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ANEXA 15 
 
Fişă tehnică pentru săpătură arheologică – model 
 

1. Numele sitului 

Se completează denumirea sitului arheologic, inclusiv denumirea punctului 

sau a toponimului 

2. Cod RAN 

Codul sitului arheologic (conform Repertoriul Arheologic Naţional) 

3. Autorizaţie de cercetare arheologică:

Numărul autorizaţiei de săpătură arheologică (sistematică, de salvare sau 

preventivă), acordate de direcţia de specialitate din Ministerul Culturii şi

Cultelor 

4. Localizare administrativă

Se completează numele localităţii (satului), comuna, judeţul, adresa (în 

cazul unor cercetări în mediu urban) sau repere importante (în cazul unor 

cercetări în mediu rural) 

5. Cauza cercetării 

Scopul investiţiei în cadrul căreia s-a pus în practică proiectul de săpătură

arheologică (lucrări de construcţii, SIM, amenajări de drumuri etc.) 

6. Investitor 

Numele investitorului care a solicitat efectuarea cercetării arheologice 

7. Data începerii cercetării 

Data începerii lucrărilor realizate în cadrul săpăturii arheologice 

8. Nr. Contract 

Se completează numărul contractului şi data la care acesta a fost încheiat 

între Beneficiar şi Prestator 

9. Valoare contract 

Se completează cuantumul sumei cuvenite Prestatorului conform 

contractului (valoarea contractului) 

10. Data încheierii cercetării 
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Data la care s-a încheiat săpătura arheologică

11. Responsabil 

Se completează numele şi prenumele responsabilului ştiinţific şi afilierea sa 

instituţională

12. Responsabil de sector 

Se completează numele şi prenumele responsabilului de sector (în 

cazul unor şantiere de mari dimensiuni) şi afilierea sa instituţională

13. Colectiv 

Se completează numele şi prenumele membrilor echipei de cercetare şi

afilierea lor instituţională.

14. Descriere tehnică

O scurtă descriere tehnică a săpăturii, cuprinzând tehnicile de cercetare şi

inventariere utilizate, numărul de secţiuni deschise etc. 

15. Suprafaţa afectată de proiect 

Se completează dimensiunile suprafeţei ce urmează a fi afectate de 

proiect 

16. Suprafaţa cercetată

Se completează dimensiunile suprafeţei/suprafeţelor cercetate 

17. Rezultate 

Se completează o scurtă descriere a rezultatelor săpăturii arheologice, 

indicându-se încadrarea cronologică a descoperirilor, obiectele de patrimoniu 

descoperite, descrierea eventualelor complexe etc. 

18. Nr. Certificat de Descărcare de Sarcină Arheologică

Se completează, dacă este cazul, numărul Certificatului de Descărcare de 

Sarcină Arheologică şi data la care a fost emis. 

19. Data întocmirii Fişei tehnice 

20. Semnătura arheologului responsabil 

 


