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Anexa 7: Modele de fişe pentru înregistrarea informaţiilor pe 

teren 

 

1. Fişă pentru situl  arheologic  
 

Cod RAN 
cod unic al sitului, primit conform specificaţiilor din Repertoriul 

Arheologic Naţional 

Localizare 
amplasarea administrativă a respectivului sit (localitatea, comuna 

sau unitatea administrativă superioară, judeţul) 

Nume responsabil şantier numele responsabilului de şantier 

Numele sitului 
nume care să cuprindă tipul sitului şi localizarea sa (în cazul în 

care nu există un nume consacrat al sitului în literatură)

Tip sit 
încadrarea descoperirii din punct de vedere tipologic şi funcţional 

(castru, dava, aşezare fortificată etc.) 

Punct/Toponim 
denumirea punctului în care a fost făcută descoperirea sau 

adresa poştală a sitului (stradă, număr), dacă acesta se află în 

interiorul unei localităţi

Reper amplasarea sitului în funcţie de elemente identificabile în teren 

Forma de relief forma de relief din zona unde se află amplasat situl 

Reper hidrografic râul sau bazinul hidrografic din zona în care se află amplasat situl 

Stratigrafie 
succesiunea stratigrafică a ansamblurilor în cadrul sitului, pe 

scurt 

Data descoperirii data la care a fost semnalat pentru prima oară situl 

Localizare geografică –
latitudine 

latitudinea la care se află situl 

Localizare geografică –

longitudine 
longitudinea la care se află situl 

Localizare geografică –

altitudine 
altitudinea la care se află situl 

Regim de proprietate 
regimul de proprietate al terenului pe care s-a făcut respectiva 

descoperire arheologică

Proprietar numele proprietarului terenului pe care se află descoperirea 
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Suprafaţa sit suprafaţa pe care se întinde situl respectiv 

Descriere 
descrierea unor particularităţi ale sitului care nu pot fi cuprinse în 

rubricile anterioare 

Observaţii 
observaţii care n-au putut fi cuprinse în rubricile anterioare, 

neclarităţi în ceea ce priveşte localizarea sitului, erori din fişă etc. 

Data completării fişei  

Numele autorului fişei  

2. Fişă pentru sectorul de cercetare arheologică

Cod sector 
Codul sectorului pentru care se face înregistrarea, conform cu 

specificaţiile de pe respectivul şantier 

Nume sector Numele sectorului pentru care se face înregistrarea 

Nume responsabil sector Numele responsabilului de sector 

Descriere 
Descrierea particularităţilor respectivului sector, caracteristici care 

nu pot fi cuprinse în rubricile anterioare 

Observaţii Observaţii referitoare la respectivul sector de cercetare 

Data completării fişei  

Numele autorului fişei  

3. Fişă de secţiune (suprafaţă, casetă etc) 
 

Cod sector identificatorul sectorului de care aparţine secţiunea respectivă

Cod secţiune 
codul/numele secţiunii pentru care se face înregistrarea, conform 

specificaţiilor respectivului şantier 

Lungime lungimea secţiunii 

Lăţime lăţimea secţiunii 

Adâncime maximă adâncimea maximă la care a ajuns săpătura 

Data deschiderii data la care a fost deschisă secţiunea 

Data închiderii data la care a fost închisă secţiunea 

Orientare orientarea secţiunii 
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Descriere 
descrierea particularităţilor respectivei secţiuni, caracteristici care 

nu pot fi cuprinse în rubricile anterioare 

Observaţii observaţii referitoare la respectiva secţiune 

Data completării fişei  

Numele autorului fişei  

4. Fişă de complex arheologic 
 

Cod secţiune 
codul secţiunii/casetei în care a fost descoperit respectivul 

complex 

Sigla complexului 
Identificator unic al complexului, conform specificaţiilor de 

pe respectivul şantier 

Nume complex 
un nume specific al complexului, dacă este cazul (Locuinţa 1, 

Groapa 34 etc.) 

Tip complex 
încadrarea din punct de vedere tipologic şi funcţional a 

complexului 

Nr. Complex numărul de complexe similare la care se referă înregistrarea 

Localizare specifică localizarea complexului în cadrul sitului sau ansamblului 

Datare  
intervalul relativ de timp în care se datează complexul sau 

epoca/perioada, eventual cultura şi faza culturală

Data descoperirii data la care a fost descoperit complexul 

Descriere 
descrierea unor particularităţi ale complexului care nu pot fi 

cuprinse în rubricile anterioare 

Observaţii 
observaţii care n-au putut fi cuprinse în rubricile anterioare, 

neclarităţi în ceea ce priveşte datarea sau localizarea 

complexului, erori din fişă etc. 
Data completării fişei  

Numele autorului fişei  
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5. Fişă de obiect 
 

Cod secţiune codul secţiunii/casetei în care a fost descoperit obiectul 

Sigla complex 
Sigla complexului arheologic de care aparţine obiectul (dacă este 

cazul) 

Identificator obiect 
Un număr sau o siglă unică pentru respectivul obiect, conform 

specificaţiilor respectivului şantier 

Categorie obiect 
categoria generală în care se încadrează obiectul (podoabe, arme, 

vase etc 

Tip obiect 
încadrarea din punct de vedere tipologic şi funcţional a obiectului 

(spadă, ceaşcă, vârf de lance etc 

Nr. Obiect numărul de obiecte similare la care se referă înregistrarea 

Material materialul din care este confecţionat obiectul [tezaur de termeni] 

Tehnică tehnica în care este confecţionat obiectul [tezaur de termeni] 

Datare  
intervalul relativ de timp în care se datează obiectul sau 

epoca/perioada, eventual cultura şi faza culturală

Data descoperii data la care a fost descoperit obiectul 

Descriere 
descrierea unor particularităţi ale obiectului care nu pot fi cuprinse în 

rubricile anterioare 

Observaţii 
observaţii care n-au putut fi cuprinse în rubricile anterioare, neclarităţi

în ceea ce priveşte datarea obiectului, erori din fişă etc. 
Integritate dacă obiectul este fragmentar sau nu 

Stare conservare starea de conservare a obiectului 

Dimensiuni  
lungimea sau înălţimea, lăţimea, diametrul maxim, greutatea 

obiectului etc. 

Data completării fişei  

Numele autorului fişei  


