
Arhiva Institutului de Istorie Orală 

Regulament privind accesarea interviurilor de istorie orală 

Institutul de Istorie Orală din cadrul Facultății de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-

Bolyai, Cluj-Napoca acordă o atenție deosebită furnizării unui acces echitabil la interviurile 

existente în Arhiva Institutului de Istorie Orală (AIIO), respectând în același timp legislația în 

vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, precum și solicitările explicite ale 

martorilor cu privire la confidențialitatea interviurilor. Interviurile realizate sunt destinate 

exclusiv realizării de cercetări științifice, orice alt scop (jurnalistic, multimedia, cinematografic 

etc.) necesită avize din partea Comitetului de etică al Institutului de Istorie Orală, precum și, 

după caz, acordul martorilor sau al urmașilor acestora. Întrucât interviurile de istorie orală pot 

conține informații sensibile, cercetătorilor li se recomandă să trateze interviurile consultate cu 

grijă și respect. De asemenea, cercetătorilor interesați de interviurile aflate în Arhiva Institutului 

de Istorie Orală li se vor pune la dispoziție transcrierile întegistrărilor audio sau video, cu 

excepția cercetărilor care implică analize ale elementelor audio și/sau video prezente în aceste 

înregistrări. În acest ultim caz, cercetătorii vor atașa cererii de consultarea a interviurilor și o 

motivație pentru accesul la înregistrarea audio/video. Totodată, trebuie avut în vedere faptul că în 

situația în care interviul solicitat nu a fost transcris, acesta nu poate fi pus la dispoziția 

solicitantului.  

 

Cum căutăm un interviu în AIIO? 

1. Începeţi prin a explora lista cu interviurile de istorie orală aflate în AIIO; 

2. Când găsiţi un interviu de interes pentru cercetarea Dumneavoastră, completați cererea de 

consultare a interviului/interviurilor de istorie orală și declarația privind prelucrarea 

datelor cu caracter personal (disponibile aici), atașați și o copie după CI și le trimiteți la 

adresa de contact disponibilă pe site-ul institutului (contact@istoriaorala.ro); 

3. Veți primi un răspuns cu privire la solicitarea Dumneavoastră, cu precizările privind 

accesibilitatea interviului/interviurilor solicitat/e.  

 

 

mailto:contact@istoriaorala.ro


Cum cităm un interviu din AIIO? 

Pentru a utiliza informațiile dintr-un interviu de istorie orală aflat în AIIO, trimiterea 

completetă este: Numele intervievatului, interviu realizat de Numele intervievatorului, nr. …. în 

Arhiva Institutului de Istorie Orală (AIIO), Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea 

Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, tipul înregistării, localitatea în care a fost realizat interviul, judeţul, 

data (anul) realizării interviului. 

Exemplu: Ioan Popescu, interviu realizat de Nicolae Petre, nr. 1507 în Arhiva Institutului 

de Istorie Orală (AIIO), Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-

Napoca, înregistrare audio, Eşelniţa, jud. Mehedinţi, 2015. 


