P.Voinescu

D.N. Chirculescu

450
qi

8oo

T.Ionescu

Despirtirea de Stat

de

atribuliunele

cfiunea Inventarielor.

D. Grigorie Bengescu Il
D. Grigorie N. Manu
D. Stoica Petrescu
D.G. Pegiacov

Leafa
pe luni

gi a

igilor publice.

la trimiterea actelor cerute

administrarea Direcfiunei

Un regulament special care va precisa reguiile pentru indeplinirea serviciului gi a
lucrlrilor Archivelor Statului, in toate ramurile, se va intocmi gi se va supune Miriei Sale
Principelui Domnitor, spre intirire.
Tabel5 pentru personalul Arhivelor Statului

r

rcinat cu finerea gi conservarea

in vigoare sub

I
I

Capul Despirtirei de Stat

2

Adiunli Clasa II

Primiu Adjunt

D.N. Rasti
D.Z.Coloneanu
D.V. Cucu qi D.Delescu

8oo
450

8oo
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2,400
r40
240

Cooisti

8

Camerier si Portar

I

Servitori

2.

Sucursala din lasi.

D.P.Malcoci

8oo

1

Capul Sucursalei

2

Cooisti

400

I

Od5ias

100

Total

Material

13,130

3,345

]6,475

Art.z gi cel din urmi. Ministru Nostru Secretar de Stat la Departamentul Cultelor
Instrucfiunei Publice, este autorizat cu esecutarea Ordonanfei de fa$.
Dat in Bucuregti, la 3r Octombrie, anul una mie opt sute gease zeci 9i doi.

gi

ALECSANDRU IOAN.

Ministru Secretar de Stat la
Departamentul Cultelor gi
I nstrucfiunei Publice,

N.D.Racovifi.

No.949.

M. Of. ff.245 din 5 Noembrie 1862, pag.1or7.
in volumul *** , Arhivele Statului tz5 de ani de activitate 8V-t956, Direc;ia Generali a Arhivelor Statului din
Republica Populari RomAni, Bucureqti 1957, (in continuare Arhivele Statului n5 de ani...) in anexa 27, pp.
t83-r87, sub titlul "Regulament pentru Organizarea Arhivelor Statului" din z7 septembrie 186z este
publicati propunerea premergitoare celei incluse in Monitorul Oficial, care prezinti, o serie de modificiri
fali de textul final, semnalate sub aspectul denumirii "Despirlirilor", de editorii lucririi men;ionate, in nota
r. in aceeaqi formi fusese publicat gi de Antoniu, Vanghele, in Reguli vechi pentru organizarea Arhivelor
Statului, in ,,Revista arhivelor", VI, r, Bucureqtiry44, p.76-79.

'

2.
t869, martie 71ry, BucureSti.
Regulament de organizare a serviciului arhivelor.
COPIE

MONITORUL
Ziar oficial al RomAniei.
Nr. 53 din 7/r9 Martiu, 1869, pag. 323-324,
Partea oficiale.
CAROL I,
Prin grafia lui Dumnezeu gi voinfa nafionalS, Domn al RomAnilor,
La

tofi de facii

gi

viitori s5n;tate:

Asupra raportului ministrului nostru secretar de Stat la departamentul cultelor gi
instrucfiunei publice, cu No. 2,187;
VizAnd jurnalul consiliului nostru de minigtri, cu No.14, din z8 Februariu, prin care se
incuviinteazi a se intocmi un nou regulament pentru organisarea serviciului Archivelor
Statului;

Crestomafie de acte normative gi documente privinil teoria
qi practica arhivisticd (g6z-t97a)

|

5,

Am decretat gi decretim ce urmeazi:
Art.I. Jurnalul consiliului nostru de miniqtri, citat mai sus,
este aprobat de noi.

REGULAMENT
Pentru organisarea serviciului archivelor.
TITLUL I.

Total

Art. r. Serviciur archivelor t?J:t";*it:Htr?.-1",1i1";r,"nile ministerului instrucfiunei

r3,r3o

publice gi al cultelor.
Art' z' in archivele statului se depun toate actele de interes public
a crror conservare

3,345
16,475

h nepartanentul Cultelor gi
&q6zeci gi doi.

ALECSANDRU IOAN.

se va socoti de folos, 9i cari

nu mai sunt trebuincioase serviciului ministerelor sau
dregitoriilor dependinte de minister.
Acest deposit in archive nu se poate face de cat insojit
de un inventariu gi in putere de
decret domnesc, dat dupi Propunerea aceluia dintre ministerii
al clrui departament
aparfin documentele gi a ministerului instrucfiunei gi al culteror.
Art' 3' Documentele depuse in archivele Statului nu pot fi ridicate
d-acolo nici chiar
provisoriu, de cat ?n puterea unei autorisaqiuni prealabile
formale a ministrului cultelor gi
instrucfiunei.
Att'+'

Fie-care cap de secfiune poate, la finitul anului, si areate
directorului chArtiele
in cursul acelui an, a recunoa$te inutile. Directorul,
in conferinfr cu tofi capii de-secfiune, vor aprecia, gi, deaci propunerea
va fi adoptatr in
a cdror conservare va fi avut ocasiune,

Generali a Arhivelor Statului din
n5 de ani...) in anexa 27, pp.
din z7 septembrie 186z este
crre preinti, o serie de modificiri
ii lucririi menfionate, in nota
di pentru organizarea Arhivelor

unanimitate qi ministerul cultelor gi instrucliunei publice

.rru

nimici.

Art.

S.

"prob",

acele chdrtii se vor

Personalul serviciului archivelor se compune:
Pentru archiva din Bucuregti:

r director

I SeCretar
z archiviqti clasa I
3 archivigti clasa II
5 archivigti clasa III
3 copigti caligrafi
3 copigti
3 servictori.
r cap de serviciu

Pentru archiva de la Iaqi:

r ajutor gi registrator

r copist
r servitor

Art' 6' Afarr de copigti qi de servitori, cari se numesc cei d-antaiu
de ministru gi cel dal-doilea de director sau de capul serviciului, tofi
cei-al;i zun"qionuri ai archivelor se
inainteazd gi se revoci prin decret domnesc, dupi propunerea
ministrului cultelor gi
instrucfiunei
publice.

la departamentul cultelor

gi

din z8 Februariu, prin care se
Archivelor

Art' 7' PAnr la facerea unei legi care sr se defigi salariile
acestor funqionari, ele vor
remAnea ca gi in trecut a
prin budget de Adirnarea a"p"i"tii"r.
:"
9"_fig"
fut. 8. Serviciul archivei din Bucuregti se imparte:
Secfiunea istorici gi a secretariatului;
Secfiunea de Stat sau administrativl, judiciard qi legislativi;
Secfiunea agezlmintelor gi bunurilor publice.

6
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TITLUL II.

Atribufiunile.
I.

Directorul general.
este

Art. g. Directorului este incredinfati administrafiunea archivelor in genere gi asupr5-i
toatl responsabilitatea serviciului.
El dirige toate lucririle, ia parte activl la dAnsele gi mai cu seami la lucririle lSmurirei

gi transcrierei actelor propriet5gilor publice, sub-scrie toate espediqiunile gi legaliseazi sub-

scrierile funcfionarilor serviciului.

Toate comunicafiunile autoritililor sunt adresate d-adreptul c5tre d?nsul ca qi pe
trecut.
Face investiga;iile cuviincioase atAt in intrul archivelor cAt gi in afari spre descoperirea
actelor relative la istoria firei.
El este dator si dea luminS, cu keltueala Statului, actelor privitoare la istoria ;5rei in o
publicaqiune periodici al cirui titlu, plan gi confinut trebue si fie prealabilmente autorisate
de ministrul cultelor gi instrucfiunei publice.
El dirige toate cele-alte publicagiuni ale archivelor prin autorisarea prealabilS a

ministerului.
Art. ro. in cas cAnd directorul ar lipsi, unul din capii de secfiune, desemnat de dAnsul
gi numit de minister, ii va line locul.
II.

.

Secfiunea istoricS qi a secretariatului.
Art. rr. Secfiunea istorici gi a secretariatului este sub direcqiunea secretarului.

Art. rz. Atribuqiunile acestei secfiuni sunt:
Conservarea, clasificarea, inventorierea actelor istorice gi comunicaliunile eventuale

dupi dAnsele;
Cercetarea gi dobAndirea de asemenea acte din feari qi din striinltate, spre adiogirea
fondului esistent;
Limurirea materialelor adunate, lucririi gi publicafiunii istorice;
ingrijirea bibliotecei, archivei, a museului de paleografie gi de sigiliografie.
Art. r3. RImAn concentrate in aceasti secfiune corespondenqa generalS a serviciului
relativi la personal, material, local, mobiliar, comunicafiunile cu publicul, conservarea
depositelor extraordinare precum: etaloanele prototipe ale misurilor gi greutlqilor, tipurile

monetelor naqionale, actele de naturi exceplionalS,etc.
Art. 14. Capul acestei secliuni contrasemneaz5 corespondinfa speciali a secfiunei seale
precum qi pe cea generali a serviciului archivelor.

III.
Secfiunea de Stat sau administrativ5, judecXtoreascl gi legislativ5.
Art. r5. Secfiunea de Stat sti sub direqiunea unui archivist de clasa I.

Art.r6. Atribuqiunile acestei secfiuni sunt:
Primirea, conservarea gi clasificarea actelor administrative, legislative gi judecltoregti
gi redacfiunea

inventariilor lor generale;

Corespondinfa pentru primirea depositelor gi trimiterea actelor sau dosarelor cerute

dregitorii.
Art. lL7. Capul acestei secliuni contrasemneazl corespondinla speciali a secliunei
seale; primegte depositele, dirige clasificarea lor gi reda4iunea inventariilor.
Ia parte impreunl cu directorul gi capul secfiunei a III la lucririle pentru lSmurirea,
clasificarea qi transcrierea titlurilor propriet5gilor publice gi subscrie copiile in condici.

de

(ffi2-t97a)
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IV.
Secfiunea III a agezimintelor publice gi bunuri publice.

Art' r8. Seqiunea aqezimintelor gi bunurilor publice sti zub direcfiunea celui d-al

in genere gi asuprS-i
searni la lucririle limurirei
gi legaliseazi sub-

citre dinsul ca gi

pe

Sin afare spre descoperirea
privitoare la istoria firei in o
fie prealabilmente autori sate

doilea archivist de clasa I.

Art. r9. Atribuliunile acestei secfiuni sunt:
Primirea, conservarea gi clasarea actelor relative la proprietiqile publice;
redacqiunea

inventariilor;
Limurirea, clasificarea

gi transcrierea

Corespondenfa relativl

titlurilor proprietililor publice;

la primirea depositelor gi la trimiterea actelor cerute

de

dregltorii.
Art.zo' Capul seqiunei a III-a, contrasemenazi corespondenga speciali a secfiunei

seale;

Primegte depositele, dirige clasifi carea gi redacgiunea inventariilor;

- indeplineqte, impreuni cu directorul gi capul secfiunei de Stat, lucrdrile pentru
limurirea, clasificarea gi transcrierea titlurilor proprietiqilor publice gi subcrie .opiil"
lq

prin autorisarea prealabili

condici.

scfiune, desemnat de dAnsul

- fut. zr. impiega;ii cei-alli se impart la secfiuni, dupl trebuinqa lucrlrilor,
directorul general,

V.

de cltre

cu incuviinqarea ministrului.
Att. zz' Directorul nu va Putea da congediu impiegafilor archivei de c6t pAni la
ro zile.
in nici un cas, suma congediilor pe ,rri".r ,ru va putea trece peste o luni pentru aceagi
persoanS.

5i comunicaliunile eventuale
din striinitate, spre adlogirea

qi de sigiliografie.

generali a serviciului

cu publicul, conservarea
gi greutifilor, tipurile
specialS a secfiunei seale

Art. 23. Funcfionarii din nou nurnifi la archivi nu pot fi chiimali de cAt in gradul cel
mai de jos, adici in calitate de copigti sau de copiqti-caligrafi.
Acegti copigti nu pot fi numili de cAt prin concurs gi avAnd certificat de cele
7 clase
gimnasiale.- Condigiunile concursului se vor defige de director gi se vor incuviinfa
cu sau

firi modificiri

de ministru.

,i-il:tTlTffiffl',1H'le

Archiva statului din raei
sucursalr in acel orag cu
".chr*
depositele administrative gi judecitoregti.
Ea-$i va urma serviciul sub conducerea direcfiunei generale
a archivelor din Bucuregti.
Art' II 9i cel din urm5. Ministrul nostru secretar de Stat la departamentul instrucfiunei
publice gi al cultelor este insircinat cu esecutarea decretului de facii.
Dat in Bucuregti, la 4 martiu rg69.
CAROL.

Ministru secretar de Stat

gi legislativS.

La departamentul cultelor

de clasa I.

$i instru4iunei publice,
Al. Crefescu

legislative gi judecltoreqti
actelor sau dosarelor cerute

No.5o3

p. conf.,
ss.

indescifrabil

M. Of. nr. 53 din 7/r9 martie 1869, pag.
323-324.

s.A.N'I'c' fond D.G.A.,S., dosar rrrg6z, filele r4g-r5r; Copie: Idem, fond
sacerdofeanu

III la lucririle pentru
;i subscrie copiile

lSmurirea,

in condici.

Aurelian, dosar z, filele 4o-43.
Publicat in Arhivele Statului n5 de

ani... ,

anexa 30, pp. t93-t96.

8|
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3.
t9, Bucureqti.

7/

Decretul prin care se dispune depunerea la Arhivele Statului
tuturor dosarelor Ministerului de Rdzboi gi ale serviciilor ce lin
de acesta.

COPIE

MONITORUL
Ziar oficiale al RomAniei.

Nr.99 din7lry Maiu

1869, pag.513.

CAROL I,
Din gracia lui Dumnezeu gi voinfa nafionali, Domn al rom6nilor,
La toqi de faci5 gi viitori sinitate:
Asupra raportului ministrului nostru secretar de Stat la departamentul de resbel cu
No. r,75r,

VIzAnd regulamentul pentru archivele Statului, publicat
din anul curent;

in Monitorul Oficial No. 53

Am decretat gi decretlm:
Art. I. Se vor depune in archivele generale ale Statului toate dosarele ministerului de
resbel impreuni cu ale corpurilor gi serviciilor pendinte de dAnsul gi de cari nu va mai avea
necesitate.

Arl. II. $i cel din urmi. Minigtrii nogtri secretari de Stat la departamentele de resbel,
culte gi al instrucfiunii publice, sunt ?nsircinaqi cu aducerea la indeplinire a decretului de
facii.
Dat in Bucuregti, la 3 maiu 1869.
CAROL.

stat
Ministru secretar de Stat
instruqiunii la departamentul de resbel,
Publice gi al cultelor,
Colonel Duca.
A1. Creqescu.
No. 839
Ministru secretar de
La departamentul

p. conf.,
ss. indescifrabil

M. Of. nr. 99 din 7|ry mai 1869, pag. 5r3.
S.A.N.I.C., fond S ac erdoSe anu Aurelian, dosar z, f . 44; Copie.

