ÎNSCRIERE DE VOLUNTARI
pentru proiectul Limes Transalutanus

Proiectul nostru de cercetare (www.limes-transalutanus.ro) operează pe sectorul de câmpie al graniței
romane din prima jumătate a secolului al III-lea, având ca scop (într-o expunere simplificată) o cât mai
corectă reprezentare a obiectivelor corelate limes-ului (valul, fortificațiile de garnizoană, așezările civile,
turnurile de supraveghere, drumuri), în termeni topografici actuali, cât și achiziția de date asupra unor
aspecte calitative, precum intensitatea de locuire în zona de frontieră din vestul Munteniei sau
descrierea principalelor tipuri ceramice recoltate cât și precizarea caracterului lor cultural (importuri de
lux, ceramică romană provincială sau – certe! – elemente Chilia-Militari).
Proiectul a traversat deja două etape, care pot fi sintetizate ca „recunoașterea în teren” (toamna anului
2014) și „cercetări liniare” (2015), care pot fi caracterizate drept faza extensivă, de cunoaștere cât mai
completă a întregului aliniament, de aproape 160 km. Principalele repere geografice ale acestei linii sunt
castrul de la Flămânda (8 km în aval de portul Turnu Măgurele), Roșiorii de Vede, satul Urlueni (com.
Bârla, Argeș) și Pitești.
A treia fază a proiectului este dedicată mai ales cercetării de tip intensiv, respectiv cercetării sistematice
de suprafață în câteva perimetre de mare interes, precum forturile și așezările civile de la Putineiu,
Băneasa, Valea Urlui (toate în jud. Teleorman), Crâmpoia (jud. Olt) și Urlueni (jud. Argeș), dar la listă s-ar
putea adăuga și alte obiective. Scopul acestor activități este o reprezentare cât mai detaliată a
respectivelor perimetre, cu mijloacele specifice cercetării de suprafață (cunoscută în străinătate drept
„field archaeology” sau „landscape archaeology”), respectiv cercetare aeriană, geofizică și colectarea
sistematică de material arheologic și observații de teren.
Prin natura lor, activitățile propuse pentru 2016 solicită personal suplimentar. Nu există – și nu poate
exista – un calendar foarte exact, desfășurarea efectivă a activităților propuse fiind dependentă de un
set de date aflat acum dincolo de posibilitățile de predicție: starea culturilor agricole din fiecare
perimetru, starea vremii, cât și acordarea calendarului unui număr considerabil de persoane care
activează în instituții diferite. Putem acum doar menționa că perioadele cele mai plauzibile de activitate
vor fi în aprilie, iulie și octombrie.
Organizatorii sesiunilor de lucru se obligă să acopere cheltuielile majore ale voluntarilor (cazare, hrană,
pe cât posibil și deplasarea spre zonele de activitate), dar nu vor oferi remunerație pentru munca
prestată, fiindcă bugetul proiectului nu permite. Ceea ce oferim, în schimb, este o școală de arheologie
de teren (un domeniu aproape inexistent în România, deși extrem de popular în occident), voluntarii
urmând a fi instruiți pentru a putea performa activitățile curente: metode de colectare de materiale de
interes arheologic, prelucrarea statistică de date, noțiuni teoretice și practice pentru cele mai uzuale
metode geofizice (tomografia de rezistivitate, magnetometria, kappametria), participarea la eventualele
sondaje arheologice sau geologice, noțiuni de topografie și utilizarea dronelor în interes topografic,
fotogrametrie, utilizarea GPS-ului, a stației totale sau a detectorului de metale. Organizăm, deci, o
„școală de vară” prin toate anotimpurile, o școală cu foarte multă practică și seminarizare la ceas de
seară...
Durata tipică a unei deplasări va fi între una și două săptămâni.
Din cauza specificului activităților propuse, vom prefera studenți (de toate gradele) sau absolvenţi ai
facultăţilor de istorie, geografie sau geologie, dar sunt bine veniți oricare alți voluntari. Preferăm, de
asemenea, persoane care locuiesc (sau activează) în București și Roșiori, eventual Alexandria și Pitești,

putând discuta eventual alte situații. Doritorii vor trimite un email la esteo60ATyahoo.co.uk, urmând a fi
contactați atunci când caledarul activităților va deveni mai clar.
Pentru voluntarii care au realizat împreună cu noi cel puțin o deplasare completă vom elibera
documente care să ateste contribuția lor (specifică!) la realizarea proiectului, având astfel dreptul de a
utiliza experiența în CV-ul profesional. Numele volutarilor va fi menționat și pe site-ul nostru de proiect,
ca personal asociat colectivului oficial al proiectului de cercetare.
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