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Anexa 5: Pregătirea rapoartelor publicabile 

 

Raportul publicabil al unui proiect arheologic va conţine întotdeauna 

următoarele informaţii1:

- obiectivele cercetării, aşa cum au fost ele prezentate în proiect şi în 

proiectul actualizat, acolo unde este cazul. 

- circumstanţele şi organizarea activităţii, precum şi datele între care a avut 

loc. 

- identitatea persoanelor/organizaţiei care a efectuat activitatea. 

- rezumatul rezultatelor proiectelor. 

- rezumatul conţinutului arhivei proiectului, unde este depozitat şi cum 

poate fi consultat. 

- Rapoartele cercetărilor de teren vor mai indica în plus: 

- codul RAN 

- codul proiectului de cercetare (dacă există)

Când se publică rezultatele unui proiect, se va acorda atenţie următoarelor 

elemente: 

- raportul va reflecta importanţa rezultatelor proiectului şi se va ocupa de 

contextul social, politic şi istoric al sitului. 

- interpretarea sitului va fi justificată de dovezile prezentate; se vor discuta 

neclarităţile din baza de date şi unde sunt posibile mai multe interpretări 

se vor prezenta, cel puţin pe scurt, alternativele de interpretare. 

- raportul va prezenta informaţii despre descoperiri, într-un mod echilibrat, 

logic, accesibil şi structurat; va fi inteligibil şi oricând de folosit.  

- se va discuta măsura în care obiectivele proiectului au fost îndeplinite şi se 

va include o critică a tehnicilor utilizate. 

 
1 MAP2, 5.6, 6.15, 6.21, 7.6, 7.7 şi Anexa 7. 
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- raportul va fi scris clar şi concis şi va folosi în mod corespunzător şi alte 

metode de prezentare a datelor, de ex. tabele, planuri, fotografii (este 

important să fie consultat editorul dacă sunt necesare metode noi de 

prezentare, deoarece în acest caz costul publicaţiei s-ar putea mări). 

- toate părţile constitutive (text, figuri, fotografii şi rapoartele specialiştilor) 

vor avea referirile încrucişate corespunzătoare; informaţiile din rapoarte 

trebuie regăsite fără dificultate. 

- se va atrage atenţia asupra posibilităţii unor studii viitoare, care nu au 

putut fi explorate complet în cadrul proiectului prezentat. 

- se vor lua în considerare normele editoriale furnizate de editură care vor fi 

respectate întocmai.  

 


