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CETĂŢI  DACICE – texte din diverse surse 
 
Cetatea dacică Căpâlna 
Căpâlna, sat în com. Săsciori (jud. Alba), pe teritoriul căruia pe "Dealul Cetăţii" s-a 
cercetat cetatea dacică (sec. 1 a. Chr. - 2 p. Chr.) (610 m alt.) Acesta se înalţă în 
stânga Sebeşului, legat fiind de restul înălţimilor cu o şa îngustă şi mărginit de două 
pâraie: Valea Gărgălăului şi Pârâul Râpii. Şaua de legătură a fost barată de daci (în 
ordinea enumerării) cu şanţ (larg la gură de 5 şi adânc de 1 m), val semilunar (lat la 
bază de 11 şi înalt de 1 m) cu şanţ interior (larg la gură de 3,50 şi adânc de 0,50 m), 
val semilunar (lat la bază de 6 şi înalt de 1,50 m) cu şanţ interior (larg la gură de 
2,50 şi adânc de numai 0,40 m) şi o palisadă. 

Partea superioară a mamelonului, amenajată în terase, este apărată de un turn-
locuinţă de la care porneşte zidul de incintă. Turnul-locuinţă se află în faţa şeii, pe o 
platformă tăiată în stâncă, este pătrat (cu latura de 9,50 m şi grosimea zidului de 
1,73 m) şi are intrarea pe latura de S-E (largă de 1,26 m). De la 1,70 m în sus zidul 
de tip murus Dacicus; continua încă aprox. 3 m în cărămidă slab arsă; urma 
acoperişul din şindrilă. Zidul de incintă inegal ca grosime (de la 1,50 la 2,50 m) se 
păstrează acum pe cea mai mare parte din lungimea sa doar cu un singur parament 
(cel exterior). Paramentul interior era suplinit, în partea inferioară a zidului, de 
stâncă şi se ridica din blocuri de calcar abia de la oarecare înălţime. Perimetrul 
cetăţii (zid şi o latură a turnului-locuinţă) măsoară 280 m. 

Intrarea principală în cetate se făcea prin turnul (6 x 9 m la exterior) de pe latura de 
S. Pe latura de N-E se afla o intrare secundară mărginită de două ziduri. În 
interiorul cetăţii se ridicau mai multe construcţii: pe cea mai înaltă terasă un turn 
de veghe din lemn, o construcţie cu pereţi din lemn şi bază de piatră lângă turnul 
locuinţă, o scară cu bază de piatră, un canal şi mai multe barăci de lemn. 

Materialul arheologic constă din ceramică lucrată cu mâna şi la roată (inclusiv 
pictată cu motive geometrice), unelte de fier, obiecte de podoabă din fier, argint şi 
bronz, vase de bronz, monede romane republicane şi imperiale. 



Cetatea dacică pare să fi fost ridicată pe timpul domniei lui Burebista. şi-a încetat 
existenţa printr-un incendiu de proporţii în timpul războaielor daco-romane de la 
începutul sec. 2 p. Chr. Menirea ei strategică era aceea de a bara accesul pe drumul 
care, pornind de la Polovragi, străbătea munţii prin Pasul Urdele şi cobora în Valea 
Someşului.  

Cetatea dacică Băniţa 
 
Băniţa, com. în jud. Hunedoara, unde, la "Piatra Cetăţii" de la limita de V a 
bazinului văii Jiului (cca. 1000 m alt.), la 4 km E de sat, a fost descoperită o cetate 
dacică fortificată (sec. 1 a. Chr. - sec. 1 p. Chr.). Săpăturile efectuate aici în anii 
1960-1961 au scos la iveală zidul de apărare al cetăţii construit din blocuri de piatră 
fasonată în tehnica dacică binecunoscută şi trei terase amenajate special şi întărite 
cu ziduri de piatră. În interiorul cetăţii au fost descoperite urmele unui sanctuar 
dacic cu romburi de piatră de genul celor cunoscuţi la Sarmizegetusa, temelii sau 
conturul unor construcţii de lemn, un turn de veghe construit din chirpici şi lemn, o 
platformă de luptă etc. 
 
Printre particularităţile cetăţii de la Băniţa se numără lăţimea mai mică a zidurilor 
de apărare care nu depăşeşte 2 m, precum şi felul ingenios de a îmbina tehnica de 
construcţie cu particularităţile reliefului stâncos. Cetatea este înconjurată de ziduri 
de piatră doar pe laturile de N şi S, cele de E şi V fiind apărate de pantele abrupte 
ale terenului. 
 
Printre descoperirile făcute la Băniţa se numără: ceramica dacică de diferite tipuri, 
unelte de fier, fibule de metal, vârfuri de săgeţi, brăţară de argint, greutăţi pentru 
războiul de ţesut, prâsnele de lut, pietre de râşniţă, tipare de lut pentru turnat 
obiecte de metal, creuzet etc. 
 
Cetatea de la Băniţa făcea parte din sistemul de apărare dacic din Munţii Sebeşului, 
supraveghind dinspre S accesul spre centrul dacic de la Grădiştea Muncelului, fiind 
distrusă de armata lui Traian (cca. 106).  
 
 
Cetatea dacică Costeşti – Blidaru 
 
Blidaru, platou situat la SV de com. Orăştioara. de Sus (jud. Hunedoara), la alt. de 
705 m, unde se află ruinele cetăţii dacice cu acelaşi nume, integrată în principalul 
nucleu al sistemului defensiv antiroman din zona Munţilor Orăştiei. 
 

Cetatea se compune din două părţi, ambele înconjurate de ziduri lucrate de piatră 
fasonată. 

Prima parte, respectiv prima cetate, în ordine cronologică, are forma unui trapez 
neregulat, fiind prevăzută la colţuri cu câte un turn. Intrarea se făcea prin turnul de 
S-V. În interior se mai află un turn-locuinţă, din piatră şi lemn. 



 
Partea a doua, construită ceva mai târziu, poate chiar în intervalul dintre cele două 
războaie daco-romane, reprezintă de fapt o extindere a celei dintâi, la nivel inferior, 
forma acesteia fiind un poligon neregulat. Latura de N a celei de a doua cetăţi este 
dublată de un alt zid din pietre obişnuite, nefasonate, între cele două construcţii 
obţinându-se un fel de încăperi, parterul acestora fiind utilizat drept depozit, iar 
partea superioară ca platformă de luptă. În zidurile acestei a doua părţi sunt 
cuprinse şi două turnuri unul dintre ele fiind contemporan cu prima cetate. În 
cuprinsul celor două turnuri s-au descoperit mai multe vase mari de provizii. 
   
În partea de N-NV a întregului complex se află o cisternă pentru apă, constând 
dintr-o cameră patrulateră, subterană la 5 m sub nivelul antic având dimensiunile 
de 6,20 x 8 m. Zidurile ei, care sunt duble, pe alocuri chiar întreite, au fost tencuite 
cu un mortar special. Cisterna a fost prevăzută cu o boltă din piatră de calcar. 

În apropierea cetăţii, în punctul "Pietroasa lui Solomon", s-a descoperit un sanctuar 
patrulater cu aliniamente de baze de coloane din piatră. Cetatea de la Blidaru, cu un 
caracter strict militar, a reprezentat un important obstacol în faţa atacurilor venite 
dinspre N.  

///////// 

Situată pe culmea Blidaru, la o altitudine de 703 m, fortificaţia cuprinde două 
incinte, unite între ele, având împreună şase turnuri puternice de observaţie. 

Prima incintă, ce ocupă platoul superior al dealului, are o formă trapezoidală, fiind 
prevăzută cu patru turnuri exterioare, plasate pe colţuri, intrarea făcându-se prin 
turnul nr. I, ea fiind astfel concepută încât să împiedice desfăşurarea forţelor 
inamice. În interior se păstrează urmele unui turn locuinţă. 

Spre vest de prima incintă, a fost construită cea de-a doua, având formă 
pentagonală. Este de remarcat aici sistemul platformelor de luptă, situate pe laturile 
de nord şi vest, prevăzute de asemenea cu cazemate. 

Aprovizionarea cu apă a cetăţii era asigurată de o cisternă patrulateră, construită în 
tehnică greco-romană şi situată în partea de nord-vest a acestei înălţimi, în afara 
zidurilor de apărare. 
Pe aceeaşi latură, pe o terasă mai joasă, denumită "Poiana Perţii", se află un turn 
de pază ce asigura supravegherea accesului spre cetate. 
  
Plan general

A. Incinta 1 
B. Incinta 2 

1. Poarta de acces 
2. Turnuri de observaţie 
3. Turn locuinţă 
4. Cisternă 



Cetatea dacică Costeşti – Cetăţuie 
Costeşti, sat în com. Orăştioara de Sus (jud. Hunedoara), unde, pe dealul numit 
"Cetăţuia", la alt. de 561 m, se află una dintre cele mai însemnate cetăţi dacice din 
ultimele două sec. dinainte de cucerirea romană. Fortificaţia acesteia constă dintr-
un val de pământ cu palisadă, lat la bază de cca. 6 - 8 m şi cu o înălţime de 2 - 2,50 
m, care proteja partea superioară a dealului, platoul şi terasele. 

 In partea de S-V, fortificaţia era dublată de un zid masiv, prevăzut cu turnuri, 
lucrat din blocuri de piatră fasonată pe feţele exterioare (paramente), legate între 
ele prin intermediul unor bârne de lemn, interiorul fiind umplut cu pietre şi pământ 
(emplecton), tip de zid de apărare dacic numit murus Dacicus. Lăţimea lui era de 3 
m. Acestor întărituri li se mai adaugă şi o dublă palisadă care înconjura platoul şi 
două turnuri de pază situate pe coasta de N, un al 3-lea turn cu aceleaşi funcţii fiind 
găsit pe latura de E. 
 
Pe platou se află urmele a două turnuri-locuinţă, construite, la bază, cu temelii de 
piatră şi în partea superioară din cărămizi (chirpici). O scară monumentală, din 
piatră fasonată, lată de 3 m, ducea la unul dintre aceste turnuri. Pe laturi era 
prevăzută cu jgheaburi pentru scurgerea apei, iar în faţă cu o poartă de lemn. 
   

Pe laturile de E şi de V ale cetăţii s-au găsit două cisterne de apă, la care se adaugă 
şi câteva gropi săpate în stâncă pentru strângerea apei de ploaie. Pe terasele din 
jurul platoului au fost ridicate sanctuarele cetăţii, ale căror resturi constau din 
şiruri (aliniamente) de discuri de piatră de calcar, similare celor de la Grădiştea 
Muncelului - Sarmizegetusa Regia. 

Cetatea de la Costeşti a fort reşedinţa unora dintre regii geto-daci. Situată la 
intrarea în valea apei Grădiştea, centrul de la Costeşti a constituit principalul 
avantpost al capitalei dacice de la Grădiştea Muncelului. Distrusă în timpul 
primului război daco-roman, în 102 p. Chr., cetatea este grabnic refăcută şi apoi 
definitiv distrusă şi abandonată în anul 106 p. Chr., odată cu cucerirea Daciei de 
către romani. Ruinele ei au servit drept carieră de piatră pentru construirea 
castrului de la Bucium. 
  
//////// 

Dealul "Cetăţuia", cu cetatea de pe culmea sa formează un punct de pază deosebit, 
cu vedere la mare distanţă, plasat la intrarea în masivul stâncos al Munţilor 
Şureanu, acolo unde Apa Grădiştei se îngustează deodată. 

Sistemul de apărare al cetăţii se baza pe succesiunea a trei tipuri de fortificaţii: 
valuri de pământ, un zid de piatră gros de cca. 3 m, flancat de trei bastioane şi o 
dublă palisadă ce înconjoară partea de sud a înălţimii. 

Platoul cel mai înalt este ocupat de două turnuri-locuinţă, construite din blocuri de 
piatră şi cărămizi, la care se ajungea urcând pe o scară monumentală. Tot aici se 
găsesc urmele barăcilor soldaţilor din garnizoană şi un turn de observaţie. 



 
Pe terase au fost identificate lăcaşuri de cult (sanctuare), cisterne de apă, etc. 
Cetatea, asemeni celorlalte din sistemul de fortificaţii dacice din munţii Orăştiei, a 
fost construită în perioada dintre domnia lui Burebista şi cea a lui Decebal (sec. I a. 
Chr. - sec. I p. Chr.). Distrusă în urma celui de-al doilea război daco-roman (105 - 
106 p. Chr.), cetatea nu a mai fost refăcută. 
   

Plan general

1. drum de acces 
2. val de pământ 
3. zid de incintă 
4. turnuri de observaţie 
5. turnuri locuinţă 
6. baza de piatră a turnului de veghe 
7. sanctuare rectangulare 
8. cisterne  

 
 
Cetatea Luncani - Piatra Roşie 
Piatra Roşie, înălţime submontană (832 m alt.) în zona Munţilor Orăştiei, situată pe 
teritoriul com. Boşorod (jud. Hunedoara), pe al cărei platou a fost ridicată o cetate 
dacică datată la finele sec. 1 a. Chr. şi în sec. 1 p. Chr. Cetatea a fost prevăzută cu o 
dublă fortificaţie. 

Primul zid de incintă, cel mai vechi, de formă patrulateră, cu dimensiunile de 102 x 
45 m şi cu cinci turnuri interioare (patru la colţuri şi unul pe latura de E), a fost 
construit din blocuri de piatră fasonată legate între ele prin intermediul unor bârne 
de lemn ale căror capete erau fixate în scobituri în formă de coadă de rândunică. 
Spaţiul dintre cele două paramente era umplut cu pietre obişnuite şi cu pământ, 
tehnică folosită şi la celelalte fortificaţii ale cetăţilor dacice din aceeaşi zonă. Accesul 
în cetate se făcea prin turnul din colţul de N-E spre care ducea un drum lat de 3 m, 
în trepte, pavat cu lespezi de piatră. 

În interiorul cetăţii s-au găsit urmele unei mari clădiri cu absidă, construită din 
lemn pe temelii de piatră, şi o cisternă. A doua incintă, constând dintr-un zid de 
piatră şi pământ gros de 1,50-2 m, întărit şi cu palisadă, cuprindea zona de E, cu 
mai multe terase şi reunind două dintre turnurile ridicate anterior. Această incintă, 
cu rol de avanpost, pare să fi fost ridicată în răstimpul dintre cele două războaie 
daco-romane. 
             
În partea de N-V a primei cetăţi s-au găsit câţiva tamburi de piatră aparţinând unui 
sanctuar şi urmele unor clădiri cu mai multe încăperi, aşezate pe temelii de piatră. 
În cursul cercetărilor arheologice efectuate în 1921 şi 1949 au fost descoperite: 
ceramică de diferite tipuri, unelte, arme şi piroane de fier, obiecte din bronz, printre 
care şi un opaiţ, monede din Thasos, Histria şi denari romani republicani, la care se 



adaugă un candelabru cu trei braţe, bustul de bronz al unei divinităţi şi resturile din 
învelişul de fier al unui scut, frumos ornamentat, având în centru un bour 
înconjurat de un decor de palmete. 
             
Cetatea de la Piatra Roşie făcea parte din sistemul de fortificaţii dacice din zona 
Munţilor Orăştiei, având ca rol principal apărarea dinspre V a capitalei 
Sarmizegetusa Regia de pe dealul Grădiştea Muncelului. Ea a funcţionat până în 
timpul războaielor daco-romane din anii 101-106 p. Chr., când a fost distrusă.  

 Pe Dealul Piatra Roşie, în apropierea satului Luncani, în partea superioară a văii 
cu acelaşi nume, la altitudinea de 831 m, se află cetatea dacică cunoscută sub numele 
de Luncani - Piatra Roşie. 

Cetatea, ridicată din piatră, are formă patrulateră, cu laturile de 102 x 45 m, fiind 
prevăzută cu patru turnuri de apărare, situate în colţurile incintei, iar un al cincelea 
fiind situat la mijlocul laturii de est a fortificaţiei. În interiorul incintei au fost 
identificate vestigiile unei construcţii de lemn, ale cărei baze de piatră s-au păstrat 
integral. Pentru aprovizionarea cu apă a garnizoanei staţionate aici, în colţul de 
nord-vest al cetăţii exista o cavitate săpată direct în stâncă. 

În afara incintei cetăţii au fost observate urmele unui sanctuar, format din 
aliniamente de baze de coloane din piatră (plinte). 

Pe coasta estică a dealului, există o a doua incintă, constituită din ziduri din piatră 
de stâncă şi o palisadă. Latura estică a celei de-a doua incinte se unea cu latura 
vestică a fortificaţiei de pe culme. În interiorul celei de-a doua incinte a fost observat 
traseul unui drum antic, pavat cu piatră. 

 Drumul de acces către cetate, era flancat de trei turnuri de pază. 

Cetatea de la Piatra Roşie face parte din sistemul de fortificaţii care apăra capitala 
regatului dac de la Sarmizegetusa Regia. Prin amplasarea ei geografică, cetatea 
controla accesul spre Grădiştea de Munte dinspre Valea Streiului. 

 

  Plan general

1. Drum pavat 
2. Scară de acces 
3. Turnuri de observaţie 
4. Zid de incintă 

 
 
 
 
 
 



Cetatea dacică Sarmizegetusa Regia 
Grandioasa capitală a regatului dac, construită probabil la mijlocul sec. I a. Chr., 
cuprindea în perimetrul său cetatea, zona sacră şi aşezarea civilă. 

Referitor la cetatea Sarmizegetusa Regia, putem afirma că zidurile ei, ridicate în 
tehnica "murus Dacicus", înconjurau un mamelon aflat la 1000 de metri altitudine, 
respectând configuraţia terenului. După cucerire, romanii au reamenjat cetatea, 
mărindu-I suprafaţa, fără a respecta însă traseul zidurilor dacice sau tehnica de 
construcţie a acestora. 

 La cca. 100 m est de cetate, pe două terase, se află zona sacră, la care duce un drum 
pavat cu lespezi de calcar, calea de acces terminându-se într-o piaţetă. În acest 
spaţiu au fost amplasate sanctuare de plan rectangular şi circular, unele fiind 
construite din piatră de calcar, iar altele din andezit. 

Aşezarea civilă formată din cartierele de est şi de vest, se întindea pe câteva zeci de 
terase, constituind cel mai amplu complex de locuire dacică documentat până în 
prezent. Aici se aflau grupuri de locuinţe, ateliere meşteşugăreşti, depozite, 
hambare, instalaţii de captare şi distribuire a apei potabile. Într-una din aceste 
locuinţe a fost descoperit celebrul vas ceramic cu ştampila "DECEBALUS PER 
SCORILO". 

După victoria asupra dacilor, în urma sângeroaselor războaie din anii 101-102 şi 
105-106, romanii au cantonat temporar în cetate o garnizoană formată din 
detaşamente ale Legiunii IV Flavia Felix. 

Plan general 
 
A. Cetatea dacică 
B. Cetatea romană 
C. Zona sacră 

1. Poarta de vest 
2. Zidul de incintă al cetăţii 
3. Poarta de est 
4. Drumul pavat 
5. Sanctuarul mare de calcar 
6. Sanctuarul mic de calcar 
7. Sanctuarul mare circular 
8. Sanctuarul mic circular 
9. Sanctuar patrulater de andezit 
10. Sanctuar patrulater de andezit 
11. Discul solar (Soarele de andezit) 
12. Sanctuarul mare de andezit 
13. Baia romană 
14. Turn de observaţie pentagonal  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.enciclopedia-dacica.ro/dave/sarmis.htm

Sarmizegetusa  

Capitala statului dac, principalul centru politic si religios, pentru apararea careia s-a 
construit intregul sistem de fortificatii. Din punct de vedere structural, capitala dacilor se 
dovedeste a fi avut trei parti componente: asezarea civila, zona sacra si cetatea. 
Sarmizegetusa a fost cel mai mare centru mestesugaresc, iar calitatea sa de capitala 
politica si cultural-religioasa a statului dac a fost un factor determinant in prosperitatea 
economica. Aici locuiau regii, demnitarii, functionarii cancelariei regale, o parte a 
aristocratiei, artizani, negustori, mesteri constructori, medici etc.  

Fortificatiile   

 Accesul dinspre valea Muresului spre Sarmizegetusa era aparat si controlat de cetatile de 
la Costesti-Cetãtuie si Blidaru, precum si de numeroase turnuri solitare amplasate de o 
parte si alta a drumului. Asezarea fortificata de la Cucuis-Golu, cetatea de la Varful lui 
Hulpe (necercetata inca) si probabil destule turnuri, nelocalizate deocamdata, barau 
accesul dinspre vaile Ccucuisului si Sibiselului. Inainterea dinspre vest era aparate de 
cetatea de la Piatra Rosie si de fortificatia lineara, tip baraj, de la Cioclovina-Ponorici. 
La acestea se adauga cetatile de la Cãpâlna, Banita si Tilisca care blocau de asemenea 
caile spre inima regatului dac. Dupa depasirea tuturor acestor obstacole, atacatorii erau 
intampinati de intariturile capitalei.  

http://www.enciclopedia-dacica.ro/dave/sarmis.htm
http://www.enciclopedia-dacica.ro/dave/costesti.htm
http://www.enciclopedia-dacica.ro/dave/blidaru.htm
http://www.enciclopedia-dacica.ro/dave/piatra.htm
http://www.enciclopedia-dacica.ro/alba_iulia/fortificatiile_dace.htm
http://www.enciclopedia-dacica.ro/dave/banita.htm
http://www.enciclopedia-dacica.ro/dave/tilisca.htm


Cetatea Sarmizegetusei a fost construita in singurul loc de pe Dealul Gradistii cu 
confiduratie potrivita conceptiei de fortificare a dacilor, in jurul cotei 1000, perimetru 
dominant atat fata de cartierul de vest al asezarii civile de la Sarmizegetusa cat si in 
raport cu incinta sacra a capitalei.Zidurile cetatii inconjurau varful dealului, urmand 
configuratia terenului si construite in stilul clasic - "murus dacicus". Pe latura de vest, 
aproape de cota maxima au fost construite cazemate, dupa tipicul celor de la Costesi-
Cetatuie si Blidaru. Nu se stie daca cetatea avea bastioane, intrucat interventia ulterioara 
a romanilor este posibil sa fi dus la desfiintarea lor. In interiorul cetatii s-au descoperit 
doar baraci de lemn destinate aparatorilor. In conformitate cu pacea incheiata dupa 
primul razboi daco-roman, o parte din ziduri au fost demantelate. In preajma celui de-al 
doilea conflict este au fost reinaltate. Cetatea a suferit distrugeri importante in timpul 
asediului final iar reconstructia romana, sesizabila aproape peste tot, nu a respectat nici 
traseul zidului dacic, nici tehnica sa de constructie. Noul traseu dubla suprafata aparata de 
ziduri.  
 
In zidul refacut si prelungit de romani se gasesc exterm de frecvent lespezi si blocuri de 
piatra din drum, segmente de canale, tamburi de coloane de calcar, piese de bolta, 
ancadramente si tamburi de coloane de andezit, luate din cladirile civile ale 
Sarmizgetusei, care abia pot sugera grandoarea fostelor constructii dacice. Fortificatia de 
la Sarmizegetusa nu era de altfel o acropola pentru asezarea civila, care consta din 
constructii gospodaresti, cu instalatii de captare si transportare a apei potabile si de 
drenare a celei provenite din precipitatii, cu ateliere si amenajari din cele mai diverse. 
Desi a beneficiat de cercetari arheologice intense, majoritatea teraselor nu au fost 
cercetate. Se stie clar ca intreg dealul a fost excavat si terasat de daci, terasele artificiale 
fiind in multe cazuri sustinute de ziduri de mari dimensiuni. In gospodaria unui nobil dac 
se gasea apa curenta, transportata prin apeducte care si astazi sunt functionale.  
Din pacate, aproape toate constructiile civile au fost ridicate din materiale perisabile, 
incat sunt prost conservate. In mod obisnuit s-au pastrat peitrele asezate la baza lor, 
resturi de pereti, stalpi carbonizati, podele de lut sau vetre de foc.  

Locuintele  

Locuintele pot fi grupate in trei categorii: cu o singura incapere, cu doua sau mai multe 
incaperi si poligonale. Primele sunt toate construite la suprafata si sunt cele mai putine. 
Locuintele cu mai multe incaperi au fost construite fie cu pari infipti in pamant, fie cu 
baza de piatra.  

Majoritatea o constituie cele din a doua categorie. Atat locuintele circulare cat si cele 
poligonale au de regula o incapere, cand s-au construit cu un ingur nivel si doua, cand 
aveau etaj, ambele de mari dimensiuni. Intr-una din locuintele cercetate s-a descoperit o 
trusa medicala cuprinzand cinci vase de lut de mici dimensiuni, probabil pentru unguente, 
un bisturiu si o piatra din cenusa vulcanica, al carei praf are calitati astringente, toate 
asezate intr-o cutiuta de lemn cu manere de fier prinse in doua bratari. In apropierea 
locuintelor se aflau amenajari gospodaresti cu destinatii diferite, printre care si hambare, 
unele dintre acestea cercetate, altele nu. Cele mai pretentioase locuinte se aflau grupate in 
apropierea cetatii si a sursei de apa din locul numit "Tau", constituind un fel de cartier 
aristocratic al Sarmizegetusei, nu este exclus ca o terasa artificiala de mari dimensiuni din 
apropierea acestei zone sa fi fost piata publica a orasului antic.  
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Ateliere si amenajari  

Atelierele au fost construite aproape in intregime din lemn, ca urmare nuintotdeauna a 
fost posibila stabilirea planului lor sau a detaliilor de constructie. Se stie, pana acum, ca 
au functionat trei mari ateliere - unul de reducere a minereului de fier si doua de faurarie - 
si altele mai mici. In primul atelier mentionat s-au descoperit opt cuptoare iar intr-unul de 
faurarie s-au descoperit doua cutitoaie, cu stampila Herreni, produse intr-un atelier din 
Aquileia, in Nordul Italiei. La Sarmizegetusa, la Fetele Albe si probabil la Fata Cetei, 
care sunt cele mai mari asezari civile din zona Muntilor Orastiei, avem de-a face cu 
asezari compacte, intinse pe mari suprafete, aflate la distante considerabile de izvoare sau 
paraie, impunandu-se astfel amenjarea unui sistem de distrbuire a apei potabile. La 
Samizegetusa, apa a trei izvoare a fost captata si transportate prin conducte de teracote 
inspre decantoare de mari dimensiuni de unde era distribuit mai departe, tot prin 
conducte, la locuinte ateliere sau sanctuare. Pentru evacuarea apei provenite din 
precipitatii si pentru a evita patrunderea ei in constructii, s-au sapat canale de drenaj. In 
zona sacra s-au construit canale cioplite in piatra de calcar. 

Incinta sacra  

Toate edificiile sacre de la Sarmizegetusa se concentreaza pe doua terase artificiale de 
mari dimensiuni. Exista doua tipuri de sanctuare, rectangulare si circulare. Toate au fost 
ridicae in perioada de timp delimitata de domnia lui Burebista si cea a lui Decebal. O 
prima faza cuprinde ridicarea edificiilor din calcar iar a doua din andezit. In incinta sacra 
se observa marele sanctuar circular, a carui infatisare este momentan alterata de prezenta 
unor piloni de lemn dispusi aleatoriu in interior, in perioada comunista, pentru a da o 
"fata" mai spectaculoasa constructiei. Mai exista trei sanctuare dreptunghiulare, dintre 
care unul de dimensiuni impresionanate, un sanctuar circular mic si un sanctuar 
patrulater. Spectaculos este asa numitul "Soare de andezit" - un disc central cu diametrul 
de 1,46 metri continuat de zece raze, de forma trapezoidala, dar cu laturile exterioare 
cioplite in arc de cerc, fiecare lunga de 2,76 metri. Lipita cu unul dintre capete de 
marginea exterioara a altarului se afla o raza lunga, indreptata spre nord.   

sursa:  
"Cetati si asezari dacice in Muntii Orastiei", de I. Glodariu, E. Iaroslavschi, A. Rusu.  

Calendarul de la Sarmizegetusa  

Privind asupra sanctuarelor de la Sarmizegetusa a devenit evident pentru arheologi si 
istorici ca ele erau folosite pentru masurarea timpului, un fel de templu calendar.  

Grupul este alcatuit din doua sanctuare, numite micul si marele sanctuar circular.  

Micul sanctuar circular este alcatuit din 114 piese, dintre care 13 sunt lespezi care separa 
13 grupari de stalpi cu urmatoarea structura: 8grupe de cate 8 stalpi, 1 grupa de cate 7 
stalpi, 3 grupe de cate 8 stalpi si o gupa de 6 stalpi. In total 104 stalpi si 13 lespezi.  

Marele santuar circular este compus din 3 cercuri concentrice si o constructie absidala (in 
forma de potcoava inchisa) situata central, avand o axa de simetrie si o axa a pragurilor. 
Cercul exterior este alcatuit din 104 blocuri de andezit lipite unul de altul; cercul urmator, 
alaturat primului, este format din 210 piese, dintre care 30 sunt lespezi de separare a 30 
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de grupari a cate 6 stalpi - in total 180 de stalpi si 30 lespezi.Cel de al treilea cerc este 
format din 4 grupari de lespezi ce separa 4 grupari de stalpi - in total 68 de stalpi si 14 
lespezi. Absida centrala este alcatuita din 2 grupari de lespezi ce separa 2 grupari de 
stalpi - in total 34 de stalpi si 4 lespezi.  

In urma cercetarilor si mai ales a calculelor, s-a descoperit ca 47 de circumferinte ale 
micului sanctuar corespund la 13 ani astronomici, dupa care mai este necesara o corectura 
de o singura zi. Rezulta deci ca dacii aveau un calendar bazat pe ciclurile de 13 ani.  

Tot din calcule reiese ca anul dacic avea 47 de saptamani. Micului sanctuar este impartit 
in 13 grupe realizandu-se inceperea unui nou an dacic numai in prima zi a unei grupe - a 
unei saptamani. Iar toate cele 13 zile de inceput ale celor 13 grupuri sunt, in decurs de un 
ciclu, o singura data inceput de an.  

Anii dacici nu aveau un numar fix de zile. Datorita rotirii continue, a faptului ca fiecare 
an are 47 de saptmani si a celor doua saptamani de exceptie (doar 7 si 6 zile, fata de 
numarul obisnuit de 8 zile ), numarul de zile dintr-un an varia intre 364 si 367 de zile.  

Urmarind absida centrala a marelui sanctuar s-a ajuns la concluzia ca anul era impartit in 
trei trimestre de 13, 21 si din nou 13 saptamani (cel doua grupari de stalpi contin: prima 
13 stalpi si a doua 21 de stalpi). Interesant este faptul ca cele de 21 de saptamani 
corespund "perioadei vegetative" a vitei de vie si altor cateva culturi, perioada ce probabil 
constituia o durata distincta din an, mai ales pentru un popor de agricultori si pastori.  

Considerand fiecare lespede a absidei ca insemn pentru ziua de corectura dintr-un ciclu 
de 13 ani, rezulta unitatea de timp superioara unui asemenea ciclu si anume perioada 
dacica de 52 de ani (4 lespezi - 4 corecturi; 4*13=52).  

Valoarea medie in zile a unui an dacic este de 365,2307692zile, fata de 365,242198 zile  
cat are anul tropic. Diferenta dintre anul tropic si cel dacic insumata ajunge dupa un ciclu 
de 13 ani la 0,148574 zile. Aceasta diferenta se corecta, se pare, la fiecare al 8-lea ciclu, 
deci la fiecare al 104-lea an. Cum am mai spus primul cerc al marelui sanctuar contine tot 
104 de blocuri de andezit si reprezinta momentul corectiei seculare.  

Ceea ce ne conduce la faptul ca secolul dacic avea 104 ani.  

Calendarul dacic prezinta urmatoarele caracteristici principale: 
 se respecta echivalenta 1 stalp = 1 zi; ele reprezinta deci sisteme de evidenta in 

numere intregi a unor marimi neintregi; ele sunt astfel concepute, incat sa ramana 
in urma timpului astronomic exact si sa permita corectia lor cu o unitate (o zi) 
prin aditie.  

 constructia micului sanctuar determina durate fluctuante ale anului, sistem prin 
care precizia se asigura, cu ajutorul unor marimi intregi la un ciclu de 13 ani.  

 intotdeauna anul incepe in prima zi a saptamanii si se sfarseste in ultima zi  
 eroare este de o zi la 8840 de ani!   

  
 
 
 



Costeşti 
Costeşti, sat în com. Orăştioara de Sus (jud. Hunedoara), unde, pe dealul numit 
"Cetăţuia", la alt. de 561 m, se află una dintre cele mai însemnate cetăţi dacice din 
ultimele două secole dinainte de cucerirea romană. Fortificaţia acesteia constă dintr-un 
val de pământ cu palisadă, lat la bază de cca. 6 - 8 m şi cu o înălţime de 2 - 2,50 m, care 
proteja partea superioară a dealului, platoul şi terasele.  

In partea de S-V, fortificaţia era dublată de un zid masiv, prevăzut cu turnuri, lucrat din 
blocuri de piatră fasonată pe feţele exterioare (paramente), legate între ele prin 
intermediul unor bârne de lemn, interiorul fiind umplut cu pietre şi pământ (emplecton), 
tip de zid de apărare dacic numit murus Dacicus. Lăţimea lui era de 3 m. Acestor 
întărituri li se mai adaugă şi o dublă palisadă care înconjura platoul şi două turnuri de 
pază situate pe coasta de N, un al 3-lea turn cu aceleaşi funcţii fiind găsit pe latura de 
E.Pe platou se află urmele a două turnuri-locuinţă, construite, la bază, cu temelii de piatră 
şi în partea superioară din cărămizi (chirpici). O scară monumentală, din piatră fasonată, 
lată de 3 m, ducea la unul dintre aceste turnuri. Pe laturi era prevăzută cu jgheaburi pentru 
scurgerea apei, iar în faţă cu o poartă de lemn.  

Pe laturile de E şi de V ale cetăţii s-au găsit două cisterne de apă, la care se adaugă şi 
câteva gropi săpate în stâncă pentru strângerea apei de ploaie. Pe terasele din jurul 
platoului au fost ridicate sanctuarele cetăţii, ale căror resturi constau din şiruri 
(aliniamente) de discuri de piatră de calcar, similare celor de la Grădiştea Muncelului - 
Sarmizegetusa Regia.          

Cetatea de la Costeşti a fort reşedinţa unora dintre regii geto-daci. Situată la intrarea în 
valea apei Grădiştea, centrul de la Costeşti a constituit principalul avantpost al capitalei 
dacice de la Grădiştea Muncelului. Distrusă în timpul primului război daco-roman, în 
102 p. Chr., cetatea este grabnic refăcută şi apoi definitiv distrusă şi abandonată în anul 
106 p. Chr., odată cu cucerirea Daciei de către romani. Ruinele ei au servit drept carieră 
de piatră pentru construirea castrelor. Dealul "Cetăţuia", cu cetatea de pe culmea sa 
formează un punct de pază deosebit, cu vedere la mare distanţă, plasat la intrarea în 
masivul stâncos al Munţilor Şureanu, acolo unde Apa Grădiştei se îngustează deodată.   

Sistemul de apărare al cetăţii se baza pe succesiunea a trei tipuri de fortificaţii: valuri de 
pământ, un zid de piatră gros de cca. 3 m, flancat de trei bastioane şi o dublă palisadă ce 
înconjoară partea de sud a înălţimii.  

Platoul cel mai înalt este ocupat de două turnuri-locuinţă, construite din blocuri de piatră 
şi cărămizi, la care se ajungea urcând pe o scară monumentală. Tot aici se găsesc urmele 
barăcilor soldaţilor din garnizoană şi un turn de observaţie.  

Pe terase au fost identificate lăcaşuri de cult (sanctuare), cisterne de apă, etc. Cetatea, 
asemeni celorlalte din sistemul de fortificaţii dacice din munţii Orăştiei, a fost construită 
în perioada dintre domnia lui Burebista şi cea a lui Decebal (sec. I a. Chr. - sec. I p. 
Chr.). Distrusă în urma celui de-al doilea război daco-roman (105 - 106 p. Chr.), cetatea 
nu a mai fost refăcută.  
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Blidaru 
Amplasata la mica distanta de Costesti-Cetatuie, cetatea de la Blidaru, este considerata 
cea mai puternica fortificatie a sistemului defensiv din Muntii Orastiei. Blidaru este 
singura cetate care nu a putut fi cucerita, aparatorii predandu-se din cauza epuizarii 
resurselor. Pe langa fortificatia propriu-zisa, pe Dealul Blidaru au fost gasite ramasitele a 
numeroase turnuri izolate care vegheau vaile masivului.   

Blidaru, platou situat la SV de com. Orăştioara. de Sus (jud. Hunedoara), la alt. de 705 m, 
unde se află ruinele cetăţii dacice cu acelaşi nume, integrată în principalul nucleu al 
sistemului defensiv antiroman din zona Munţilor Orăştiei.    

Aflata pe culmea Dealului Blidaru, cetatea de aici a avut rosturi pur militare. Varful 
dealului a fost excavat, indreptat si largit, obtinandu-se suprafetele netede din interiorul 
cetatii. Constructia, ale carui ruine se pastreaza in buna stare, a fost ridicata in doua faze. 
In prima faza, a fost ridicata incinta dinspre est, de forma unui patrulater  neregulat. 

La colturi au fost ridicate patru turnuri patrulatere. Intrarea in cetate se facea printr-o 
poarta a chicane: o data daramata poarta de lemn, inamicul se izbea de peretele din spate 
al unui turn si era nevoit sa coteasca dreapta, spre o noua poarta ce dadea in cetate. Tot in 
aceasta faza a fost ridicat pe versantul de S-V un turn izolat iar la jumatatea sudica a 
platoului din interiorul fortificatiei un turn locuinta patrat. Toate zidurile sunt ridicate in 
acelas stil "murus dacicus". Se presupune ca la realizarea cetatii au lucrat si mesteri greci. 
Cronologic, constructia dateaza dupa domnia lui Burebista. In faza a doua a fost 
construita cetatea II, mult mai larga, ingloband si prima incinta. Turnul izolat de pe 
versantul de S-V a fost legat prin ziduri ce porneau spre nord si est. Pe laturile de nord si 
vest ale cetatii, de pe fata interna a zidului pornesc alte ziduri perpendiculare ce intalnesc 
in spate alt zid care le uneste, formand astfel incaperi . Aceste ziduri sunt ridicate din 
piatra locala legata cu pamant. Plafonul incaperilor era folosit ca platforme de lupta pe 
care puteau fi instalate masini de razboi. Inaltimea estimata a zidului in aceasta parte a 
cetatii este de 5-6 metri. In cetate au fost descoperite resturile unor baraci de lemn, 
adapostul ganizoanei de aici.  

Cetatea se compune din două părţi, ambele înconjurate de ziduri lucrate de piatră 
fasonată. 

Prima parte, respectiv prima cetate, în ordine cronologică, are forma unui trapez 
neregulat, fiind prevăzută la colţuri cu câte un turn. Intrarea se făcea prin turnul de S-V. 
În interior se mai află un turn-locuinţă, din piatră şi lemn.  

Partea a doua, construită ceva mai târziu, poate chiar în intervalul dintre cele două 
războaie daco-romane, reprezintă de fapt o extindere a celei dintâi, la nivel inferior, 
forma acesteia fiind un poligon neregulat. Latura de N a celei de a doua cetăţi este 
dublată de un alt zid din pietre obişnuite, nefasonate, între cele două construcţii 
obţinându-se un fel de încăperi, parterul acestora fiind utilizat drept depozit, iar partea 
superioară ca platformă de luptă. În zidurile acestei a doua părţi sunt cuprinse şi două 
turnuri unul dintre ele fiind contemporan cu prima cetate. În cuprinsul celor două turnuri 
s-au descoperit mai multe vase mari de provizii.  
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În partea de N-NV a întregului complex se află o cisternă pentru apă, constând dintr-o 
cameră patrulateră, subterană la 5 m sub nivelul antic având dimensiunile de 6,20 x 8 m. 
Zidurile ei, care sunt duble, pe alocuri chiar întreite, au fost tencuite cu un mortar special. 
Cisterna a fost prevăzută cu o boltă din piatră de calcar.  

Situată pe culmea Blidaru, la o altitudine de 705 m, fortificaţia cuprinde două incinte, 
unite între ele, având împreună şase turnuri puternice de observaţie. 

Prima incintă, ce ocupă platoul superior al dealului, are o formă trapezoidală, fiind 
prevăzută cu patru turnuri exterioare, plasate pe colţuri, intrarea făcându-se prin turnul nr. 
1, ea fiind astfel concepută încât să împiedice desfăşurarea forţelor inamice. În interior se 
păstrează urmele unui turn locuinţă.  

Spre vest de prima incintă, a fost construită cea de-a doua, având formă pentagonală. Este 
de remarcat aici sistemul platformelor de luptă, situate pe laturile de nord şi vest, 
prevăzute de asemenea cu cazemate.  Pe aceeaşi latură, pe o terasă mai joasă, denumită 
"Poiana Perţii", se află un turn de pază ce asigura supravegherea accesului spre cetate.     

Cisterna 
Una dintre constructiile cele mai interesante, unicat in lumea dacica, se afla ceva mai jos 
de cetate, pe versantul vestic. Este vorba despre cisterna ce asigura necesarul de apa. 
Aceasta nu a fost construita in interiorul fortificatiei, deoarece izvorul care o alimenta se 
afla la o cota mai joasa. Cisterna, măsurand in interior 8X6,20 m, avea, de la pardoseala 
pana la inceputul boltii, o inaltime de 4 m. Laturile lungi au fost dublate, zidul interior 
constituind suportul pentru acoperisul alcatuit din blocuri de calcar fasonate. Peretii 
interiori au fost acoperiti cu tencuiala groasa continand var, nisip si caramida sfaramata. 
Cand aceasta compozitie a devenit permeabila, intreaga cisterna a fost rezidita in interior 
si acoperita cu straturi succesive de tencuiala, asigurandu-se astfel impermeabilitatea. 
Este un sistem de construire bine cunoscut in lumea romana, fapt care duce la concluzia 
ca instalatia a fost ridicata de un mester roman, sau sub indrumarea acestuia.  

 

Piatra Roşie 
Piatra Roşie, înălţime submontană (832 m alt.) în zona Munţilor Orăştiei, situată pe 
teritoriul com. Boşorod (jud. Hunedoara), pe al cărei platou a fost ridicată o cetate dacică 
datată la finele sec. 1 a. Chr. şi în sec. 1 p. Chr. Cetatea a fost prevăzută cu o dublă 
fortificaţie.  

Primul zid de incintă, cel mai vechi, de formă patrulateră, cu dimensiunile de 102 x 45 m 
şi cu cinci turnuri interioare (patru la colţuri şi unul pe latura de E), a fost construit din 
blocuri de piatră fasonată legate între ele prin intermediul unor bârne de lemn ale căror 
capete erau fixate în scobituri în formă de coadă de rândunică. Spaţiul dintre cele două 
paramente era umplut cu pietre obişnuite şi cu pământ, tehnică folosită şi la celelalte 
fortificaţii ale cetăţilor dacice din aceeaşi zonă. Accesul în cetate se făcea prin turnul din 
colţul de N-E spre care ducea un drum lat de 3 m, în trepte, pavat cu lespezi de piatră. 
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În interiorul cetăţii s-au găsit urmele unei mari clădiri cu absidă, construită din lemn pe 
temelii de piatră, şi o cisternă. A doua incintă, constând dintr-un zid de piatră şi pământ 
gros de 1,50-2 m, întărit şi cu palisadă, cuprindea zona de E, cu mai multe terase şi 
reunind două dintre turnurile ridicate anterior. Această incintă, cu rol de avanpost, pare să 
fi fost ridicată în răstimpul dintre cele două războaie daco-romane. 

În partea de N-V a primei cetăţi s-au găsit câţiva tamburi de piatră aparţinând unui 
sanctuar şi urmele unor clădiri cu mai multe încăperi, aşezate pe temelii de piatră. În 
cursul cercetărilor arheologice efectuate în 1921 şi 1949 au fost descoperite: ceramică de 
diferite tipuri, unelte, arme şi piroane de fier, obiecte din bronz, printre care şi un opaiţ, 
monede din Thasos, Histria şi denari romani republicani, la care se adaugă un candelabru 
cu trei braţe, bustul de bronz al unei divinităţi şi resturile din învelişul de fier al unui scut, 
frumos ornamentat, având în centru un bour înconjurat de un decor de palmete. 

Pe Dealul Piatra Roşie, în apropierea satului Luncani, în partea superioară a văii cu 
acelaşi nume, la altitudinea de 832 m, se află cetatea dacică cunoscută sub numele de 
Luncani - Piatra Roşie.  

Cetatea, ridicată din piatră, are formă patrulateră, cu laturile de 102 x 45 m, fiind 
prevăzută cu patru turnuri de apărare, situate în colţurile incintei, iar un al cincelea fiind 
situat la mijlocul laturii de est a fortificaţiei. În interiorul incintei au fost identificate 
vestigiile unei construcţii de lemn, ale cărei baze de piatră s-au păstrat integral. Pentru 
aprovizionarea cu apă a garnizoanei staţionate aici, în colţul de nord-vest al cetăţii exista 
o cavitate săpată direct în stâncă.  

În afara incintei cetăţii au fost observate urmele unui sanctuar, format din aliniamente de 
baze de coloane din piatră (plinte).    

Drumul de acces către cetate, era flancat de trei turnuri de pază.  

Cetatea de la Piatra Roşie face parte din sistemul de fortificaţii care apăra capitala 
regatului dac de la Sarmizegetusa Regia. Prin amplasarea ei geografică, cetatea controla 
accesul spre Grădiştea de Munte dinspre Valea Streiului.  

Satul Luncani   

 Luncani, sat în com. Boşorod (jud. Hunedoara), pe teritoriul căruia se semnalează urme 
de locuire dacică; (pământ ars, ceramică, materiale de construcţii din fier). Tot de aici 
provine un depozit de unelte dacice (2 cleşti, o rangă, 3 securi, o bardă de tip celt, o 
teslă). În spatele Şcolii de la "Târsa Luncanilor" se află un castru roman pentru trupe 
aflate în marş (100 x 240 m), cu valuri de pământ groase de cca. 8 m şi înalte astăzi de 1- 
2 m. [I. G.]  
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Băniţa 
Băniţa, com. în jud. Hunedoara, unde, la "Piatra Cetăţii" de la limita de V a bazinului văii 
Jiului (cca. 1000 m alt.), la 4 km E de sat, a fost descoperită o cetate dacică fortificată 
(sec. 1 a. Chr. - sec. 1 p. Chr.). Săpăturile efectuate aici în anii 1960-1961 au scos la 
iveală zidul de apărare al cetăţii construit din blocuri de piatră fasonată în tehnica dacică 
binecunoscută şi trei terase amenajate special şi întărite cu ziduri de piatră. În interiorul 
cetăţii au fost descoperite urmele unui sanctuar dacic cu romburi de piatră de genul celor 
cunoscuţi la Sarmizegetusa, temelii sau conturul unor construcţii de lemn, un turn de 
veghe construit din chirpici şi lemn, o platformă de luptă etc.   

Printre particularităţile cetăţii de la Băniţa se numără lăţimea mai mică a zidurilor de 
apărare care nu depăşeşte 2 m, precum şi felul ingenios de a îmbina tehnica de construcţie 
cu particularităţile reliefului stâncos. Cetatea este înconjurată de ziduri de piatră doar pe 
laturile de N şi S, cele de E şi V fiind apărate de pantele abrupte ale terenului. 

Printre descoperirile făcute la Băniţa se numără: ceramica dacică de diferite tipuri, unelte 
de fier, fibule de metal, vârfuri de săgeţi, brăţară de argint, greutăţi pentru războiul de 
ţesut, prâsnele de lut, pietre de râşniţă, tipare de lut pentru turnat obiecte de metal, creuzet 
etc.    
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