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1. CADRUL JURIDIC ȘI PROTECȚIA 
Sarmizegetusa Regia este înscrisă în Lista Patrimoniului Mondial – UNESCO 

– 906/1999/C, Fortărețe dacice din Munții Orăștiei, este zonă de interes arheologic 

prioritar declarată prin OMCC 2483/2006, este declarată zonă protejată prin legea 

5/200 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a 

III-a - zone protejate și este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice - HD-I-s-A-03190 

și în Repertoriul Arheologic Național - RAN: 90397.01.  

Limtele zonei de protecție Sarmizegetusa Regia. Sursa: INP 

 
Totodată situl arheologic  face parte din Parcul Natural Grădiștea Muncelului 

– Cioclovina PNGM-C, înfiinţat la nivel judeţean în anul 1979 prin Decizia nr. 452 a 

Comitetului executiv al Consiliului Popular al Judeţului Hunedoara şi reconfirmat în 

1997 prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 13. În anul 2000 odată cu apariţia Legii 

nr. 5/2000, PNGM-C este declarat arie naturală protejată de interes naţional, fiind 

încadrat, conform OUG 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în 

categoria parcurilor naturale, ce este corespunzătoare categoriei V IUCN – „Peisaj 
protejat: arie protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului 
şi recreere”.  
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Limitele Parcului Natural Grădiștea de Munte-Cioclovina cf. Anexa 4.1 a Planului de management al 
PNGM-C 
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Categoria V IUCN - Peisaje protejate1  

„Arii unde interacțiunea oamenilor cu natura de-a lungul timpului a produs o arie cu 

caracter distinct ce include valori semnificative ecologice, biologice, culturale și scenice și 

unde salvgardarea intergrității acestor interacțiuni este vitală protejării și susținerii ariei și 

conservării naturii asociate ei precum și alte valori.  

 

Obiective principale 

Să protejeze și susțină peisaje importante și conserve natura asociată și alte valori 

create prin interacțiunea cu oamenii prin practici de management tradiționale. 

 

Alte obiective  

- Să mențină o interacțiune echilibrată între natură și cultură prin protejarea 

peisajelor și abordărilor de management tradiționale, a valorilor sociale, culturale și 

spirituale asociate; 
- Să contribuie la conservarea pe scară largă prin menținerea speciilor asociate cu 

peisajul cultural și/sau asigurând oportunități de conservare în peisajele intens 

utilizate; 
- Să asigure oportunități de delectare, bunăstare și activități socio-economice 

prin recreere și turism; 
- Să asigure produse naturale și servicii ecosistemice; 
- Să asigure un cadru care să sprijine implicarea activă a comunității în 

gestionarea peisajelor sau a peisajelor de valoare și a patrimoniului natural și 
cultural pe care îl conțin; 

- Să încurajeze conservarea agrobiodiversității și a biodiversității acvatice; 
- Să acționeze ca modele de sustenabilitate, astfel încât lecțiile să poată fi învățate 

pentru o aplicare mai largă. 
 
Caracteristici distinctive 

Zonele protejate de categoria V rezultă din interacțiunea biotică, abiotică și umană și 

ar trebui să aibă următoarele caracteristici esențiale: 

- Peisaj și / sau peisaj marin de coastă și de insulă cu o înaltă și / sau distinctă calitate 

pitorească și cu habitate importante, floră și faună asociate și caracteristici culturale 

asociate; 

                                            
1 https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-areas-categories/category-v-protected-
landscapeseascape 
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- O interacțiune echilibrată între oameni și natură, care a suferit de-a lungul 

timpului și încă mai are integritate sau unde există speranță rezonabilă de a restabili 

acea integritate; 

- Modele unice sau tradiționale de utilizare a terenurilor, de exemplu, așa cum 
reiese din sistemele agricole și forestiere durabile și așezările umane care au 

evoluat în echilibru cu peisajul lor. 
Următoarele caracteristici sunt considerate desirabile: 

- Oportunități pentru recreere și turism în concordanță cu stilul de viață și activitățile 

economice; 

- Organizații sociale unice sau tradiționale, după cum se arată în obiceiurile, mijloacele 

de trai și credințele locale; 

- Recunoașterea de către artiști de toate felurile și în tradițiile culturale (acum și în 

trecut); 

- Potențial de restaurare ecologică și / sau de peisaj. 
 

Rolul în cadrul peisajelor 

În general, ariile protejate din categoria V joacă un rol important în conservarea 

peisajului peisaj / peisajul marin, mai ales ca parte a unui mozaic de modele de 

management, desemnări ale ariei protejate și alte mecanisme de conservare: 

- Unele zone protejate din categoria V acționează ca un rezervor în jurul unui nucleu al 

uneia sau mai multor zone strict protejate pentru a se asigura că activitățile de 

utilizare a terenurilor și a apei nu le amenință integritatea; 

- Zonele protejate de categoria V pot acționa, de asemenea, ca habitate de legătură 

între alte câteva arii protejate. 

 

Categoria V oferă contribuții unice la conservarea diversității biologice. În special: 

- Speciilor sau habitatelor care au evoluat în asociere cu sistemele de 
management cultural și pot supraviețui numai dacă aceste sisteme de management 

sunt menținute; 

- Să ofere un cadru în care obiectivele de conservare trebuie îndeplinite pe o suprafață 

mare (de exemplu, pentru prădători de vârf) în peisaje aglomerate, cu o serie de 

modele de proprietate, modele de guvernare și utilizare a terenurilor; 

- În plus, sistemele tradiționale de management sunt adesea asociate cu componente 

importante ale agrobiodiversității sau biodiversității acvatice, care pot fi conservate 

numai prin menținerea acestor sisteme.” 

 



7 
 

PNGM-C este declarat parc natural prin HG 230/2003 privind delimitarea 

rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale și parcurilor naturale. Întreg teritoriul 

parcului (39.818 ha) este declarat arie de protecție special avifaunistică (HG 

1284/2007) – ROSPA0045 și este parte integrantă a rețelei ecologice europene 

Natura 2000 declarată prin OMMDD 1964/2007 – ROSCI0087. Limitele parcului au 

fost stabilite prin HG 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor 

naţionale şi naturale şi constituirea administraţiilor acestora. Zonarea internă a 

parcului s-a realizat în conformitate cu prevederile OUG 57/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare, corelată cu OM 552/2003 privind aprobarea zonării interioare 

a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesităţii de 

conservare a diversităţii biologice, şi a fost definitivată prin Planul de management al 

parcului. 

Conform Planului de management PNGM-C Parcul Natural Grădiştea 

Muncelului – Cioclovina include o serie de zone protejate prin Legea 5/2000 privind 

aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea a III-a – zone 

protejate, specificate în anexele acesteia, alte categorii de arii naturale menţionate în 

Anexele OUG 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte valori 

de patrimoniu cultural şi istoric, de valoare excepţională. Din prima categorie, a 

zonelor protejate în baza Legii 5/2000, fac parte zonele naturale sau construite, 

delimitate geografic şi/sau topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural şi/sau 

cultural, fiind declarate ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare 

a valorilor de patrimoniu. În acest sens, în cuprinsul PNGM-C se întâlnesc:  

a) rezervaţii naturale şi monumente ale naturii;  

b) valori de patrimoniu cultural de interes naţional şi mondial, monumente 
istorice de valoare naţională excepţională.  
c) situl de interes comunitar Grădiştea Muncelului-Cioclovina, ROSCI0087.  

d) aria de protecţie specială avifaunistică Grădiştea Muncelului-Cioclovina, 

ROSPA0045.  

Valorile de patrimoniu cultural de interes naţional din cuprinsul PNGM-C sunt 

reprezentate de monumentele istorice şi etnografice, complexele paleolitice şi de 

sistemul de fortificaţii dacice din Munţii Orăştiei care, deși înscrise în Lista 

Patrimoniului Mondial - UNESCO nu dispun încă de Planurile de Monitorizare și de 

Gestiune și Protecție UNESCO (cf. HG 493/2004) nici de  planurile de conservare a 
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siturilor arheologice de interes național. Acest fapt determină conflicte administrative 

și imposibilitatea de a armoniza cerințele generate de valorile naturale și cele 

culturale la nivelul managementului Parcului Natural Grădiștea Muncelului – 

Cioclovina.  

Imposibilitatea de a coordona cele două sisteme de protecție (valori nataurale 

– valori culturale) a determinat în timp degradarea siturilor arheologice recunoscute 

la nivel național și mondial, deseori aceste degradări fiind cauzate de un 

management al ariilor naturale neadaptat situaței in situ (prăbușiri de arbori ce au 

dus la distrugerea vestigiilor arheologice, dezvoltarea vegetației ce agresează 

vestigiile, alunecări de teren etc.). Pe de altă parte, în conformitate cu Legea 18 / 

1991, art.2 se  face o distincție clară între terenurile cu destinație forestieră (litera b) 

și terenurile cu destinație specială (litera e) care includ și ansamblurile și siturile 
arheologice. În acest sens încadrarea în funcție de destinație a cetății dacice 

Sarmizegetusa Regia, ca și a celorlalte cetăți din Munții Orăștie în fond forestier este 

eronată.  

 

MONUMENTELE ISTORICE ÎNSCRISE ÎN LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL - 
UNESCO cuprinse în aria PNGM-C 
 Cod LMI Monument Istoric  Unitatea 

administrativă  
Comentarii  
descriere, starea de 
conservare  

HD-I-s-A- 03156  Cetatea dacică de la 
Băniţa  

Sat Băniţa, Com. 
Băniţa  

„Dealul Bolii”, sec II 
a.Chr. - epoca 
medievală timpurie;  

HD-I-s-A- 03181  Fortificaţia dacică de la 
Costeşti, punct 
„Blidaru”  

Sat Ocolişu Mic, Com. 
Orăştioara de Sus  

„Blidaru”, sec. I a.Chr. – 
sec. II p.Chr.  

HD-I-s-A- 03178  Cetatea dacică de la 
Costeşti, punct  
“Cetăţuia Înaltă”  

Sat Costeşti, Com. 
Orăştioara de Sus  

„Cetăţuia Înaltă”, sec. I 
a. Chr. – sec II p.Chr.  

HD-I-s-A- 03190  Situl arheologic 
Sarmizegetusa, punct 
“Dealul Grădiştii”  

Sat Grădiştea de 
Munte, Com. 
Orăştioara de Sus  

„Dealul Grădiştii”, 
epoca dacică – epoca 
romană  

HD-I-s-A- 03200  Fortificaţie  Sat Luncani (Alun), 
Com. Boşorod  

Dealul „Piatra Roşie” la 
S de satul Boşorod, 
între Valea Luncanilor, 
Valea Roşie şi Valea 
Stângului; sec. I a.Chr. 
– sec. I p.Chr., epoca 
geto-dacică, cultura 
dacică  

Sursa: Planul de management PNMG-C 
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1.1. Legislația specifică2 
 

Legislaţie cu privire la protecţia mediului:  

a) OUG nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

b) OUG nr. 195/2005 – privind protecţia mediului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

c) HG 230/04.03.2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale 

şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora;  

d) Legea apelor nr. 107/1996 cu completările şi modificările ulterioare;  

e) Legea 5/06.03.2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional 

– Secţiunea a III-a - Zone Protejate;  

f) OM nr. 552 din 26 august 2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor 

naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesităţii de conservare a 

diversităţii biologice;  

g) Directiva 79/409 EEC privind conservarea păsărilor sălbatice adoptată la 

02.04.1979;  

h) Directiva 92/43 EEC privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră 

şi faună sălbatice;  

i) Constituţia României, republicată, Art. 136, (2), (3);  

 

Legislaţia privind fondul forestier, cinegetic şi piscicol:  

a) Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare;  

b) OUG nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

c) Ordin nr. 1540/2011 pentru aprobarea instrucţiunilor privind termenele, 

modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos;  

d) Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

e) OUG 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

                                            
2 Conform Planului de management pentru Parcul Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina (p.16-18) 
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f) HG nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi 

comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a 

materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;  

g) Legea nr. 407/2006 vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 

Legislaţie privind monumentele istorice şi siturile arheologice  

a) HG 493/2004, privind aprobarea Metodologiei privind monitorizarea 

monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a metodologiei 

privind elaborarea şi conţinutul –cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a 

monumentelor istorice înscrise în lista patrimoniului mondial, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

b) HG 1268/2010 privind Programul de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice 

înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

c) OG nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri 

arheologice ca zonă de interes naţional, cu modificările şi completările ulterioare;  

d) OG 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice 

care fac parte din Lista patrimoniului mondial, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

e) Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

1.2. Proprietatea asupra terenurilor 
Din Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism pentru zona 

protejată Cetatea dacică Sarmizegetusa Regia (comunele Orăștioara de Sus, Beriu 

și Boșorod, Județul Hunedoara)3 elaborat de Quattro Design pentru Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Turismului în 2011 reiese faptul că cetatea Sarmizegetusa 

Regia se află în  proprietatea publică a statului, în fond forestier administrat de DS 

Deva – OS Grădiștea (Sarmizegetusa Regia, Fețele Albe), proprietate publică a 

comunei Orăștioara de Sus în timp ce castrul de pe Muncelul este încadrat în 

pășunea comunală (vol.I. p.73).  

                                            
3 PUZ și RLU sunt avizate dar neaprobate încă prin HG 
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Terenurile din zona Sarmizegetusa Regia, în teritoriul administrativ al 

comunelor Orăștioara de Sus sunt incluse în Parcul Natural Grădiștea de Munte – 

Cioclovina, administrat de Romsilva R.A.P. În cadrul zonei Sarmizegetusa Regia se 

află următoarele tipuri de terenuri, identificate cu un grad de incertitudine în cadrul 

lucrării susmenționate dată fiind absența documentelor privind atestarea domeniului 

public al Județului Hunedoara (Quattro Design, 2011, vol.1, p.73-74): 

Terenuri în proprietatea publică a statului:  

- administrate de Ocolul Silvic (OS) Grădiștea de Munte (în teritoriul 

administrativ al comunelor Orăștioara de Sus și Boșorod) – UP IV - Cetate;  

- enclave cu utilizare specială (cabana arheologică de la Sarmizegetusa Regia, 

Cabana Tâmpu, microhidrocentralele de pe valea Grădiștei). 

Terenuri în proprietatea publică a comunelor:  

- pădurea comunală Grădiște (atribuită prin Hotărârea 2/1926 – Comisiunea de 

ocol pentru expropiere și împroprietărire Orăștie – pădurea a intrat în 

proprietatea statului în 1948 și a fost retrocedată, figurând astfel în 

amenajamentul OS Cetate din 2005;  

- pășunea comunală Orăștioara de Sus (atribuită în 1926) – anume ½ din golul 

Muntelui Muncelul și în întregime golul Muntelui Șteaua Mică, cu câte o bandă 

de 100m lățime în jurul acestor goluri. 

Terenuri în proprietate privată: 

- terenurile atribuite țăranilor în 1922 – figurate în planul teritoriilor expropriate 

din pădurea proprietate a satului Grădiștea atribuite sătenilor în baza Legii de 

reformă agrară 1922 – coincid cu enclavele cuprinse în fondul forestier și cu 

poienile exterioare acestuia din hotarul satului Grădiștea de Munte.  

De asemenea, conform Planului de management al PNGM-C, aprobat în 

2016, până la această dată nu există o situaţie definitivă a suprafeţelor cuprinse în 

teritoriul PNGM-C pe alte categorii de folosinţă - fâneţe, păşuni, intravilan, zone de 

carst, cursuri de apă, teren arabil, drumuri şi proprietari - statul român, particulari, 

comunităţi. 
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1.3. Regimul de protecție a sitului Cetatea dacică Sarmizegetusa Regia 
Din punct de vedere al protecției aspura zonei funcționază sisteme ce se 

referă la două tipuri de valori diferite. Pe de o parte există sisteme de protecție ale 

valorilor culturale ce revin din legislația specifică detaliată anterior și înscrierea sitului 

atât în LMI, RAN și Lista Patrimoniului Mondial – UNESCO. Din acest punct de 

vedere singurele acțiuni, lucrări și intervenții ce pot avea loc asupra sitului nu pot 

viza decât cercetarea arheologică, restaurarea, gestionarea, valorizarea și 
interpretarea. Lipsa Planului de Monitorizare și de Gestiune și Protecție (cerut de 

UNESCO) determină disfuncțiuni majore la nivelul sitului, acestă absență fiind 

dublată și de cea a unor reglementări specifice de urbanism (PUZ).  

Disfuncțiunile survin și din suprapunerea protecției valorilor culturale cu 

sistemele de protecție ale valorilor naturale ce reies din Planul de management al 

Parcului Natural Grădiștea Muncelului – Cioclovina. Din acest punct de vedere situl 

de la Sarmizegetusa Regia (ca și cele de la Piatra Roșie, Costești-Cetățuia, Blidaru, 

Fețele Albe etc.) este încadrat în zona de management integral. 

Conform OUG 57/2007, aprobat prin Legea 49/2011 la art. 22 se prevăd 

următoarele: 

(4) Zonele de protecţie integrală cuprind cele mai valoroase bunuri ale 

patrimoniului natural din interiorul parcurilor naţionale şi naturale.  

(5) În zonele prevăzute la alin. (4) sunt interzise:  

a) orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi 

orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de 

conservare;  

b) activităţile de construcţii-investiţii, cu excepţia celor destinate 
administrării ariei naturale protejate şi/sau activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a 

celor destinate asigurării siguranţei naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale.   

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în zonele de protecţie integrală, în 

afara perimetrelor rezervaţiilor ştiinţifice, se pot desfăşura următoarele activităţi:   

a) ştiinţifice şi educative;  

b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii;  
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c) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animale 

domestice, proprietatea membrilor comunităţilor care deţin păşuni sau care deţin 

dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în 

vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de 

administraţia parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de 

floră şi faună prezente;  

d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor; 

e) *** Abrogată  

f) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al 

reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul 

administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, şi aprobate 

de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor;  

g) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei 

ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii 

publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. În cazul în care calamităţile 

afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu 

avizul administraţiei, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, şi cu aprobarea autorităţii 

publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor;  

h) acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu 

necesită extrageri de arbori, şi acţiunile de monitorizare a acestora;  

i) acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care 

necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de 

înmulţire, cu avizul administraţiei, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu aprobarea 

autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. 

 

Zona de management intergal Sarmizegetusa Regia (cf. Planului de management 

PNGM-C): 

1. Limite: include parcelele forestiere 21-23; 26; 34-35; 37 din U.P. IV Cetate, O.S. 

Grădişte. 

2. Suprafaţa totală: este de 230,8 ha fond forestier. 

3. Valori de patrimoniu, natural, cultural şi istoric 

a. Rezervaţii şi monumente ale naturii 

i) Codrii seculari din u.a. 26B şi 35C, în suprafaţă de 53,2 ha. 
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b. Monumente şi situri arheologice 
i) Situl arheologic Sarmizegetusa, punctul Dl. Grădiştii - cod HD-I-

s-A- 03190 – OM nr. 2314/2004 cu modificările şi completările ulterioare, 
cu zona sacră, cetate, aşezare dacică, aşezare şi hambare din epoca 
dacică, inclusă în lista UNESCO 

4. Aşezări umane: nu sunt. 

5. Căi de acces: Drumul judeţean de pe V. Grădiştei. 

6. Se constituie o zonă de management durabil în suprafaţă de 18,3 ha, care 
include situl arheologic Sarmizegetusa Regia înscris în lista Patrimoniului 

Mondial UNESCO, conform HG 1237/2012 privind înscrierea unui monument istoric, 

cuprins în Lista patrimoniului mondial UNESCO, în inventarul centralizat al bunurilor 

din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului 

Naţional, precum şi transmiterea acestuia din administarea Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara. În această 
suprafaţă este permisă tăierea vegetaţiei forestiere numai la solicitarea 
organelor de specialitate4, în scopul efectuării lucrărilor de reparaţie, 
întreţinere curentă, cercetare arheologică, restaurare, consolidare şi 
conservare a monumentului istoric. 

Conform OUG 57/2007, aprobat prin Legea 49/2011 la art. 22 se prevăd 

următoarele: 

(9) În zonele de management durabil se pot desfăşura următoarele activităţi:  

a) ştiinţifice şi educative;  

b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii; 

c) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animale 

domestice, de către proprietarii care deţin păşuni sau care deţin dreptul de 

utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în 

vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de 

administraţia parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi 

speciile de floră şi faună prezente;  

d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;  

                                            
4 Nedefinirea specialității (sivlicultură, arheologie etc.) poate genera la rândul ei conflicte în privința 
gestionării sitului arheologic. 
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e) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor 

specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul 

protecţiei, cu aprobarea planului de acţiune provizoriu de către autoritatea 

publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor, cu avizul administraţiei 

ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific şi valabil până la 

intrarea în vigoare a planului de management;  

f) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al 

reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul 

administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, 

aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi 

pădurilor;  

g) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul 

administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific şi, 

ulterior, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi 

pădurilor. În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile 

de înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul administraţiei ariei naturale 

protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, aprobate ulterior de către 

autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor;  

h) activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulţirii în 
masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos 

din pădure în cantităţi care depăşesc prevederile amenajamentelor, în baza 

hotărârii consiliului ştiinţific şi, ulterior, cu aprobarea autorităţii publice centrale 

pentru protecţia mediului şi pădurilor;  

i) activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita 

capacităţii productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact 

redus, precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante 

medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot desfăşura 

numai de persoanele fizice şi juridice care deţin/administrează terenuri în 

interiorul parcului sau de comunităţile locale, cu aprobarea administraţiei ariei 

naturale protejate;  

j) activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a 

animalelor, precum şi alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile 

locale;  

k) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare;  
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l) aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale 

naturală a arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare spre 
grădinărit, tratamentul tăierilor grădinărite şi cvasigrădinărite, 

tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine de masiv, tratamentul 

tăierilor succesive clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor în 

crâng, în salcâmete şi în zăvoaie de plop şi salcie. În cazul arboretelor de 

plop euramerican se poate aplica şi tratamentul tăierilor rase în parchete mici, 

iar în arboretele de molid, tăieri rase pe parcelele de maximum 1 ha;  

m) activităţi de vânătoare cu avizarea cotelor de recoltă şi a acţiunilor de 

vânătoare de către administratorul ariei naturale protejate. Avizarea cotelor de 

recoltă de către administratorul ariei naturale protejate se face în baza 

hotărârii consiliului ştiinţific;  

n) activităţi de pescuit sportiv. 

Dincolo de aceste zone de protecție, infrastructurile de acces sunt încadrate 

în zona de dezvoltare durabilă a activităților umane.  

Integrarea zonei de protecție de 18.3 ha în zona de management durabil ar 

putea rezolva o serie de conflicte privind gestionarea sitului arheologic, grav afectat 

de degradarea vegetației și de căderile de arbori. Nu se prevede posibilitatea 

tăierilor de arbori în vederea extinderii zonei vizitabile a sitului arheologic în măsura 

în care noi descoperiri ar putea fi valorizate și integrate în circuitul turistic. Pe de altă 

parte absența unei delimitări clare a acestei zone în cadrul Planului de management 

PNGM-C (probabil suprapusă pe limita de protecție a sitului UNESCO) poate genera 

noi conflicte.  

O altă problemă este legată de faptul că amenajamentul silvic 2015-2025 

(ulterior publicării în Monitorul Oficial a noului Plan de management PNGM-C) 

prevede pentru zona aflată în situl arheologic un program de protecție integrală – 
management integral, cele două documente operaționale fiind astfel contradictorii. 

Deși Direcția Silvică Hunedoara a semnalat această problemă în ianuarie 2018 și a 

cerut modificarea amenajamentului silvic cu introducerea zonei în management 

durabil acestă măsură nu a fost aprobată încă prin OM, fapt ce împiedică 

intervențiile Ocilului Silvic în vederea protejării sitului arheologic și îndepărtării 

pericolelor legate de prăbușirile de arbori sau destabilizarea terenului.  
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2. CADRUL NATURAL GENERAL 
 

2.1. Clima 

Temperatura aerului în arealul Munților Orăștie fac parte integrantă variază 

în funcție de altitudine și de circulația maselor de aer de expunerea versanților, 

radiația solară și suprafața activă, direcțiile vânturilor locale și circulația generală a 

atmosferei. Spre culoarul Mureșului și valea inferioară a Streiului precum și în 

Culoarul Orăștie, datorită pătrunderii maselor de aer cald din Câmpia Banato-

Crișană, temperaturile medii anuale au valorile cele mai mari din întregul areal (între 

9 și 100C) iar la începutul toamnei temperaturile se mențin ridicate (100C). 

Amplitudinile depășesc 210C la poalele munților, au circa 200C la înălțimi de 800-900 

m și scad sub 170C la peste 2000 m. Pe versanții nordici temperaturile sunt mai 

scăzute decât pe cei sudici, datorită expunerii  la radiația solară. (http://www/ 

rasfoiesc.com/educatie/geografie/Muntii-Sureanu13.php) 

Temperatura medie anuală în zona studiată este de +6˚C, temperatura 

medie a lunii ianuarie fiind de -4˚C iar cea a lunii iulie de +16˚C. Precipitațiile 

reprezintă o cantitate medie anuală de 950mm iar vânturile predominante, datorită 

configurării masivelor, sunt cele de nord.  

Numărul zilelor cu îngheț spre valea Mureșului este de aproximativ 30 zile 

pe an și depășește 100 zile/an la înălțimi mai mari de 1600 m, atingând 155-160 pe 

culmile montane și 125-136 în depresiunui și culoare. 

Precipitațiile atmosferice în Munții Șureanu cantitatea medie multianuală de 

precipitații variază de la 550-600 mm în zonele marginale, la peste 1000 mm în 

zonele centrale cu altitudini mai mari de 1800 m, atingând 1400 mm pe culmile 

montene. Intensificarea activității fronturilor de aer la traversarea munților generează 

ploi cu caracter de averse în timpul verii și ninsori abundente în timpul iernii. 

Cantitățile maxime de precipitații se încadrează între 60 și 260 mm într-o zi și sunt 

mai mari în sezonul cald. În timpul ploilor de intensitate mare caracterizate ca ploi 

torențiale excepționale s-au înregistrat cantități de 10-30 mm/10 minute. (http://www/ 

rasfoiesc.com/educatie/geografie/Muntii-Sureanu13.php) 
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Stratul de zapadă  se instalează cu o întârziere de 10-20 zile față de primele 

ninsori ce se produc, ca dată medie, spre sfârșitul lunii septembrie la altitudini de 

peste 1800 m și spre sfârșitul lunii noiembrie la altitudini mai mici de 400 m. În 

zonele marginale ale munților, grosimile stratului de zăpadă medii decadice ating 

valori maxime de 8-10 cm, la sfârșitul lunii ianuarie și începutul lunii februarie, în timp 

ce în zona centrală a Munților Șureanu ele înregistrează peste 60 cm, dar cu o 

întârziere de aproximativ o lună. De multe ori, în timpul iernii au loc topiri parțiale, 

întrerupte de îngheț și acumulări noi de zăpadă. (http://www/rasfoiesc.com/ 

educatie/geografie/Muntii-Sureanu13.php) Numărul mediu al zilelor cu stat de 

zăpadă variază între 150-160 pe culmile montane și 40 în culoarul Orăștie (Quattro 

Design, 2011, vol.1, p. 90) 

Vânturile au o direcție determinată de orientarea și desfășurarea culmilor, pe 

marginea nordică a munților, spre Mureș, o frecvență mai mare o având-o vânturile 

din sectorul vestic (18%), canalizate pe acest culoar depresionar. Vitezele vântului, 

măsurate la diferite stații meteorologice, indică valori medii de 6,5 m/s pe vârfurile 

cele mai înalte, 1,9 m/s la Petroșani, 3,3 m/s la Alba lulia și 5 m/s la Deva. Vitezele 

maxime depășesc 10 m/s. Spre Valea Mureșului bat vânturi de tip föhn. 

Viscolele sunt frecvente iarna și se caracterizează prin căderi abundente de zăpadă 

însoțite de vânturi puternice. În asemenea situații, zăpada se acumulează în zonele 

adăpostite. Numărul mediu de zile cu furtuni este de peste 30. Ele sunt mai 

frecvente pe culmile înalte mai ales în perioada caldă a anului. (http://www/ 

rasfoiesc.com/educatie/geografie/Muntii-Sureanu13.php) 

Din cercetările arheologilor perioada antichității târzii prezenta un climat 

diferit, mai rece și mai umid, aceste estimări bazându-se mai ales pe faptul că se 

formau poduri de gheață peste Dunăre, fapt descris în varii documente ale perioadei. 

Ioana Oltean (2007) chestionează aceste concluzii în absența unor cercetări privind 

chimismul apelor și impactul poluării asupra temperaturii de încheț a apelor. I.Oltean 

subliniază că un argument în favoarea ipotezei unui climat general similar cu cel 

actual îl reprezintă creșterea viței de vie, ce nu putea avea loc într-un climat mult 

diferit.   
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2.2. Geografia 
Munții Orăștiei, reprezentând partea nord-nordvestică a masivului Șureanu, 

sunt situați în sudul culoarului Mureșului și reprezentând o arie generică tributară 

bazinului hidrografic al Văii Orăștie, ce cuprinde și Valea Grădiștei.  

Datorită structurii geologice și a structurii hidrografice Munții Orăștie sunt 

caracterizați de văi înguste, adânci și ramificate (fapt ce generează un acces greoi în 

zonă), de platouri sau culmi largi, nivelate și de vârfuri piramidale ce ajung la 

altitudini de 1500-1600 m. Munții se prezintă sub forma unor platouri (plaiuri) 

modelate pe șisturi cristaline (Ursici, Târsa) sau platouri calcaroase (Cioclovina, 

Vârtoapele), cu numeroși martori de eroziune, separați de văile adânci ale 

Luncanilor și Grădiștei și de ale afluenților acestora.  

În morfologia văilor se disting lunci cu lățimi de 200-300m, discontinue 

datorită confluențelor sau eroziunii selective (Valea Grădiștei), terase sau umeri de 

terase (văile Văratecului și Dreptului), iar în profil transversal prezintă numeroase 

rupturi de pantă. Pe versanți, prezența argilelor favorizează apariția alunecărilor de 

teren, unele fixate având tendința de reactivare (pe ambii versanți ai Văii Dreptului și 

pe cel drept al Văii Văratec).  

Între văile Sebeș și Grădiștea, culmile lobate ale dealurilor coboară cu pante 

domoale spre nord, până la contactul cu terasele Mureșului. Între văile Grădiștea și 

Strei se dezvoltă o spinare deluroasă (Ocolișul Mic - Jeledinț), puternic fragmentată 

transversal, iar de la Vâlcelele Bune la Ciopeia, culmile montane se termină aproape 

brusc la albia Streiului, în lungul unui glacis piemontan îngust, rezultat din 

îngemănarea unor conuri de dejecție (http://www/ rasfoiesc.com/educatie/geografie/ 

Muntii-Sureanu13.php).  

Relieful general este fragmentat de o rețea hidrografică densă iar existența 

suprafețelor de nivelare determină existența unor coame largi, rotunjite, mărginite de 

văi adânci cu versanți abrupți dintre care cea mai importantă este Platforma 

Luncanilor ce formează o prispă înaltă pe latura nord-vestică a munților, 

reprezentând o porțiune a ultimului complex de nivelare Gornovița, parte 

individualizată a Munților Șureanului. A fost modelată pe tot parcursul Pliocenului 

până în Pleistocenul inferior, rezultând o suprafață ondulată cu altitudinea medie de 
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900 m, cu munți mici și mijlocii, cu aspect de dealuri, cu altitudini cuprinse între 700-

800 m până la 1100-1200 m. (https://ro.wikipedia.org/wiki/Platforma_Luncanilor) 

Harta Turistică a Munțiilor Șureanu (autori: Valer Trufaș, Constanța Trufaș)  

Versanții munților sunt puternic împăduriți, în cadrul PNMG-C 70% din 

suprafață fiind acoperită de păduri. Rămânând în general neacoperite de păduri, 

crestele și vârfurile înalte (peste 1700 m) reprezintă etajele alpine și subalpine 

(Planul de management PBGM-C, p.71).  

Zona studiată, respectiv Zona de protecție a cetății dacice Sarmizegetusa 

Regia și platoul din care aceasta face parte, de o formă alungită pe direcția vest-est, 

este delimitată la sud de Râul Grădiște / Godeanu, iar la nord de Pârâul Alb, tributar 

al Râului Orăștie ce izvorăște de sub Vârful Muncelului (1564 m), cele două ape 

formând între ele o culme lină (culmea Grădiștei) la cca 800-1000 m altitudine. La 

vest zona este delimitată de confluența celor două văi iar la est de un pârâu fără 

nume ce se varsă în Râul Godeanu.  
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Harta topografică 1: 25.000 relizată de Direcția Topografică Militară a RSR, 1980, caroul L-34-95-B-a 
– detaliu 

Harta Turistică a Munțiilor Șureanu (autori: Valer Trufaș, Constanța Trufaș) – detaliu  
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Imaginea este dominată de prezența pădurilor ce înconjoară situl dar și de 

prezența vârfurilor Muncelul și Godeanu (1656 m). Din punct de vedere vizual, 

platoul pe care este amplasată Cetatea Sarmizegetusa Regia este delimitat de 

Culmea Șesului și de Culmea Meleia către sud și de Culmea Muncelului către nord. 

Din analizele Ioanei Oltean (2007, p.38) reiese o acoperire cu păduri relativ 

similară și în antichitatea târzie, dovedită de structura solurilor dar și o serie de 

imagini de pe Columna lui Traian. O altă dovadă în acest sens o reprezintă utilizarea 

extensivă a lemnului în perioada dacică pentru construcții sau foc și prelucrarea 

materialelor (metal, olărit etc.).  

2.3. Geologia 
Conform Planului de management PNGM-C, structura geologică a masivului 

Şureanu aparţine în întregime Pânzei Getice, Domeniul Getic (p.40). Structura 

geologică, legată de formarea și configurarea Crapaților Meridionali este 

reprezentată de un mozaic de roci cu duritate și comportament diferit în raport cu 

forțele care au modelat relieful, în special apele, fapt ce a determinat trăsăturile 

specifice masivului Munților Orăștie, dominat de prezența culmilor netede sau 

rotunjite (specifice șisturilor cristaline).  

Conform Hărții geologice editate de Institutul Geologic al României în 1968, 

zona studiată (foaia 26 Orăștie – scara 1:200.000) zona studiată este constituită din 

șisturi cristaline mezometamorfice (Quattro Design, 2011, vol.1, p.90). Acestea sunt 

reprezentate de formațiuni cristalofiliene, caracterizate de un metamorfism avansat 

și străbătute de roci ultrabazice și alcaline având vîrsta geologică Anteproterozoic 

superior. Din punct de vedere petrografic ele sunt constituite din roci metamorfice 

precum gnaise și paragnaise, amfibolite și șisturi amfibolite, micașisturi, cuarțite cu 

muscovit și biotit.  

Această structură geologică determină un caracter geotehnic diferențiat în 

funcție de acoperirea solului. Astfel, în zonele împădurite acoperite cu sol vegetal 

subțire (0,10-0,30 cm) riscurile geotehnice sunt reduse (clasa geotehnică 1) în timp 

ce, în zonele despădurite sau fără sol vegetal ciclul de îngheț-dezgheț favorizează 

dezintegrarea rocilor, conducând la prăbușiri de stânci și formarea de blocuri, 

bolovănișuri și pietrișuri. Această dezagregare (mai ales pe versanții foarte abrubți) 

detremină un aspect de instabilitate și generează prăbușiri de stânci / material 
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stâncos. Pe lângă dezintegrările determinate de ciclul îngheț – dezgheț vântul poate 

avea de asemenea un rol important, mai ales în cazul rocilor amfibolite care nu sunt 

rezistente din acest punct de vedere.  

Dintre mineralele utile existente sunt menționate (Glodariu et al., 1996, p.10-

11) cele feroase (la Dealul Negru, Șteaua Mare, Valea Streiului, Rudele, Bătrâna – 

de unde minereul a fost descoperit la Sarmizagetusa Regia), plumbul, cuorul, zincul 

și manganul. 

2.4. Geomorfologia 
În conformitate cu Planul de management PNGM-C (p.42-43), Munţii 

Şureanu, în care se încadrează PNGM-C, fac parte din marea unitate a Carpaţilor 

Meridionali Centrali. Teritoriul parcului ocupă partea centrală şi sud-vestică a 

acestora. 

Relieful este caracterizat prin prezenţa versanţilor foarte repezi, cu înclinări 

repezi şi a coamelor montane şi deluroase. Cea mai mare extindere o au suprafeţele 

de înălţime medie, netede, acoperite de păduri de conifere şi foioase, de la 1650-

1700m, până la 1450m. La altitudini de 1200-1300m apare o nouă succesiune de 

suprafeţe. Spre margini, culmile largi – cuprinse între 950 şi 1000m pot coborâ pe 

alocuri la 850-800m, fiind mai fragmentate pe latura sudică decât pe cea nordică. 

Acestea reprezintă ultimul complex de nivelare - Gornoviţa, care în partea de vest se 

extinde mult sub numele de Platforma Luncanilor, o parte individualizată a munţilor 

Şureanu. Platforma prezintă un grad înaintat de umanizare a peisajului.  

Toată latura de vest a Munţilor Şureanu, mai fragmentată şi mai greu 

accesibilă, este aproape în întregime împădurită, deosebită de partea dinspre valea 

Grădiştei, unde se află aşezările de înălţime, înconjurate de fâneţe şi păşuni. 

Această suprafaţă retează cuvertura calcaroasă de vârstă jurasică pe care s-a 

format un relief carstic variat. Formele exocarstice sunt reprezentate prin doline, cu 

diametre de la 2-3m până la 60m, concentrate în aria Ponorici, unde se află şi 

cunoscutele depresiuni carstice Ponorici şi Fundătura Ponorului şi cele endocarstice: 

peşteri, avene şi altele asemenea. Dintre peşteri, cele mai lungi sunt cele de la 

Ponorici – Cioclovina, 6560m şi Şura Mare, 6183m. Cele mai multe peşteri sunt 

active, străbătute de cursuri subterane. Unele sunt cunoscute pentru urmele de 

cultură materială, provenite încă din paleolitic (Ibidem). 
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2.5. Pedologia 
Solurile din Munții Șureanu prezintă o serie de caracteristici legate de 

condițiile pedogenetice și de particularitățile reliefului. În ansamblu, ele au un 

caracter zonal, determinat de altitudine și, implicit, de condițiile bioclimatice. 

Zona forestieră, care se desfășoară până la marginea munților, este domeniul 

de răspândire a solurilor cambice. Aici se găsesc solurile brune acide, mai mult sau 

mai puțin podzolite. Solurile brune acide se dezvoltă sub molidișuri și păduri de 

amestec, dar și sub tufișurile din etajul subalpin. Aceste soluri au la suprafață o 

litieră de câțiva centimetri grosime, care, sub acțiunea microorganismelor, suferă o 

descompunere lentă, dar incompletă. Solurile brune eu-mezobazice se dezvoltă mai 

ales în sud-vestul masivului, pe conglomerate, gresii în ciment calcaros, sub 

pădurea de foioase și de amestec, într-un climat umed (Planul de management 

PNGM-C, p.51) 

În perimetrul Munților Șureanu se mai întâlnesc soluri aluviale, hidromorfe, 

turboase, rendzine și soluri roșii (terra rossa). Solurile aluviale apar în luncile și 

bazinetele de pe văile Sebeșului, Cugirului, Grădiștei, Luncanilor, Petrosului. Solurile 

hidromorfe, reprezentate prin soluri clinohidromorfe (soluri negre de fâneață umedă), 

apar insular pe Valea Grădiștei, Petrosului și Taiei (http://www/rasfoiesc.com/ 

educatie/ geografie/Muntii-Sureanu13.php). 

Conform studiului Amenajament UP IV Cetate – Institutul de Cercetări și 

Amenajări Silvice / Direcția Silvică Deva – Ocolul Silvic Grădiște, 1995 (în Quattro 

Design, 2011, vol.1, p.92) – în zona studiată există două feluri de soluri: 

- Districambiosol – clasa Cambiosoluri este un sol forestier tânăr moderat 

dezvoltat datorită reîntineririi constante a materialului, reprezentând un sol 

brun acid tipic care ocupă cea mai mare suprafață de teren și fiind format de 

șisturi cristaline, urmând versanți cu pante și orientări diverse.  

- Prepodzol – clasa spodisolurilor, un sol brun feriiluvial tipic, care ocupă 

suprafețe de teren foarte reduse cu reacție foarte puternic acidă (ph=4,4-4,6) 

și care s-a format pe șisturi cristaline pe versanții abrupți sau foarte abrupți cu 

orientări cardinale diverse.  
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2.6. Hidrografia 

Parcul Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina constituie un uriaş castel 

natural de ape subterane şi de suprafaţă. Destul de bogat ramificată, reţeaua 

hidrografică este colectată de Râul Grădişte, denumit din amonte în aval Godeanu, 

Beriu sau Apa Oraşului, şi de Râul Strei, ambele cu vărsare în Mureş. 

Văile râurilor, adânc sculptate în șisturile cristaline, au adesea caracterul unor 

defilee și chiar al unor chei însoțite de stânci golașe. Din profilele longitudinale ale 

văilor rezultă că zonele de obârșie au pante mari, de peste 1,2%, dar scad treptat, 

încât la limita muntelui valoarea lor este mai mică de 0,5%. Succesiunea de pante 

din lungul râurilor în zona cristalină indică etape de adâncire a rețelei hidrografice ce 

se încadrează în ansamblul evoluției acestor munți.  

Apele subterane au fost identificate sub forma unor complexe acvifere pe 

tipuri de roci. Cel mai extins complex acvifer revine rocilor metamorfice care, datorită 

rețelei de fisuri, planurilor de șistuozitate și alterării, acumulează cantități importante 

de ape (provenite din ploi și topirea zăpezii). Ele apar la suprafață prin numeroase 

izvoare cu debite, în general, < 1 l/s. Ele sunt alimentate atât prin infiltrarea 

precipitațiilor, cât și prin ponorirea unor pâraie. (http://www/rasfoiesc.com/educatie/ 

geografie/Muntii-Sureanu13.php) 

Râurile și cursurile de ape sunt disputate de două bazine hidrografice 

majore: Mureșul și Jiul, a căror cumpănă de ape urmărește fidel creasta principală a 

masivului Șureanu. Tributarii mai importanți ai Mureșului sunt Sebeșul, Pianul, 

Cugirul, Romosul, Grădiștea și Streiul. Alimentarea cu apă se realizează din surse 

de suprafață (ploi, zăpezi) și subterane (strate și lentile freatice și suprafreatice). La 

altitudini medii ale bazinelor hidrografice mai mari de 1200 m, sursele de suprafață și 

cele subterane participă în proporții egale. La altitudini mai mici predomină 

alimentarea din surse de suprafață în proporție de cel puțin 60%. Modul de asociere 

în timp a surselor de alimentare determină o variabilitate a debitelor scurse, cu ape 

mici în timpul iernii, urmate primăvara de ape mari. Cele mai mari viituri sunt 

generate de ploi și au înregistrat debite de vârf de 65 m3/s pe râul Beriu, la Orăștie, 

60 m3/s pe Cugir, la Cugir, 125 m3/s pe Sebeș, la Petrești (http://www/rasfoiesc.com/ 

educatie/ geografie/Muntii-Sureanu13.php). 
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Sistemul hidrografic și  hidrotehnic Hunedoara cu evidențierea bazinului hidrografic a Râului Orăștie / 
Grădiștea sursa: http://www.rowater.ro/damures/sgadeva/default.aspx 
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Râul Grădiște sau Orăștie (L=47 km, S=399 km2) poartă, din amonte în aval, 

mai multe denumiri. Cursul mijlociu, în zona localității Grădiștea de Munte este numit 

și Râul Grădiștea, iar între Costești și Beriu este numit de localnici și Râul Beriu. 

Cursul inferior, de la confluența cu râul Sibișel la vărsarea în Mureș este numit de 

localnici și Râul Apa Orașului. Râul Orăștie izvorăște din Munții Șureanu, (Muntele 

Zebru) și se varsă în Mureș, având o diferență de altitudine de 1464 m și o lungime a 

cursului de 47 km. În zona montană, până la Costești, dezvoltă o vale arcuită, apoi 

se orientează spre nord. Afluenții săi sunt: Aninieșul (Gârbava), Valea Mică, Valea 

Rea și Sibișelul (la obârșie se numește Alunul sau Râul Mare) pe partea dreaptă şi 

văile Șes, Gerosu, Pustiosu, Petrosu şi Făeragu pe stânga. Volumul de apă pe care-

l transportă anual în Mureș este de 63 mil. m3, dintre care 22 mil. m3 revin 

Sibișelului. De-a lungul râului au fost realizare o serie de lucrări hidrotehnice 

incluzând microhidrocentrale (https://ro.wikipedia.org/wiki/Râul_Orăștie). 

2.7. Vegetația 
Munții Șureanu, prin caracteristirile climatice, morfologice (masivitatea și 

configurația reliefului, orientarea culmilor) și edafice, oferă condiții favorabile 

dezvoltării unor grupări vegetale caracterizate printr-o mare varietate floristică. 

Astfel, se pot diferenția mai multe etaje de vegetație care se succed pe verticala 

muntelui. Ca urmare, flora şi vegetaţia este etajată în funcţie de condiţiile de mediu, 

un rol hotărâtor avându-l desfăşurarea reliefului pe o scară altitudinală extinsă, cca. 

1270 m diferenţă de nivel în cadrul PNGM-C. Dintre speciile endemice întâlnite în 

cadrul parcului, se menționează (Planul de management PNGM-C, p. 52-53): 

crucea-voinicului – Hepatica transsilvanica, cimbrişorul - Thymus comosus, brusturul 

negru – Symphytum cordatum şi Sorbus borbasii. În cuprinsul parcului se întâlnesc 

numeroşi taxoni rari, dintre care: Sesleria rigida - coada iepurelui, Anacamptis 

pyramidalis - bujor, Herminium monorchis, Plantago holosteum, Peucedanum 

rochelianum, Festuca pseudodalmatica, Dianthus petraeus ssp. petraeus, şi altele 

asemenea. Speciile Pulsatilla patens şi Ligularia sibirica sunt strict protejate prin 

Directiva 92/43/EEC. Potrivit OUG 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, 

Cephalaria radiata se numără printre speciile de interes naţional care necesită o 

protecţie strictă, iar Galanthus nivalis printre cele de interes comunitar.  

Din punct de vedere al etajării ecosistemelor în Munții Șureanu pot fi decelate 

următoarele paliere: 
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1. Etajul alpin, reprezentat prin pajiști alpine, apare insular doar pe vârfurile ce 

depășesc 2000 m. Golurile montane sunt populate de graminee, ciperacee și 

juncacee, alături de care apar numeroase plante cu flori.  

2. Etajul subalpin cuprinde vârfurile și crestele cuprinse între 1700 și 1950 m. 

vegetația lemnoasă este formată majoritar din jneapăn (Pinus mugo) dar și 

ienupărul pitic (Juniperus communis nana).  

Sub aceste cote se instalează palierele de păduri astfel: 

1. Etajul pădurilor de molid (Picea abies) - între 1300-1700 m și mai dezvoltat 

pe versanții nordici – este dominat de molidișurile pure insoțite uneori de brad 

(Abies alba) sau zâmbru (Pinus cembra) în zonele superioare sau de scorușul 

de munte (Sorbus aucuparia), soc (Sambucus racemosa), paltin de munte 

(Acer pseudoplatanus), măcrișul iepurelui (Oxalis unitlora), horști (Luzula 

silvatica) sau ferigi (Driopteris filix mas) în zonele mai însorite.  

2. Etajul pădurilor de foioase – sub 1300 m – reprezintă tipologia cea mai 

importantă din cadrul PNGM-C, unde predomină fitocenozele lemnoase, 

respectiv făgetele pure montane, urmate de făgetele pure de dealuri. Cele 

mai frecvente tipuri de pădure sunt: 

a) Făget montan pe soluri scheletice cu floră de mull; 

b) Făget normal cu floră de mull; 

c) Făget pe soluri rendzinice de productivitate mijlocie; 

d) Făget de deal pe soluri superficiale cu substrat calcaros. 

2.7.1. Pădurile 
Majoritatea arboretelor aparţin tipului natural fundamental ceea ce indică 

faptul că în cele mai multe cazuri compoziţia lor nu a fost modificată prin 

introducerea unor specii alogene (Planul de management PNGM-C, p. 53). 

Pădurile de fag înconjoară ca un brâu masivul pe laturile sale nordice și 

vestice, ocupând spațiile cuprinse între 500 și 1050 m, iar pe văi urcă până la 1500 

m, îndeosebi în bazinul Grădiștei. Vegetația lemnoasă a făgetelor este alcătuită în 

principal din fag (Fagus silvatica). Se mai întâlnesc exemplare de paltin de munte 

(Acer pseudoplatanus), plop tremurător (Populus tremula), mesteacăn (Betula 

pendula), scoruș (Sorbus aucuparia) etc. La Grădiștea de Munte, în Dosul 
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Vârtoapelor (pe Valea Rea) apare tisa (Taxus baccata). În mod obișnuit, la limita 

inferioară, fagul apare asociat cu gorunul (Quercus petraea). Vegetația ierboasă din 

luminișurile pădurii de fag este alcătuită din vinariță (Asperula odorata), colțișor 

(Bentaria glandulosa), tătăneasă (Symphytuum cordatum), leurdă (Allium ursinum), 

ferigi (Athyrium filix fernina, Dryopteris filix mas), măseaua ciutei (Erithronium 

denscanis), păștiță (Anemone ranunculoides, A. nemorosa), viorea (Scilla bifolia). La 

limita superioară a pădurii de fag, pe versanții nordici se întâlnesc adesea afinul 

(Vaccinium myrtllus), măcrișul iepurelui (Oxalis acetosella), firuța de pădure (Poa 

nemoralis) etc. (http://www/rasfoiesc.com/educatie/geografie/Muntii-Sureanu13.php). 

Pădurile de gorun (Quercus petraea) apar insular în bazinele Strei, Cugir, 

Sebeș, îndeosebi pe versanții cu expunere vestică. Ele nu apar ca gorunete pure, ci 

în amestec cu fagul și carpenul (Carpinus betulus). Stratul arbuștilor este mai bine 

dezvoltat, find alcătuit din sânger (Cornus sanguinaea), corn (Cornus mas) etc. În 

nord-vestul masivului, spre culoarul Mureșului apar, la altitudini de 400-500 m, 

exemplare de cer (Quercus cerris) și chiar gârniță (Quercus frainetto). 

Din punct de vedere al funcţiilor pădurii cea mai mare parte a fondului 

forestier este încadrat prin amenajamentele silvice în grupa I-a funcţională, păduri cu 

funcţii speciale de protecţie, majoritare fiind cele încadrate în categoriile care 

presupun protecţia antierozională a solului sau hidrologică. Pădurile din categoriile 
1-4 c, păduri de interes peisagistic din jurul monumentelor istorice şi siturilor 
arheologice şi cele 1-5 j, păduri seculare de valoare deosebită, reprezintă cca. 5% 

din suprafaţa totală a pădurilor (Planul de management PNGM-C, p. 54).  

Starea actuală de conservare 

Conform Planului de management al PNGM-C, pădurile sunt administrate 

conform amenajamentelor silvice. Zonarea funcţională permite conservarea 

parcelelor din zonele de protecţie specială şi cele din afara zonelor de protecţie 

integrală. În raza parcului nu au fost înregistrate abuzuri grave privind tăierile ilegale 

în fondul forestier de stat sau al altor deţinători. 
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Suprafețele împădurite din cadrul PNGM-C și împrejurimi. Sursa: Planul de management PNGM-C 
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Codrii seculari din cuprinsul PNGM-C  

Conform Planului de management al PNGM-C, în cadrul acţiunii de 

inventariere a pădurilor virgine și cvasivirgine, derulată la nivel naţional prin proiectul 

PINMATRA/2001/018, finalizat de ICAS cu asistenţă financiară şi ştiinţifică 

internaţională, în cursul anului 2002 au fost inventariate, cartografiate și evaluate sub 

raport ecologic, în vederea conservării lor ca păduri naturale cu structuri particulare, 

un număr de 6 zone: Tâmpu, Valea Mică, Sarmizegetusa Regia, Porumbelu Râgla, 

Valea Lunca Ohabei şi Valea Ponorului. 

Suprafaţa totală a acestor arborete este de 682,9 ha. Arboretele situate la 

obârşia Văii Lunca Ohabei şi Văii Ponorului din OS Pui în suprafaţă totală de 224,9 

ha, precum şi cele de la Sarmizegetusa Regia în suprafaţă de 53,2 ha sunt 
situate în zone de protecţie integrală deja constituite în cadrul PNGM-C după 

alte criterii, în timp ce Codrii seculari Tâmpu, Valea Mică şi Porumbelu-Râgla au fost 

constituite ca zone de protecţie integrală distincte, sub denumirea de “codrii 

seculari”. 

Având un grad ridicat de naturalitate, aceste păduri au fost incluse în zonele 

de protecţie integrală. În astfel de păduri, statutul lor de protecţie fiind echivalent 

categoriilor IUCN I - arii destinate protecţiei „sălbăticiei”, în ele nu este permisă nici 
o intervenţie umană activă conform Planului de management al PNGM-C. Această 

încadrare pe criterii ecologice generează însă probleme și conflicte administrative în 

legătură cu gestionarea și valorificarea siturilor arheologice aflate în aceste teritorii.  

În cadrul Zonei de Protecție Integrală Cetatea Sarmizegetusa Regia 

(219,1ha) sunt cuprinse pădurile din cadrul Ocolului Silvic Grădiște, UP IV, UA 21-

23, 26, 34-35 și 37situate în jurul sitului arheologic. În această zonă sunt incluse și 

UA 26B și 35C în suprafață de 53,2ha reprezentând păduri virgine și cvasivirgine 

inventariate și evaluate ecologic prin programul PINMATRA (vârsta arboretelor: 190 

ani, nr. elementelor de vârstă: 4, structura arboretelor: plurienă complexă, faze de 

dezvoltare: optimală cu elemente de dezagregare, lemn mort prezent, arbori 

monumentali numeroși). În UP Măgureni – UA 139 și 142) există plantații de Pinus 

strobus, Larix decidua și Picea excelsa (identificate de Stelian Radu în 1968-1970) 

provenite din lucrări de împădurire cu specii exotice (nordamericane) realizate de 

serviciul sivic maghiar în ultimul deceniu al sec XIX. (Quattro Design, 2011, Planul 
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Urbanistic Zonal și  Regulamentul Local de Urbanism pentru zona protejată Cetatea 

dacică Sarmizegetusa Regia, vol1. pag 34). Parcelele silvice din incinta și din jurul 

cetății, inventariate și evaluate ecologic prin programul PINMATRA, sunt considerate 

păduri virgine și cvasivirgine (UA 26B, 35C). Pădurile din cadrul zonei protejate 

extinse din jurul Sarmizegetusa Regia este cuprinsă în OS Grădiște, UP IV Cetate 

conform amenajamentul în vigoare al UP IV Cetate din Ocolul Silvic Grădiște din 

2015. 

2.7.2.  Pajiştile 
În cadrul PNGM-C sunt cuprinse în mai multe asociaţii, fiind răspândite în 

toate etajele de vegetaţie. Diversitatea pajiştilor este mare, dar pentru stabilirea cu 

exactitate a numărului şi tipurilor acestora sunt necesare studii pe întreaga suprafaţă 

a parcului. Compoziţia floristică şi valoarea economică a acestor pajişti este foarte 

diferită, în raport direct cu altitudinea, solul, expoziţia şi modul de folosire. Conform 

Planului de management PNGM-C (p. 56-57), ele se pot grupa în următoarele tipuri: 

a) Pajişti de Chrysopogon gryllus - sadină şi Danthonia provincialis, de pe dealurile 

înalte, pe versanţii sudici, moderat înclinaţi, pe soluri brune şi rendzine, soluri uscate, 

pe teritoriul satelor Fizeşti, Ponor, Ohaba Ponor şi Federi, folosite ca fâneţe de o 

singură coasă, păşunate primăvara şi toamna după recoltatul fânului.  

b) Pajişti de Agrostis tenuis - iarba vântului cu diverse specii mezofile, cu Festuca  

rubra - păiuşul roşu, caracteristice zonelor superioare a pădurilor de gorun şi zonei 

inferioare a pădurilor de fag. Sunt situate pe terenuri plane sau uşor înclinate din 

raza satelor din Platforma Luncani.  

c) Pajişti de Festuca rubra cu Agrostis tenuis, care ocupă cca. 70% din totalul 

pajiştilor din zona Parcului. Sunt de o bună calitate, cu o compoziţie floristică bogată 

în specii de valoare furajeră. Sunt folosite în totalitate ca fâneţe şi sunt cantonate pe 

soluri diferite şi variate, pe terenuri cu expoziţie nordică, nord-estică sau nord-

vestică. 

d) Pajişti de Festuca rubra cu Nardus stricta, folosite exclusiv ca păşuni. Ocupă 

suprafeţe mici şi care din cauza unui păşunat abuziv au tendinţa de degradare şi 

transformare în pajişti de Nardus stricta. Pe marginea apelor, precum şi prin mlaştini 

s-a instalat o vegetaţie intrazonală şi azonală, care ocupă adesea suprafeţe relativ 
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mici. Adesea de-a lungul malurilor râurilor montane unele specii prezintă efective 

considerabile, cum ar fi de exemplu Myricaria germanica, a cărei habitat necesită 

desemnarea de arii speciale de conservare, conform Anexei I a Directivei Habitate. 

2.7.3. Păşunile 
Acestea ocupă suprafeţe mai mici din PNGM-C, în jurul satelor şi la limita 

superioară a parcului, cea mai mare parte fiind ocupată de fâneţe, proprietate privată 

a locuitorilor ce au gospodării în satele de tip risipit cum sunt: Luncani, Alun, 

Prihodişte, Târsa, Cioclovina, Ponorici, Ursici, Federi şi satele mai mult sau mai puţin 

compacte ca: Fizeşti, Galaţi, Ohaba Ponor, care deţin întinse suprafeţe de fâneţe în 

afara perimetrului localităţii. 

2.8. Fauna 
 

Conform afirmațiilor din Planul de management, fauna din PNGM-C este 

foarte puţin studiată. Până în prezent studiul faunei nevertebratelor s-a rezumat în 

principal la studiul lepidopterelor, coleopterelor şi al ortopterelor; dintre vertebrate, 

reptilele, amfibienii şi chiropterele sunt grupurile cele mai cunoscute (Planul de 

management PNGM-C, p. 58). 

Din studii reiese prezența a numeroase lepidoptere (au fost înregistrate 114 

specii dintre cele 448 de specii identificate de Burnaz între anii 1990-1996 în zona 

carstică Ponorici-Cioclovina), coleoptere (trei specii se remarcă prin importanţa lor: 

Sophnochaeta dacica, specie endemică identificată în Peştera Tecuri, Duvaluis 

budai, specie rară identificată în Peştera Ponorici, şi Procerus gigas, cel mai mare 

gândac din România, identificat în Grădiştea Muncelului). Până în prezent în 

perimetrul parcului a fost identificate un număr de 18 specii de ortoptere.  

În ceea ce privește herpetofauna, în perimetrul parcului au fost identificate 9 

specii de amfibieni şi 11 specii de reptile. Toate speciile de amfibieni identificate 

sunt strict protejate. Dintre reptile, şarpele lui Esculap - Elaphe longissima este 

trecut pe lista roşie a reptilelor din Europa. Speciile Natrix natrix şi Lacerta sin. 

Zootoca vivipara nu sunt protejate de legislaţia românească, în schimb sunt listate în 

anexa III a Convenţiei de la Berna. 
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Păsările de pădure sunt reprezentate de: ciocănitoarea mare - Dendrocopos 

major, coţofana - Pica pica, gaiţa - Garrulus glandarius, presura galbenă – Emberiza 

citrinella, cucul - Cuculus canorus, corbul - Corvus corax, cucuveaua - Athene 

noctua şi mierla - Turdus merula. Mai sunt observabile privighetoarea, ciocănitoarea, 

alunarul, pițigoiul, cinteza, mătăsarul, sitarii. Din categoria răpitoarelor fac parte uliul 

porumbar - Accipiter nisus, acvila mică - Hieraaetus pennatus, şorecarul comun - 

Buteo buteo, vânturelul roşu - Falco tinnunculus, şoimul călător – Falco peregrinus. 

Vânturelul roşu, corbul şi cucuveaua sunt specii de interes naţional, strict protejate 

potrivit OUG nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

Fauna acvatică este reprezentată printr-un număr relativ mare de 

nevertebrate (ex. racul – Astacus torrentium) şi peşti: păstrăvul (Salmo trutta), 

păstrăvul indigen (Salmo trutta fario),  lipanul (Thymallus thymallus), cleanul 

(Leuciscus leuciscus), zglăvoaca (Cottus gobio), moioaga (Barbus meridionales 

petenyi), boişteanul (Phoxinus phoxinus) și nisiparnița (Sabanejenia romanica).  

Mamiferele carnivore existente în parc sunt reprezentate atât prin specii de 

talie mare, cum ar fi ursul brun - Ursus arctos, lupul - Canis lupus şi râsul – Lynx 

lynx, (strict protejate prin Directiva Habitate şi OUG 57/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare), precum şi pisica sălbatică - Felis silvestris. Alte specii de 

talie mică sunt vulpea - Vulpes vulpes și jderul - Martes martes. Speciile de erbivore 
copitate sunt reprezentate de cerbul carpatin - Cervus elaphus şi de căprior - 

Capreolus capreolus. Efective mari prezintă şi mistreţul - Sus scrofa, bursucul - 

Meles meles, veveriţa - Sciurus vulgaris. Dihorul - Mustela putorius, hermelina - 

Mustela erminea, şi vidra - Lutra lutra completează lista celor mai întâlnite mamifere 

din zonă. 

În peşterile din perimetrul parcului au fost identificate mai multe specii de 

lilieci, dintre care: liliacul mare de amurg - Nyctalus noctula, liliacul pitic - Pipistrellus 

pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Miniopterus schreibersii, Nyctalus noctula, Myotis 

blythii, Barbastella barbastellus, liliacul mare cu potcoavă – Rhinolophus 

ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, care necesită 

desemnarea de arii speciale de conservare, fapt impus atât de legislaţia europeană 

în domeniu, cât şi de cea românească (Planul de management PNGM-C, p. 61).  
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3. CADRUL ANTROPIC GENERAL 
 

Ansamblul Munților Orăștie a fost locuit din cele mai vechi timpuri, zona fiind 

astfel supusă presiunilor antropice. Primele semne de locuire (fosile umane, urme de 

vetre de foc, și unelte de cremene sau os), datând din paleolitic și eneolitic, sunt în 

general amplasate în peșteri (Bordul Mare, Cioclovina Uscată, Gaura Cocoșului) și 

în zonele înalte (Vârful Țâfla, Coasta Vacii). Descoperirile privind locuirea din 

perioada neolitică denotă o coborâre în văi a populației odată cu începuturile lucrării 

pământului, urme de așezări din această perioadă fiind descoperite în culoarele 

depresionare (Turdaș, Tărtăria, Petrești) 

Un moment important îl reprezintă cultura Coțofeni, ce marchează trecerea 

către epoca bronzului și atestă activitatea agrară, urme din această perioadă fiind 

găsite pe Vârful Țifla, la Sebeș (Râpa Roșie), Sebeșel (dealul Gorgan), Răchita (vf. 

Zapozii) etc. Epoca bronzului și epoca fierului, când s-a conturat formarea poporului 

și culturii geto-dace, sunt de asemenea bine reprezentate la Călan, Strei, Pianu de 

Jos, Sebeșel ș.a.). 

3.1. Cultura dacică 
Se pare că un prim centru al culturii dacice a existat în sudul Carpaților 

(Oltenia sau Muntenia de Vest - Argeș) sub domnia lui Dromichaites. Primele urme 

ale culturii dacice din zona transilvaniei datează probabil de la sfârșitul sec. III î.e.n. 

– începutul sec. II î.e.n. când este menționat regele Robobostes (C. Daicoviciu & H. 

Daicoviciu, 1960, p. 8). Din perioada La Tène  – a doua epocă a fierului (450 î.e.n. – 

106 e.n.) există o lungă serie de dovezi ce atestă existența locuirii și a unei civilizații 

importante în zonă. Această zonă se dezvoltă mai puternic începând cu sec. II î.e.n. 

și începutul sec. I. î.e.n.  

Perioada clasică a civilizației geto-dacice (începând cu sec.I î.e.n.) este 

marcată de formarea statului centralizat cu capitala la Sarmizegetusa Regia. Sunt 

construite fortificații folosind ziduri din piatră (preponderent calcar din cariera de la 

Măgura Călanului): Costești, Blidaru, Vârful lui Hulpe, Bănița, Luncani-Piatra Roșie și 

fortificația liniară de la Cioclovina-Ponorici (diferite estimări vorbesc despre cca. 70 

de astfel de fortificații). Sunt descoperite și o serie de așezări civile la Costești, Fața 
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Cetei, Fețele Albe, Sarmizegetusa Regia sau gospodării risipite la Rudele, Tâmpu și 

Meleia (ultimele fiind aparent legate de exploatarea fierului).  

Dezvoltarea culturii dacice în această regiune și stabilirea unui centru politic, 

economic și religios este determinată de mai mulți factori dintre care se numără 

prezența în abundență a minereului de fier5, condițiile climatice favorabile 

(temperaturi medii anuale mai mari), resursele de apă și lemn, dar și configurația 

generală a peisajului dominat de prezența culmilor domoale și prelungi ce asigurau 

atât condiții pentru dezvoltarea așezărilor dar și legăturile dintre acestea. Văile, ușor 

de controlat și apărat, făceau legătura cu Oltenia, Banatul și Transilvania, parte a 

teritoriului dac încă de la începutul perioadei clasice. Un alt argument este dat de 

prezența ipotetică în zonă a muntelui sfânt al dacilor – Kogaionon – identificat de unii 

autori fie cu Vf. Godeanu fie cu cel al Muncelului. Cert este că dezvoltarea întregii 

zone a Munților Orăștiei și a Sarmizegetusei ca oraș-capitală a statului dac este 

legată de unificarea triburilor dacice sub Burebista și de colaborarea cu Deceneu, 

marele preot care își avea reședința pe Kogaionon.  

3.2. Dezvoltarea așezărilor și locuirea 
Dezvoltarea așezărilor dacice în acest areal ocupat de păduri a presupus 

defrișarea masivă a teritoriului, atât pentru a permite modelarea terenului 

(amenajarea teraselor pe care se construia) cât și în vederea obținerii lemnului ce 

reprezenta materialul de construcții preponderent sau în vederea asigurării 

exploatării minereului de fier. Odată cu unificarea triburilor dacice începe o acțiune 

de fortificare a întregii zone, fiind construite o serie de cetăți și de turnuri ce însoțeau 

cetățile și Valea Grădiștii, amplasate astfel probabil în vederea controlării accesului 

către capitală. O serie de cercetători au avansat ipoteza conform căreia aceste 

fortificații dispuneau de un sistem de comunicare între ele (utilizând focuri pentru 

semnalizare) dar acest lucru pare improbabil dată fiind structurarea reliefului ce 

împiedică o legătură vizuală între ele. Era însă posibilă o astfel de comunicare printr-

un posibil „releu” amplasat pe Muncel sau Godeanu care puteau avea o comincare 

vizuală cu cetățile. 
                                            
5 Conform studiuli relizat de dr.geogr. Cristian Goran – în cadrul Planului Urbanistic Zonal și 
Regulamentul Local de Urbanism pentru zona protejată Cetatea dacică Sarmizegetusa Regia 
(comunele Orăștioara de Sus, Beriu și Boșorod, județul Hunedoara) elaborat de Quattro Design 
pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului în 2011 – Munții Șureanu reprezentau singurul 
loc cu minereu de fier cunoscut de daci, zăcămintele din Munții Poiana Ruscă fiind descoperite abia 
în perioada romană. 
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Relațiile vizual-teritoriale între așezările din arealul Munțiilor Orăștie 

3.2.1. Locuirea  
Conform studiilor realizate de Ioan Glodariu (1983) privind arhitectura dacilor, 

în zona Munțiilor Orăștiei era dominant prezența locuințelor de suprafață (spre 

deosebire de teritoriile sudice unde au fost descoperite preponderant urme de 

bordeie îngropate sau semi-îngropate). Din descoperirile făcute reiese faptul că 

locuințele de suprafață se încadrau în două tipuri majore: permanente și temporare / 

sezoniere.  

Locuințele sezoniere (conform majorității ipotezelor) din zona Grădiștei, nu 

foarte numeroase și amplasate răsfirat, erau legate probabil fie de activitățile de 

pășunat (similare sălașurilor care au funcționat de-a lungul timpului), fie de 

exploatarea minereului de fier în zone aflate la altitudini mari în care, teoretic, clima 

ar fi făcut dificilă locuirea permanentă (precum la Rudele, Tâmpu sau Meleia). Din 

punct de vedere planimetric nu se deosebeau de cele permanente. Pe de altă parte 

există incertitudini privind rolul acestor locuințe dat fiind că nu există dovezi ale 

creșterii animalelor în zonă sau ale exploatării fierului. Singurul indiciu al unei locuiri 

de tip diferit față de cel permanent fiind lipsa de etanșeizare a zidurilor cu argilă, 

ceea ce, conform I. Oltean (2007), nu exclude alte posibilități de izolare termică 

(țesături, piei).  
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Case dacice din zonele înalte. Sursa: Ioana Oltean, 2007, p.70 
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Locuințele permanente (cu una sau mai multe încăperi) aveau planimetrie 

diversă, putând fi rectangulare, circulare, poligonale. În zonele montane predominau 

locuințele construite pe temelie de piatră, stratul superficial de pământ nepermițând 

pilotarea parilor de lemn ce reprezentau structura principală a caselor. Cu toate 

acestea locuințele construite pe un schelet de lemn susținut de pari înfipți în pământ 

au fost semnalate și la Grădiștea Muncelului. Cele mai frecvente erau locuințele cu o 

încăpere circulară, când pereții erau din lut, și poligonală, în cazul construcțiilor din 

lemn. Construcțiile de tipul acesta au fost descoperite pe terasele a II-a si a V-a de 
la Sarmizegetusa (Glodariu, 1983, p.22). Evident, în zona Munților Orăștie, 

materialul predilect pentru construcția locuințelor a fost lemnul în combinație cu lutul 

și în mică măsură piatra (în general pentru fundații), perisabilitatea materialelor 

determinând de altfel dificultățile cercetării locuirii. 

 

 
Reconstituiri ale locuințelor dacice sursa: I. Glodariu, 1983 – anexe desenate 

 

Arheologii presupun că lumina naturală intra în casele dacilor prin ferestre 

mici, eventual acoperite cu membrană de animal, plăci de mică (precum cele câteva 

bucăţi de 8 x 6 cm descoperite în cisterna de la Sarmizegetusa) montate în cupru şi 

plumb, sau chiar sticlă (plăci de ca. 10 x 15 cm descoperite la Sarmizegetusa şi 

Costeşti). O altă sursă de lumină naturală erau, probabil, luminatoarele prevăzute în 

acoperiş, care foloseau şi la evacuarea fumului. Lumina artificială provenea de la 

focul din vetre, de la ceştile folosite ca opaiţe, cele cu trei torţi fiind suspendate, sau 

de la aşa-numitele sfeşnice (Eugen Iaroslavschi, 2006) 
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Locuințele cu două-trei încăperi ce aveau pereți din lemn așezați pe o bază 

de piatră, dimensiunile construcțiilor fiind în general mari, au fost descoperite în mai 

multe zone, două astfel de locuințe fiind descoperite și la Grădiștea Muncelului (pe 

plan rectangular). La Piatra Roșie a fost descoperită o locuință cu cinci camere. La 

Fețele Albe au fost descoperite urme de locuințe pe plan circular, cu încăperi 

concentrice, dintre care cea centrală, destinată locuirii, avea un plan absidal 

(planimetrie similară templului mare circular de la Sarmizegetusa Regia). Locuințe 

de mai mari dimensiuni (palate – Glodariu, 1983, p.25-26) au fost semnalate la 

Bănița sau Piatra Neamț-Bâtca, la Sarmizegetusa Regia locuințele cele mai mari 

dar și cu cel mai important inventar de artefacte găsite fiind grupate în apropierea 

cetății, fapt ce l-a determinat pe C. Daicoviciu să numească zona respectivă 

„cartierul aristocratic”. 

Din cercetările arheologice rezultă că, în zonele cu fortificații, locuințele erau 

grupate, fiind amplasate pe terase amenajate. Din săpăturile realizate la 

Sarmizegetusa Regia rezultă că gruparea locuințelor se făcea pe o serie de terase 

plane amenajate, formând adevărate cartiere amplasate la vest și la est de 

fortificație și de zona sacră. Așezarea civilă de la Sarmizegetusa nu este vizitabilă iar 

cercetările arheologice au dezvăluit doar o parte a teraselor locuibile. Terasele 

ocupate de locuire în cadrul ansmablului sunt greu lizibile în peisaj datorită prezenței 

pădurilor dense. Nu a fost analizat până acum modul de grupare al locuințelor sau 

modul de relaționare între acestea cu structura urbană (spațiul public?). 

  
Reconstituire terase locuire dacică (Popești-Novaci?). sursa: www.encicopedia-dacica.ro /  
Arie cercetată arheologic (2017) în zona cartierelor de vest la Sarmizegetusa - arhiva personală 
 

Dincolo de locuințele obișnuite Ioan Glodariu (1983, p.26-29) semnalează și 

existența unor locuințe-turn la Costești-Cetățuie, Costești-Blidaru, Tilișca și Breaza. 

Turnurile-locuință, cracteristice cetăților propriu-zise ar putea fi incluse în arhitectura 
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militară a dacilor. Turnurile-locuință din cadrul cetăților aveau probabil un dublu rol: 

aceea de a servi drept locuință comandanților și ca elemente defensive ale 

fortificațiilor respective. Sistemul de construcție este relativ unitar, precum și 

amplasarea lor în interiorul fortifocațiilor. Turnurile erau construite din piatră de 

calcar și cărămidă slab arsă. Sistemul de construcție al tuturor turnurilor-locuință 

este diferit de cel obișnuit în arhitectura civilă. Zidurile de piatră ridicate în aceeași 

manieră se întâlnesc aproape la toate cetățile dacice din Munții Orăștiei. Tehnica de 

construție a zidurilor a fost inspirată din tehnica elenistică din cetățile pontice (de 

unde este presupus că, după cucerirea acestora de către Burebista au fost aduși 

constructori greci și folosiți la construirea cetăților). Cercetările arheologilor au 

relevat că, în cazul trunurilor-locuință, pentru realizarea etajelor superioare s-au 

utilizat și cărămizile arse, după cum atestă descoperirile de la Costești și Piatra 

Roșie. Tot destul de rar erau întrebuințate și țiglele, descoperite pe câteva șantiere 

arheologice. 

În afară de locuințele propriu-zise, construcții auxiliare însoțeau în general 

locuirea, dintre acestea putând fi menționate gropile de provizii (în formă de găleată 

intoarsă sau de pară), hambarele, specifice mai ales zonei montane, și magaziile (de 

obicei ridicate din lemn, acoperite cu șindrilă și așezate pe blocuri de calcar). Astfel 

de construcții au fost descoperite, cu precădere, în zona Munților Orăștiei. Unele 

dintre ele, de mari dimensiuni, păstrau rezervele întregii comunități (unde cerealele 

erau aduse probabil în cantități mai mari din zona Văii Mureșului).  

Alte construcții anexe descoperite în zonele locuințelor sunt atelierele, în 

antichitatea dacică producerea obiectelor și ustensilelor necesare activității cotidiene 

realizându-se fie în cadrul gospodăriei (olărit, țesut, prelucrarea pieilor) fie de meșteri 

ce lucrau în ateliere specializate (prelucrarea fierului, bronzului, dulgheria). Astfel, la 

Sarmizegetusa Regia și în împrejurimi au fost descoperite ateliere de prelucrare a 

fierului și instrumente specifice. Așa cum menționează E.Iaroslavschi și R.Mateescu 

(în Neamțu et al., 2016), sunt elocvente situaţiile grupului de ateliere de pe 
terasele VIII şi VIII-A de la Sarmizegetusa Regia, respectiv de la Căprăreaţa, unde 

au fost semnalate unelte specifice atât fierarilor, cât şi orfevrilor. Obținerea unor 

obiecte din bronz este și ea o activitate atestată arheologic pentru aria Munților 

Orăștiei. Amintim aici identificarea urmelor unui astfel de atelier, în cartierul civil de 

vest al Sarmizegetusei Regia, cu un inventar bogat. 
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Nicolave descoperite la Sarmizegetusa Regia, Depozit cu obiecte din fier îngropat, cel mai probabil, la 
începutul secolului Iie.n. (după C. Daicoviciu et al.). Sursa: Eugen Iaroslavschi, Răzvan Mateescu (în 
Neamțu et al., 2016) 

 

3.2.2. Infrastructura  
Existența unor aglomerări urbane sau protourbane de asemenea dimensiuni 

(Sarmizegetusa se întinde pe 6 km) presupune dezvoltarea unor infrastructuri 

specifice. Dintre acestea, afirmă Ioan Glodariu (1983, p. 37), cisternele de apă, sunt 

cele mai frecvente, reprezentând amenajări simple, rudimentare, de tipul celor 

descoperite la Costești, Luncani, Popești și Tilișca. La Sarmizegetusa cisterna era 

săpată în roca de micașist și căptușită cu scânduri de zadă (Larix decidua).  

Apeductele (I. Glodariu, 1983, p.38-39), prezente doar în Munții Orăștiei, 

sunt construite din tuburi de lut ars prevăzute la unul dintre capete cu o îngustare și 

la celălalt cu o șănțuire interioară, menită să primească capătul îngust al tubului 

următor, tuburile fiind îmbinate cu lut. Canale propriu-zise, cioplite în piatră s-au 

descoperit la Căpâlna, Costești, Fețele Albe, cele mai multe fiind dezvelite la 

Sarmizegetusa Regia.  

Drumurile din Dacia au fost, în cea mai mare parte a lor, naturale, urmând 

fără amenajări speciale, firul apelor sau coamele. Adesea traseul drumurilor antice 

este perfect vizibil pe lungi porţiuni pînă în zilele noastre. Aşa este de pildă la 

Căpâlna, Costeşti şi Sarmizegetusa. Drumuri pietruite existau la Luncani—Piatra 

Roşie (pavat cu lespezi de calcar), care înlesnea accesul de la incinta exterioară 

spre intrarea în incinta a Il-a spre clădirea cu absidă (Glodariu, 1983, p.35) și la 

Sarmizegetusa Regia între cartierul civil de vest, fortificație și zona sacră.  
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Lucrările cele mai extinse de adaptare a terenului în erau reprezentate de 

amenajarea teraselor. Acestea reprezentau infrastructurile de bază pe care se 

ridicau clădirile de mai mari sau mai mici dimensiuni. Acestea erau de obicei zidite 

pe părțile laterale și spre deal, fiind deschise spre vale (de obicei către sud) dar 

există și terase simple, fără ziduri de sprijin (Piatra Neamţ-Bâtca Doamnei, Căpâlna, 

Costeşti, zona Grădiştii Muncelului – Feţele Albe, Faţa Cetei, Piatra Roşie, 

Sarmizegetusa). Terasele variau între 20-30 m lăţime și sute de metri. Nivelări de 

teren de proporţii variabile se întâlnesc peste tot în aşezările situate pe terenuri în 

pantă, dar amenajări de terase mari sunt cunoscute mai ales la Băniţa, Căpâlna, 

Costeşti, Craiva, Grădiştea Muncelului şi zona învecinată ei, Ocniţa, Piatra Neamţ -

Bâtca Doamnei, Tilişca (I. Glodariu, 1983, p. 35-36)  

3.2.3. Fortificațiile 
Conform cercetărilor asupra arhitecturii dacice realizate de I. Glodariu (1983) 

apariția fortificațiilor în spațiu geografic locuit de daco-geți este mult mai veche decât 

cea dea doua vârstă a fierului. Elementele principale ale fortificațiilor hallsstattiene 

constau fie din valuri de pământ, fie din valuri de pământ cu miez de piatră, mai rar 

ziduri, aproape întotdeauna șanțuri în combinație cu valuri. Elementele componente 

ale fortificațiilor sunt tradiționale cu rare excepții (zidul de lemn și pământ, zidul de 

piatră), dar și acestea din urmă niciodată singure, ci în combinație cu șanțurile 

și valurile.  

Așa cum s-a menționat anterior, fortificațiile construite din piatră (murus 

dacicus) din zona Munțiilor Orăștie au fost realizate începând cu sec. I î.e.n. 

În ariile fortificate s-au descoperit de obicei două-trei edificii mai prețioase, urme de 

barăci și alte amenajări gospodărești. Altele au pe platourile superioare, turnuri-

locuință în jurul cărora uneori se găsesc turnurile de veghe. Proviziile se păstrau în 

magazii de lemn, dar s-au găsit și construcții din piatră destinate aceluiași scop. 

Descoperirea uneltelor presupune și funcționarea unor ateliere. În afară de 

fortificațiile ocupate și locuite permanent s-au descoperit și o serie de fortificații de 

refugiu, cu caracter temporar destul de numeroase. Acestea se reduc la urmele unor 

barăci de lemn, adesea nelipite cu lut. Fac parte din această categorie fortificațiile de 

la Piatra Neamț-Bâtca Doamnei, Polovragi-Crucea lui Ursache, Ardeu, Grădiștea 

Muncelului – Dealul Grădiștii, Odorhei, Racu, Sărățel, Zetea, Clit, Marca, Șoimi, 

Șușturogi. Pe de altă parte, în cazurile locuirii permanente aceasta nu avea loc în 
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interioriul fortificațiilor ci în jurul lor, C. Daicoviciu și H. Daicoviciu (1960) lansând 

ipoteza utilizării fortificațiilor doar pentru uz militar sau refugiu, acest fapt punând sub 

semnul întrebării comparațiile cu oppidumurile celtice frecvent utilizată în cadrul 

analizelor. Ipoteza este susținută și de A.S. Stefan care consideră Sarmizegetusa 

Regia ca fiind un oraș de hellenistic (2001). 

3.3. Evoluția locuirii după retragerea romană și locuirea actuală 
Din feudalism au ramăs numeroase vestigii, reprezentate prin ruinele unor 

cetăți și turnuri de pază (Sibișel, Crivadia) sau lăcașe de cult. În acestă perioadă, 

conform studiului istoric realizat de Irina Popescu-Criveanu și Sergiu Iosipescu  în 

cadrul Planului Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism pentru zona 

protejată Cetatea dacică Sarmizegetusa Regia – Quattro Design – teritoriul ce face 

subiectul studiului reprezintă un teritoriu prins între zona de expansiune a domeniilor 

nobiliare transilvănene și ce a cnezatelor românești de pe valea Grădiștei și a 

Luncanilor (cnezatul Streisângeorgiului), Valea Mureșului fiind ocupată de 

comunitățile maghiare sedentarizate. Localitățile dezvoltate în perioada feudală erau 

grupate preponderent spre Valea Mureșului, inclusiv de-a lungul Văii Orăștiei.  

Pe lângă vechimea așezărilor se remarcă continuitatea lor pe aceeași vatră, 

fapt atestat de documente istorice și de toponime precum, „ohaba” (Ohaba Ponor, 

Ohaba de sub Piatră, Ohaba Streiului - moșie ereditară, inalienabilă, scutită de 

impozite și prestații / imunitate boierească și mănăstirească în evul mediu în Țara 

Românească), fapt ce  atestă o situație privilegiată probabil perpetuată din 

prefeudalism.  

Mai aproape de zona studiată, pe valea râului Orăștie, găsim marcate în 

cadrul ridicării topografice Josephine, realizată între 1769-1773, satele Bucium 

(atestat la 1439/1444 ca possessio Bwchyn / Bwthyn), Orăștioara de Sus sau 

Orăștia Mică (atestată la 1444 ca possesio Waraswyze – Apa Orașului), Ludeștii de 

Jos (atestat la 1439 ca possessio Lwthesth) și Costești (atestat la 1444 sub numele 

de Kozthesd). Ludeștii de sus apar în ridicarea Josephină ca o grupare de case sub 

numele Walachische Hutten ceea ce sugerează o grupare de gospodării locuite de 

români, în timp ce Costești Deal (sau Stânișoara) apare ca o grupare de case fără 

nume de-a lungul Văii Stânișoara) așa cum apare și o grupare de case pe Valea 

Blojului.  
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Detaliu ridicarea Josephină (1769-1773) cu localitățile Bucium, Orăștioara de Sus, Ludeștii de Jos, 
Costești, Ludeștii de Sus în formare – foaia 216 
 

Detaliu ridicarea Josephină (1769-1773) cu marcarea viitoare Grădiști de Munte – foaia 233 
 

În zona montană a Văii Grădiștei nu apar localități, aria fiind considerată 

nelocuită în planurile realizate cu ocazia ridicării topografice Josephine, pe actualul 

loc al Grădiștei de Munte existând semnalat un loc – Kretistje (cu magazin (?) – 

probabil activitate legată de exploatarea minieră din zonă), în amonte, la intersecția 

Văii Godeanului cu Valea Albă (în plan Grădiștei) apărând o notație S(?)agmülle. 

Este marcată și Culmea Grădiștei. Ridicarea Josephină reprezintă prima atestare a 

Grădiștei de Munte.  
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În prezent se remarcă o densitate mare a așezărilor permanente, grupate în 

cadrul a trei comune: Boșorod (cu satele Alunu, Ursici, Târsa, Cioclovina și Luncani), 

Orăștioara de Sus (cu Costești Deal, Ludeștii de Sus și Grădiștea de Munte) și Pui 

(cu Fizești, Federi, Ohaba Ponor și Ponor). La Luncani, în urma împărțirii 

administrative din 1956 cătunele sale (Alunu, Cioclovina, Ursici, Târsa și Prihodiște) 

au fost declarate sate. Cu toate dovezile certe ale populării din cele mai vechi 

timpuri, Grădiștea de Munte nu poate fi identificată în documente istorice decât mai 

târziu. Ea s-a conturat ca unitate independentă la împărțirea administrativă din 1956. 

În aceeași situație de încorporare administrativă s-au găsit până în anul 1956 și 

celelalte două așezări risipite: Costești Deal, înglobat satului Costești, și Ludeștii de 

Sus, înglobat localității Ludeștii de Jos. Așezările de pe Platforma Luncanilor sunt 

amplasate fie pe culmi domoale – Târsa, Ursici, Prihodiște, Alunu, cătunul de la 

Piatra Roșie, Cioclovina, Costești Deal, Ludeștii de Sus și o parte a satului Grădiștea 

de Munte – fie în cadrul unor văi – Luncani, pe valea omonimă, și un nucleu al 

satului Grădiștea de Munte amplasat pe Valea Grădiștei. Majoritatea așezărilor sunt 

distribuite de la 500 m până la 900-950 m altitudine, excepție făcând doar satele 

Costești Deal și Ludeștii de Sus, care urcă până la 1100 m. Sălașele, grajdurile, 

fânarele și colibe utilizate numai pe timpul verii sunt prezente până la 1250 m 

altitudine. Caracteristicile restrictive ale reliefului au făcut ca în prezent toate satele 

din regiunea studiată să dispună de un număr redus de locuitori, acestea fiind 

grupate pe trei categorii: foarte mici (sub 100 loc.), mici inferioare (100-250 loc.) și 

mici superioare (250-500 loc.). (https://ro.wikipedia.org/wiki/Platforma_Luncanilor).  

Localitățile din zonă au drept urmare o structură relativ răsfirată ce se poate 

împărți în două  tipologii majore cu o subtipologie ce se referă la amplasarea în 

funcție de altitudine mai mult decât la structura așezării:  

- așezările răsfirate pe culmi (în terminologia locală - delureni), cu gospodării 

răzlețe situate fiecare în mijlocul propriei moşii agricole sau grupate în 

crânguri de case (grupuri de 5-6 gospodării aparţinând de obicei familiilor 

înrudite), orientate spre versanții însoriți (Ludeștii de Sus, Costești-Deal, 

Măgureni, Prihodiște, Târsa, Piciorul Muncelului). Satele de munte, amplasate 

la mai mult de 500 m, precum Grădiștea Muncelului sunt numite în 

terminologia locală mărgineni;  
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- așezările amplasate de-a lungul văilor (numite râureni – Orăștioara de Sus, 

Bucium, Costești, Ludeștii de Jos, Ocolișul Mic) sunt legate de drumurile 

deschise de văi și au o structură mai adunată decât delurenii.  

Localitatea Costești cu structură adunată dar prezentând grupări de case distincte răsfirate de-a 
lungul drumului  
 

În ceea ce priveşte modul de organizare al construcţiilor, acesta este încă 

specific, ”momârlanilor”, casa fiind amplasată în mijlocul proprietăţii sau la limita 

dintre mai multe proprietăţi, în cazul în care gospodăriile sunt grupate în mici 

crânguri. Gospodăriile cu curte închisă şi întărită, cu ocol întărit, sunt întâlnite 

frecvent, ele devenind mici fortăreţe de lemn – material oferit din abundenţă de 

pădurile din apropiere – pe alocuri cu piatră şi cărămizi. Evoluţia numărului de 

gospodării este în strânsă legătură cu dinamica populaţiei. Materialul folosit cel mai 

des în construcţie este lemnul, grajdurile şi aşezările temporare fiind şi astăzi 

construite în totalitate din lemn. În cazul caselor noi, cărămida a devenit materialul 

cel mai des folosit (Planul de management PNGM-C, p.76). 
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Imagine din Târsa. Sursa: http://zhd.ro 
 

Pe lângă așezările permanente, în zona Munților Orăștie au existat așezări 

temporare, legate de diferite activități economice (adunarea și păstrarea fânului, 

pășunatul animalelor). Astfel, unele sate de culme, cu case răzlețite pe platouri sau 

amplasate pe versanți, au rezultat din permanentizarea locuirii sălașelor. O parte din 

stâne și sălașe se mențin încă dar activitatea lor este mult restrânsă. Majoritatea se 

găsesc pe culmile din partea centrală a muntelui, la limita superioară a pădurii (în 

general, la peste 1500 m). Există însă și stâne situate în pajiști secundare, pe locul 

pădurilor de rășinoase sau de fag. 

Localitățile cunosc în prezent un fenomen de depopulare, uneori masivă 

(Măgureni), datorată în mare măsură dispariției sau limitării drastice a ocupațiilor 

industriale sau tradiționale, aceste limitări fiind strâns legate de regimul de protecție 

a ariei naturale protejate (regimul forestier și regimul pășunatului).  

Evoluţia populaţiei în aceste zone a fost fluctuantă de-a lungul timpului, astfel, 

dacă la începutul secolului populaţia comunei Boşorod se ridica la 1491 locuitori, 

după Primul Război Mondial a scăzut la 1357. Odată cu creşterea nivelului de trai, 

populaţia comunei Boşorod a crescut până la 3368 locuitori în anul 1966. După 



49 
 

acest maxim, populaţia este într-o continuă scădere. Cea mai mare reducere se 

produce în perioada 1966 – 1992, fiind determinată de exodul populaţiei către 

oraşele din apropiere. În perioada 1992 – 2000 populaţia a înregistrat o scădere 

numerică uşoară, în principal ca urmare a scăderii natalităţii. În anul 2001 populaţia 

comunei a crescut cu aproximativ 22 persoane faţă de 2000 aceasta fiind rezultatul 

migrării urban-rurale. Analiza structurii populaţiei pe grupe de vârstă arată că în anul 

1966 se observă o întinerire a populaţiei, ponderea grupei de vârstă 0-19 ani fiind 

net superioară celei de peste 60 ani. În anul 1992 se înregistrează o îmbătrânire a 

populaţiei, efect al evoluţiei natalităţii şi mortalităţii, precum şi al migraţiei către zona 

urbană (Planul de management PNGM-C, p.75). 

Dispariția sau restrângerea drastică a ocupațiilor din zonă determină o 

modificare puternică a peisajului, în ciuda faptului că valoarea acestuia a determinat 

instituirea protecției zonei. Necorelarea tipurilor de protecție a diferitelor valori 

naturale și culturale a dus în timp la degradarea zonei precum și la apariția unor 

conflicte instituționale și administrative cu privire la valorile protejate și la obiectivele 

protecției. 

3.4. Aspecte culturale şi etnografice 
Conform Planului de management PNGM-C (p.80-82) în zona munților 

Orăștie mai sunt încă active o serie de obiceiuri tradiționale dintre care sunt 

menționate: 

Căluşerul 

În zona PNGM-C se mai păstrează şi în zilele noastre „căluşul” sau „căluşerul”, un 

obicei care face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO. Acest obicei ancestral îşi 

are originea în antichitate şi are la bază cultul Soarelui, asociat cu cel al fertilităţii. 

Căluşerul hunedorean, specific satelor aparţinând comunelor Boşorod, Orăştioara de 

Sus, şi Baru, este practicat numai la Crăciun. Alte obiceiuri de iarnă din zonă sunt: 

„Țurca”, „Irozii” şi „Cerbul”. 

Nedeile 

Se desfăşoară în sat sau pe vârful muntelui şi reprezintă alte sărbători specifice 

acestui spaţiu, legate, în majoritatea cazurilor, de hramul bisericii din fiecare sat, sau 

de Paşti la Luncani Vale şi Târsa, Sfântul Ilie, la Federi - Dealul Murgoiului sau de 
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Sfântul Petru la Porumbeii Mari. Cele mai interesante au fost însă nedeile de pe 

înălţimi, un fel de mari sărbători şi petreceri cu cântec din fluier şi joc pe poienile 

montane, cu o participare largă din mai multe sate. Cele mai cunoscute erau de pe 

Munţii Jigorul Mare, Vârful Porumbeii Mici, Vârful Steaua, Vârful Rotunda de la 

Poiana Omului, însoţite de jocuri şi tradiţionalul balmoş. Aceste nedei nu mai au 

strălucirea de altădată sau au fost întrerupte, dar ar putea fi revitalizate, ca repere 

turistice de perspectivă. 

Legat de păstorit 

Un alt moment cu profunde semnificaţii în viaţa comunităţilor îl reprezintă obiceiul 

„măsuratul oilor”, adevărate sărbători locale, la care participă şi turiştii. Plecarea oilor 

la munte şi măsuratul oilor au loc între 1-8 iunie, respectiv la reîntoarcerea lor pe 29 

august. Tot în legătură cu păstoritul sunt şi grupele de flueraşi din Grădiştea de 

Munte, Costeşti Deal, Platforma Luncanilor, Ohaba Ponor, Federi şi Petros. 

Folclorul muzical şi coregrafic 

Acesta e reprezentat de „învârtită”, „bătută” şi „hora luncănească”. 

3.5. Activitățile economice 
 Din punct de vedere al activităţii populaţiei, pe lângă numărul salariaţilor, un 

element deosebit de important în definirea profilului economic, este tipul funcţional al 

aşezărilor. În anul 1966 ponderea cea mai mare din totalul populaţiei active îl deţinea 

populaţia care lucra în agricultură 70,1%, urmată de populaţia ocupată în industrie 

18,6% şi servicii 11,2%. Această ordine este păstrată şi în anul 1992, însă cu 

reducerea numărului de persoane ocupate în agricultură, cauză a exodului rural 

către oraşe. Urmărind ponderea populaţiei inactive se observă că dacă aceasta 

reprezenta în anul 1966 – 31,1%, în anul 1992 reprezenta – 49,2%, datorită 

procesului de îmbătrânire (Planul de management, PNGM-C, p.75-76). 

Principala activitate a fost creșterea animalelor, ocupație ce a determinat 

apariția locuințelor temporare la înălțimi mari. Păstoritul pendulator era și este încă 

practicat, la scară mult redusă, la stânele aflate în munţii din apropiere. Începând cu 

luna mai, familiile aparţinând unor grupuri de case aflate în relativă apropiere, îşi 

adună vitele şi oile, trimiţându-le la cea mai apropiată stână aflată la o zi sau două 

de mers. Din arhivele punctelor de vamă din prima jumătate a secolului al XIX-lea 

rezultă că locuitorii satelor  Sebeșel, Săsciori, Căpâlna, Răchita, Ludești, Boșorod, 
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Subcetate, Ponor, Livadia treceau cu turmele în Țara Românească ajungând până la 

Dunare, iar oierii de la Sebeș, Sugag, Pianu ajungeau până în Dobrogea 

(http://www.rasfoiesc.com/educatie/geografie/Muntii-Sureanu13.php). Pășunatul este 

în prezent afectat de regimul pășunatului și de regimul silvic din zonă, fapt ce 

determină și restrângerea economiei locale și a locuirii dar și o modificare drastică a 

peisajului, raportul teritorial dintre păduri și pășuni glisând în favoarea celor dintâi. 

Deși în cadrul Peisajelor protejate (categoria V IUCN) managementul tradițonal al 

terenurilor (păstoritul reprezentând o astfel de metodă) este permis, pășunatul este 

restrâns masiv prin Planul de management PNGM-C, fapt ce a determinat și o 

scădere a economiei în zonă. 

Activitatea agricolă, deosebit de intensă la marginea spațiului montan, a 

pătruns și în interiorul acestuia, până la altitudini de 800-1000m, cu plante adaptabile 

la temperaturi scăzute (cartof, porumb, secară,unele zarzavaturi), fiind o zonă tipică 

și pentru livezi. Deși importanța agriculturii în zonă a fost foarte mare de-a lungul 

timpului, reprezentând una dintre ocupațiile de bază, acesta s-a restrâns în ultimii ani 

și s-a rezumat la o agricultură de subzistență. Nu există o plotică de încurajare a 

agriculturii tradiționale, dar se menționează în Planul de management PNGM-C 

încurajarea produselor tradiționale rezultate din activitatea agricolă! 

Activitatea industrială s-a dezvoltat la bordura masivului montan, în 

așezările din depresiuni, pe baza materiilor prime locale. Astfel au existat unități 

metalurgice și cocsochimice la Călan, intreprinderile mecanice de la Cugir, Orăștie și 

Petroșani, intreprinderile de prelucrare a lemnului de la Sebeș, Orăștie, Hațeg, 

intreprinderile de prelucrare a pieilor și de confecții de blănuri de la Orăștie și Sebeș, 

fabricile industriei alimentare de la Orăștie și Hațeg. Industria extractivă era masiv 

reprezentată de intreprinderile miniere pentru extragerea cărbunelui (Petrila și 

Lonea), pentru exploatarea bauxitei (Ohaba Ponor), pentru exploatarea argilei 

refractare și calcarului (Bănița) sau balastiere (Bretea). În ultimii ani toate aceste 

activități industriale s-au restrâns masiv sau și-au sistat complet activitățile, fapt ce a 

determinat în siaj exodul populației din zonă și recentrarea activităților pe agricultura 

de subzistență. O altă ocupație importantă ce a dispărut a fost exploatarea lemnului, 

aceasta fiind interzisă odată cu declararea zonei ca arie naturală protejată.  
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Turismul nu este o activtate nou în zona Munților Orăștie / Șureanu deși 

dotările turistice cuprinzând o serie de hoteluri (Şura şi Jora din Orăşti), pensiuni (în 

special în Orăştie, zona Costeşti, Baru Mare, Pui şi Băniţa), popasuri și cabane. Ele 

sunt relativ numeroase, diversificate și satisfăcătoare pentru circulația turistică de la 

bordura masivului, dar sunt insuficiente pentru turismul montan de creastă. Absența 

cabanelor turistice la înălțime este suplinită, într-o oarecare masură, de prezența 

cabanelor silvice. În interiorul și la marginea munților funcționau și tabere de pionieri, 

cum sunt cele de la Sibișel, Căpâlna sau Costești, dintre care doar cea de la 

Costești mai funcționează ca tabără școlară.  

Tabăra de la Costești 

Deși zona este una extrem de atractivă atât din punct de vedere al naturii cât 

și a patrimoniului cultural turismul nu reprezintă încă un factor economic capabil să 

stabilizeze populația în zonă sau să genereze creștere economică la nivelul întregii 

comunități locale. Un impediment în dezvoltarea turistică este cel al infrastructurii 

dedicate vizitării, de la unități de cazare, campinguri amenajate, muzee locale care 

să ofere o interpretare coerentă și interesantă valorilor din zonă, ghizilor dedicați 

care să sprijine efortul de interpretare, la infrastrucutra care să asigure accesul în 

zonă și deplasarea în interiorul ei într-un mod neinvaziv. 

Pe de altă parte, dezvoltarea turismului în zonă are un impact negativ atât din 

punct de vedere al presiunii antropice asupra ariilor naturale precum și a siturilor 

arheologice ce nu fac față numărului mare de vizitatori (cf. datelor statistice ale 
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Consiliului Judeţean Hunedoara aproape 70.000 de turişti au vizitat anul trecut 

cetatea dacică Sarmizegetusa Regia, numărul fiind mai mare cu 16% comparativ cu 

anul 2016 - https://www.pressalert.ro/2018/01/cetatea-dacica-sarmizegetusa-regia-

magnet-pentru-turisti-numarul-vizitatorilor-creste-de-la-la/) cât și din punct de vedere 

al dezvoltării urbane. În vederea reducerii presiunii antropice asupra întregii zone 

protejate și cu precădere asupra siturilor arheologice este necesară diversificarea 

tipurilor de turism în zonă. Conform planului de management PNGM-C (p. 96), 

activităţile turistice se axează în general pe vizitarea cetăţilor dacice şi a peşterilor. 

Se practică de asemenea şi turismul de week-end sau cel de concediu / vacanţă, cu 

camparea pe văile pitoreşti din parc, Valea Grădiştei, Valea Streiului, ocazie în care 

se înregistrează apariţia vetrelor de foc, a resturilor menajere, deranjarea animalelor 

sălbatice, prin utilizarea aparatelor audio la un nivel sonor ridicat şi alte forme de 

impact nedorit. 

În acest sens administrația PNGM-C a identificat următoarele tipuri de turism 

(Planul de management PNGM-C, p.83), existente sau posibil de dezvoltat într-un 

viitor apropiat: 

a) Turism de tranzit - DN 66 Haţeg – Petroşani; 

b) Turism cultural - Sarmizegetusa Regia, Costeşti - Cetăţuia, Blidaru, Piatra Roşie, 

Feţele Albe, Băniţa, biserici, obiceiuri, tradiţii şi altele asemenea; 

c) Turism pentru observarea vieţii sălbatice; 

d) Turism speologic practicat cu precădere de membri ai cluburilor de speologie în 

peşterile vizitabile; 

e) Turism ştiinţific - de explorare: geologică şi paleontologică, arheologică şi altele 

asemenea; 

f) Agroturism foarte puţin dezvoltat în prezent, întrucât în zonă sunt numai câteva 

pensiuni; 

g) Ecoturism; 

h) Cicloturism; 

i) Schi de tură; 

j) Alpinism. 
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Dintre ofertele actuale nu este menționat decât turismul montan pe drumuri / 

trasee amenajate și semnalizate. Rețeaua de drumuri turistice și poteci este relativ 

densă, drumurile forestiere construite de-a lungul principalelor văi ușurând 

pătrunderea spre centrul zonei și scurtând timpul necesar pentru a ajunge la 

obiectivele alese. În general, potecile sunt bine conturate, mai ales pe versanți. 

Marcajele prezintă neuniformități și neconcordanțe cu normativele în vigoare: uneori 

semnele sunt prea rare sau plasate în locuri greu vizibile, stâlpii metalici pe platouri 

cu pajiști lipsesc sau sunt foarte rari, lipsesc sau sunt foarte degradate săgețile 

indicatoare la intersecțiile de poteci sau la schimbările de direcție 

(http://www.rasfoiesc.com/ educatie/geografie/Muntii-Sureanu13.php) 

Felul 
traseului Denumire traseu Durată Dificultate Administrator Amplasare Marcaj 

Traseu 
turistic 
magistral 

Baru - Valea Streiului - Vf. Lola - 
Vf. Bulzu - Vf. Porumbelu Mare 7¼ h Mediu Consiliul Judeţean 

Hunedoara 
Munţii 
Şureanu 

Bandă 
roşie 

 

Traseu 
turistic 
magistral 

Costeşti - Cetatea Blidaru - 
Leurdana - Tîrsa - Poiana Omului - 
Vf. Rudii - Culmea Meleia - Vf. 
Tîmpu - Şaua Steaua Mare - Vf. 
Godeanu 

14-15 h Mediu Consiliul Judeţean 
Hunedoara 

Munţii 
Şureanu 

Bandă 
albastră 

 

Traseu 
turistic 
magistral 

Ohaba Ponor - Cheile Şura Mare - 
Peştera Ponorici - Peştera 
Cioclovina - Luncani - Boșorod 

7 h Mic Consiliul Judeţean 
Hunedoara 

Munţii 
Şureanu 

Bandă 
roşie 

 

Traseu 
turistic 
secundar 

Podul Gerosu - Dealul Muncelului - 
Cetatea Feţele Albe - Valea Albă 3 h Mediu Consiliul Judeţean 

Hunedoara 
Munţii 
Şureanu 

Triunghi 
albastru 

 

Traseu de 
legătură 

Costeşti - Valea Grădiştei - Dealul 
Grădiştei - Cetatea Sarmizegetusa 
Regia - Muncel - Vf. Godeanu 

10 h Mediu Consiliul Judeţean 
Hunedoara 

Munţii 
Şureanu 

Cruce 
roşie 

 

Traseu 
turistic 
secundar 

Grădiștea de Munte-Prihodiște-
Poiana Omului-Cetatea Piatra 
Roșie-Valea Roșia-Cioclovina-
Peștera Cioclovina 

7 h Mediu Consiliul Judeţean 
Hunedoara 

Munţii 
Şureanu 

Triunghi 
roșu 

 

Traseu 
tematic 

"Aurul verde din Parcul Natural 
Gradistea Muncelului Cioclovina"  1¼ h Mic 

Administrația Parcului 
Natural Grădiștea 
Muncelului-Cioclovina 

Munţii 
Şureanu 

Brad 
galben 

 
Trasee turistice. Sursa: http://www.gradiste.ro/trasee.html 

 

 

 

http://www.gradiste.ro/trasee.html
http://www.gradiste.ro/trasee.html
http://www.gradiste.ro/trasee.html
http://www.gradiste.ro/trasee.html
http://www.gradiste.ro/trasee.html
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De asemenea, deși un parc natural ar trebui să dispună de facilități adecvate, 

nu există încă în zonă dotări educative și de cercetare sau cele care există (cabana 

arheologilor de ex.) sunt total neadecvate. Cu toate aceste nu sunt prevăzute astfel 

de facilități în viitorul apropiat. 

 

    
Cabana arheologilor și „infrastructura” aferentă 

 

O altă problemă legată de dezvoltarea turismului în zonă este generată de 

modul în care sunt construite sau amenajate noile facilități turistice. Multe dintre noile 

untiăți de cazare private sau de amenajări aferente nu respectă caracterul locului și 

distrug peisajul. Noile intervenții, realizate în absența oricăror regulamente de 

urbanism specifice devin distructive și scad atractivitatea zonei în general. 

Regulementele de urbanism nu tebuie doar să limiteze gabaritul noilor construcții 

(POT / CUT) dar trebuie să stabilească clar interdicții și permisivități privind modul de 

construcție (materile, tipologie, stil) precum și să dea reguli clar de inserție în peisaj, 

în concordanță cu specificul zonei.  



56 
 

 
Noi dotări turistice în Grădiștea Muncelului (Poapasul Dacilor) și semnalizarea traseelor 

 

Nu numai dotările turistice au un impact negativ dar și o altă serie de 

construcții neavenite distrug peisajul natural și cultural, acest fapt fiind datorat lipsei 

oricărui control privind modul de inserție al construcțiilor în cadrul urban sau natural 

și nerespectarea legii  și a regulamentelor locale de urbanism. Aceste intervenții sunt 

extrem de agresive în peisaj și duc în timp la pierderea valorilor zonei (a se vedea 

cazul Văii Izei) și, în consecință, la diminuarea atractivității astfel încât turismul se va 

diminua drastic înainte de a se fi dezvoltat. 

 
Schitul "Sfinții Români" - Grădiștea de Munte. Sursa: http://www.poartasprecer.ro / Locuință privată 

 

Planul de management PNGM-C (p.96-99) identifică, în cadrul evaluării 

pentru turism următoarele aspecte pozitive și negative: 

Puncte tari: 
a) Existenţa monumentelor istorice de valoare naţională şi internaţională, incluse în 

patrimoniul UNESCO: “Inima civilizaţiei dacice”- Sarmizegetusa Regia - cetatea de 

scaun a regilor daci, înconjurată de cetăţile Costeşti, Blidaru, Feţele Albe, Vârful lui 

Hulpe, Piatra Roşie şi Băniţa; 
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b) Prezenţa unor fenomene carstice complexe, a unor peşteri cu ridicată valoare 

speologică din clasa A şi B; 

c) Prezenţa unei faune bogate, reprezentată de carnivore mari, urşi, lupi şi râşi, 

cerbul carpatin şi căpriorul, pisică sălbatică, bursuc şi de alte specii, care pot 

satisface cerinţele observatorilor de viaţă sălbatică; 

d) Existenţa unei vegetaţii forestiere valoroase, a pajiştilor şi păşunilor naturale, dar 

şi a formelor de agricultură arhaică, ceea ce conferă o valoare deosebită peisajelor; 

e) Prezenţa unor trasee turistice marcate, care duc aproape la toate obiectivele 

turistice principale; 

f) Existenţa unei reţele de drumuri comunale şi forestiere; 

Puncte slabe: 
a) Reticenţa anumitor autorităţi a administraţiei publice locale cu privire la importanţa 

acestei arii protejate, din toate punctele de vedere: economic, turistic, ecologic şi 

altele asemenea; 

b) Nivelul de trai scăzut al comunităţilor locale şi fărâmiţarea exploatărilor agricole, 

ceea ce face ca accesarea fondurilor europene pentru agricultură să fie redusă; 

c) Infrastructura generală insuficientă: gestionarea deşeurilor, lipsa serviciilor, 

inclusiv a comunicaţiilor; 

d) Infrastructura turistică insuficient dezvoltată; 

e) Inexistenţa punctelor amenajate pentru observarea vieţii sălbatice; 

f) Lipsa centrelor şi a punctelor de informare; 

g) Lipsa unor măsuri coerente pentru conservarea monumentelor istorice. 

Oportunităţi: 
a) Activităţile tradiţionale, cositul, pregătirea mangalului, păstoritul, pot constitui un 

adevărat spectacol pentru cei care vor să se îndepărteze de larma oraşelor şi să se 

întoarcă la natură; în apropierea parcului, la Ludeşti porumbul se macină la o moară 

veche de peste 200 de ani; 

b) Obţinerea de venituri din ecoturism; 

c) Creşterea vânzărilor produselor naturale, caş, miere şi altele asemenea, prin 

etichetarea lor cu Natura 2000; 

d) Valorificarea obiceiurilor, meşteşugurilor, activităţilor şi a produselor tradiţionale, 

care să reducă migraţia tinerilor localnici spre oraş, prin crearea de locuri de muncă, 

pornirea propriei afaceri şi altele asemenea; 
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e) Amenajarea unor centre şi puncte de informare, cu ajutorul autorităţilor şi 

comunităţilor locale; 

f) Amplasarea unor puncte de observare a vieţii sălbatice, numai în colaborare cu 

administratorii fondurilor de vânătoare; 

g) Învecinarea cu Parcul Naţional Retezat, cel mai vechi parc din România, cu 

Geoparcul Dinozaurilor - Ţara Haţegului şi cu alte situri de interes comunitar poate 

duce la crearea unor pachete turistice comune de o mare diversitate; 

h) Festivalul de la Costeşti, care are o tradiţie de câteva zeci de ani în zonă. 

Ameninţări: 
a) Lipsa fondurilor pentru conservarea patrimoniului istoric, ceea ce poate duce rapid 

la degradarea monumentelor; 

b) Retrocedarea fondului forestier către populaţia locală, care nu este pregătită să 

gestioneze durabil o asemenea resursă; 

c) Tendinţele de dezvoltare a unor activităţi economice cu impact negativ asupra 

mediului; 

d) Lipsa implicării autorităţilor competente în conservarea tradiţiilor poate duce la 

dispariţia multor obiceiuri de care îşi mai aduc aminte numai câţiva bătrâni; 

 
Beneficiile directe pe care vizitatorii le pot aduce zonei: 

a) beneficii pentru comunităţile locale prin dezvoltarea ecoturismului; 

b) încurajarea unor investiţii cum ar fi construirea de cabane, pensiuni şi hoteluri în 

zona parcului. 

 

Conflictele actuale / posibile pot apărea între: 

a) unele activităţi ale vizitatorilor şi conservarea biodiversităţii, cauza principală a 

conflictelor fiind poluarea apelor şi a mediului în general, cu deşeuri, vetre de foc, 

spălare maşini şi altele asemenea; 

b) braconajul cinegetic şi / sau piscicol prin reducerea efectivelor faunei sălbatice, 

care reprezintă puncte de atracţie turistică; 

c) conflictul dintre unii turişti care vin să petreacă o după amiază la un grătar, cu 

aparate audio al căror volum sonor este dat la maximum şi cei care vin pentru 

recreere, linişte şi admirarea peisajului; 

d) camparea ilegală pe terenurile proprietate privată a locuitorilor, pot determina 

posibile conflicte. 



59 
 

Conform Quattro Design (2011, vol.1, p.45) studiul Dezvoltarea turismului în 
zona cetăților dacice din Munții Orăștiei – Institutul de Economia Comerțului 

Interior și a Turismului, 1978, cercet. Șt. Camelia Surdescu, Oliver Velescu, Ion 

Istrate propunea deja pentru anii 1980 următoarele măsuri pentru arealul zonei 

studiate:  

- Reabilitarea legăturilor dinspre zona Hațegului, peste Platforma Luncanilor, 

către valea Grădiștei (legături antice, medievale și moderne distruse după 

raionarea din anii 50): șosele moderne pe traseele drumurilor dacice Târsa – 

Pietroasa (Dâlma cu Cale) – Blidaru, Costești și Grădiștea de Munte – Târsa, 

pe culmile dealurilor Muncei, sub Vf. Săcuiului și dealul Grosului (asigurând 

legătura cetății Piatra Roșie într-un singur circuit); 

- Drumuri provizorii amplasate pe traseul actualei căi ferate (considerată 

nepotrivită la acel moment ca mijloc de comunicație);  

- Acces pe cablu către Sarmizegetusa și Costești;  

- Trasee montane care să includă siturile arhelologice – pe vechile drumuri și 

poteci dacice, marcaj turistic al drumurilor romane dinspre sud; 

- Pentru asigurarea protejării și dezvoltării armonioase a zonei în interiorul 

parcului (Grădiștea Muncelului – Cioclovina) se considerau necesare: 

o Valorificarea pajiștilor (pășunat organizat, amenajări tradiționale)  

o Comerț exclusiv în afara zonei monumentelor 

o Principala formă de turism – drumeția 

o Considerarea pădurilor din zonă ca păduri de protecție (cadrul natural 

ocrotitor), replantările trebuie să evite implantarea de specii străine și 

să aibă în vedere considerente peisagistice (reconstituirea cadrului 

natural)  

Din punct de vedere a conservării monumentelor se propunea: 

- Stabilirea perimetrelor de protecție și marcarea lor pe teren;  

- Relizarea defrișărilor necesare pentru degajarea monumentelor (studii 

prealabile pentru preîntâmpinarea problemelor de stabilitate a solurilor; 

- Recuperarea materialelor dislocate din zidurile cetăților; 

- Restaurarea și conservarea monumentelor pentru asigurarea protecției în 

momentul creșterii numărului de vizitatori; 
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- Crearea de machete și reconstituriea volumetrică a clădirilor pentru a 

comunica informațiile vizitatorilor;  

- Crearea unui punct muzeal la Grădiștea de Munte; 

- Revitalizarea târgului Nedea pe platoul Vf. Muncelului și Godeanu (care era 

similar cu cel de la Muntele Găina);  

- Microcentre turistice cu bază de cazare la Costești și Grădiștea de Munte.  

Ulterior, Studiul multidisciplinar de evaluare, delimitare, protejare și 

conservare a zonelor protejate din Munții Orăștiei – Prodomus, Urbanproiect, 1999, 

coord. Michaela Gafar propunea ca principale măsuri (cf. Quattro Design, 2011, 

vol.1, p.47): 

- Centre de coordonarea turistică la Deva și Orăștie, modernizarea DC 

Costești-Grădiștea de Munte, realizarea unei legături Grădiștea de Munte-

Cioclovina- Pui, crearea unui inel turistic Deva-Călan-Hațeg-Pui-Grădiștea de 

Munte-Costești-Bănița-Boșorod (zonă etnografică), înființarea unui centru de 

informare turistică; 

- Două centre coordonatoare la Orăștie și Orăștioara de Sus-Pui; 

- Legiferarea Rezervației naturale Grădiștea de Munte-Cioclovina, zonarea 

internă și crearea unei administrații unice. 

Dincolo de legiferarea Rezervației naturale Grădiștea de Munte-Cioclovina 

nici o altă măsură propusă în 1978, în 1999 sau în 2016 nu a fost implementată sau 

nu este în curs de a fi implementată, fapt ce duce la degradarea constantă dar 

sigură a zonei și la distrugerea patrimoniului cultural ce reprezintă o resursă 

neregenaribilă.  

Pe de altă parte lipsa unor reglementări specifice pentru siturile 
arheologice în cadrul Planului de management PNGM-C și incapacitatea 

autorităților locale sau centrale de a interveni în sit în vederea protejării acestuia 

duce la degradarea acestuia. Dintre problemele cele mai grave menționăm 

alunecările de teren și dizlocarea zidurilor dacice, degradarea structurii zidurilor sub 

impactul fenomenelor naturale dar mai ales a vegetației (licheni, mușchi care 

degradează structura pietrei și afectează rezistența acesteia), distrugerea lentă a 

lucrărilor de terasare inițiale sub impactul deplasărilor necontrolate etc. 
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Degradarea sitului în absența măsurilor de întreținere și restaurare adecvate 
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4. EVALUAREA PEISAJULUI 
Planul de management PNGM-C (p.89-92) face următoarea evaluare privind 

peisajul și mediul fizic (deși peisajul este un construct cultural, fiind generat de 

interferența dintre comunitățile umane și mediul fizic): Caracterul aparte al peisajului 

este dat de formaţiunile geomorfologice, de numeroasele văi cu ape curate, de 

prezenţa vegetaţiei forestiere asociată cu petece de păşune, toate acestea îmbinate 

armonios cu aşezările omeneşti. Existenţa cetăţilor dacice, prezenţa zonelor 
carstice şi a peisajului caracteristic, obiceiurile şi activităţile tradiţionale, 
precum şi accesul relativ uşor în PNGM-C, reprezintă motivele principale 
pentru care zona are un mare potenţial turistic. Principalele activităţi care pot 

duce la deteriorarea semnificativă a peisajului şi a mediului fizic, sunt: 

a) exploatarea necorespunzătoare a resurselor naturale de exemplu folosirea unor 

tehnologii de exploatare necorespunzătoare a pădurilor; 

b) activitățile turistice necontrolate, inclusiv turismul speologic, efectuate în zone 

sensibile; 

c) cercetarea ştiinţifică neautorizată care întreprinde lucrări de cercetare fără 

aprobările legale necesare; 

d) vânătorii sau hoţii de fosile şi minerale din mediul subteran şi suprateran; 

e) concentrarea vizitatorilor numai în anumite zone ale parcului; 
f) accesul liber, necontrolat, în zonele cu formaţiuni geomorfologice deosebite, în 

special în zona calcaroasă, în peşteri; 

g) realizarea de construcţii noi neadaptate stilului arhitectonic local sau 
refacerea în stil necorespunzător a celor existente. 

Măsurile de reglementare a turismului vor trebui să aibă în vedere efectele 

negative pe care vizitatorii le pot avea asupra peisajului, prin deprecierea valorilor de 

patrimoniu natural. În zonele în care prezenţa umană a adus modificări semnificative 

peisajului natural, respectiv prin fostele prospecţiuni de uraniu, exploatări de bauxită, 

guano şi altele asemenea, se impun măsuri de corectare a efectelor negative 
prin acţiuni de reconstrucţie ecologică. Pentru evaluarea mediului fizic se va 

efectua un studiu de risc asupra mediului și studiu de risc asupra sănătății populației 

și managementul riscului. Investiţiile care se vor face în infrastructura turistică 
din parc şi în imediata vecinătate a acestuia vor trebui făcute în aşa fel încât să 
se încadreze armonios în peisajul natural. 
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Rezultă evident din această evaluare realizată de administrația PNGM-C că 

peisajul este privit unilateral, din punct de vedere al valorilor naturale, fapt ce 

contravine în fapt recomandărilor IUCN de protejare și înglobare a elementelor 

antropice ce a dus la structurarea peisajului respectiv. O astfel de viziune a Planului 

de management riscă să ducă la ștergerea peisajului, pierderea elementelor 

specifice antropizării de lungă durată (prin metode de management tradițional) 

distrugând în fapt valorile parcului natural).  

Din punct de vedere al valorilor antropice această evaluare este dublată de o 

evaluare pentru monumentele istorice (Planul de management PNGM-C, p. 91-

92) care consideră că cetăţile dacice - monumente istorice înscrise în lista UNESCO 

- reprezintă valorile cele mai reprezentative pentru patrimoniul naţional şi universal, 

aflate pe teritoriul parcului. Ele reprezintă în acelaşi timp obiective prioritare pentru 

cercetare şi atracţii turistice. Principalele activităţi care pot aduce prejudicii 
monumentelor istorice sunt: 

a) Activitatea căutătorilor de comori; 
b) Actele de vandalism asupra monumentelor; 
c) Prezenţa arborilor şi arbuştilor crescuţi sau căzuţi pe monumente; 
d) Turismul necontrolat; 
e) Alte activităţi economice desfăşurate în aceste situri, fără supraveghere din partea 

factorilor responsabili. 

În concluzie, Planul de management al PNGM-C prevede realizarea unui 
plan coerent pentru conservarea şi punerea în valoare a acestor monumente 

precum  și măsurile care trebuie adoptate în această direcţie se vor stabili prin 

Planul de acţiuni întocmit de Ministerul Culturii. Acest plan va fi pus în aplicare 

de autorităţile administraţiei publice locale şi va respecta regimul de arie naturală 

protejată. Nici una dintre activităţile menţionate în plan nu vor fi desfăşurate fără un 

aviz din partea Administraţiei Parcului. 

Din păcate planul de acțiuni întocmit de Ministerul Culturii nu există și nici o 

măsură de conservare și protejare a sitului coerentă și consecventă, bazată pe o 

viziune pe termen lung nu este pusă în aplicare până în prezent deși realizarea unor 

asfel de planuri era obligatorie conform HG 493/2004 și HG 1268/2010. 
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Și din acest punct de vedere Planul de management al PNGM-C subsumează 

valorile culturale celor naturale, debalansând în fapt mecanismele de protecție ce ar 

trebui să vizeze atât menținerea valorilor naturale și a habitatelor dar și a celor 

culturale (inclusiv a habitatelor care se instalează datorită practicilor sociale în 

teritoriu: pășuni, fânețe etc.)  

Analizarea practicilor tradiționale (pășunatul, păstoritul, exploatarea lemnului, 

vânătoarea etc.) sunt analizate în cadrul Planului de management (p.92-95) doar din 

punct de vedere al protecției habitatelor naturale, fără a fi dublată de o analiză 

detaliată a efectelor asupra peisajului generată de restrângerea treptată a acestor 

practici tradiționale (în multe cazuri dispariția unor ocupații și modificarea 

subsecventă a peisajului fiind generată de chiar mecanismele de protejare a Parcului 

Natural). Soluția propusă de Planul de management nu conduce către o reechilibrare 

a sistemelor de protecție (valori naturale și antropice) ci spre o glisare a economiei 

locale dinspre practicile tradiționale spre turism ecologic. 

La nivelul peisajului, punerea în valoare a acestuia trebuie să plece de la o 

analiză a transformărilor pe care peisajul le-a suportat de-a lungul a aproape 2000 

de ani, din momentul abandonării așezărilor din Munții Orăștie până în prezent. O 

lectură a peisajului – rezultat al interacțiunii dintre o comunitate / societate și natură 

– din perioada dacică este extrem de dificilă dacă nu imposibilă. Este însă 

importantă decelarea elementelor de structurare a acestuia atât cât documentele și 

descoperirile arheologice permit.  

4.1. Peisajul de la cetatea dacică Sarmizegetusa Regia: evoluție și 
specificități 

Definiția dată peisajului de John Brinckerhoff Jackson (Discovering the 

vernacular landscape – New Heaven, Yale University Press, 1984) ca fiind „o 
compoziţie de spaţii create sau modificate de om pentru a servi drept 
infrastructură sau fundal (background) pentru existenţa noastră colectivă” este 

o definiţie extrem de sintetică, dar care are capacitatea de a îngloba în ea toate 

aspectele peisajului (geografice, ecologice, estetice, sociale, politice), care 

evidenţiază raportul între vernacular şi politic, între funcţional şi simbolic, care îi 

sugerează dinamica perpetuă şi elementele de stabilitate.  
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Plecând de la această definiție peisajul Sarmizegetusei Regia se constituie ca 

un element complex integrat într-un areal mult mai larg ce îi determină evoluția și 

transformările. Astfel, Sarmizegetusa Regia nu este doar parte a cetăților dacice 

fortificate din Munții Orăștie ci este element structurant și structurat a unui areal ce 

cuprinde tipuri de locuire și de utilizare a terenului extrem de diverse și care 

generează, împreună, ceea ce poate fi definit ca fiind cultura dacică în evoluția ei.  

Ridicarea Josephină (1769-1773) – zona cuprinsă între Grădiștea Muncelului și Muncel-Godeanu cu 
indicarea zonelor împădurite ce domină peisajul general foaia 233-234 
 

Cadrul general natural, descris parțial în capitolele anterioare, este unul 

extrem de complex. În zona Munțiilor Orăștie și în general în zonele medii și înalte, 

similar cu zonificarea ecologică actuală, dominantă era pădurea (cel mai probabil tot 

fag sau fag și molid). Prezența pădurilor era suficent de importantă încât să apară 

des sugerată în basoreliefurile de pe Columna lui Traian. Cu toate acestea imaginile 

rămân extrem de stilizate, neputând permite o analiză privind speciile locale din 

perioada antică. 

Cu toate acestea structura pedologică demonstrează prezența masivă a 

pădurilor de-a lungul timpului, așa cum sublinia și Ioana Oltean (2007, p.38) care 

face referire și la ipotezele avasate de Lepper și Frere privind speciile ilustrate pe 

Columna lui Traian: stejari, conifer, plopi.   
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Sugestii ale pădurilor în imaginile de pe Columna lui Traian 

 

4.1.1. Structurarea spațial-teritorială a peisajului în perioada dacică 
„Hărțile arheologie ale distribuției așezărilor ne pot spune mult mai mult decât 

unde sunt amplasate siturile. Ele pot fi citite ca sumare ale unui întreg complex de 

consecințe ecologice, dinamice și predictibile în mare. Privind fiecare punct ca un 

vortex de activități sociale și economice, devine evident cum efectele cumulative ale 

acestor activități în timp pot conduce la modificări mai mult sau mai puțin 

permanente ale mediului” ( apud Delano-Smith 1996,174). 

Lectura acestor așezări sau a modului de răspândire în spațiu a siturilor 

arheologie deja descoperite dau dimensiunea reală a modului de ocupare a 

teritoriului de către o societate în general sau de către ansamblul unei localități în 

particular. Modul în care peisajul natural a fost transformat pentru a fi locuit, cultivat 

sau exploatat reflectă atât modul de viață cât și capacitățile tehnologice ale 

respectivei societăți 

Analizarea descoperirilor de la Sarmizegetusa Regia și din proximitate – de-a 

lungul culmii Grădiștei și pe versanți – denotă și impactul pe care dezvoltarea 

așezării l-a avut asupra mediului. Este evidentă necesitatea unor defrișări masive în 

vederea construirii zonei sacre sau a fortificației dar și pentru realizarea și 

exploatarea agricolă subsecventă a teraselor ocupate de locuințe, imaginea rezultată 

fiind probabil cea a unui platou montan dezgolit, dominat de imaginea teraselor și a 

clădirilor răspândite pe acestea. 
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Relația dintre fortificație, zona sacră și topografia locului. Sunt evidente și o serie de terase aflate sub 
acoperișul pădurii 

 

Ansamblul teraselor, încă parțial lizibile astăzi cu ajutorul măsurătorilor 

topografice sau cu ajutorul scanărilor LiDAR, rămâne probabil cea mai 

impresionantă dovadă a dimenisunii antropizării peisajului natural.   

Totodată, relațiile vizuale în teritoriu, controlul asupra văilor accesurilor 

presupuneau o absență a vegetației forestiere. Dacă unele ipoteze vorbesc despre 

relația directă vizuală între cetăți aceasta nu putea fi posibilă în fapt din cauza 

topografiei generale a zonei. Nu este însă exclusă, din analiza perspectivelor, o 

posibilă relație dintre ansamblul cetăților și Vârful Muncelul sau Vârful Godeanu ce 

ar fi putut funcționa ca releu. În orice caz, amplasarea fortificației dacice inițiale de la 

Sarmizegetusa Regia în jurul punctului cel mai înalt al platoului, precum și ipoteza 

existenței unui turn de observație construit pe terasarea centrală, în punctul maxim, 

sugerează existența unor relații vizuale importante cu teritoriul. 
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Relația dintre cetățiile dacice din Munții Orăștie 
 
 

Locuirea 

Din punct de vedere al locuirii I. Glodariu (1983, p. 47) considera  

Sarmizegetusa ca făcând parte parțial din Tipul IV  de așezare răsfirate de munte 

(Cetăţeni şi mulţimea de locuinţe, adesea în grupuri de câteva, ce se înşiruie de la 

Costeşti pînă la Sarmizegetusa) și Tipul V ce include tot aşezările din zona montană, 

dar compacte, cu locuinţele ridicate pe terase cel puţin în parte artificiale ce 

necesitau un mare volum de muncă pentru amenajarea lor (Craiva, Faţa Cetei, 

Feţele Albe, Sarmizegetusa). Dezvoltarea a acestui tip (V) de aşezări se explică fie 

prin situarea lor în zone importante (Craiva), fie prin resurse bogate ale subsolului, 

completate de importanţa politică a zonei (Faţa Cetei, Feţele Albe, Sarmizegetusa); 

unele dintre ele fiind centre economice, politice şi religioase în acelaşi timp. 

Locuinţele erau realizate cu pereţi susţinuţi de un schelet de pari înfipţi în 

pământ (uneori pe o fundație de piatră) și cu pereții realizați din pământ bătut pe pari 

sau din lemn lipit cu lut așa cum o demnostrează locuința circulară și cea poligonală 

de pe terasele II și V de la Sarmizegetusa (I. Glodariu, 1983, p.16-22). Alte locuințe 

consemnate în teren sunt locuințele-turn. O imagine clară asupra modului în care 

arătau acestea este greu de avut, dată fiind lipsa de date suficiente iar puținele 

sugestii existente nu sunt în mod necesar conforme descoperirilor arheologice ceea 

ce ridică întrebări privind veridicitatea lor.  
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Imagini de pe Columna lui Traian  

 

Din punct de vedere al arhitecturii și al imaginii ansamblului urban ipotezele 

și încercările de reconstrucție (desene, machete, imagini virtuale) sunt multiple, dată 

fiind lipsa de date detaliate și interpretarea diferită a celor existente. În cadrul 

cercetărilor făcute privind arhitectura domestică de la Sarmizegetusa Cristina Bodó 

(în Neamțu et al., 2016) încercă să recreeze o imagine a caselor, dominate fiind cele 

ridicate pe plan rectangular sau poligonal. Modul de construcție este sugerat de o 

serie de descoperiri arheologice și pe tradițiile constructive din epocile ulterioare. 

Planul locuinţei patrulatere de pe terasa a IV-a („Platoul cu şase terase”) cf. Cristina Bodó (în Neamțu 
et al., 2016, p.173) 
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Propunere de reconstituire a locuinţei patrulatere de pe terasa a IV-a („Platoul cu şase terase”) 
realizată de Cristina Bodó (în Neamțu et al., 2016, p.173) 

 

„Platoul cu șase terase“ este considerat a fi unul dintre cartierele aristocratice 

ale Sarmizegetusei (Cristina Bodó, 2016). Aici au fost descoperite edificii de mari 

dimensiuni care conțineau obiecte remarcabile. În același areal a fost găsit și un 

sistem de captare, filtrare și distribuire prin conducte de teracotă a apei unui izvor. 

Pe terasa a IV-a a ansmablului fost descoperită o locuință pe plan rectangular în 

timp ce pe terasa a V-a a fost cercetată o construcție rotundă. 

 Reconstituirea 3D locuinţei patrulatere de pe terasa a IV-a după Cristina Bodó (în Neamțu et al., 
2016, p.174) 
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Planul și modelul 3D al locuinţei circulare de pe terasa a V-a („Platoul cu şase terase”) după Cristina 
Bodó (în Neamțu et al., 2016, p.175) 

 

Arhitectura religioasă 

Spre deosebire de arhitectura domestică, cea religioasă s-a bucurat de mult 

mai multă atenție. Din acest punct de vedere Sarmizegetusa Regia reprezintă 

punctul culminant ar arhitecturii dace precum și cel mai amplu complex de construcții 

religioase cunoscut până acum.  

Dacă elementele de piatră au rămas în cea mai mare parte in situ 

suprastructurile de lemn sunt mult mai greu de reconstituit pentru a recrea o imagine 

de ansmablu. Deși, confrom lui Răzvan Mateescu, (în Neamțu et al., 2016, p.194) 

„dispunem de suficiente indicii despre existenţa lor, diverse detalii, precum modul de 

îmbinare a coloanelor, grinzilor şi scândurilor, forma şi dispunerea decupajelor 

necesare iluminării sau compartimentarea interiorului rămân sub semnul 

incertitudinii. Decorarea elaborată a multora dintre ţintele din fier descoperite în 

spaţiul templelor ne îndeamnă să credem că şi variile părţi din lemn, îmbinate cu 

ajutorul lor, aveau astfel de ornamente bogate, dar reconstituirea veridică a lor 
este imposibilă în prezent.” Cert este însă că templele erau închise și acoperite 

dată fiind descoperirea unor elemente din structura pereților și acoperișurilor (bucăți 

de perete din lut și bucăți de lemn de la stâlpii interiori la templul mare rotund, 

garnituri din fier de la porțile din lemn ale altor temple, șindrilă, țiglele de tip grecesc) 

Încercările de reconstituire sunt multiple, reprezentând doar ipoteze a 

modului de structurare sau de detaliere a construcțiilor. 
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Templul patrulater mare din andezit - propunere de reconstituire (diferite etape de realizare a 
modelului 3D) după Răzvan Mateescu (în Neamțu et al.,2016, p. 206) 

 

Templul mare de calcar - propunere de reconstituire după Răzvan Mateescu (în Neamțu et al.,2016, 

p. 209) 

 Cel mai mult a stârnit imaginația cercetătorilor templul mare circular, care se 

bucură de cele mai multe ipoteze de reconstituire, extrem de diferite, demonstrând 

necesitatea interpretării descoperirilor pentru specialiști dar și pentru publicul larg. 
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Reconstituiri ale templului mare circular propuse de Dinu Antonescu (1984); I. Glodariu, E. 

Iaroslavschi și A. Rusu (1988); I.H. Crișan & V. Salvanu (1992) 

 
Modele 3D realizate de Răzvan Mateescu sau propuse de siteul www.romaniadevis.ro 
 

Ansamblul urban 

Analizarea urbanității dacice plecând de la idea aglutinării locuințelor în 

ansambluri dense este una ce se bazează pe modele provenite din alte culturi (de 

ex. celtică sau galică – oppida) deși urmele de locuire din cadrul fortificațiilor sunt 

rare, acestea fiind mai degrabă aflate în afara zidurilor. 

De altfel, o analiză succintă a evoluției așezărilor dacice arată o tendință a 

abandonării locuinței individuale izolate în teritoriul său (tip fermă) și dezvoltarea 

aglomerărilor mai ales după ocuparea romană, fapt ce ar putea presupune o 

schimbare de model cultural. Este semnalată absența (posibil aparentă, datorată 

modului în care au fost conduse cercetările arheologice) a locuințelor izolate de tip 

fermă, cu posibile fortificații cu șanțuri de pământ, conform altor modele.  

Pe de altă parte modernitatea infrastructurilor, cu aducțiuni de apă, drenuri, 

instalații de stocare, drumuri pavate și altele nu pot aparține unei așezări rurale sau 

eminamente agricole, de tip rural. 
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Tuburi de conductă așezate în jgheab de lemn și conductă de apă in situ la Sarmizegetusa Regia cf. 
Gabriela Gheorghiu și Paul Pupeză (în Neamțu et al., 2016, p.189-191) 
 

Cu toate acestea încercările ipotetice de reconstituire s-au oprit de cele mai 

multe ori la câte un element arhitectural, neluând în considerare imaginea de 

ansamblu a așezării. Cele mai multe astfel de reconstituiri sunt deseori realizate de 

amatori sau artiști care nu se bazează pe informații și relevee arheologice detaliate. 

Nici aceste sugestii de ansamblu nu reușesc să surprindă întregul fenomen al 

locuirii la nivel general și relația intrinsecă cu peisajul, cercetările care ar putea 

genera ipoteze de lucru în acest sens fiind încă la nivel incipient.  

 
Reconstituire a Sarmizegetusei Regia propusă de https://www.ionpetrescu.ro/2013/02/07/cum-arata-
sarmizegetusa-regia/ 
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Reconstituiri ale zonei sacre de la Sarmizegetusei Regia propuse de https://templul-iubirii-
divine.blogspot.com/2014/08/ portalul-08082014-la-sarmizegetusa-regia.html  

Prima machetă a Sarmizegetusei realizată în 1906 de Teohari Antonescu – în cadrul studiului 
(Antonescu, 1906) fiind suprapuse constant date și interpretări despre Sarmizegetusa Regia și 
Ulpia Traiana (a cărei reconstituire probabil că o reprezintă macheta din imagine)  
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Aceste încercări mai mult sau mai puțin amatoricești, mai mult sau mai puțin 

corecte și documentate, bazate pe dovezile arheologice și pe analiza elementelor 

descoperite nu fac decât să demonstreze nevoia publicului de a avea o imagine mai 

completă și mai complexă asupra sitului, de a înțelege fenomenul locuirii dacice 

(proto-)urbane în ansmablul său, la nivelul vieții cotidiene. 

 

Ansamblul teritorial 

Din punct de vedere al locuirii de extremă importanță este argumentația 

Ioanei Oltean (2007) privind clasificările așezărilor care, departe de fi fost structurate 

pe tipuri simple combină de fapt mai multe tipuri de așezări / situri în cadrul unor 

teritorii mai largi, fapt evident în mod particular la Sarmizegetusa Regia. Ioana 

Oltean (2007, p.60), analizând clasificările anterioare realizate în principal de 

Glodariu și Gheorghiu exclud fortificațiile construite pe înălțimi ca fiind situri pur 

militare și nu așezări civile și definesc cinci tipuri de așezări: 

- Sate și cătune deschise localizate de-a lungul râurilor pe terasele superioare 

și la poalele dealurilor protejate de pante abrupte și vârfuri (considerate cele 

mai numeroase); 

- Așezări amplasate pe promontorii;  

- Așezări amplasate pe insule (inexistente în arealul studiat); 

- Așezări amplasate pe culmi care se împart la rândul lor în așezări răsfirate și 

așezări adunate. 

Conform analizei autoarei această clasificare, deși ia în considerație 

aspectele geografice și topografice pleacă însă doar de la aspectul defensiv al 

locurilor fără o analiză a utilizării terenurilor și resurselor și relațiilor cu acestea.  

O altă clasificare analizată de I. Oltean (2007, p.60-61) este cea făcută de 

Nandris, care nu menționează așezările de câmpie și cele de altitudine medie, 

clasificarea ne-corespunzând cu evidențele arheologice din alte zone decât Munții 

Orăștie ea cuprinzând: 

- Situri fortificate cu murus dacicus, plasate în locuri strategice 

- Așezări domestice „răsfirate între grădini, livezi și păduri parțial defrișate de-a 

lungul râurilor, în văi sau pe terase create pe pante” (apud Nandris) 

- Sălașuri și stâne amplaste pe înălțimi 
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- Sanctuare și situri rituale 

- Situri industriale (metal și olărit)  

În mod similar, clasificarea propusă de Lockyear și analizată de Ioana Oltean 

(2007, p.61) distinge, dincolo de așezările neapărate și cele fortărețe cu non murus 

dacicus o a treia categorie care cuprinde așezările din Munții Orăștiei (ca o categorie 

aparte) – care a fost într-adevăr o excepție în peisajul dacic răspunzând unor 

activități excepționale – deși derivă din tipologiile celelalte se dezvoltă diferit.  

Pe de altă parte, clasarea așezărilor din Munții Orăștie ca o categorie aparte, 

indiferent dacă existau sau nu fortificații este interesantă în sensul surprinderii unui 

peisaj teritorial complex și unitar, a unui ansamblu de locuințe diverse și alte 

construcții ce formează în sine un sistem de locuire și nu o alăturare de tipologii 

distincte și nerelaționate.  

De altfel, densitatea siturilor arheologice din zona Sarmizegetusei Regia, 

considerată deja de mulți autori ca reprezentând un fenomen urban sau proto-urban, 

sugerează un sistem de locuire unic, în care descoperirile făcute, departe de a 

reprezenta elemente disparate sunt parte a unui întreg urban-teritorial. Astfel, C. 

Daicoviciu și H. Daicoviciu (1960) descriu de altfel drumul dinspre Lunca Grădiștii 

către Sarmizegetusa ca o succesiune de terase naturale sau antropice pe care s-au 

găsit numeroase urme „fie ale unor fortificații mici – turnuri –, fie ale unor locuințe cu 

caracter civil sau de ateliere. Aceste urme se întind pe o lungime de cca. 3 km 

formând asfel cea mai mare așezare dacică cunoscută.”  

 
Situri arheologice descoperite în zona Sarmizegetusa Regia înscrise în LMI (cu roșu) sau RAN (cu 
negru) conform Quattro Design, 2011, vol.III, p. 8 (detaliu) 

 

Ioana Oltean (2007) argumentează că utilizarea unei terminologii vagi 

(„așezare” - Glodariu sau „sit” - Nandris) nu surprinde complexitatea și diversitatea 

situațiilor, abordarea axată pe siturile de cercetare nereușind să surprindă în mod 

holistic fenomenul locuirii în sensul larg al termenului și stucturarea socială (locală și 

teritorială) – peisajul privit ca „taskscape” (apud Ingold, 1993). 
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În acest context Sarmizegetusa Regia, la fel ca la Deva sau Costești, poate 

reprezenta un tip de (proto-)urbanitate în care, dincolo de aglutinarea unor cartiere 

specializate (zona militară, zona sacră, atelierele de prelucrare a metalelor sau de 

olărit) care au fost clar determinate în cadrul sitului, să fie bazat pe o locuire răsfirată 

pe o arie largă, cuprinzând în cadrul teraselor locuințe individuale înconjurate de 

terenuri largi sau locuințe ale familiilor extinse, terenurile fiind utilizate pentru 

agricultura de subsistență, producția fiind calibrată la nivelul gospodăriei.  

Fotografie aeriană a unei platforme antropice în zona Grădiștea Muncelului datată ipotetic la sfârșitul 
Epocii de Fier. Sursa: Ioana Oltean, 2007, p.68 

 

Zona rezidențială de la Sarmizegetusa Regia, cea mai mare așezare din 

Munții Orăștie, este întinsă pe mai mult de 100 de terase care adăposteau casa 

împreună cu anexele cu rol de depozitare de alimente sau scule, în timp ce în zona 

fortificată existau doar locuințe militare specializate (barăci, case-turn). Această 

posibilă autarhie a gospodăriei – nucleu poate fi susținută și de prezența depozitelor 

de alimente dar și a atelierelor (separate de „zona meșteșugărească” din jurul 

fortificației) în cadrul acestor terase-gospodării. 
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În conluzie, peisajul Sarmizegetusei Regia poate fi imaginat ca fiind unul în 

care elementele locuirii urbane și ale urbanității în general se suprapun practicilor 

agricole (așa cum în orașele extracarpatice terenurile agricole au reprezentat cea 

mai mare parte din teritoriile urbane până în sec. XIX – fără a pretinde o continuitate 

a formei de locuire). Astfel, peisajul urban nu poate fi delimitat clar, în cadrul 

așezărilor de mari dimensiuni precum Sarmizegetusa Regia, de peisajul agricol.  

 

4.1.2. Peisajul agricol 
Peisajul agricol a fost determinat pe de o parte de sistemele de cultivare a 

plantelor iar pe de alta de infrastructurile aferente, de la drumurile ce asigurau 

schimburile între localități sau între localități și zonele de exploatare la sistemele de 

prelucrare (mori, ateliere etc.) sau de depozitare (hambare și gropi de depozitare 

individuale sau comunitare. Cele mai multe hambare aveau plan rectangular (ca cele 

de la Sarmizegetusa Regia, Meleia, Fețele Albe), la Sarmizegetusa fiind identificate 

astfel de structuri (pline cu provizii arse depozitate în vase) pe terasa IX, deasupra 

zonei sacre (apud Gheorghiu 2001,p. 171). 

Un impact important asupra peisajului l-a avut și creșterea animalelor care a 

genarat infrastructuri specifice: locuințe sezoniere (sălașe – cum sunt presupuse a fi 

cele de la Meleia sau) la altitudini mari, pășuni, ateliere de prelucrare a lânii și pieilor 

etc. Un element al peisajului (trecut și prezent) generat de creșterea animalelor sunt 

căpițele de fân, acestea fiind prezente și pe Columna lui Traian (apud Lepper and 

Frere 1988, p. 65). 

 
Basorelief cu sugerarea căpițelor pe Columna lui Traian, Căpițe în cetatea de la Blidaru 
(https://patrimoniu.gov.ro/monumente-istorice/lista-patrimoniului-mondial-unesco/17-monumente-
istorice/unesco/92-cetatile-dacice-din-muntii-orastiei) 
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Cultivarea cerealelor dar și a altor plante, precum și pășunatul presupune o 

intervenție drastică în teren, în mod particular în zona montană unde au fost 

realizate terasări, metodă de organizare a teritoriului practicată și astăzi. Pe de altă 

parte, defrișările necesare creșterii plantelor de cultură și a animalelor au fost cel mai 

probabil extensive. Defrișările au reprezentat și o resursă pentru materiale de 

construcții sau pentru prelucrarea metalelor sau alte activități meșteșugărești în care 

lemnul reprezenta materialul primar sau doar combustibilul necesar. Peisajul rezultat 

este astfel caracterizat de un mozaic de terenuri cu utilizare diferențiată aglutinate în 

nuclee multifuncționale (locuire și terenuri exploatate divers și distinct). 

Cert este, din desoperirile arheologice, că atât locuirea cât și agricultura au 

fost făcute pe terase săpate în versanți, protejate prin taluzuri line sau consolidate 

consolidate fie cu ziduri de piatră (murus dacicus sau zidărie simplă de calcar) sau, 

posibil, cu palisade de lemn. Terasările erau prezente atât în zonele înalte montane 

cât și în văi, ele apărând fie ca structuri izolate fie ca parte integrantă din ansambluri 

dezvoltate pe teritorii mai largi. În general terasele erau orientate spre sud pentru a 

permite însorirea cât mai îndelungată a acestora. Dacă terasele par să fie un 

element constant al peisajului agricol și rezidențial al Daciei, din punct de vedere al 

culturilor acestea se succed pe paliere de înălțime și devin din ce în ce mai puțin 

specializate, similar cu ceea ce se întâmplă în gospodăriile tradiționale ce se 

dezvoltă ulterior în zonă. Culturile cerealifere apar și în zona montană dar pe 

suprafețe mult reduse, fapt ce sugerează practicarea în această zonă a unei 

agriculturi de subzistență, limitată la producția necesară nucleului gospodăresc.  

Descoperirile arheologice indică și posibilitatea unei migrații majore sezoniere 

pentru practicarea agriculturii. Ustensilele specifice sau de pietrele de moară 

descoperite în mod frecvent în zonele înalte, unde nu se putea practica agricultura 

extensivă, poate sugera exploatarea terenurilor din vale aflate la mare distanță de 

către comunitățile de pe culmi, acest fapt nefiind încă clarificat (Oltean, 2007, p. 

100). Absența locuințelor temporare în zonele de vale și existența facilităților de 

stocare pentru cantități mari de cereale – hambare – atât în vale (Sebeș-Lancram, 

Podul Pripocului, Simeria sau Vințu de Jos) cât și în așezările de culme (inclusiv la 

Sarmizegetusa) contrazic însă această ipoteză (Oltean, 2007, p.101), în acest sens 

fiind semnalată și absența uneltelor specifice treieratului din zonele înalte. Lipsa 

urmelor clare de organizare a câmpurilor agricole este presupus a fi determinată de 
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lipsa delimitărilor acestora pentru a permite pășunatul animalelor după recoltare 

(apud Sthal, 1986).  

Într-o anumită măsură putem afirma că peisajul agricol în zona montană și-a 

menținut o structură similară de-a lungul timpului, aceasta fiind bazată pe relația 

dintre gospodăriile pe terase, risipite pe culmi și platouri înalte pe de o parte, cu 

zonele de locuire mai densă din vale (schimburi) dar și cu locuirea sezonieră (stâne 

și sălașe). 

Platforma Luncanilor – câmpuri cultivate intercalate cu locuirea, livezi și pășuni, alte platforme fiind 
vizibile în zona pășunilor. Sursa: Ioana Oltean, 2007, p.34   
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Creșterea animalelor 

Din punct de vedere al zootheniei zona este cunoscută în prezent pentru 

creșterea de vite dar și oi, capre, porci, nelipsite în gospodărie fiind păsările de curte 

precum și caii și măgarii. Care era însă realitatea perioadei antice? Pe Columna lui 

Traian sau pe monumentul de la Adamclisi regăsim animalele domesticite (vite, cai, 

câini, oi, capre, porci dar și un cerb). Inscripții menționând conductores pascui (sau 

pascui et salinarum) atestă nu numai importnața creșterii animalelor dar și existența 

unui sistem de control asupra activității pastorale în perioada dacică. (apud Macrea 

1969, 298; CIL III, 1363, 1209). 

  
Basoreliefuri cu oi (Adamclisi) sau cai (columna lui Traian) 

Ioana Oltean (2007, p.35)) menționează dovezi găsite la Apulum și 

Porolissum ce demonstrează consumul de vite, porci, oi și capre dar și prezența 

cailor și câinilor, subliniind și faptul că o serie de cuvinte din limba română sunt de 

origine dacică (viezure, mânz, brânză, zer). 

Din punct de vedere al faunei sălbatice, fosile și instrumente din oase din 

epoca primitivă au fost găsite în peșterile Bordul Mare sau Cioclovina Uscată (urs, 

cal, lup). Dincolo de importantul simbol al lupului în cultura dacică, arta dă foarte 

puține indicii asupra faunei: lup, taur, șarpe, cal, pisică, bour (http://www.rasfoiesc. 

com/educatie/ geografie/Muntii-Sureanu13.php). Wanner (2010, p.75) menționează 

vânarea, în zona Sarmizegetusei Regia, a unor animale precum căprioara, mistrțul, 

ursul, lupul, castorul (apud Nandris, 1981, p.249). 
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Plantele cultivate 

Dată fiind structura variată a peisajului natural într-un areal relativ restrâns 

(între Valea Mureșului, Munții Șureanu și depresiunea Hațegului) a permis forme de 

dezvoltări umane și de utilizare a terenului diferite. Așa cum arăta Octavian Floca 

(1957), zonele joase, aluvionare și fertile, sunt ocupate în cea mai mare parte de 

terenuri arabile. Topografia și clima permiteau și permit extinderea suprafețelor 

arabile nu numai pe zonele joase ale râurilor dar și pe terasele mai înalte.  

Culturile principale sunt reprezentate de porumb, grâu, secară,  orz și ovăz. În 

mult mai mică măsură (sub o cincime din suprafețe) sunt cultivate cu sfeclă de 

zahăr, cartofi, tutun, cânepă, floarea soarelui sau alte plante furajere). Acestea fac 

loc treptat livezilor de pruni, meri, peri, cireși, vișini, caiși, piersici și nuci (care se 

găsesc și pe terasele mai abrupte dinspe vale) și viilor (doar în zonele bine însorite) 

iar mai sus pășunilor. Terenuri arabile se găsesc însă și la înălțimi mai mari de până 

la 1000-1400m în Munții Șureanu dar doar ca agricutură de subzistență.  

Despre plante exită o serie informații, inclusiv reprezentări – cele mai multe 

dintre ele fiind extrem de stilizate. Cu siguranță dacii creșteau vița de vie – fapt 

dovedit și de documentele ce menționează interzicerea acestei culturi în timpul lui 

Burebista – și utilizau relativ extensiv cerealele. Ioana Oltean (2007, p.36) 

menționează studii conduse de Gabriela Gheorghiu  în 2001 în zona Mureșului și o 

serie de studii realizate în anii 1970 privind plantele descoperite în siturile dacice, 

studii care relevă în jur de 45 de plante cultivate în arealul studiat sau în alte zone, 

dominante fiind speciile de cereale. În baza acestora se poate afirma că erau 

cultivate plante precum grâul (Triticum vulgare sau Triticum aestivum Triticum 

compactum, – soiuri care nu mai sunt folosite în agricultura actuală, Triticum 

dicoccum – existent azi doar în colecții, Triticum monococcum – în română alacul, 
folosit în zona montană până în prezent dată fiind rezistența lui la temperaturi mai 

scăzute decât restul de tipuri de grâu), secara (Secale cereale), mei (Panicum sp.), 

orz (Hordeum vulgare). 

Conform lui Cătălin Cristescu și Liliana Mateescu-Suciu (Neamțu et al., 2016), 

o altă plantă cerealiferă mai puţin cultivată în Dacia pre-romană era ovăzul (Avena 

sativa), semnalat pentru aria Munţilor Orăştiei doar la Grădiştea de Munte. Acesta 

era folosit cu precădere la furajarea animalelor, dar întrebuinţarea ca aliment de 
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către comunităţile umane nu este exclusă. Din cauza condiţiilor improprii de mediu 

(zonă montană cu temperaturi relativ scăzute), cerealele se cultivau doar în proporţii 

mici în zona capitalei dacice. Cantităţile mari necesare aprovizionării locuitorilor din 

Munţii Orăştiei erau probabil aduse din Valea Mureşului şi stocate în hambare, vase 

de provizii, lăzi, butoaie sau alte tipuri de recipiente. Dintre acestea, vasele de 

provizii sunt nelipsite din toate siturile dacice din zonă. 

Agricultura cerealiferă sugerată pe Columna lui Traian 

Dincolo de plantele pentru consum alimentar mai erau cultivate plante 
furajere Lolium sp., mohorul (Setaria viridis), dughia (Setaria Italica), iarba viermilor  

(Polygonum persicaria), hrișca urcătoare (Polygonum convolvulus sau Fallopia 

convolvulus), troscotul (Polygonum aviculare) și plante medicinale – sânzienele sau 

drăgaica (Galium spurium), turiță cu trei coarne (Galium tricornutum) – o rudă a  

turiței (Galium aparine) folosită și pentru coagularea laptelui –, mac (Papaverum 

somniferum), măcrișul – folosit și în alimentație (Rumex acetosa), bălușca 

(Ornithogalum pyramidale) etc. Ca plantă tehnică, utilizată pentru iluminat, era 

plantat lubițul (Camelina sativa). 



85 
 

Dintre legume au fost atestate arheologic lintea (Lens esculenta sau culinare - 

Lintea pare să fi fost consumată împreună cu grâu, mei şi orz, foarte adesea cele 

patru plante apar asociate în probe cf. Cătălin Cristescu și Liliana Mateescu-Suciu, 

op.cit.), bobul (Vicia faba), mazărea - numele ei fiind de origine dacică - (Pisum 

sativum), măzărichea (Vicia ervilia), muștarul (Sinapis alba, arvensis sau dinecta), 

usturoi (Allium sativum), rapiță (Brassica) iar mărul (Pyrus malus) este singurul fruct 

(în afară de struguri – cuvânt de origine dacă de asemenea) documentat arheologic. 

O tabletă ce conținea o listă de provizii, găsită la Alburnus Maior (Roșia Montană) 

menționa și ceapa, salata alături de produse prelucrate precum pâinea și oțetul dar 

și sarea. Alte dovezi privesc prezența și utilizarea ciupercilor (Polyphorus sau 

Bolettus) sau a lobodei (Chenopodium album). 

Atât cu rol curativ cât și cu rol alimentar Ioana Oltean (2007, p.37) 

menționează o serie de plante ce erau probabil folosite dat fiind că își au denumirea 

sau regionalisme provenind din limba dacică, ceea ce poate sugera prezența și 

utilizarea lor în antichitate: soc, mure, mușețel, odolean, cimbru. 

 

În concluzie, peisajul din perioada dacică în zona Grădiștei Muncelului era 

unul extrem de diferit față de cel actual. Aria construită ocupa aproape toată coama 

și versantul sudic, dominantă fiind prezența teraselor construite. Probabil că 

imaginea era cea a unei succesiuni de zone construite și plantate, modul de 

dezvoltare al așezării fiind unul de slabă densitate. Din punct de vedere al siluetei cel 

mai probabil peisajul era dominat de prezența fortificației construită în jurul 

muncelului (terasa I), aceasta reprezentând un centru de greutate al așezării. În 

absența unor păduri atât de dense ca cele de astăzi este ușor de imaginat o relație 

vizuală cu teritoriul extrem de importantă.  

4.2. Lectura actuală a peisajului  
Împădurirea puternică a versanților montani după încetarea intervențiilor 

antropice sistematice duce la o cvasi-absență a peisajului ca rezultat al interacțiunii 

dintre societate și natură, acesta oferind astăzi o imagine a unei arii naturale, 

aproape neatinse de om. Singura zonă în care structurarea spațiului în perioada 

dacică mai poate fi citită parțial este cea a zonei sacre ce se decupează ca un 

luminiș în peisajul general al pădurii.  
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Vederi aeriane generale asupra Grădiștii cu Sarmizegetusa Regia în centrul platolui decupată ca un 
luminiș. Sursa: Oltean, 2007, p.22; Oltean, 2004, p.36 

Vedere aeriană generală asupra Sarmizegetusa Regia. Sursa: Oltean, 2007, p.99 

În cadrul peisajului actual prezența dominantă a pădurii poate fi privită atât ca 

un factor favorabil pentru sit cât și ca unul defavorbil. În același sens poate fi privită 

și relația dintre situl arheologic Sarmizegetusa Regia cu Parcul natural Grădiștea 

Muncelului-Cioclovina care, deși ar putea constitui un sistem coerent de protecție a 

valorilor culturale și naturale (peisaj) rămân ca două entități distincte, a căror 

administrare este cantonată în perspective profesionale uni-direcționate, fără o 

viziune de ansamblu pluri-disciplinară.  
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Dacă pădurea a reprezentat pentru mult timp un factor de protecție al stiului și 

într-o mare măsură îl reprezintă și astăzi, există însă o serie de probleme evidente 

generate de necesitatea punerii în valoare a sitului arheologic în contextul menținerii 

pădurii. Pe de altă parte arbori uscați sau degradați reprezintă un real pericol pentru 

sit. În plus, în mod evident, faptul că pădurea a invadat fosta așezare face dificilă 

cercetarea arheologică detaliată, ceea ce determină și o neînțelegere a importanței 

și a dimensiunii teritoriale a acestuia de către publicul larg.  

  
Construcţia poligonală de pe terasa a II-a – aspect din timpul săpăturii (după C. Daicoviciu) și plintele 
din andezit ale templului de pe terasa a X-a (aspect din timpul descoperirii – după C. Daicoviciu). 
Sursa: Neamțu et al., 2016, p. 176, 202 

 

 Din punct de vedere al percepției pădurea joacă de asemenea două roluri. Pe 

de o parte asigură un cadrul natural impresionant, subliniind dramatismul peisajului 

în timpul vizitei. De asemenea prezența pădurii oferă un grad de confort (umbră, 

răcoare). Pădurea are și capacitatea de a masca sau a reduce impactul vizual al 

unor intervenții moderne care dăunează grav sitului arheologic, mai ales din punct 

de vedere estetic, dintre aceste elemente partea de infrastructură de vizitare fiind 

analizată în cele ce urmează.  

Traseul prin pădure oferă posibilitatea, încă nevalorificată, a organizării unor 

perspective controlate și a unor încadrări ale perspectivelor care ar putea participa la 

experiența generală a vizitei. Din păcate, deseori aceste perspective nu sunt 

valorificate prin amplasarea unui mobilier sau alte tipuri de elemente care să permită 

o oprire mai îndelungată, în plus panotajele fiind amplasate de multe ori impropriu și 

interferând în mod negativ cu aceste perspective valoroase nevalorificate la 

potențialul lor maxim.  
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Participarea vegetației la tabloul general al sitului – încadrări și accente 
 
 
 Pe de altă parte pădurea are și un impact vizual negativ, închizând o serie de 

perspective valoroase împiedicând înțelegerea globală a sitului, aspect asupra 

căruia vom mai reveni. În mod particular blocarea perspectivelor către văi pe tot 

perimetrul sitului face ilizibilă relația dintre cetate și teritoriul său precum și relațiile 

dintre diferitele zone interne ale cetății. De asemenea relieful sitului, antropizarea lui 

evidentă prin construcția de terase nu poate fi citit în actualul context. 

Percepția vegetației arboricole ca paravan vizual în jurul sitului și în interiorul sitului (portocaliu) și 
perspectivele plonjante majore cu relații importante între punctele de interes (cu negru), parte din 
perspective fiind blocate de aceste paravane 
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Succesiunea de terase relevate de modelul 3D, parte dintre aceste fiind ilizibile din cauza vegetației 

 

 
Blocarea perspectivelor către văile dominate și controlate cândva de prezența cetății precum și către 
vârfurile din apropiere. 
 

Nu vom reveni asupra efectelor negative legate de distrugerea construcțiilor 

sau de destabilizarea terenurilor pe alocuri dar trebuie să menționăm că, din punct 

de vedere vizual, un impact negativ îl are și starea deplorabilă a unei părți a 

arboretelor și imaginea generală de hățiș. În acest sens aplicarea corectă, detaliată 

și atentă a unui management grădinărit al pădurilor din perimetrul sitului arheologic, 

așa cum îl prevede și Planul de management PNGM-C ar putea ameliora situația 

prezentă și ar putea participa la o imagine favorabilă a sitului, fără a rezolva însă 

întru-totul situația.  
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O soluție evidentă o reprezintă tratarea vegetației din cadrul sitului ca pe cea 

specifică unui parc urban (parc arheologic) și nu ca pe o vegetație forestieră, atenția 

fiind acordată arborilor ca indivizi și nu arboretelor ca ansambluri vegetale. În acest 

sens, o analiză detaliată a vegetației de pe sit reprezintă subiectul Studiului de 

Biodiversitate din cadrul prezentelor studii relizate pentru Institutul Național al 

Patrimoniului și pentru Consiliul Județean Hunedoara, acest studiu putând decela o 

serie de soluții sau abordări adaptate sitului.  

Din punct de vedere al peisajului intevențiile asupra vegetației din sit trebuie 

să  urmărească nu numai protejarea și punerea în siguranță a monumentului dar și 

punerea acestuia în valoare. 

 
Imagini ale pădurii cu impact vizual negativ  

 

Dacă impactul vizual al pădurii în cadrul sitului arheologic nu este un factor 

important din punct de vedere al managementului ariei naturale, transformarea 

arborilor degradați într-un real pericol public în cadrul vizitării reprezintă o problemă 

gravă ce ar trebui soluționată urgent, cu atât mai mult cu cât vorbim de o utilizare 

intensă a sitului. Potrivit lui Mircea Bobora, președintele Consiliului Județean 

Hunedoara, în perioada ianuarie – noiembrie 2017 „numărul vizitatorilor a crescut cu 

15,35% față de perioada similară a anului trecut. Astfel, s-au înregistrat 69.786 de 

vizitatori, comparativ cu 60.500 de vizitatori în perioada ianuarie – noiembrie 2016” 

(https://www.pressalert.ro/2018/01/cetatea-dacica-sarmizegetusa-regia-magnet-

pentru-turisti-numarul-vizitatorilor-creste-de-la-la/). 
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Arbori degradați, cu ramuri rupte sau cu risc iminent de prăbușire în zona vizitabilă a sitului sau în 
imediata proximitate a ei, accesul fiind blocat prin limitări minimale.  
 

4.3. Percepția sitului  
4.3.1. Accesibilitatea și infrastructura de vizitare 

În acest moment accesul către Sarmizegetusa Regia se face cu mașina pe 

DJ 705 A și pe drumul forestier modernizat de-a lungul Văii Albe care asigură 

accesul spre parcarea organizată pe o platformă ce acoperă cursul râului. Din 

această parcare, a cărei construcție nu a urmărit integarea ei în peisaj și nu care nu 

dispune de dotări sau facilități pentru turiștii care opresc aici, se desprinde calea de 

acces către poarta de vest a cetății.  

Acest drum este construit în serpentine acute pe versantul foarte înclinat 

dinspre Valea Albă, fiind relizat prin forări de stâncă, cu taluzuri mari de stâncă 

derocată ce generează un peisaj dezolant dar și probleme tehnice majore (alunecări 

de teren, surpări etc.), dând un sentiment de nesiguranță vizitatorilor. Amenajarea 

drumului este una neadaptată sitului, drumul reprezentând o intervenție agresivă în 

peisaj iar detaliile de construcție fiind de proastă caliate și având un impact estetic 

negativ. Alternativ se mai poate asigura accesul pe drumul județean de pe Valea 

Grădiștei dar nu există o cale amenajată de urcare spre cetate prin pădure iar 

accesul este dificil de controlat în aceste condiții.  

Din punct de vedere al Planului de management PNGM-C infrastructurile de 

acces sunt încadrate în zona de dezvoltare durabilă a activităților umane ceea ce ar 
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permite amenajarea lor adecvată precum și lucrările de intervenție asupra vegetației 

și a taluzurilor în vederea punerii în siguranță a drumurilor.  

 

 

 
Drumul de acces între Valea Albă și Poarta de Vest 

Accesul pietonal 

O altă variantă, recomandată, este accesarea sitului cu piciorul, pe traseele 

montane amenajate. Din păcate nici acestea nu se află într-o stare mai bună, 

existând, așa cum am menționat mai sus, o lungă serie de probleme privind 

marcarea și întreținerea traseelor. Inclusiv în cadrul sitului, în zona semnalată pe 

panourile de vizitare ca fiind „cartierul civil de vest” lucrurile nu stau cu mult mai bine, 

potecile fiind ilizibile și desori blocate de arbori căzuți. 
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Poteci și marcaje în pădure în „cartierul civil de vest” 
 

C. Daicoviciu și H. Daicoviciu (1960, p. 29) menționau două căi principale de 

acces către Sarmizegetusa Regia care funcționau la acel moment. Primul pleca din 

Lunca Grădiștii (la confluența dintre Valea Godeanului și Valea Albă, de unde se 

formează Apa Grădiștii) unde se ajungea cu trenulețul forestier (inexistent astăzi). 

Din acest punct se putea lua un drum de picior ce urmărea muchia Dealului Grădiștii 

până la ruine. A doua variantă pleca de la stația trenului forestier de la Cetate (6 km 

în amonte de Lunca Grădiștii), de unde începea un urcuș pieptiș dar mult mai scrut 

decât primul drum. Dacă primul drum nu este bine semnalizat și dificil de urmărit al 

doilea a fost închis total accesului drumeților. 

La nivel mai larg al Munților Orăștie nu există încă o serie de trasee coerente, 

amenajate și clar marcate, care să lege cetățile dacice într-un circuit cultural și 

natural. Starea potecilor sau traseelor montane care să conducă la sit, absența 

legăturilor dintre sit și alte zone de intrare (la o distanță mai mare de cetate decât 

punctul de acces dinspre Valea Albă – de ex. drum de culme care să plece din 

Lunca Grădiștii – la confluența Văii Albe cu Valea Grădiștii) unde să fie amenajate 

parcări de unde drumul să fie continuat la picior precum și absența altor facilități 

turistice nu face de fapt decât să încurajeze accesul aproape exclusiv auto către 

Sarmizegetusa Regia. 

 

4.3.2. Circulația în interiorul sitului 
Circulația în interiorul sitului este neamenajată dincolo de zona sacră unde, 

este măcar curățată și relativ întreținută, potecile de pădure devenind șleauri 

înnoroiate în zilele ploioase, existând și pericolul de accidentări (alunecări, căderi), 

potecile respective devenind foarte alunecoase și periculoase în perioadele ploioase 



94 
 

(de ex. sfârșitul primăverii – începutul verii când vizitarea sitului este foarte intensă). 

Această stare de fapt duce și ea la degradarea continuă a sitului. Utilizarea intensivă 

a potecilor de pământ (majoritatea fiind în pantă) au condus în timp la decopertarea 

terenului și la afectarea sitului. 

  

 
Poteci și drumuri de vizitare din cadrul sitului  

 

Din punct de vedere al traseului deplasărilor în cadrul sitului, circulația 

turiștilor este cvasinecontrolată din punct de vedere al traseelor astfel încât mulți 

turiști circulă de voie, pășind peste drenuri, tasând terenul în zone fragile sau lunâd-

o diagonal pe versanții cu pericol de alunecare sau surpare. Lipsa ghidajelor sau 

amenajării și dirijării clare a circulațiilor pietonale face ca aceste deplasări să fie greu 

de controlat de către paznicii sitului (care sunt insuficienți raportat la numărul de 

vizitatori, cel puțin în sezonul estival) și la dispersia necontrolată a turiștilor în sit. 

Capacitatea relativă de a ține sub control interacțiunea dintre vizitatori și monumente 

este facilitată doar de reducerea zonelor vizitabile din cadrul sitului în ansmablul său 

în acest moment. 
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Vizitarea sitului într-o dimineață de primăvară cu un număr redus de turiști prezenți pe sit 
 
 

„Traseele” de vizitare, reduse la o surpafață relativ controlabilă din punct de 

vedere al pazei și protecției, sunt minimale și nu oferă posibilitatea percepției sitului 

în ansamblul său, experiența fiind limitată la traversarea fortificațiilor și un contact 

minimal cu acestea în partea de vest (zona romană) și la vizitarea zonei sacre. Zona 

cartierelor civile de vest și de est precum și alte zone de interes ale sitului general al 

așezării  nu este în prezent accesibilă vizitatorilor.  

Traseele de vizitare uzuale din interiorul sitului (o parte dintre acestea, precum drumul cu posibil 
acces auto dinspre vest, fiind închise publicului larg) și punctele de interes sau perspectivele 
importante care se deschid în cadrul vizitării sitului.  
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Pe de altă parte, așa cum menționam anterior, nu există un proiect de punere 

în valoare (mise-en-scene) a sitului din punct de vedere al perspectivelor valoroase 

potențiale care să puncteze traseele de vizitare, o astfel de amenajare putând 

participa la „ordonarea” parcursului de vizitare.  

 
Mobilier amplasat în jurul zonei sacre 

 

Un avantaj în cadrul vizitei îl prezintă mobilierul urban prezent pe sit care 

permite orpirea și contemplarea zonei, limitând astfel parcurgerea haotică a 

spațiului. Acesta este relativ bine amplasat pe marginile sitului și are un design 

minimal care nu interferează vizual cu monumentele, chiar dacă amplasarea lui nu 

este astfel gândită încât să permită oprirea de mai lungă durată în toate zonele de 

inters ale sitului.  

O singură excepție notabilă o reprezintă o bancă acopertiă amplasată în 

vecinătatea terasei XI care, prin volumul acoperișului, are un impact negativ în 

cadrul perspectivelor (cap de perspectivă al accesului spre zona sacră pe lângă 

drumul pavat), un factor important în acest sens reprezentându-l și gradul de 

improvizare al construcției. Dată fiind relativa sa izolare în zona plantată acest 

impact nu este unul major dar astfel de intervenții ar trebui să fie evitate pe viitor. 

  
Banca acoperită și prezența ei in sit (cap de perspectivă dinspre accesul în zona sacră).  
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4.3.3. Infrastructura de vizitare 
 În ciuda eforturilor administratorilor sitului de a asigura mijloace moderne de 

vizitare precum ghidul audio, vizitarea cetății Sarmizegetusa Regia rămâne o 

experiență la limita deplorabilului datorită lipsei oricăror amenajări adecvate unui 

astfel de sit, atât din din punct de vedere al amplasării dar și al calității construcțiilor 

sau al designului.  

Practic, înșiruirea de elemente ale infrastructurii de vizitare care se succed 

încep din parcarea organizată dar neamenajată adecvat în Valea Albă. De la parcare 

pornește drumul principal de acces, al cărui paviment se oprește brusc înaintea 

sitului propriu-zis delimitat, drum a cărui analiză a fost făcută anterior. După ieșirea 

de pe drumul pavat se intră pe un drum de pământ unde succesiunea funcțiunilor 

aferente vizitării sitului începe cu toaletele ecologice și un rezervor (tip bidon) de 

apă. Traseul conduce mai departe, de-a lungul parcării de biciclete, către punctul de 

intrare în fortificație care este flancat de „pavilioanele” de intrare pe stânga și de 

pubelele de gunoi pe dreapta. Platforma de pământ din dreptul accesului către sit 

este folosită și ca parcare pentru mașinile administrației sitului, acestea 

reprezentând capătul de persepctivă la urcare împreună cu bariera care blochează 

accesul spre drumul care înconjoară fortificația.  

Întrega amenajare de primire / orientare a turiștilor stă sub semnul 

improvizației. Din acest punct o potecă de pământ (deseori înnoroiată) conduce 

către fortificație, intrarea fiind marcată de amplasarea haotică a panourilor de 

ghidare și interpretare ce nu respectă un design unitar. Vandalizarea în timp a sitului 

(înscrisuri scrijelite în piatră, prăbușiri recente ale zidurilor) participă la impresia de 

abandon și neglijență.  
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Accesul către cetatea dacică Samizegetusa Regia ca suită de improvizații 
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Dincolo de modul de amplasare a dotărilor necesare (punct intrare și 

informații, toalete, pubele etc.) și de designul acestora sau, mai degrabă, de lipsa 

oricărui design o altă problemă o reprezintă panourile care ghidează vizitarea. 

Acestea se remarcă prin lipsa unei grafici și a unui design unitar, prin modul de 

amplasare aleatoriu în raport cu parcursul sau prin fixarea în cuie de arbori (!!!), 

acest ansamblu signalectic generând astfel o senzație de improvizație și de lipsă de 

grijă față de sit în ansamblul lui.  

    

  

 
Panouri de comunicare în cadrul sitului 
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4.3.4. Punctele de interes de-a lungul traseului de vizitare 

Plan general cu identificarea obiectivelor principale ale traseului de vizitare și cu identificarea 
secțiunilor prin teren prezentate în continuare 

 

Fortificația  

În ceea ce privește fortificația de la Sarmizegetusa Regia, aceasta este 

construită în mai multe etape care nu au fost clar identificate. O încercare de 

deslușire a etapelor succesive de construcție și a tehnicilor utilizate a fost realizată 

de I.A. Oltean și W.S.Hanson (2017) pe baza tehnologiei LiDAR. Astfel, autorii 

consideră că doar fortificația construită în jurul înălțimii din partea nordică a 

fortificației, precum și un posibil zid nedecopertat situat la vest de fortificația actuală 

ar data din perioada dacică (Horia Daicoviciu și Ioan Glodariu emițând ipoteza 

edificării în perioada lui Burebista), în timp ce alte două etape de dezvoltare cu 

șanțuri și ziduri ar data din prima și a doua fază romană. 

Glodariu (1983, p. 99) considera că, dat fiind că în interiorul cetăţii nu s-au 

descoperit decât urmele unor barăci de lemn (excluzând  construcţiile romane), 

cetatea Sarmizegetusei era doar una de refugiu, nelocuită permanent, loc de 

adăpostire al luptătorilor şi de ultimă rezistenţă. 
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Etape și tehnici differentiate de construcție ale fortificației Sarmizegetusa Regia. Sursa: I.A. Oltean și 
W.S.Hanson, 2017 

     
Actualul contur al fortificației cartat prin tehnologia LiDAR și traseele drumului pietruit (spre vest) și a 
drumului pavat (spre est). Sursa: I.A. Oltean și W.S.Hanson op.cit.p.439 / Zidul de fortificație 
reconstruit după 106 cu refolosirea de piese de andezit. Sursa: Arhiva Universității Babeș-Bolyai 
 
 

Forma actuală a fortificației este deci considerată rezultatul construcțiilor 

efectuate după 106, în timpul campării garnizoanei romane, când pentru refacerea 

fortificației au fost utilizate și pietre provenind din zona sacră sau de la alte 

construcții prezente pe sit. Conform studiului istorico-arhitectural preliminar realizat 

de INP pentru CJ Hunedoara, fortificația antică are o suprafață de cca 3 ha (30.157 

mp). Pe lungime are aproximativ 240 m, iar pe direcția transversală, pe segmentul 

cel mai lung, corespunzător direcției date de „Poarta de vest” și „Poarta de est”, are 

155 m. Diferența de nivel este de 35,4 m. Zidurile antice erau realizate din piatră de 

calcar fasonată, extrasă în principal din cariera de la Măgura Călanului. O serie de 

intervenții ce urmăreau restaurarea zidurilor au folosit, pentru clara definire a 

structurii originale, alte tipuri de piatră. 
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În cadrul vizitei pe sit fortificația funcționează în prezent mai mult ca un spațiu 

de trecere între porțile de vest și de est, cu posibilitatea opririi pe băncile amplasate 

de-a lungul potecii de travestare. Deplasările în cadrul fortificațiilor nu sunt practic 

posibile (nici indicate în condițiile actuale de vizitare), neexistând trasee amenajate 

care să permită perceperea globală a perimetrului sau accesul către terasa I pentru 

o mai bună înțelegere a relațiilor vizuale și spațiale din sit. 

 
Poteca de traversare și perspectiva închisă către vârful cu terasa I 
 

Deplasări laterale de-a lungul zidului (traseul 2) sunt posibile în interior 

(drumurile exterioare de-a lungul zidurilor fiind în prezent blocate) dar o promenadă 

circulară în jurul zidurilor, care ar permite experiența corporală care să îi evidențieze 

dimensiunile nu este posibilă în acest moment dată fiind starea avansată de 

degradare a unor tronsoane întregi ale fortificației și prezența vegetației arbustive ce 

blochează parcursul. Nici acest traseu nu este indicat a fi creat în condițiile actuale 

de vizitare, afluența vizitatorilor putând reprezenta un pericol suplimentar pentru 

stabilitatea deja precară a zidurilor. Un astfel de parcurs poate fi însă proiectat 

ulterior unei restaurări serioase a fotificației cu această ocazie putând fi evidențiate 

(interpretate) și etapele și formele succesive ale acesteia, în conformitate cu 

rezultatele studiilor prezentate anterior. 
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Trasee parțiale laterale și degradarea avansată a zidurilor ce face imposibilă vizitarea acestora 

 

  Nici din punct de vedere vizual înțelegerea terenului și perceperea 

dimensiunii fortificației nu este posibilă dată fiind prezența masivă a vegetației (atât 

arboricolă cât și arbustivă) în teren ce blochează perspectivele, deși o organizare pe 

principii peisagere a acesteia ar putea ajuta la punerea în valoare a monumentului 

prin crearea de perspective controlate capabile să evidențieze structura spațiului. 
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Închiderea perspectivelor în cadrul fortificației și nevalorificarea reliefului (generator al ansamblului 
fortăreței) în cadrul perspectivelor 
 

 Pe de altă parte vegetația are și un rol benefic, oferind umbră și confort 

termic dar și o serie de persective favorabile ce pun în valoare situl. În orice caz o 

intervenție de defrișare totală a arealului fortificației este departe de a fi indicată, de 

dorit fiind doar intervenții minimale care să aibă ca scop punerea în siguranță și 

punerea în valoare a întregului ansamblu al zidurilor.  

 
Ghidarea privirii de-a lungul traseului și imaginea de „catdrală” oferită de arbori 

 

Drumul pavat 

Traseul de vizitare, din dreptul porții de est, continuă de-a lungul drumului 

pavat ce coboară către zona sacră. 

Aurora Pețan (2015) analizează în detaliu atât structura drumurilor de la 

Sarmizegetusa Regia cât și modul de intervenție asupra acestora. Conform autoarei 

drumul pietruit cu bucăți de micașist, lat de 3 m, care, pornind din lunca Grădiștii, 

traversa așezarea civilă de vest, ajungea în preajma porții de vest, unde se ramifica. 

O ramură se îndrepta spre cetate, apoi pe lângă vechiul zid sudic al fortificației 

dacice (vezi pag. 100) până în zona sacră, iar cealaltă ajungea tot în zona sacră, pe 
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sub „baia romană”. Drumul pavat de la poarta de est până în piațeta pavată de pe 

terasa XI are cca. 200 m, nefiind clar cum se articulau cele două drumuri și unde 

avea loc schimbarea de profil și material.  

Drumul pietruit și cel pavat în imaginea Lidar (captură de imagine din filmul BBB Rome’s Lost Empire, 
minutul 00:30:06). Sursa: Aurora Pețan, 2015, p.37) 

 

Drumul pavat în momentul dezvelirii. Sursa: Aurora Pețan, 2015, apud Daicoviciu et al. 1951, p.105, 
fig. 7 
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Ramificarea drumului pietruit. Sursa: Aurora Pețan, 2015, p.39) 

De la poarta de est drumul coboară în pantă lină (7˚), apoi se bifurcă de două 

ori: o dată în dreptul terasei IX și apoi în dreptul terasei X, desfăcându-se în trei 

ramuri, câte una pentru fiecare dintre cele trei terase (IX, X și XI). Ramificația A, spre 

terasa IX a fost descoperită la săpăturile din 1990 în timp ce ramificația B, ce 

conducea spre templul de pe terasa X, a fost aproape integral distrusă în timpul 

lucrărilor din anii 1980. (Pețan, 2015, p.39).  

Ramificația C, care coboară pe terasa XI este mai bine documentată, mai cu 

seamă în capătul ei dinspre templul mare rotund, unde se termină printr-o piațetă 

pavată. De-a lungul acestei ramificații se afla un canal de calcar ce cobora de pe 

terasa X pe lângă latura nordică a pavajului  (ibdem. p.41). Autoarea consideră că 

este greu de imaginat că pavajul se termina cu acea piațetă, susținând ipoteza 

conform căreia de acolo se desprindeau mai multe alei care duceau la fiecare 

templu al ansamblului sau formau un circuit dirijat, însă informațiile arheologice sunt 

puține și nu permit reconstituirea traseului acestora.  
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Planul cu ramificațiile drumului (detaliu). Sursa: Pețan, 2015, p. 40 

Din analiza realizată de A. Pețan reies o serie de ipoteze de lucru (Pețan, 

2015, p.36). Astfel, I.H. Crișan a presupus existența unui acoperiș sprijinit pe stâlpi 

de lemn (formând o galerie care ar apărea pe Columna lui Traian), care la rândul lor 

se sprijineau pe cele două balustrade de piatră, iar D. Antonescu consideră acest 

drum o axă a zonei sacre, hotărâtoare în dirijarea și ierarhizarea perspectivelor 
directe și laterale. Astfel, drumul pavat pare a fi avut un rol ritualic dincolo de cel 

funcțional simplu, R. Mateescu (în Neamțu et al. 2016, p. 198) considrând că de-a 

lungul drumului aveau loc procesiunile religioase ce aveau ca punct final o piațeta 

aflată pe terasa a XI-a, în imediata apropiere a templului mare rotund. 
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Scena CXIV de pe Columna lui Traian, reprezentând o galerie ce acoperea, probabil, un drum/scară 
de piatră într-o cetate dacică (apud Miclea, Florescu 1980, fig. 282) 
 

  Autoarea lansează în continuare (ibidem, p.42), în urma unei analize detaliate 

a configurației blocurilor de piatră dar și a altor indicii din situl arheologic, ipoteza 

conform căreia acest drum ar fi fost de fapt o scară și nu un drum plan, „maniera 

neobișnuită de compensare a pantei, având în vedere că implica un volum mai mare 

de muncă și irosea un material de construcție adus cu greu de la 40 km depărtare, 

denota atenție sporită acordată căii de acces spre sanctuar. Asemenea trepte 

normau mersul pe drumul pavat, impunând o anumită cadență. Efectul, probabil 

impresionant, consta în mișcarea ritmică a câtorva zeci de persoane care purtau în 

procesiune darurile pentru zei.” (apud Mateescu 2012, p. 109) 

Drumul pavat în viziunea lui (Mihai Stancu, www.romaniadevis.ro – în Pețan, 2015, p.54) 
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 Modul în care drumul pavat este prezentat astăzi nu reușește să îl pună în 

valoare. Deși, în cadrul parcursului el ar putea reprezenta o surpriză, odată cu 

depășirea ruperii de pantă a potecii în dreptul porții de est, balustrada – neadecvată 

și cu un impact vizual mult prea puternic – distruge imaginea și perspectiva asupra 

drumului. 

   

 
Succesiunea de imagini și „descoperirea” drumului pavat obturat de-a lungul pantei de balustradă 

Un aspect pozitiv în percepția drumului pavat îl reprezintă prezența arborilor 

care crează un tunel deasupra drumului și generează perspective filtrate aspura 

teraselor inferioare, subliniind astfel perspectiva frontală axială, spre terasele X și XI, 

și dinamizând-o. 

  



110 
 

Perspectiva filtrată de arbori către terasa XII și perspectiva axială, dinamizată de ritmul trunchiurilor 

către terasele X și XI 
 

Zona sacră6 

Zona sacră sau a sancturelor se desfășoară pe terasele X și XI (conform 

numerotării teraselor utilizată în cadrul Studiului istorico-arhitectural preliminar. Situl 

arheologic SARMIZEGETUSA punct „Dealu Grădiștii” Jud. Hunedoara, Com. 

Orăștioara de Sus, Sat Grădiștea de Munte realizat de Mihnea Diana, Mortu Petru, 

Bâlici Ștefan – INP, 2017 precum și numerotării Utilizate de C. Daicoviciu). Terasele 

sunt susținute de ziduri realizate în tehnica murus dacicus din moloane de calcar 

extrase din cariere de la Măgura Călanului. Zidurile variază ca grosime între 1,8 și 3 

m, parte dintre acestea fiind distruse de-a lungul timpului și reconstruite în anii 1980 

din beton, fără respectarea necesităților de drenare a apei, fapt ce conduce la 

disfuncțiuni și la distrugerea terasărilor, o parte din ziduri aflându-se în pericol de 

prăbușire. Aceste terase fac parte dintr-un complex mai larg, numerotat dinspre cota 

cea mai înaltă spre vale. 

Pe terasa X se găsește Templul mare de andezit, amplasat la capătul de nord 

al drumului antic pavat (ramificația B). Săpăturile desfășurate au confirmat existența 

a două temple construite în perioade diferite. Dintre elementele arhitecturale ce 

aparțin primului templu se mai păstrează, în zona de nord vest, mai mulți stâlpi de 

calcar rectangulari care defineau zona de colț a edificiului. Templul, a fost 

demantelat către sfârșitul secolului I e.n., intenția anticilor fiind aceea de a construi 

un templu mai mare pe aceeași poziție. În acest scop a fost extinsă terasa spre est, 

                                            
6 Analiză bazată pe Studiul istorico-arhitectural preliminar. Situl arheologic SARMIZEGETUSA punct 
„Dealu Grădiștii” Jud. Hunedoara, Com. Orăștioara de Sus, Sat Grădiștea de Munte realizat de 
Mihnea Diana, Mortu Petru, Bâlici Ștefan – INP, 2017 
 



111 
 

realizându-se și o dublare a zidului de sprijin dintre terasele X și XI. Noua structură 

era caracterizată de 60 de coloane dispuse în șase rânduri. Plintele din andezit, 

îngropate complet în epoca dacică, erau așezate pe fundații de piatră spartă legată 

cu lut, iar peste ele erau dispuse bazele coloanelor tronconice construite tot din 

andezit.  

 
Templul mare de andezit văzut de la bifurcația drumului pavat și de pe terasa X 

 

Complexul sacru de pe terasa XI este format dintr-o serie de edificii dintre 

care enumerăm succint: Templul patrulater mic construit din andezit (delimitat de 

stâlpi perimetrali, interiorul fiind definit de 18 coloane dispuse în trei șiruri); Templul 

patrulater mare, adiacent celui mic spre vest, definit de un număr inegal de coloane 

găsite în sit generând o serie de ipoteze privind dimensiunile și configurația sa; 

Templul mic rotund având inițial 114 stâlpi de andezit de dimeniuni diferite dispuși în 

alternanță, 8 înalți și 1 scund, în interiorul cercului fiind desoperită o vatră; Templul 

mare rotund cu diametrul de 29,40, delimitat la exterior de 104 blocuri de andezit și 

210 prisme din andezit, este dublat de un al doilea inel cu un diametru de 20 m 

format din stâlpi de lemn, inel ce adăpostește la rândul său o formă absidală 

delimitată de stâlpi. În afara celor patru temple în cadrul complexului mai este 

prezent și altarul de andezit, fiind singurul altar cunoscut din teritoriul Daciei, al cărei 

stare de conservare este precară.  

Altarul de andezit împreună cu Templul mare rotund ce a fost restaurat în anii 

1980, montându-se de o manieră non-intruzivă replici ale celor 102 stâlpi identificați 

prin urme a căror înălțime este variabilă dat fiind faptul că înălțimile inițiale nu sunt 

cunoscute, reprezintă piesele cele mai impresionante ale complexului din punct de 

vedere al impactului vizual. Acestea sunt articulate în jurul unei piațete către care 

accesul se face prin intermediul drumului pavat analizat anterior, piațeta având o 
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lățime maximă de 6,10 m și fiind realizată din dale de calcar având o lungime medie 

de 1,30 m lungime.  

 
Complexul celor patru temple de pe terasa XI văzut de pe terasa X și de la nivel 

 Complexul de pe terasa XI este completat de prezența platformelor de intrare 

în templele patrulatere și de sistemul de drenaj realizat din canale de piatră ce 

traversează platoul de la nord la sud, descriind un arc care ocolește pe la est 

Templul mare circular. Punctul cel mai înalt al canalului se află în zona Templului 

patrulater mic, iar cota cea mai de jos este înregistrată în apropierea râpei care 

limitează spre est terasa. Înainte de piațetă se intersectează cu un dren, paralel cu 

latura nordică piațetei, care colecta apele de pe terasa a X-a. 

Terasa XI, vedere de ansamblu 
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Prezența taluzurilor accesibile de pe laturile de vest și de nord a terasei XI 

permite perspective plonjante care pun în valoare ansamblul. 

 Numerotarea teraselor de la Sarmizegetusa Regia după A.S. Stefan (2001, p.92) 
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Complexul sacru de pe terasa XI se continuă către sud, pe o serie de platouri 

care nu se află la același nivel cu zona centrală dar nu sunt despărțite de ziduri de 

sprijin de aceasta. Din această cauză unii autori le numesc terasa XII și XIII (ex: 

Stefan) în timp ce alții o numesc terasa XI sud (ex.: Pețan). 

Pe această zonă, separată de centrul terasei de canalul de dren dar și printr-o 

ușoară rupere de nivel către Templul mare de calcar, cel mai vechi templu din 

întregul ansamblu și în cadrul căruia Ioan Glodariu a decelat patru etape 

constructive distincte dintre care, în etapa atribuită perioadei lui Burebista era 

alcătuit din patru șiruri a câte 13 coloane fiecare, o parte a bazelor cu diametrul 

cuprins între 1,3 și 1,4 m conservându-se in situ. Un strat anterior, reprezentat de un 

șir de blocuri de calcar pare să provină de la un alt templu. Pe latura sudică zidul de 

sprijin este dublat, paralel cu cele două ziduri, la distanță de aproximativ 2,5 m 

aflându-se un al treilea zid ce cuprindea o scară de calcar astăzi distrusă, rămânând 

în sit doar o parte din blocurile de construcție. Pe partea superioară a terasei XI de 

sud (sau pe terasa XIII) se găsește Templul mic de calcar, dispus paralel cu celălalt 

și în cadrul căruia operațiunile de restaurare demarate în anii 1980 au propus 

înlocuiri ale unor baze, ușor identificabile acum în teren prin materialul utilizat 

(calcarul de Podeni) și prin forma convexă a suprafeței. 

Senzația de separare a celor două părți ale terasei XI este sublinată și de 

prezența celor doi molizi ce încadrază trecerea între partea de nord a terasei XI 

către cea de sud (XII, XIII) formând, din punct de vedere vizual, o poartă către 

aceasta. 

 
Prezența în cadrul terasei XI a celor doi molizi 
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La limita de est a terasei XI se află Turnul pentagonal alcătuit din moloane de 

calcar și care a cunoscut o degradare majoră în ultimii ani datorită alunecărilor de 

teren, împingerile dislocând blocurile de la partea superioară, în momentul de față 

fiind identificabile doar patru asize. Verticalitatea suprafețelor zidite este 

compromisă, existând pericolul iminent al prăbușirii unor segmente consistente. 

Parte din împingeri sunt generate de arborii care, prin greutatea lor și prin poziția 

instabilă pe o muchie de teren, antrenează versantul în vale. 

 
Turnul pentagonal – fotografie din arhivele UBB (anii 1960) și fotografie actuală (arhiva personală) în 
care este vizibilă presiunea creată de arbori asupra zidului și destabilizarea muchiei terenului sub 
greutatea acestora 

 

Turnul pentagonal este aproape imposibil de perceput de pe terasa XI, 

perspectiva către el fiind obturată de ruperea de pantă. Datorită insabilității terenului 

accesul către turn este închis în prezent, acesta făcându-se pe o pantă foarte 

abruptă. 
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Accesul vizual și fizic către turnul pentagonal 

 

Dincolo de aceste terase ușor lizibile în teren sunt clar vizibile și terasele IX și  

VIII, aflate în partea superioară a teraselor XI și X, taluzurile acestora fiind într-o 

stare avansată de degradare. O altă serie de terase din proximitate nu sunt clar 

lizibile din cauza vegetaței abundente acestea desfășurându-se atât spre est cât și 

spre sud, conform orientării tradiționale ale teraselor antropice cercetate arheologic. 

Terasele IX și VIII privite dinspre terasa XI – este observabilă prăbușrea unor taluzuri dintre terasa IX 
și VIII, în fundal terasa I de pe muncelul din interiorul fortificației  
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Secțiunea B-B’ cu succesiunea teraselor principale din zona sacră 
 

Din punct de vedere al vizitării acestei zone o serie de probleme sunt legate 

de deplasarea necontrolată a oamenilor în sit, degradând sau punând în pericol 

anumite componente. În mod particular se remarcă destabilizarea pantelor spre 

canalul de dren datorită împingerii solului când vizitatorii sar peste el dar și 

destabilizarea taluzurilor și zidurilor de sprijin în urma deplasărilor necontrolate. 

  
Canalul de dren și zidul de spijin din beton  

 

Imaginea oferită de zidurile de sprijin prăbușite și mai ales de zidul de beton 

realizat în mod nefericit în anii 1980 este negativă, zidul de beton generând un 

contrast agresiv dată fiind materialitate acestuia și starea sa de degradare. 

Limitele zonei sacre se găsesc în general într-o stare deplorabilă, dincolo de 

starea taluzurilor de pe terasele IX și VIII un impact negativ avândul și starea 

drumului pe sub fortificație, versantul cu pietre prăbușite dinspre fortificație și terasa 

XI sudică, scara prăvălită de la templul de calcar, starea generală a arboretelor etc. 
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Imaginea generală defavorabilă a limtelor zonei sacre care au un impact negativ asupra sitului 
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Nici dincolo de zona vizitabilă lucrurile nu arată mult mai bine. În măsura în 

care un turist ar incerca să facă o lectură mai complexă a Sarmizegetusei se va lovi 

de un teren neprietenos și mut. Necesitatea creerii unor trasee perimetrale sitului 

care să integreze și o parte din îmrejurimi, extinzând aria de vizitare și permițând 

ocolirea fortăreței prin exterior (măcar în zone sudică, de-a lungul drumului de acces 

auto) este evidentă, închiderea sitului în limitele lui actuale nepermițând  formarea 

unei imagini generale asupra lui iar contrastul cu împrejurimile imediate fiind unul 

negativ. 

 
Drumul spre cartierul civil de vest 

 
Cartierul civil de vest 

 
Baia Romană 
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Astfel, cel mai important sit arheologic din țară oferă o experiență prea puțin 

impresionantă în raport cu importanța descoperirilor arheologice sau cu dimensiunea 

reală a așezării. Întreaga observare a sitului este redusă de atenția ce trebuie 

acordată obstacolelor, râpelor alunecoase sau arborilor prăbușiți sau în curs de 

prăbușire. Din tot ansamblul impresionant al sitului doar o mică parte este pusă în 

valoare, fapt ce generează de multe ori frustrare în rândul publicului, frustrare 

exprimată în remarca deseori auzită pe sit: „Asta e tot?”, asta cu atât mai mult cu 

cât panoul informativ de ansamblu promite mult mai mult. 

Panou explicativ cu indicarea zonelor componenete ale sitului Sarmizegetusa Regia 

În acest context raportul periodic pentru UNESCO, ciclul 2, secțiunea II, 

(http://whc.unesco.org/en/list/906/documents/) privind cetățile dacice realizat în 2014 

afirmă, la punctul 4.7.5 că există o excelentă cooperare între responsabilii sitului 

UNESCO și industria turismului în vederea prezentării valorilor universale 

excepționale.  
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5. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 
În urma analizelor efectuate reiese în mod evident că întregul peisaj aferent 

sitului Sarmizegetusa Regia, datorită unui management neadecvat unui astfel de sit, 

este mai degrabă unul dezolant. Deși pare logic ca, într-un astfel de loc unic, 

interesul acordat valorilor culturale universale să capete preeminență în fața valorilor 

naturale acest lucru nu se întâmplă astăzi, întreg managementul acestei zone 

punând accentul exclusiv pe protecția valorilor naturale, chiar dacă astfel riscăm 

disturgerea sitului arheologic. Acest fapt este cu atât mai șocant cu cât, comparat cu 

suprafața PNGM-C de 39.818 ha, situl arheologic Sarmizegetusa Regia ocupă 18,3 

ha având o zonă de protecție de 66 ha și o zonă protejată a zonei de protecție de 

218,2 ha, cea din urmă (cea mai largă) reprezentând 0.5 % din suprafața parcului 
natural (situl protejat propriu-zis reprezentând 0.04 %). 

5.1. Concluzii generale 
 Concluziile generale se referă în mod special la aspectele de natură juridică 
și administrativă ce generează disfuncții la nivelul sitului. Principalele probleme 

legate de calitatea peisajului în zona cetății dacice Sarmizegetusa Regia provin din 

nerelaționarea mecanismelor de protecție ale valorilor naturale și culturale din 

cadrul Parcului Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina, deși acesta este încadrat, 

conform Legii nr. 5/2000, în categoria parcurilor naturale, corespunzătoare categoriei 

V IUCN – „Peisaj protejat: arie protejată administrată în principal pentru 
conservarea peisajului şi recreere”.  Dincolo de prevederile IUCN care au fost 

menționate anterior (p. 4-5) în conformitate cu ANEXA 1 a OUG 57/2007 - SCOPUL 

ŞI REGIMUL DE MANAGEMENT al categoriilor de arii naturale protejate se prevede 

la litera e): Parcurile naturale sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt 

protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea 
activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu 
valoare semnificativă peisagistică şi/sau culturală, deseori cu o mare diversitate 

biologică. Managementul parcurilor naturale urmăreşte menţinerea interacţiunii 
armonioase a omului cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului, 

promovând păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi 

consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei locale. De 

asemenea, se oferă publicului posibilităţi de recreere şi turism şi se 
încurajează activităţile ştiinţifice şi educaţionale. 
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În acest sens, Planul de management PNGM-C se limitează la o serie de 

măsuri ce au ca scop protecția habitatelor naturale dar nu prevede resurse de 

dezvoltare durabilă a comunităților. Zonele de dezvoltare durabilă (valorificabile 

economic prin practici tradiţionale sau noi, ecologic admise, în limitele capacităţii de 

regenerare a resurselor) sunt reduse la intravilanul localităților și la infrastructurile 

rutiere, limitând astfel dezvoltarea generală a zonei. Situl arheologic de 18,3 ha (fără 

zona sa de protecție) este încadrat ca zonă de management durabil ceea ce perimite 

o serie de intervenții minimale în cadrul sitului menționate deja la p. 13-15.  

 Totodată o serie de conflicte sunt generate de modul de încadrare a sitului 

Sarmizagetusa Regia, precum și a altor situri arheologice, din punct de vedere al 

utilizării / destinației terenurilor. Astfel o analiză succintă relizată de Prof.Dr.ing 

Iovu Biriș puncteză următoarele aspecte: 

1. Orice sit cultural / arheologic / istoric este localizat în fondul funciar al 
Romaniei (cf. art. 1 din Legea 18/1991 - Terenurile de orice fel, indiferent de 

destinaţie, de titlul pe baza căruia sunt deţinute sau de domeniul public ori 

privat din care fac parte, constituie fondul funciar al României.). 

2. Orice sit cultural / arheologic / istoric este localizat pe un teren care poate 

avea urmatoarea destinație: i) agricolă; ii) silvică; iii) teren situat sub apă 
permanent; iv) intravilan; v) terenuri cu destinație specială (cf. art. 2 din 

Legea 18/1991 - În funcţie de destinaţie, terenurile sunt:  

a) terenuri cu destinaţie agricolă, şi anume: terenurile agricole productive - arabile, 

viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, 

fâneţele, serele, solariile, răsadniţele şi altele asemenea, cele cu vegetaţie 

forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, păşunile împădurite, cele 

ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajările piscicole şi de 

îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricolă, platformele şi 

spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile 

neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă; 

b) terenuri cu destinaţie forestieră, şi anume: terenurile împădurite sau cele care 

servesc nevoilor de cultură, producţie ori administrare silvică, terenurile destinate 

împăduririlor şi cele neproductive - stâncării, abrupturi, bolovănişuri, râpe, ravene, 

torenţi, dacă sunt cuprinse în amenajamentele silvice;  
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c) terenuri aflate permanent sub ape, şi anume: albiile minore ale cursurilor de 

apă, cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retenţie, fundul apelor maritime 

interioare şi al mării teritoriale;  

d) terenuri din intravilan, aferente localităţilor urbane şi rurale, pe care sunt 

amplasate construcţiile, alte amenajări ale localităţilor, inclusiv terenurile agricole şi 

forestiere;  

e) terenuri cu destinaţii speciale, cum sunt cele folosite pentru transporturile 

rutiere, feroviare, navale şi aeriene, cu construcţiile şi instalaţiile aferente, construcţii 

şi instalaţii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice şi gazelor 

naturale, de telecomunicaţii, pentru exploatările miniere şi petroliere, cariere şi halde 

de orice fel, pentru nevoile de apărare, plajele, rezervaţiile, monumentele naturii, 

ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice şi altele asemenea.  

3. La categoria e) terenuri cu destinație specială sunt incluse, printre altele, și 

„...ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice şi altele asemenea ”.  

4. În aceste condiții, în cazul în care aceste situri sunt încluse în fond agricol / 

forestier / ape permanente / intravilan, există două abordari posibile: 

a. „...ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice şi altele asemenea ” să 

fie scoase din terenurile cu destinație / fondul agricol / forestier / ape permanente / 

intravilan și să fie reîncadrate în categoria terenuri cu destinaţii speciale, și care 

să fie în administrarea unor structuri adimistrative desemnate special, după caz;  
b. menținerea acestor situri în încadrările actuale – terenuri cu destinație 

agricolă / silvică / ape permanente /intravilan – dar crearea unei categorii de 
folosință distincte – ex. terenuri ocupate de ansambluri şi situri arheologice şi 

istorice şi altele asemenea sau, în cadrul parcurilor naturale – parcuri arheologice. 

5. Încadrarea „...ansamblurilor şi siturilor arheologice şi istorice şi altele 
asemenea ” într-o categorie funcțională distinctă / aparte, indiferent că 

vorbim de fond funciar agricol, silvic, ape permanente, intravilan, permite 
adoptarea unor măsuri de management specifice, adecvate conservării / 

punerii în valoare a acestora, și soluționarea mai ușoară / rapidă a unor 

situații generate de prevederi legislative antagonice / conflictuale între 

legislația specifică domeniului culturii și legislația silvică / agricolă / ape. 

Specific la fondul forestier: categorie de folosință disctinctă →   zonare 
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funcțională distinctă →  prescripții de management silvic specifice categoriei 

funcționale atribuite →  simplificarea procedurilor pentru intervenții nesilvice 

asupra suprafeței respective.   

Pe de altă parte, prin expirarea practic a programului de protecție a 

monumentelor UNESCO (cf. HG 493/2004) aprobate prin HG 1268/2010 nu există 

măsuri coerente de management al siturilor arheologice din Munții Orăștie, inclusiv 

Sarmizegetusa Regia. Absența unui Comitet de organizare UNESCO (COU) duce la 

imposibilitatea de a lua decizii cu privire la gestionarea coerentă a sitului (COU 

având sarcina de a elabora strategia de întreţinere a monumentelor şi de prevenire a 

posibililor factori de ameninţare a integrităţii acestora; de a elabora planul de 

protecţie, planul de conservare, planul de întreţinere, precum şi planul de reabilitare, 

promovare şi punere în valoare a monumentului; de a raporta periodic starea de 

conservare a monumentelor și problemele generale sau specifice constatate în urma 

inspecţiilor de monitorizare. Planurile de Monitorizare și de Gestiune și Protecție ce 

trebuiau realizate în baza acestui program nu au fost realizate până acum, raportul 

periodic din 2014 afirmând că acestea sunt documente complexe ce sunt încă în 

curs de realizare. 

O soluție, care a fost încercată fără succes în 2016, este cea de a promulga o 

nouă Hotărâre de Guvern prin care să refie puse în funcție COU, în cadrul acestora, 

în cazul Sarmizegetusei Regia putând fi cooptați, pe lângă ceilalți membri, și 

reprezentanți ai PNGM-C și ROMSILVA, fapt care ar duce la o capacitate mai mare 

de discutare și negociere interinstituțională a soluțiilor privind situl și a planului de 

management specific.  

5.2. Concluzii specifice 
În urma analizei situației din teren rezultă că majoritatea disfuncțiilor din sit 

sunt generate de neclaritățile privind modul de protejare a valorilor sitului și a unei 

confuzii generate de dubla voaloare arheologică / culturală și natuală a sitului. Din 

observațiile făcute în teren rezultă necesitatea realizării unui studiu dendrologic 
amănunțit asupra fiecărui arbore în parte din cadrul sitului și din proximitatea 

acestuia pentru a stabili factorii de risc specific și pentru a desemna intervențiile 

necesare pentru fiecare arbore în parte. În urma unui astfel de studiu și a unui studiu 

prealabil pentru preîntâmpinarea problemelor de stabilitate a solurilor, se poate 
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realiza un Plan de intervenție asupra vegetației care să fie înaintat spre aprobare 

ROMSILVA și PNGM-C în vederea soluționării situației. În baza acestui plan se pot 

realiza, pe termen scurt și mediu, defrișările necesare pentru degajarea 

monumentelor și pentru punerea în valoare a sitului arheologic în ansamblul său. 

Modul de punere în valoare a sitului ar trebui realizat în baza unui plan de 
amenajare a peisajului.  

În ceea ce privește intervențiile asupra arborilor, în această suprafaţă este 

permisă tăierea vegetaţiei forestiere numai la solicitarea organelor de specialitate (a 

se citi silvicultură), în scopul efectuării lucrărilor de reparaţie, întreţinere curentă, 

cercetare arheologică, restaurare, consolidare şi conservare a monumentului istoric. 

Problema imediată este că aceste intervenții nu pot fi realizate la solicitarea 

administraței sitului sau a arheologilor care lucrează în sit și constată pericolul 

distrugerii componenetelor acestuia. Chiar atunci când aceste intervenții se 

efectuează, după mult prea îndelungate deliberări și tergiversări, nu se iau măsurile 

de protecție ale sitului arheologic în momentul execuției, fapt ce a generat deja 

distrugeri suplimentare. Modul de organizare a tăierilor, lipsa de măsuri de protecție 

și abordarea sitului doar ca pe o parte din pădure generează distrugeri iremediablie. 

   
Arbori prăbușiți din cauze naturale (2012) Sursa: http://www.anchetadehunedoara.ro/sarmizegetusa-
regia-o-istorie-furtunilor-care-au-devastat-monumentul-unesco-ii/ sau în urma unor tăieri (2018). 
 

Ca urmare a tăierilor din primăvara lui 2018, Ocolul Silvic Grădiște a cerut 

trecerea zonei stiului arheologic din zona de protecție integrată în cea de 

management durabil în cadrul Amenajamentului Silvic (încadrare ce la momentul 

realizării amenajamentului nu respecta Planul de management PNGM-C), această 

măsură negarantând însă și schimbarea atitudinii lucrătorilor în teren. În acest sens, 

dincolo de modificările necesare a fi aduse Amenajamentului Silvic (situația 

nerezolvată în ultimele 6 luni) este necesară întocmirea unui plan de 
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management al vegetației de pe sit însoțit de un plan de organizare a lucrărilor 
de execuție care să asigure evitarea oricăror distrugeri ulterioare cauzate de starea 

arborilor din teren sau de modul de înlăturare a acestora. 

 Dincolo de rezolvarea problemelor ce rezultă din necoroborarea 

interinstituțională a măsurilor de protecție a valorilor culturale și naturale apar ca 

necesare următoarele intervenții sau proiecte de punere în valoare a sitului: 

- Realizarea (cu o echipă interdisciplinară) unui proiect  de punere în valoare, 
restaurare și conservare a sitului Sarmizegetusa Regia în ansamblul 
său;  

- Modernizarea și adecvarea infrastructurii de vizitare și interpretare a 
sitului în baza proiectului de punere în valoare a acestuia; 

- Realizarea în teren a unor trasee amenajate adecvat și non-invazive pentru 

siguranța vizitatorilor și a sitului;  

- Realizarea, împreună cu administrația PNGM-C a unor trasee turistice 

montane care să includă siturile arhelologice – pe vechile drumuri și poteci 
dacice și romane, marcate ca atare, care să permită accesul pietonal în 

zonă și a unui drum alternativ de acces amplasat pe traseul fostei căi ferate; 

- Marcarea clară în teren a perimetrelor de protecție a siturilor 
arheologice; 

- Recuperarea și protejarea imediată a materialelor dislocate din zidurile cetății 

în vederea restaurării acesteia; 

- Punerea în valoare, restaurarea și conservarea monumentelor din sit și 

din aria extinsă de protecție – în baza proiectului anterior menționat – pentru 

asigurarea protecției în momentul creșterii numărului de vizitatori, 

- Realizarea unor intervenții la nivelul peisajului pentru a pune în valoare 

situl și aria de protecție a acestuia în baza unui plan de amenajare a 
peisajului. 

Din punct de vedere al traseelor o propunere a fost deja elaborată de Quattro 

Design în cadrul Planului Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism 

pentru zona protejată Cetatea dacică Sarmizegetusa Regia (comunele Orăștioara de 

Sus, Beriu și Boșorod, județul Hunedoara), neaprobat prin HG până la această dată. 
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Obiective de utilitate publică – inclusiv trasee turistice – plan general și detaliu (Quattro Design, 2011, 
vol.III, p. 19) 

Această propunere are calitatea de a pune în legătură situri ce au făcut parte 

dintr-un sistem de locuire teritorial interdependent putând conferi o imagine globală 

asupra zonei Grădiștii din punct de vedere arheologic. Pe de altă parte propunerea 

PUZ preia și traseele evidențiate deja de I.A.Oltean și W.S. Hanson (2017) prin 

tehnologia LiDAR, trasee ce asigurau accesul spre Sarmizegetusa Regia dinspre 

Vârful Muncelului și dinspre dealul Șesului, trasee ce ar permite și o perspectivă 

plonjantă asupra sitului.  
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Traseele dintre Muncel, Dealul Șesului și Sarmizegetusa Regia. Sursa: Oltean&Hanson, 2017, p. 437 

 

Dincolo de intervențiile in situ este necesară construcția unui punct turistic, 
muzeal și de informare la Lunca Grădiștii (la confluența între Valea Grădiștii și 

Valea Albă) care să prezinte o interpretare detaliată a sitului, inclusiv machete și 

reconstrucții volumetrice și 3D a clădirilor pentru a comunica ipotezele variate de 
interpretare a descoperirilor arheologice. Din acest punct principal de acces spre 

sit se poate asigura și transportul cu o navetă specială pentru a descuraja accesul 

auto până în parcarea amenajată pe Valea Albă de unde pleacă drumul spre poarta 

de vest, ce este insuficientă în zilele cu aflux mare de vizitatori. Acest punct turistic și 

muzeal trebuie gândit în acord cu traseele propuse și accesibilitatea în zonă, fiind 

intrinsec legat de o viziune clară și coerentă pe termen lung. O astfel de investiție 

și dezvoltare nu trebuie să aibă loc decât după restaurarea și punerea în valoare 
a sitului propriu-zis. 
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Ca metodă de stabilire a proiectului, ca pentru toate proiectele importante din 

această zonă, trebuie evitat criteriul celui mai mic preț, accentul trebuind pus pe 

calitatea proiectului, în acest context fiind recomandată organizarea unor 

concursuri de arhitectură și peisaj internaționale, care să poată genera o 

imagine adecvată unui sit de o asemenea valoare. Concursul trebuie să vizeze atât 

obiectul de arhitectură (muzeul) cât și reabilitarea / restaurarea peisajului. În acest 

sens un exemplu în poate constitui noul centru de vizitare și reamenajarea / 

restaurarea peisajului de le Stonehenge, Anglia. 

 
Stonehange – centrul de vizitare (https://www.maloneroofing.co.uk/projects/stonehenge-visitor-centre) 
și plan general de situație cu relația dintre centru și sit (http://www.newsteelconstruction.com/wp/ 
stonehenge-a-sustainability-monument/) 

 

Reabilitarea peisajului le Stonehenge, proiect care a impus și mutarea unui drum național care afecta 
situl – imagini înainte și după. Sursa:https://blog.stonehenge-stone-circle.co.uk/tag/stonehenge-tours-
from-salisbury/ 

 

 



130 
 

5.3. Recomandări pe termen scurt 
În vederea realizării și coordonării oricăror investiții în zonă, într-un mod 

coerent și bazat pe o viziune clară care să afecteze situl pe termen mediu și lung 

este necesară aprobarea prin HG a PUZ și RLU pentru toate cetățile dacice. 

O altă condiție este colaborarea permanentă cu specialiștii și cu forurile de 

specialitate, un prim pas fiind organizarea unui Comitet de organizare și 
administrare a siturilor UNESCO pe modelul COU și elaborarea Planurilor de 
Gestiune și Protecție. Totodată trebuie revizuite de urgență, în concordanță cu 

concluziile tuturor studiilor realizate pentru CJ Hunedoara, Amenajamentul silvic și 
Planul de management al PNGM-C.  

Pe termen scurt, de fapt în regim de urgență, este necesară punerea în 
siguranță a sitului și a elementelor sale componente (inclusiv prin intervenții asupra 

vegetației), recuperarea elementelor distruse și restaurarea componentelor 
principale ale sitului care s-au distrus în ultimii ani. 

Ca urgențe pe termen scurt se remarcă, dincolo de punerea în siguranță a 
elementelor componente ale sitului, și necesitatea reorganizării și amenajării 
traseelor de vizitare, intervenție ce este direct legată de punerea în siguranță. 

Amenajarea traseelor trebuie făcută cu mijloace non-invazive și minimale și trebuie 

să urmărească consecvent limitarea interacțiunii dintre vizitatori și elementele 

valoroase ale sitului și degradarea continua a terenului. În acest sens sunt 

recomandate metode tradiționale de modelare a terenului sau de realizare de poteci, 

trepte sau alei. Reversibilitatea acestor amenajări este un criteriu de maximă 

importanță. O altă cerință în cadrul intervențiilor de amenajare a traseelor de vizitare 

este menținerea naturalității sitului din punct de vedere al imaginii oferite, aceasta 

fiind una dintre calitățile majore ale sitului în acest moment.  
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Exemple de amenajare non-invazivă și reversibilă a traseelor în pantă 

 

  
Exemple de trasee amenajte non-invaziv și reversibil 

În cadrul intervențiilor pe termen foarte scurt și scurt, menite să 

îmbunătățească situația în sit până la stabilirea unor strategii și proiecte clare de 

dezvoltare, lucrările ce vor fi realizate cu scopul de a pune în valoare situl și zona de 

protecție a acestuia (așezarea Sarmizegetusa Regia în ansambul ei) vor trebui să 

urmeze o serie de recomandări și principii de bază: 

- Intervenții minimale, non-invazive și reversibile; 
- Sugerarea unei ambianțe, a unei structuri spațiale sau a peisajului prin 

instalații efemere sau prin utilizarea vegetației existente ca mijloc de 

comunicare – gestionare diferențiată, instalații  efemere sau de land-art - 

Intevenții efemere care pot genera un spectacol diferit de la o perioadă la 
alta sau de la un an la altul;  
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- Modelarea discretă a terenului din sit pentru a sugera structuri spațiale sau 

pentru a pune în valoare / perspectivă elemente importante ale sitului; 

- Utilizarea resurselor locale și a mâinii de lucru locale (alături de specialiști) 

pentru punerea în valoare a sitului; 

- Utilizarea unor materiale perisabile (chirpici, baloți de paie, etc. care să 

poată sugera obiecte, structuri sau elemente ale sitului; 

- Punerea în valoare a peisajului înconjurător ca element al esențial al sitului; 

- Amplasarea tuturor facilităților turistice (parcaje, centre de vizitare, cazare și 

alte servicii la distanță față de situl propriu-zis și crearea unor trasee de 

legătură spectaculoase fără a intra în concurență cu situl arheologic.  
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Exemple de intervenții non-invazive în situri fragile, bazate pe elemente de land-art și sugestie 

 

Modalitatea recomandată pentru obținerea unor rezultate adecvate și fără 
să aducă prejudicii sitului ar fi bazată pe: 

- Organizarea în parteneriat cu instituții de specialitate (patrimoniu, arheologie, 

arhitectură, peisaj) a unui concurs internațional / unor concursuri 

(punctuale) de arhitectură și peisaj care să aibă ca scop punerea în valoare a 

sitului arheologic cu metode non-invazive ce respectă principiile enunțate 

anterior; 

- Organizarea de consultări cu specialiști din domeniile arheologiei, 

arhitecturii, peisajului, artei, etc. în vederea redactării temei de concurs;  

- Redactarea unei teme detaliate care să conțină clar exprimate permisivitățile 

și interdicțiile cu privire la intervențiile în situl propriuzis și a altor zone afectate 

de posibilele amenajări ce urmăresc punerea în valoare a sitului – în acest 

sens ne referim la legăturile între diferitele părți ale sitului și între diferitele 

elemente ale așezării precum și la posibilele legături cu peisajul înconjurător 

sau cu rute turistice ce acoperă o arie mai largă;  

- Concursul trebuie să urmărească găsirea unor soluții pe termen scurt, 
mediu și lung și să includă un program multianual de intervenții; 

- Cooptarea în juriul concursului a unor specialiști internaționali din domeniile 

sus-menționate în vederea alegerii unui proiect de calitate; 

- Implicarea comunității locale în toate etapele sus-menționate  (consultări, 

comunicare, transparență).  
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Beneficiile unei astfel de abordări sunt: 

- Utilizarea unor materiale perisabile sau a unor instalații efemere pentru 

punerea în valozare a sitului arheologic prezintă o serie de avantaje, dincolo 

de evitarea unor erori ireversibile;  

- În acest sens instalațiile efemere, ce trebuie refăcute periodic, vor genera un 

peisaj dinamic ce poate atrage turiștii în fiecare an prin imaginea diferită a 

sitului. Refacerea periodică a acestor amenajări se poate face în cadrul unor 

școli de vară, fapt ce va duce la creșterea turismului academic în zonă;  

- Utilizarea de materiale perisabile, de producție locală poate aduce beneficii 

directe comunității locale ce poate fi implicată în producerea acestora, fapt ce 

duce la o mai bună înțelegere și la un mai mare respect al sitului de către 

locuitori, dincolo de beneficiile economice evidente;  

- Costurile presupuse de astfel de intervenții sunt mult mai reduse deși se 

desfășoară de-a lungul mai multor ani, aceste costuri putându-se tranforma în 

resurse în cazul organizării unor ateliere de lucru interdisciplinare și posibil 

internaționale periodice; 

- Caracterul experimental al unei astfel de abordări (mai ales în cazul 

României) poate genera de asemenea turism academic și dezvoltarea 

comunității științifice implicate în restaurările de situri arheologice.  

5.4. Recomandări pe termen mediu și lung 
Pe termen mediu și lung este necesară relizarea unor investiții majore nu 

numai la Sarmizegetusa Regia dar în toate siturile UNESCO sau LMI din Munții 
Orăștie în vederea punerii lor în valoare și integrarea lor într-un complex turistic larg, 

care să încurajeze și să determine turismul de medie și lungă durată în zonă. Aceste 

investiții pot genera o economie locală bazată pe turismul cultural dar în acest sens 

este necesară stabilirea unei viziuni clare pentru întreaga zonă, viziune ce trebuie să 

înglobeze aspecte trans și multidisciplinare și să fie urmărită în mod coerent pe 

termen lung. Între aceste investiții strategice se înscriu și crearea de trasee turistice 
precum și a muzeului de la Lunca Grădiștii menționate anterior. 

O condiție a reușitei unei astfel de strategii pe termen lung constă în mărirea 
investițiilor în siturile arheologie și infrastructurile de vizitare aferente, de un 

control strict al calității arhitecturale și peisagere ale noilor intervenții, instalații 
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sau construcții ce vor fi realizate în zonă, fie ele dedicate turismului fie nu. 

Dezvoltarea comunităților locale reprezintă o parte fundamentală a acestui efort, 

acest lucru putându-se baza pe utilizarea tradițională a resurselor din zonă (cf. cu 

recomandările IUCN pentru siturile de categoria V).  

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________

Autor: Conf.dr.arh. Ioana TUDORA 

Iulie 2018  
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