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Anexa 4: Specificaţii privind rapoartele de cercetare 

arheologică

Orice raport trebuie să conţină1:

- prezentarea sitului: un istoric structural şi stratigrafic al sitului 

- scopurile proiectului care a generat cercetarea arheologică

- metodele şi tehnicile folosite în cercetare şi rezultatele la care s-a ajuns în 

urma acesteia 

- un plan general sau o ridicare topografică; se va avea în vedere că planul 

topografic arheologic nu este doar un instrument de lucru ci şi un scop. 

Acesta este reprezentarea în ansamblu a unui sit arheologic, în toată

complexitatea lui. Pe lângă suprafaţa şi natura reliefului, elementele 

topografice şi cadastrale, în investigaţiile de topografie arheologică vor fi 

evidenţiate şi separarea microformelor de relief antropogen de cele 

naturale, extinderea şi grosimea stratului de cultură, reconstituirea 

paleomediului şi a aşezărilor, etc. 

- cataloage de artefacte: textul complet, date însoţitoare, ilustraţii 

referitoare la datele de mediu selectate spre analiză.

- rapoarte de mediu: textul în întregime, completat de date şi ilustraţii 

despre mediu, selectate pentru analiză.

- informaţii de context: înregistrarea amendamentelor la datele originale de 

pe teren, care au rezultat din analiză.

- fotografii, desene făcute atât în timpul cercetării cât şi ca parte a analizei 

post-săpătură şi lista acestora 

- cantitatea materialelor arheologice  şi/sau a înregistrărilor 

 
1 MAP2 6.4 şi 6.6 şi Anexa 4. 
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- provenienţa materialului: acesta ar trebui să includă comentarii referitoare 

la datare şi eventuale dovezi despre contaminare sau amestec cu 

reziduuri. 

- comentarii referitoare la implicaţii datorate strategiei de colectare şi de 

prelevare de mostre. 

- starea de conservare a materialelor arheologice: aceasta ar trebui să

includă comentarii asupra condiţiilor de conservare şi asupra potenţialului 

de stocare pe termen lung. 

- date suport - organizate în tabele sau anexe, inclusiv o cuantificare a 

patrimoniului arheologic, date structurale specifice. 

- concluzii ştiinţifice, administrative şi juridice şi recomandări 

- locaţia arhivei în care se depune respectivul raport 

- listă cu toate sursele bibliografice primare şi secundare folosite la 

conceperea raportului 

- orice alte precizări considerate necesare 

 


