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ANEXA 9 

Raport de săpătură arheologică – model 
 

Nivelul detaliului impus de analiza şi evaluarea post-săpătură va depinde 

de cantitatea şi complexitatea datelor şi extinderea la care ajunge cercetarea, în 

urma studiului materialelor rezultate din săpătură. În mod normal, un astfel de 

raport trebuie să conţină:

1. Introducere: 

• scopul proiectului (sitului/siturile implicate) 

• circumstanţele şi datele din teren şi din activităţile anterioare de la faţa

locului  

• comentarii privind organizarea raportului 

2. Scopurile iniţiale ale cercetării  

3. Istoricul sitului/lor - pe scurt 

4. Prezentarea rezultatelor imediate ale săpăturii  

5. Sumarul arhivei sitului  

• înregistrările de date de sit: cantitate, activitatea de înregistrare imediat 

după încheierea săpăturii  

• descoperiri: catalog primar de materiale şi înregistrări, cantitate, tip, 

varietate, stadiu de prezervare, activitatea dusă după încheierea săpăturii  

• materiale asociate: evidenţa resturilor osteologice umane şi zoologice 

descoperite, scoici, eşantioane (organice, dendrocronologice, monoliţi), 

cantitate, tip, varietate, grad de prezervare, tratamente aplicate asupra 

acestor materiale după încheierea săpăturii 
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• înregistrări documentare: lista izvoarelor importante descoperite, 

cantitate, varietate, importanţa studierii lor în etapa de după încheierea 

săpăturii  

6. Potenţialul informaţiilor: 

• o estimare a gradului de îmbogăţire a arhivei cu informaţii care să atingă

scopurile cercetării în cadrul proiectului. Diferite categorii de informaţii 

trebuiesc tratate într-o manieră integratoare.  

• o apreciere a potenţialului pe care îl au noile informaţii de a dezvolta alte 

teme de cercetare, contribuţia pe care acestea o pot avea în construcţia 

unor noi proiecte şi în dezvoltarea metodologiei cercetării. 

 

7. Scurtă apreciere a potenţialului noilor informaţii 
Aprecierea va fi realizată în termenii importanţei locale, judeţene, 

regionale şi naţionale şi vor include orice informaţii adiţionale considerate a fi 

necesare. 

Informaţiile adiţionale vor include:  

• ilustraţii la o scară corespunzătoare;  

• date suficiente indexate sau listate în anexe şi/sau detalii ale conţinutului 

arhivei proiectului, care să poată să genereze noi interpretări sau 

concluzii;  

• index, alte referinţe sau consideraţii. 

8. Abrevieri şi bibliografie 

Bibliografia consultată pentru realizarea raportului şi o listă a abrevierilor 

9. Varia 

Referiri la regimul drepturilor de autor 
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Alte modele: 

- Anexa 2 la IFA, Standard and Guidance for archaeological excavation (1994. 

Revised, September 2001) la 

http://www.archaeologists.net/modules/icontent/inPages/docs/codes/exc2.pdf 

- http://ads.ahds.ac.uk/project/goodguides/excavation/ 

 


