9. Diseminarea rezultatelor proiectului
Activitățile de diseminare, în 2017, au constat din participarea la Sesiunea anuală de rapoarte
arheologice (București), cât și la organizarea unui simpozion în tematica proiectului (v. secțiunea 6 a
acestui raport), dar mai ales în prezența noastră în spațiul public, prin intermediul rețelelor de
specializare (pagină pe Facebook), prin care am informat publicul despre activitățile noastre (precum
Ziua Porților Deschise pe șantierul Băneasa), la pagina „socială” de specialitate (Academia Edu), dar și
prin website-ul de proiect, www.limes-transalutanus.ro) cel care reprezintă „arhiva” sistematizată a
activității; pe acesta se găsește lista completă de participări la evenimente științifice, cât și lista
publicațiilor realizate ca urmare directă a finanțării cercetării, alături de multe altele (vezi în special
meniurile Baze de date și Materiale).

10. Set de date geospațiale pentru uzul autorităților locale
Am criticat în numeroase rânduri situația jalnică a bazelor de date naționale care servesc protecției
patrimoniului imobil, respectiv LMI și RAN (critici cu caracter sistematic în Teodor 2015 a și Teodor 2016
d), fiindcă o evidență precară înseamnă o protecție precară (când nu pur și simplu nulă). La data de 5
septembrie a.c. curent am expediat Direcțiilor Județene de Cultură (Teleorman, Olt și Argeș), muzeelor
teritoriale și INP, un set de date geospațiale, cuprinzând următoarele: așezări, drumuri, castre, turnuri și
„valuri” (obstacolul de graniță). Am primit confirmare de primire de la toți destinatarii, cu excepția DJC
Argeș (absență care nu a mirat).
O parte a acestui set va fi disponibil și publicului, pe website-ul de proiect (secțiunea Materiale), însă
doar acea parte deja înregistrată în RAN (forturile, în esență). Motivul este simplu: nu putem pune în
circulație coordonatele exacte ale așezărilor sau turnurilor de supraveghere, atâta vreme cât ele nu sunt
protejate, nici măcar teoretic, de detectoriști.
În perioada post-finanțare va fi necesar un efort considerabil pentru a completa fișe de sit, pentru RAN,
pentru toate obiectivele de pe traseu. Fișele respective presupun un efort birocratic considerabil
(disproporționat față de „protecția” pe care o oferă), negăsind timpul fizic, pe timpul derulării
proiectului (cu excepția a două situri, considerate urgente, respectiv așezarea de la Ursoaia și castrul de
la Albota).
11. Raport final
Raportul final va fi publicat (în versiune pdf) și pe web-site-ul de proiect (secțiunea rapoarte).

