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ANEXA 8 

 

Raport de diagnostic de teren – model 
 

Cerinţele specifice sau rezultatele unui proiect pot determina elaborarea 

raportului în forme diferite. Următoarele secţiuni însă sunt necesare: 

 

1. Rezumat (non-tehnic) 
Acesta va include un text din care vor lipsi termeni tehnici de specialitate şi

care va cuprinde informaţii despre proiectul investiţional care a determinat 

diagnosticul de teren, precum şi rezultatele obţinute; referiri la denumirea 

persoanei fizice sau juridice de drept public sau privat la solicitarea căreia s-a 

întreprins diagnosticul de teren precum şi la instituţia arheologului. 

2. Introducere  

Circumstanţele evaluării de teren, date despre situaţia urbanistică şi

arheologică, o descriere a zonei conţinând elementele necesare localizării precum 

şi dimensiuni (inclusiv elemente de geologie, topografie etc). 

3. Obiective 

Acestea ar trebui să reflecte scopurile definite de proiectul de diagnostic 

de teren. 

4. Metodă şi tehnici folosite 

Metoda şi tehnicile folosite trebuie descrise. Dacă există deosebiri faţă de 

cele preconizate de proiectul iniţial, acestea trebuie explicate. 

5. Rezultate 

Rezultatele trebuie prezentate pe scurt, organizate în relaţie cu tehnicile 

folosite şi să se refere direct la date privind structuri sau complexe, la materialele 

descoperite în relaţie cu acestea precum şi la datele rezultate din cercetări 

complementare. Textele descriptive trebuie clar separate de cele conţinând 

interpretări. Terminologia tehnică (inclusiv referiri la periodizări) trebuie explicată

dacă raportul este adresat unor nespecialişti (investitor sau public). De câte ori 
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este cazul, rezultatele trebuie ilustrate prin desene sau fotografii, prin date 

conţinute în anexe, sau prin trimiteri la anexe. 

6. Concluzii 

Această secţiune a raportului trebuie să includă o interpretare a 

rezultatelor şi să le includă într-un context mai larg (local, regional, naţional, 

internaţional). Totodată vor fi menţionate condiţionările care au funcţionat pe 

parcursul evaluării de teren (vreme nefavorabilă, lipsa unor mijloace, probleme 

legate de accesul la teren etc). 

7. Locaţia arhivei şi a materialului 

Va fi menţionată locaţia arhivei şi a materialului arheologic descoperit. 

8. Anexe 

Acestea ar trebui să conţină detalii tehnice, inclusiv liste de obiecte, liste 

de măsurători etc. Una dintre anexe poate cuprinde un rezumat al cercetării sau 

un rezumat al cerinţelor iniţiale ale proiectului. 

9. Ilustraţii 

Raportul trebuie să includă ilustraţii care să susţină afirmaţiile făcute şi

concluziile la care s-a ajuns. Obligatoriu este un plan de situaţie, desenele 

profilelor, fotografii realizate înainte de începerea proiectului, în timpul 

desfăşurării evaluării şi de la terminarea proiectului. Toate planurile şi profilurile 

incluse vor fi clar numerotate şi vor exista referiri clare în text la numărul planşei. 

10. Abrevieri şi bibliografie 

Bibliografia consultată pentru realizarea raportului şi o listă a abrevierilor 

11. Varia 

Referiri la regimul drepturilor de autor etc. 

 

Alte modele: 

- Anexa 2 de la IFA, Standard and Guidance for archaeological field 

evaluation (1994. Revised, September 2001) la 

http://www.archaeologists.net/modules/icontent/inPages/docs/codes/ 

fldeval2.pdf 


