SECŢIUNEA 6. Site‐ul de proiect
În Planul de Activitate era prevăzută pentru această etapă poziţia „I.6: achiziţia domeniului limes‐
transalutanus.ro”. Motivul pentru care iniţial am prevăzut o ţintă atât de modestă este finanţarea
foarte modestă pentru etapa I, în forma iniţială a contractului. Suplimentarea de buget de la
jumătatea lunii octombrie, neprevăzută, nu a putut schimba foarte mult lucrurile, venind cam târziu
pentru modificări esenţiale de plan. Contractarea unui asemenea serviciu este un proces de durată şi
nu am demarat‐o, fiindcă nu s‐ar fi finalizat la timp.
Dorind să facem un site propriu‐zis, şi nu o „pagină de proiect” (cum se obişnuieşte), proiectarea
web‐site‐ului ar fi fost, teoretic, un alt proces de durată. Având planificată realizarea site‐ului la
începutul etapei a doua de execuţie (activitatea II.2), am iniţiat pe parcursul etapei întâi o pagină de
Facebook (mai contestă cineva forţa de comunicare a unui asemenea instrument de comunicare?).
Adresa paginii este https://www.facebook.com/pages/Limes‐Transalutanus/729444053797839,
iniţiată pe 31 octombrie 2014. Până la data redactării acestor rânduri (26 noiembrie), am primit 187
„likes” de pagină, cu 209 persoane care au accesat pagina, din care 90 au revenit pe pagină.
Un al doilea motiv – cât se poate de întemeiat, în opinia noastră – de a amâna proiectarea site‐ului a
fost aglomerarea activităţilor spre finalul etapei de execuţie. Faptul nu se datorează unei planificări
defectuoase, ci caracterului proiectului, puternic dependent de anotimp – fapt subliniat repetat, încă
de la faza competiţiei. Anotimpul optim pentru cercetări de teren începe undeva în cursul lunii
octombrie – atunci când deja o parte a recoltelor sunt strânse şi încep arăturile – şi continuă, variabil,
până la început de decembrie, dacă vremea este favorabilă. Parcurgerea Secţiunilor 2 şi 8 a acestui
raport clarifică faptul că cele mai importante acţiuni în teren s‐au desfăşurat în acest interval; or, este
imposibil de a face, în acelaşi timp, activităţi de teren şi planificarea site‐ului de proiect. Teoretic.
Practic, în faţa „ultimatum‐ului” primit de la UEFISCDI, care invoca articolul 9.19 din contractul de
finantare (dar ignorând planul de activitate aprobat), la 25 noiembrie am început a improviza o
soluţie (lipsa de predictibilitate a cadrului de finanţare este primul motiv pentru care trebuie să
apelăm, din nou şi din nou, la improvizaţii), care probabil va fi „ready to go” la momentul predării
etapei de execuţie (5 decembrie). Domeniul (www.limes‐transalutanus.ro) era achiziţionat încă de la
data de 23 septembrie, conform planificării, iar serverul care urma să primească site‐ul de proiect
avea deja adăugat un hard‐disk de un TB, pentru a nu avea probleme de spaţiu, conform facturii din
data de 6 octombrie.
Site‐ul de proiect urmează a avea o structură care este, parţial, cea impusă de ofiţerul de proiect,
respectiv:
•
•
•
•

identificare proiect (finanţator, număr contract, titlu oficial, rezumat)
personal (o listă de personal, la care se vor adăuga ulterior CV‐uri)
rezultate preconizate (conform contractului)
rapoarte de activitate, pe etape, unde va apare şi acest material, inclusiv datele
calendaristice prevăzute pentru raportare, pentru întreg ciclul de finanţare
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La acestea se vor adăuga, minimal, în cursul iernii (conform planificării anterioare) următoarele:
•

•
•

•
•

baze de date online:
• baza de date toponimică (pentru structura materialului vezi Secţiunea 4 a prezentului
raport);
• baza de date de ceramică (romană şi Chilia‐Militari, vezi Secţiunea 5);
• baza de date bibliografică (referinţele folosite în rapoarte sau articole publicate)
glosar de termeni tehnici;
manual de iniţiere în tehnici moderne şi bune practici pentru cercetarea de diagnostic
non‐invazivă (în special pe segmentele dificile şi puţin stăpânite de arheologii români,
precum fotogrametrie, construcţia şi utilizarea dronelor, geofizică, carotaje,
sedimentologie, periegheză sistematică, etc);
diseminare (articole publicate, fişiere power‐point, pdf sau postere ale unor prezentări)
conferinţe în organizare proprie; avem în vedere următoarele;
• Conferinţă naţională de cercetare a frontierelor romane (noiembrie 2015);
• Conferinţă internaţională dedicată tehnologiilor moderne de cercetare de suprafaţă
(mai 2016)

