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REZUMAT.  Crearea arhivelor a lansat numeroase provocări legate de metodele și mijloacele de acces la 
documentele stocate. Tehnologia bazată prin identificarea prin frecvenţă radio – RFID, reprezintă o soluţie care 
poate răspunde necesităţilor unei arhive, în special în cadrul instituţiilor publice, unde volumul cererilor de acces 
este unul ridicat. 
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ABSTRACT. Creating archives has launched some challenges related to the means and methods of acces to 
registers. The technology based on Radio Frequency Identification – RFID is a solution for the necessities of an 
archive, especially in public institutions, where the volume of demands for access in a high one. 

Keywords: archive, RFID, badge, access. 

1. CONSIDERAŢII GENERALE 

Trecerea de la accesul indirect la accesul direct la 
un document dintr-o arhivă a modificat relația utili-
zator - gestionar de arhivă, dar pentru aceasta era 
nevoie de o tehnologie nouă. 

Sistemul RFID ( Radio Frequency Identification ) 
este un sistem performant de securizare a documen-
telor echipate cu etichete inteligente și a cărui 
utilizare contribuie la îmbunătățirea managementului 
stocurilor și optimizarea resurselor. Utilizarea unui 
sistem RFID într-o arhivă prezintă avantajul gestio-
nării unui volum de informații conținute în etichete, 
mai mare și cu o acuratețe mai ridicată. De ase-
menea, crește viteza de operare și există posibilitatea 
reprogramării etichetelor la momentul modificării 
statutului și amplasării documentului. 

Eticheta RFID combină funcțiile unui cod de bare 
cu cele ale unui dispozitiv de securitate și simplifică 
operațiile din cadrul arhivei utilizând frecvențele radio. 

Eticheta RFID este de mici dimensiuni (sub  
1 × 1 mm) și poate fi încorporată în orice produs sau 
obiect, cu scopul de identificare și urmărire. Aceasta 
conține un circuit integrat pentru stocarea și pre-
lucrarea informațiilor și o antenă plată de aluminiu 
sau cupru, pentru recepționarea și transmiterea de 
semnale radio.  

Etichetele RFID sunt mai sigure și mai perfor-
mante decât codurile de bare clasice, dar ambele au 
la baza același element: EPC (Electronic Product 
Code), un cod de identificare înscris în chipul RFID. 

  
 

Fig. 1. Etichetă RFID (sursa: robofun.ro). 
 

Sistemul RFID are 3 componente: un cititor (in-
terogator), un transponder (tag de radiofrecvență) și 
un sistem informatic pentru procesarea datelor. Când 
o etichetă este citită de un interogator, acesta îi 
semnalează etichetei sa trimită datele în EPC-ul ei. 
Aceste informații sunt transmise la sistemul infor-
matic gazdă (prin intermediul unei rețele Ethernet 
Lan sau prin internet) și se facilitează astfel accesul 
la baza de date. 

Cititorul conține componente electronice care 
emit și recepționează un semnal, spre și de la tag-ul 
de proximitate, un microprocesor care verifică și 
decodifică datele recepționate și o memorie care în-
registrează datele pentru eventuale transmisii viitoare. 
Cititorul are conectată o antenă care poate fi inte-
grată în carcasa acestuia sau nu. 



CREATIVITATE. INVENTICĂ. ROBOTICĂ 

 

Buletinul AGIR nr. 2/2015 ● aprilie-iunie 84

Eticheta (tag sau transponder) stochează datele ce 
sunt transmise către cititor atunci când ea este inte-
rogată. Un tag conține ca element principal un chip 
electronic, care controlează comunicarea cu cititorul. 
Eticheta poate efectua operații de bază (citire / 
scriere) care definesc tipul etichetei: RO (read-only), 
WORM (write once, read many) sau RW (rewrite). 

Sistemul informatic gazdă sau controllerul RFID 
este folosit la conectarea în aceeași rețea a mai 
multor cititore RFID și la procesarea informațiilor 
transmise de acestea, în scopul verificării accesului 
la baza de date, al urmăririi documentelor aflate în 
mișcare și al actualizării inventarului. 

Etichete pot fi active sau pasive. Etichetele active 
au o baterie care alimenează circuitul integrat, ceea 
ce îi conferă și un dezavantaj: durata de viață limi-
tată. Etichetele pasive nu conțin nicio sursă internă 
de alimentare (precum baterii), ele fiind alimentate 
prin semnale generate de dispozitive de citire, de 
obicei de la câmpul electromagnetic emis de antena 
cititoare. O etichetă pasivă este mai mică, mai ușoară, 
mai ieftină decât una activă și are o durată de viață 
nelimitată. O dezavantajează distanța de citire redusă, 
necesitatea utilizării unui dispozitiv de citire cu 
putere mare, capacitate mai mică de stocare a datelor. 

Pentru mediile în care etichetele pasive nu pot fi 
utilizate, exista etichetele semi-pasive, care folosesc 
o baterie pentru a activa chipul și câmpul electro-
magnetic pentru a transmite informațiile stocate. 

2. FUNCŢIONAREA UNUI SISTEM RFID 

Când un utilizator intră în arhivă, el trebuie să 
treacă prin porțile de intrare cu senzori, pe la biroul 
de informații și pe la raftul de documente, de unde 
va alege un document. Apoi va trece pe la stația de 
gestiune automată, sau pe la ghișeul tradițional dacă 
nu agreează varianta automată. 

Stația de gestiune automată este prevăzută cu un 
cititor RFID, care în momentul punerii cardului uti-
lizatorului în zona cititorului identifică și deschide 
contul respectivului utilizator. Când documentele 
sunt puse în zona de citire, informația este procesată, 
iar chipul este reprogramat pe starea = pregătit de 
plecare = . În acest moment, numerele de iden-
tificare a documentelor sunt înregistrate în contul 
utilizatorului, iar documentele sunt marcate cu 
semnul = împrumutat = . Informațiile referitoare la 
documentele împrumutate se referă la data împru-
mutului, data restituirii, datele de identificare ale 
documentului. 

Utilizatorul are acces la un sistem informatic dotat 
cu motor de căutare al documentelor și la o stație de 
returnare a documentelor. 

Atunci când un document este introdus pentru 
prima dată în sistemul RFID, el este adăugat în baza 

de date prin alocarea unui număr care este același cu 
numărul existent în chipul RFID. Documentele pot fi 
urmărite fără a fi furnizate fizic de către gestionarul 
arhivei, doar pe baza numărului de identificare. 

3. CODAREA INFORMAŢIILOR  
PE ETICHETĂ 

Numărul ce identifică entitatea la nivel interna-
țional, cunoscut sub forma GTIN (Global Trade Item 
Number), tinde să adopte noi structuri care să facă 
trecerea de la standardele existente la un cod electronic 
nou. 

Pe o eticheta RFID poate fi stocat un cod electronic 
realizat în două variante: cu o lungime de 64 biți sau 
cu o lungime de 96 biți. 

Conținutul informațiilor cuprinse într-un cod elec-
tronic se referă la: grupul de identificare (Header), 
organismul care a realizat asignarea etichetei, clasa 
obiectului reprezentat, conform clasificării SKU 
(Stock Keeping Unit), caracteristicile și proprietățile 
entității reprezentate (valabilitate, condiții de depozi-
tare, mărime etc.) 

Necesitatea măririi numărului de informații cu-
prinse în structura etichetelor, a dus la o variantă de 
cod cu o structură de 128 biți, care cuprinde și date 
referitoare la versiunea de standard și etichetare. 

4. DISPOZITIVE PORTABILE DE CITIT 
ETICHETE RFID ȘI RAFTURILE 
INTELIGENTE. 

Dispozitivele de citire (interrogator) sunt compo-
nente importante în sistemele RFID, având ca rol 
citirea datelor unei etichete, scrierea datelor în etichetă, 
transmiterea datelor între etichetă și calculatorul gazdă 
(controller) și uneori alimentarea etichetelor pasive. 

Cititoarele RFID sunt compuse din trei elemente: 
o antenă,  un modul RF răspunzător de comunicația 
cu eticheta și un modul responsabil de comunicația 
cu calculatorul-gazdă. Cititoarele RFID mai complexe 
sunt capabile să asigure comunicația simultană cu 
mai multe etichete și să  prevină fraudarea sau acce-
sarea neautorizată a sistemului, folosind funcția de 
criptare a datelor și cea de autentificare a etichetelor. 

Necesitatea transferării unui volum de date din ce 
in ce mai mare, a condus la dezvoltarea unei noi ge-
nerații de cititoare prevăzute cu următoarele funcții: 

− frecvenţa cu care operează: UHF, HF; 
− flexibilitatea protocolului: ISO, EPC; 
− reglementări regionale cu privire la frecvență: 

frecvenţa UHF (902-930 MHz SUA, 869 MHz 
Europa); 
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− sursa de alimentare (4 W – SUA, 500 mW – 
Europa); 

− tipul de conectare cu reţeaua: TCP/IP, Wireless 
LAN (802.11), Ethernet LAN, RS 485 / 422, RS 232, 
USB; 

− funcţionare în reţea a mai multor cititoare; 
− upgrade-ul firmware-ului prin internet sau inter-

faţă locală; 
− posibilitatea utilizarii mai multor antene; 
− adaptarea la diferite tipuri de antene (autotun-

ning dinamic); 
− interfață I/O digitală pentru senzori externi şi 

circuite de control. 
Un rol important în sistemele RFID îl au dispo-

zitivele portabile de citire, care prin citirea etichetelor 
ajuta la sortarea, aranjarea și găsirea diferitelor do-
cumente și inventarierea lor. Dispozitivele portabile au 
un card de memorie care poate stoca informațiile a 
peste 1000000 de documente. 

 

 
 

Fig. 2. Cititor RFID (sursa: skyrfid.com). 
 

Utilizarea dispozitivelor manuale de citire nu este 
optimă în cazul suporturilor CD, DVD, a diferitelor 
documente care prezintă colțuri, coperte din metal, 
acestea putând să mascheze prezența etichetelor. 

Performanța scannerelor portabile este în continuă 
creștere datorită dezvoltării de programe sofisticate,  
acest fapt ducând la reducerea timpului necesar pentru 
diverse activități din arhivă. 

Rafturile inteligente reprezintă o soluție inteligentă 
în managementul stocurilor, dar costul și fiabilitatea 
acestora constituie încă un dezavantaj. Prin utilizarea 
rafturilor inteligente se realizează o continuitate a 
înregistrării dinamicii documentului. 

5. PORŢILE DE DETECŢIE RFID 

Porțile de detecție au un contor integrat care 
monitorizează numărul de utilizatori ai arhivei și 
protejează împotriva furtului prin declanșarea de 
semnale acustice și vizuale. Aceste porți pot fi am-
plasate pe podea sau pe platforme.  

Porțile hibride detectează atât etichetele RFID cât 
și benzile magnetice. Sistemul deține câte o alarmă 
acustică și una vizuală pentru fiecare tehnologie, 
pentru a putea fi diferențiate. 

 
 

Fig. 3. Poartă de detecție (sursa: softlink.ro). 

6. STAŢIA DE GESTIUNE AUTOMATĂ 

Stațiile gestionează discret, sigur și rapid accesul 
utilizatorilor, asigurând independența și fluidizarea 
procesului de înregistrare a documentelor. Navigarea 
se realizează utilizând un ecran tactil, ușor de 
manevrat. 

La restituirea sau completarea documentelor, 
acestea sunt identificate, colectate, iar utilizatorului i se 
actualizează contul și i se notifică toate informațiile 
referitoare la acest proces (cod, document, număr, dată) 

7. PRINCIPALELE DIFERENŢE  
DINTRE ETICHETELE RFID  
ȘI CODURILE DE BARE 

Tehnologia RFID de identificare rapidă a obiec-
telor și de colectare a datelor, fără a fi necesar 
contactul vizual sau fizic, câștigă tot mai mult teren 
în optimizarea fluxurilor de informații. Această 
tehnologie este asemănătoare tehnologiei cu cod de 
bare, dar în acest caz nu mai este necesară o vizibili-
tate directă a obiectelor ce sunt monitorizate. 

Sistemele cu cod de bare necesită un cititor optic 
și etichete speciale lipite pe obiecte, iar codul de 
bare este scanat prin reflexia unui fascicul luminos, 
pe eticheta ce conține codul tipărit. Sistemele cu cod 
de bare sunt, momentan, sisteme mai ieftine, dar ele 
pot identifica doar tipul documentului și entitatea de 
la care emană, nu și informații despre document și 
amplasarea fizică a acestuia. 

Codurile de bare sunt un set de simboluri grafice, 
care se utilizează pentru reprezentarea literelor și a 
cifrelor, prin afișarea unor șiruri de bare, de diferite 
grosimi. Un parametru important al codului de bare 
este densitatea lui, având ca unitate de măsură MIL. 

MIL reprezintă a mia parte dintr-un inch. În funcție 
de grosimea barei subțiri dintr-un cod, densitățile 
codurilor de bare se pot împărți în: 

− coduri ultra-dense (X < 0,19 mm); 
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− coduri de înaltă densitate (0,19 < X < 0,24 mm); 
− coduri de densitate medie (0,24 < X < 0,3 mm); 
− coduri de densitate scăzută (0,3 < X < 0,5 mm); 
− coduri densitate foarte scăzută (X > 0,5 mm). 
Sistemele RFID necesită un echipament cititor și 

etichete speciale, iar citirea codului se face folosind 
un câmp de radiofrecvență de mică putere, nefiind 
necesară o poziționare precisă a obiectului și nici 
contactul direct dintre etichetă și cititorul de cod. 

Tehnologia RFID are avantajul unui mai mare 
câmp informațional referitor la un produs având 
totodată și posibilitatea modificării și completării 
acestuia. 

8. CONSIDERAŢII FINALE 

Implementarea tehnologiei RFID pune accentul 
pe avantajele și dezavantajele  acesteia, făcându-se 
comparație între sistemul cu coduri de bare ce este 
deja aplicat în majoritatea domeniilor. Analizând 
posibilitatea de implementare în cadrul unei arhive, 
tehnologia RFID are următoarele avantaje în raport 
cu tehnologia cu coduri de bare: 

− capacitatea mai mare de stocare, față de eti-
chetele cu cod de bare, care pot stoca numai 20 de 
caractere; 

− viteza - tehnologia RFID permite o prelucrare 
și o transmitere mai rapidă a informației; 

− posibilitatea automatizării procesului de gestiune, 
citirea informațiilor stocate în eticheta RFID putând 
fi făcută indiferent de poziția fizică a documentului; 

− flexibilitatea – etichetele RFID sunt baze de 
date dinamice; 

− selectivitatea – etichetele RFID răspund selectiv 
la solicitările dispozitivului de interogare, iar inter-
acțiunea utilizatorului este mai facilă. 

Sub aspectul costului total de implementare și 
exploatare, etichetele RFID cu posibilitatea de re-
scriere, pot oferi avantaje datorită utilizării multiple. 

Un avantaj decisiv îl constituie posibilitatea de 
citire simultană, tehnologi RFID putând citi mai 
multe etichete deodată. Astfel, RFID simplifică și 
accelerează accesarea datelor, eliminând intervenția 
umană în procesele de control și sortare. Acest 
avantaj al citirii simultane este util în cazul unor 
fluxuri mari de date a căror accesare se urmărește, 
tehnologia prezentată pretându-se, astfel, implemen-
tării în arhivele din instituțiile publice. 

Culegerea automată a datelor sporește viteza de 
lucru și elimină erorile, crescând de asemenea 
calitatea informației stocate. 

Dezvoltarea unor tipuri de etichete RFID cu un 
cost de achiziție mai redus reprezintă o provocare 
menită să contribuie la evoluția modalităților de 
gestiune, conservare și prezervare a arhivelor în care 
există un volum ridicat de cereri de accesare. 

ISO 18000-7 și ISO 28560 oferă o cale de urmat 
pentru operabilitatea sistemelor și a etichetelor, per-
mițând introducerea standardizării în identificarea 
prin frecvență radio. 

Gestionarii arhivelor trebuie să asigure măsuri de 
protecție a datelor, prima condiție în acest sens fiind 
reprezentată de prevenirea accesului neautorizat și 
combaterea alterării conținutului documentelor stocate. 

Deși implementarea tehnologiei RFID în sistemul 
de gestionare a arhivelor poate întâmpina anumite 
obstacole, proiectarea unui sistem integrat de arhivare, 
conservare și gestionare în raport cu necesitatea 
accesului la informațiile de interes trebuie să reprezinte 
o prioritate în contextul societății informaționale 
bazate pe cunoaștere. 
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