Ziua Porților Deschise pe șantierul arheologic de la
Romula
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" București al Academiei Române, Universitatea
din București, Universitatea din Craiova, în parteneriat cu Consiliul Judetean Olt, Primăria
Comunei Dobrosloveni și Muzeul Judeţean Olt vă invită să luați parte la Ziua Porților
deschise pe șantierul arheoolgic de la Romula. Ediția a II-a, care va avea loc vineri,
22 septembrie 2017, în comuna Dobrosloveni din Județul Olt.

În anul 2017 a fost identificată și este în curs de cercetare o clădire din epoca
romană cu încălzire prin podea (hypocaust) și pereții acoperiți cu pictură în frescă,
cu decor geometric şi vegetal, care s-a păstrat într-o cantitate impresionată de
fragmente pentru provincia Dacia romană (peste 1400 de fragmente).
Clădirea este situată în zona Fortificației Centrale a sitului arheologic, obiectiv
împrejmuit de Primăria Dobrosloveni în anul 2013 cu gard metalic, prevăzut cu sistem
de iluminare și supraveghere video. Părţile păstrate ale acestei construcţii vor fi propuse
spre conservare și restaurare, constituind primul punct de interes turistic din acest sit
relevant pentru civilizația romană dunăreană.

Clădirea cu hypocaust avea o cameră în care aerul cald era transportat
prin podeaua susținută de piloni din cărămizi și pereți pentru încălzirea locuinței.

Programul mainifestării
Ora 11,00 – Workshop cu tema Romula – capitala Daciei Malvensis.
Proiecte şi cercetări pluri- și interdisciplinare în derulare. Evenimentul se
va desfășura la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică
Membrii colectivului de cercetare, profesori și cercetători de la Institutul de
Arheologie "Vasile Pârvan" București, Universitatea din București (Facultatea de
Istorie, Facultatea de Geografie, Institutul Central al Universității din București),
Universitatea din Craiova, Institutul Național de Cercetare pentru Fizica
Materialelor din București, Universitatea Politehnică din București, Universitatea
Spiru Haret vor prezenta
 Programul de cercetări pluri și interdisciplinare Romula – capitala Daciei
Malvensis. Rezultate, probleme și perspective.
 Ministerul Cercetării și Inovării - UEFISCDI Proiectul PED 163/2017 – ROMBRICKS.
De la cărămizile romane de la Romula la materiale moderne de restaurare.
Rezultate preliminare ale investigațiilor pluridisciplinare.
 Ministerul Cercetării și Inovării - UEFISCDI Proiectul PN-III-P2-2.1-CI-2017-0652,

Valorificarea avansată a rocii calcaroase. Investigații privind mortarul roman de la
Romula.




Rezultatele din campania arheologică în derulare în anul 2017.
Măsuri privind conservarea fragmentelor de frescă descoperite.
Principii și propuneri pentru conservarea structurilor arheologice descoperite.

Ora.13,00 – Vizită pe situl arheologic. Clădirea cu hypocaust și frescă din
epoca romană

Ora 14,00 – Vizitarea bazei arheologice amenajate de Primăria Comunei
Dobrosloveni
În perioada 22-23 septembrie 2017, vor avea loc prelevarea de probe
biologice, eșantioane pedologice, se vor efectua fotografii și înregistrări video
aeriene în zona sitului arheologic.

Aspecte ale săpăturilor și conservării structurilor arheologice în timpul cercetării.
Fragmente de frescă și statuie din bronz din epoca romană
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