
Activitate III.8: diseminarea rezultatelor proiectului pe site-ul de proiect 

Web-site-ul de proiect s-a dezvoltat structural până la maturitatea proiectată încă din 2015, nefiind 

necesare modificări de această natură. Secțiunea intitulată Baze de date se alimentează direct din baza de 

date a proiectului, ceea ce face ca publicul să poată urmări progresul în timp real. Pentru activitățile de 

cercetare sistematică de suprafață, respectiv pentru structura datelor despre ceramică, s-a simțit nevoia 

particularizării ei, ceea ce a făcut ca procesul de actualizare să nu mai fie unul automatic. O parte dintre 

datele de teren – cele rezultate din săpătura din lune septembrie, de la Băneasa – au fost deja încărcate în 

baza de date unică pentru ceramică, fiind deci vizibilă pe Internet; pentru o altă parte, pentru care există 

deja documentație completă (la nivel de publicare), respectiv materialul ceramic de la Săpata (cel din 

așezarea civilă), acesta se află în curs de încărcare în baza de date (înregistrarea primară fiind într-o foaie 

de calcul care are o structură distinctă). 

Pe site-ul de proiect a fost actualizată secţiunea Simpozion 2015, incluzând cuprinsul cărţii online 

publicate în 2016, din care se pot descărca articolele individuale. Se lucrează – la momentul redactării 

proiectului – la actualizarea secţiunii Rezultate obţinute. În afara articolelor conţinute de cartea publicată 

recent, sub egida acestui proiect – Arheologia peisajului şi frontiera romană (Târgovişte: Cetatea de 

Scaun, 2016), mai sunt de menţionat următoarele titluri apărute în 2016: 

 Eugen S. Teodor - How Effective is the Law's protection? Limes Transalutanus case, in Tendinţe 

curente în protecţia patrimoniului arheologic din România şi Republica Moldova, Sergiu 

Musteaţă (ed.), Chişinău-Iaşi, ARC 2016, 31-46. 

 Dan Ştefan, M.M. Ştefan – The Drones are coming. What to choose? Low and Medium altitude 

aerial archaeology on Limes Transalutanus, Journal of Ancient History and Archaeology, 3 

(2016), 2, 25-35. 

O altă direcţie de activitate a fost aceea de a realiza traduceri în limba engleză pentru o cât mai mare parte 

a conţinutului site-ului, de la afişajul bilingv în pagină, până la traducerea unor documente importante ale 

proiectului, precum rapoartele de etapă. Până la momentul publicării acestui material (2 dec. 2016), s-a 

realizat traducerea pentru Rapoartul etapei 1 (anul 2014) 1 şi 2 (2014-2015). Se află în lucru raportul 

științific al etapei a doua (anul 2015), secţiunile de meniu numite Despre proiect, Echipa, Rezultate 

preconizate (cele iniţiale), Rezultate obţinute, Materiale. Se lucrează încă la explicaţiile necesare 

utilizatorilor străini ai bazelor de date, urmând a se traduce parţial (probabil pe rezumate) şi 

Documentarele. 

A fost actualizată, de asemenea, lista bibliografică de referinţă, respectiv secţiunea de specialitate de la 

meniul Baze de date. Nu a fost niciodată în intenţia noastră de a construi o bază de date exhaustivă, nici 

măcar în privinţa Limes Transalutanus, şi cu atât mai puţin pentru chestiuni tangente la cercetarea 

frontierelor romane, în general. Această listă de referinţe, pusă la dispoziţia publicului, vizează doar 

sursele folosite direct în proiect.  

 


