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ANEXA 12 

Raport de înregistrare a datelor arheologice – model 
 

Cerinţele specifice sau rezultatele unui Proiect pot determina elaborarea 

raportului în forme diferite, în funcţie de natura cercetării. Următoarele 

secţiuni ar trebui să fie cuprinse în toate rapoartele: 

1. Rezumat non-tehnic 

Acesta va structura, într-un limbaj inteligibil şi pentru nespecialişti  

motivaţia principală a activităţii 

scopurile şi rezultatele sale şi va include referinţe despre proiectul 

investiţional care a determinat IDA, precum şi rezultatele obţinute;  

referiri la denumirea persoanei fizice sau juridice de drept public sau 

privat, la solicitarea căreia s-a întreprins cercetarea, precum şi la 

instituţia arheologului. 

2. Introducere 

Aceasta va include scopul proiectului, circumstanţele şi datele de lucru în 

teren şi o informare sumară arheologică, istorică, topografică sau tehnică

despre sit.  

3. Descrierea sitului 

Descrierea respectivei zone/sit/structuri/clădiri/complex, incluzând 

interpretarea arheologică în acest moment al realizării raportului, construcţia, 

funcţiunile şi modul de folosire a materialelor de construcţie. Descrierea va 

folosi o terminologie corespunzătoare arhitecturii, perioadei din care datează.

Rezultatele oricărei cercetări conexe arheologice vor fi încorporate în 

descrierea sitului.  

4. Obiective 

O descriere a scopurilor proiectului IDA.  
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5. Metodă şi tehnici folosite 

Metoda şi toate tehnicile folosite trebuie descrise. Dacă există

deosebiri faţă de cele preconizate în proiectul iniţial, acestea trebuie 

explicate. 

6. Cercetarea documentară

Prezentarea documentelor folosite, evidenţiind implicarea surselor 

documentare pentru înţelegerea arheologică a sitului.  

7. Analiză şi interpretare 

Analiza şi interpretarea datelor colectate referitoare la sit din perspectiva 

descrierii evoluţiei zonei/sitului/structurii/clădirii/complexului de-a lungul 

timpului.  

8. Concluzii 

Un conţinut al rezultatelor activităţiilor privitoare la aşezarea sitului în 

contextul său (local, regional, naţional, internaţional, arheologic, istoric sau 

tehnic în termenii aşezării, originii, scopului pentru care a fost construit, 

formei, materialelor folosite şi statutului său). Această parte va include referiri 

la relativitatea izvoarelor utilizate sau restricţiile impuse de specificul săpăturii, 

după caz.  

9. Anexe 

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

de măsurători, detalii despre tehnicile aplicate sau etapele activităţii, indexul 

codurilor, liste bibliografice etc. Una dintre anexe poate cuprinde un rezumat al 

cercetării sau un rezumat al cerinţelor iniţiale ale proiectului. 

10. Ilustraţii 

Ilustraţii care includ hărţi ale locaţiei în zilele noastre, supravegherea 

sitului, desene din timpul săpăturii, desene interpretative, desene analitice, 

fotografii şi copii ale izvoarelor istorice (de exemplu hărţi de epocă, ilustraţii 

istorice etc). Acestea pot fi incluse în text sau la sfârşit, ori acolo unde sunt 

menţionate. Ele vor fi numerotate clar, cu trimiteri uşor de găsit. 
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11. Bibliografie 

O listă a izvoarelor primare şi secundare, inclusiv hărţi şi ilustraţii la care 

nu se mai face referire în altă parte.  

12. Varia 

Sumarul raportului 

Referiri la regimul drepturilor de autor 

 

Alte modele: 

- Anexa 2 la IFA, Standard and Guidance for archaeological investigation and 

recording of standard buildings or structures (1996. Revised, September 2001) la 

http://www.archaeologists.net/modules/icontent/inPages/docs/codes/build2.pdf 

 


