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INtRodUCeRe
„Cercetarea arheologică este o tradiţie în cadrul Muzeului naţional de istorie a transilvaniei (Mnit) 
încă de la formarea sa, fiind una din principalele modalităţi de îmbogăţire a patrimoniului instituţiei. 
arheologii acestui muzeu participă anual pe şantiere din toată transilvania şi din alte zone ale 
României, precum şi în străinătate. Prin intermediul lor şi nu numai, istoria transilvaniei, din preistorie 
până în epoca modernă, este descoperită şi prezentată publicului larg.

Cercetarea epocilor dacică şi romane, implicit săpăturile arheologice din zona capitalei Daciei 
preromane, Sarmizegetusa Regia, se bucură de o lungă tradiţie în Mnit, specialiştii muzeului efectuând 
acolo săpături neîntrerupt de peste şase decenii.”

Dr. Carmen Ciongradi, 
Director general Muzeul naţional de istorie a transilvaniei

Programul Multianual de Cercetare Arheologică Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei este coordonat 
de Muzeul naţional de istorie a transilvaniei (Mnit), cu sediul la Cluj-napoca, şi finanţat de Ministerul 
Culturii. Mnit este, totodată, şi instituţia organizatoare a acestor cercetări multianuale, ale căror 
rezultate vor fi prezentate publicului în mod constant, prin intermediul acestui portal.
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Prin „Convenţia despre Protecţia Patrimoniului 
Mondial Cultural şi natural”, aprobată în 1972, 
Organizaţia naţiunilor Unite pentru educaţie, Știinţă 
şi Cultură (UneSCO) a propus un plan de protejare 
a bunurilor culturale din lume. Lista Patrimoniului 
Comun al Umanităţii include, în prezent, şapte 
monumente sau locuri din România. Printre acestea 
se numără şi cetăţile dacice din Munţii Orăştiei care 
au fost incluse pe Lista Patrimoniului Mondial în 1999, 
în cadrul celei de-a 23-a sesiuni a World Heritage 
Committee al UneSCO, desfăşurate la Marrakech, 
Maroc. Propunerea a venit din partea Statului român.

Construite în tehnica murus dacicus, cele şase cetăţi 
au reprezentat nucleul statului dac din perioada lui 
Burebista şi până la Decebal. Ruinele complexului de 
cetăţi şi aşezări dacice din Munţii Orăştiei reprezintă 
mărturii nepreţuite ale uneia dintre cele mai 
semnificative perioade din istoria antică a României. 
O excursie în aceste locuri este mai mult decât o 
simplă vizitare a unor vestigii istorice, este o adevărată 
întoarcere în timp, până la originile poporului român.

autorităţile UneSCO au constatat şi au consfinţit 
valoarea universală a acestor situri şi monumente, 
în funcţie de îndeplinirea unor criterii:

(ii) Cetăţile dacice reprezintă sinteza unică a unor 
influenţe culturale externe şi a unor tradiţii locale 
în privinţa tehnicilor de construcţie, în general a 
arhitecturii militare antice.

(iii) Cetăţile dacice sunt expresia concretă a nivelului 
de dezvoltare excepţional al civilizaţiei regatelor 
dacice de la sfârşitul mileniului i a. Chr.

(iv) Cetăţile dacice sunt monumente exemplare 
pentru fenomenul evoluţiei de la centrele fortificate 
la aglomerările proto-urbane (oppida), caracteristice 
sfârşitului epocii fierului din europa.

aceste constatări subliniază locul monumentelor 
dacice din Munţii Orăştiei în contextul european al 
civilizaţiilor antice şi, totodată, unicitatea lor ca 
expresie a unui mediu cultural indigen.

UNeSCo
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Cetatea 
SaRmIzegetUSa 

RegIa
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Cetatea dacică de la Grădiştea de Munte - 
Sarmizegetusa Regia, capitala Regatului Dac - este 
localizată în satul Grădiştea de Munte, comuna 
Orăştioara de Sus, judeţul Hunedoara.

ideea existenţei unui complex de fortificaţii dacice 
în Munţii Şureanului (Munţii Orăştiei, în literatura 
istorică) s-a conturat încă din secolul al XiX-lea. atunci, 
administraţia austriacă şi-a trimis reprezentanţii pentru 
a cerceta fenomenul apariţiei unor tezaure din metale 
preţioase în zonă. trimişii imperiali au consemnat în 
rapoartele lor oficiale existenţa fortificaţiei şi a mai 
multor construcţii din piatră, pe lângă numeroasele 
piese descoperite. Pe parcursul secolului al XiX-lea, 
Grădiştea de Munte s-a aflat în atenţia cărturarilor şi a 
colecţionarilor de antichităţi.

În interiorul acestui complex de fortificaţii, ruinele 
cetăţii de la Grădiştea de Munte, ocupă o poziţie 
aproape centrală, toate celelalte cetăţi şi aşezări 
gravitând în jurul său. Fortificaţia, cunoscută sub 
numele de Sarmizegetusa Regia, reprezintă cetatea 
de scaun a regilor daci, capitala religioasă, politică şi 
economică a Regatului Dac.

Densitatea demografică, preocupările de sistematizare 
a locuirii şi arhitectura monumentală a edificiilor 
sunt elemente care pledează pentru caracterizarea 
aşezării de la Grădiştea de Munte drept una urbană.  
Ruinele, care se pot vedea şi astăzi, oferă o imagine 
destul de clară a unei civilizaţii înfloritoare din epoca 
Fierului. De asemenea, acestea reflectă dezvoltarea 
culturii materiale din acea perioadă.
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După începerea cercetărilor sistematice s-a 
constatat că materialul arheologic este nu doar 
bogat, ci şi foarte variat, multe piese păstrate 
între resturile locuinţelor şi atelierelor mistuite 
în incendiile din războaiele cu romanii devenind 
preţioase repere pentru cercetarea civilizaţiei 
dacice. Se remarcă în primul rând uriaşa cantitate 
de fier găsită sub formă de materie primă (lupe cu 
decupaj, lingouri în variate forme şi greutăţi), dar 
şi de o largă gamă de unelte, arme, materiale de 
construcţie etc. Profitând de bogăţia subsolului în 
minereuri, dacii au transformat zona într-unul din 
cele mai importante centre metalurgice ale europei 
de la sfârşitul epocii fierului.

Ceramica este cel mai frecvent artefact descoperit 
în siturile arheologice. Pe lângă unele caracteristici 
comune întâlnite in toate cetăţile dacice din Munţii 
Orăştiei (tehnici, anumite forme de vase), iese în 
evidenţă Sarmizegetusa Regia prin preferinţa pentru 
o veselă de masă elegantă, frumos finisată, cu 
vizibile influenţe mediteraneene. Specifică acestui 
centru este, mai cu seamă, ceramica pictată cu 
motive geometrice complexe, vegetale şi animaliere. 
ea vorbeşte nu doar despre performanţele olarilor 
locali de la sfârşitul epocii fierului, ci dezvăluie un 
întreg univers mitologic a cărui expresie artistică 
este stilul figurativ în care sunt decorate aceste vase.
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Cetatea 
CoSteStI-CetatUIe
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Cetatea dacică de la Costeşti-Cetăţuie 
- localizată în satul Costeşti, comuna Orăştioara
de Sus, judeţul Hunedoara.

Cetatea dacică de la Costeşti se află pe Dealul 
Cetăţuia, cu o altitudine de 561 de metri, amplasat 
pe malul stâng al apei Grădiştii, unde culoarul văii se 
îngustează. Chiar dacă nu este cel mai înalt din zonă, 
dealul domină peisajul, oferind o bună vizibilitate spre 
Valea Mureşului, aflată la nord.

Ruinele dacice de pe Dealul Cetăţuie erau vizibile în 
secolul al XiX-lea, însă ele sunt doar sumar menţionate 
în rapoartele vremii.

Cetatea avea un sistem complex de fortificare şi 
construcţii cu utilităţi diverse. Cele mai multe dintre 
acestea sunt vizibile şi astăzi, trecând printr-un 
proces de conservare primară. Locuirea civilă ocupa 
probabil terasele de la baza dealului şi zona joasă din 
apropierea văii, sub actuala vatră a satului.

Vasele ceramice descoperite în cetate erau lucrate 
atât manual, cât şi la roata olarului (vase de provizii, 
fructiere, străchini, ceşti). Din lut ars au fost 
confecţionate şi fusaiole pentru fusul de tors lână sau 
greutăţi pentru războiul de ţesut.

Ustensilele şi uneltele din fier nu sunt foarte 
numeroase, dar acoperă aproape întreaga panoplie a 
îndeletnicirilor vremii, de la agricultură şi viticultură 
(seceri, cosoare, foarfeci), la făurărie (dornuri, dălţi) 
şi tâmplărie (topoare, bărzi, tesle, pile, sfredele). 
nu lipsesc din descoperiri nici materialele mărunte 
(cuţite, cuie, piroane, ţâţâni, balamale, crampoane), 
piesele de harnaşament (zăbale, pinteni) sau armele 
din fier (vârfuri de suliţe sau săgeţi, o sabie cu lama 
triunghiulară în secţiune). O descoperire aparte este cea 
a unei piese din bronz (modiolus) de la o catapultă.

Din cetate sau din împrejurimi provin mai multe imitaţii 
locale după monede greceşti sau romane. totodată, 
s-au descoperit şi monede străine originale, cum sunt 
cele 35 din bronz bătute de către oraşul Histria.
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Cetatea 
CoSteStI-BLIdaRU
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Cetatea dacică de la Costeşti-Blidaru 
- localizată în satul Costeşti, comuna Orăştioara de 
Sus, judeţul Hunedoara.

Cetatea dacică de la Blidaru se află pe un deal cu 
altitudinea de 705 m, legat de Muchia Faeragului printr-o 
şa şi amplasat între apa Grădiştii şi valea Faeragului. 
Poziţia are o bună vizibilitate atât spre Valea Grădiştii, 
cât şi mai departe, spre Valea Mureşului, aflată la nord.

Cu o formă aproximativ trapezoidală, cetatea dacică de 
la Blidaru avea ziduri puternice din piatră, pe traseul 
cărora au fost dispuse turnuri patrulatere. toate aceste 
construcţii scot în evidenţă caracterul preponderent 
militar al locuirii dacice.

interesul pentru vestigiile de la Blidaru este relativ 
recent, în comparaţie cu atenţia îndelungată de care 
s-au bucurat alte situri dacice din Munţii Orăştiei. La 

începutul secolului XX au apărut primele menţiuni 
despre obiecte dacice, descoperite întâmplător în zonă, 
moment în care au fost amintite şi urme mai vechi ale 
căutătorilor de comori.

Materialele descoperite în interiorul cetăţii au fost 
puţine, fiind vorba în special de fragmente ceramice 
provenind de la vase de provizii. De exemplu, câteva 
chiupuri întregi au fost descoperite în interiorul turnului 
din colţul de sud-vest al cetăţii. De dimensiuni relativ 
mari, lucrate la roata olarului, din pastă cărămizie, 
aceste vase de provizii au fost folosite pentru 
depozitarea apei sau a cerealelor.

În vecinătatea fortificaţiei, în punctul Pietroasa lui 
Solomon, unde au fost identificate urmele unor temple, 
s-au găsit fragmente ceramice, o bucată semisferică de 
cositor de 7 kg, precum şi o statuetă din argint masiv 
reprezentând o leoaică, piesa fiind fixată într-o tijă de fier.
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Cetatea LUNCaNI-
PIatRa RoSIe
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Cetatea dacică de la Luncani-Piatra Roşie - localizată 
în sat Luncani, comuna Boşorod, judeţul Hunedoara.

Cetatea de la Piatra Roşie se află în sectorul de vest 
al Munţilor Orăştiei. Stânca Pietrei Roşii, ascunsă între 
munţi, a atras încă din secolul al XiX-lea atenţia erudiţilor 
şi a amatorilor de antichităţi, care menţionează obiecte 
antice şi ruine, dar şi lăcomia căutătorilor de comori.

Fortăreaţa a fost construită pe o stâncă proeminentă, 
flancată de două văi. Singurul acces înspre incintă este 
un drum tăiat în stâncă şi supravegheat de turnuri. 
amplasamentul, ales la sfârşitul celei de-a doua epoci 
a fierului, adaugă elementelor defensive artificiale o 
remarcabilă apărare naturală.

S-a accentuat uneori caracterul militar preponderent 
al fortificaţiei şi absenţa unei aşezări civile, însă este 
posibilă schimbarea acestei imagini pe viitor.

Obiecte importate din lumea mediteraneeană 
constituiau asemenea simboluri de statut social: vase 
şi lămpi din bronz, precum şi fragmentul de bol de 
sticlă „millefiori”. O piesă aparte o reprezintă masca 
de bronz a unui personaj feminin (cunoscut ca „Bendis 
de la Piatra Roşie”), foarte probabil de factură 
celtică, în care a fost identificată o divinitate. Piesele 
de armament şi harnaşament sugerează profilul 
războinic al aristocraţiei dacice de la sfârşitul epocii 
fierului. Discurile de fier forjat („scuturi”) găsite 
în clădirea cu absidă de pe terasa i şi într-o groapă 
antică din apropiere par să fie obiecte decorative cu 
implicaţii religioase.

alte descoperiri (unelte, tipare pentru turnat obiecte 
din bronz) indică prezenţa unor meşteri din anturajul 
stăpânului cetăţii şi întregesc peisajul complex al vieţii 
de acum aproximativ 2000 de ani de la „curtea” unui 
asemenea aristocrat.
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Cetatea 
        BaNIta
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Cetatea dacică de la Băniţa - localizată în sat Băniţa, 
comuna Băniţa, judeţul Hunedoara.

Cetatea avea rolul de a apăra dinspre sud accesul spre 
Grădiştea de Munte - Sarmizegetusa Regia. Poziţia dominantă 
a locului ales, o stâncă de formă aproape conică (Piatra Cetăţii 
sau Dealul Bolii) şi cu o altitudine maximă de 904 m asigurau o 
vizibilitate foarte bună spre depresiunile din apropiere.

aşezarea civilă era amplasă la baza dealului, dar a fost distrusă, 
în mare parte, de lucrările efectuate în secolul al XiX-lea.

afectarea sitului în secolul al XiX-lea şi durata redusă a 
săpăturilor arheologice au împiedicat identificarea unor 
construcţii sau amenajări civile. atenţia cercetătorilor s-a 
îndreptat în special spre construcţiile cu rol militar.

Materialele arheologice descoperite aici sunt reprezentate, 
cu precădere, de fragmentele ceramice provenite de la 
vase de mici dimensiuni, precum ceşti sau căni, dar şi de la 
chiupuri, vase destinate păstrării proviziilor. Sunt prezente 
şi piesele din fier, de la materialele de construcţie până 
la unelte şi arme, dar într-o cantitate mult mai redusă în 
comparaţie cu alte cetăţi din Munţii Orăştiei.

În cuprinsul cetăţii sau în apropierea sa au fost găsite şi 
obiecte din metal preţios, precum o brăţară şi o fibulă din 
argint, monede etc.
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Cetatea
CaPÂLNa
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Cetatea dacică de la Căpâlna 
- sat Căpâlna, comuna Săsciori, judeţul Alba.

Fortificaţia dacică este amplasată pe Dealul Cetăţii, 
cu altitudinea de 610 m, aflat pe malul stâng al 
Sebeşului, între valea Gărgălăului şi Pârâul Râpii. 
Înălţimea este legată spre sud-vest de Dealul Stăunilor 
printr-o şa îngustă, având în rest pantele abrupte. 
Prin poziţionarea sa, dealul oferă o bună vizibilitate 
asupra văii Sebeşului. Partea superioară a dealului a 
fost nivelată de către daci, iar zona a fost înconjurată 
de un zid din blocuri de calcar. În afara fortificaţiei, pe 
pantele de nord şi sud-est, au fost amenajate terase 
pe care au fost ridicate edificii diverse.

Vasele ceramice descoperite au fost lucrate atât 
manual, în special cele pentru gătit, cât şi la roată, 
cele utilizate la servitul mâncării sau la depozitarea ei. 
Dintre produsele ceramice nu lipsesc vasele pictate sau 
cele de inspiraţie străină ori de import. De asemenea, 
s-au descoperit calapoade din lut de forma literei „t” 
folosite la modelarea vaselor, fusaiole întrebuinţate 

la torsul lânii, precum şi jetoane confecţionate din 
pereţii vaselor, utilizate probabil pentru diferite jocuri.

Obiectele din fier sunt numeroase şi variate: unelte de 
făurărie (ciocane, cleşti, dălţi), tâmplărie (topoare, 
bărzi) sau agricole (brăzdar de plug, sape, seceri) 
materiale de construcţie (cuie, ţinte, scoabe), obiecte 
de întrebuinţare curentă (vase, strecurători, cuţite), 
piese de harnaşament (psalie, zăbală) sau arme 
(pumnale, vârfuri de suliţe şi săgeţi). Variate au fost şi 
piesele de îmbrăcăminte sau podoabele realizate din 
fier, bronz şi argint (verigi, catarame, brăţări, inele, 
fibule). Între podoabe, un loc aparte îl ocupă doi cercei 
şi un colan cu pandantive din aur, care au fost scoase la 
iveală de către căutătorii de comori.

În interiorul şi în preajma turnului-locuinţă au 
fost găsite 29 de monede romane din argint care, 
probabil, au făcut parte dintr-un tezaur, strâns de 
ocupantul turnului. Cel puţin jumătate dintre aceste 
monede sunt imitaţii dacice după denari romani din 
epoca republicană.
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Construite la poalele sau pe crestele unor piscuri 
falnice, aşezările şi fortificaţiile dacice, unice în 
europa, reprezintă realizări excepţionale ale civilizaţiei 
dacice şi au o valoare culturală inestimabilă. Cetăţile 
dacice din Munţii Orăştiei sunt parte a comunităţilor 
locale şi reprezintă identitatea culturală a acestora.

Vizitarea obiectivelor arheologice, cercetarea şi 
valorificarea lor publică nu se pot disocia de implicarea 
comunităţii locale, care joacă, poate, rolul cel mai 
important, pornind de la păstrarea şi conservarea 
obiectivelor culturale până la promovarea lor.

De aceea, în 2012 s-au pus bazele unui proiect mai 
amplu de cercetare a urmelor lăsate de civilizaţia 
dacică. Programul Multianual de Cercetări arheologice 
din Munţii Orăştiei este coordonat de Muzeul naţional 
de istorie a transilvaniei din Cluj-napoca şi este 
finanţat de către Ministerul Culturii din România.

acesta are în vedere investigarea cu metode şi 
mijloace moderne a întregii zone, publicarea ştiinţifică 
şi valorificarea, pentru marele public, a rezultatelor 
cercetărilor. este vorba de cel mai important proiect 
arheologic din România până în prezent.

ComUNItate
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Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei

Str. Constantin Daicoviciu nr. 2
400020 Cluj-napoca,
jud. Cluj, România
tel.: +40 264 595 677
Fax: +40 264 591 718
secretariat@mnit.ro
www.mnit.ro
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