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1. STATUTUL JURIDIC DE PROTECŢIE 

LMI: Ansamblul este monument istoric, înscris în Lista Monumentelor Istorice (LMI) a Judeţului 

Hunedoara la nr. crt. 59, cuprinzând cinci sub-poziţii, nr. crt. 60-64, astfel: 

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

HD-I-m-A-03190.01 – Aşezare, epoca romană 

HD-I-m-A-03190.02 – Hambare, epoca romană 

HD-I-m-A-03190.03 – Zona sacră, epoca geto-dacică 

HD-I-m-A-03190.04 – Aşezare dacică Sarmizegetusa, epoca dacică 

HD-I-m-A-03190.05 – Cetatea Sarmizegetusa, Latène, cultura dacică 

 

RAN: Situl este înscris în Repertoriul Arheologic Naţional (RAN): 90397.01 - Situl arheologic de la 

Grădiştea de Munte – Sarmizegetusa Regia 

 

ZIAP: situl face parte dintr-o zonă de interes arheologic prioritar (ZIAP), declarată prin OMCC nr. 2483 / 

12.12.2006, în baza OG nr. 43/2000: 1. Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei 

 

PATN-III: Situl este înscris în mai multe zone protejate instituite prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea 

Planului de amenajare a teritoriului naţional (PATN) - Secţiunea a III-a, Zone protejate, astfel:  

Anexa I: 

Lista consolidată a ariilor naturale protejate din România, I. Zone naturale protejate de interes naţional şi 

monumente ale naturii, 1. Rezervaţii ale biosferei, parcuri naţionale sau naturale: I.1.N. Grădiştea 

Muncelului - Cioclovina (10 000 ha); 

Anexa III: 

I. Valori de patrimoniu cultural de interes naţional (monumente istorice de valoare naţională excepţională), 2. 

Monumente şi situri arheologice, e) Fortificaţii dacice: 

e) 21. Capitala politică, culturală şi religioasă a Daciei, Sarmizegetusa (în punctul „Dealul Grădiştii”) 

II. Unităţi administrativ-teritoriale cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturală 

de interes naţional: Jud. Hunedoara, Com. Orăştioara de Sus. 

 

UNESCO: Situl face parte din poziţia serială înscrisă în Lista Patrimoniului Mondial (LPM) „Cetăţile 

Dacice din Munţii Orăştiei”, poziţia 906: 66 ha / 281,2 ha zonă de protecţie 
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2. SCURTĂ DESCRIERE A SITULUI 

Terenul şi construcţiile existente – vestigii arheologice – sunt proprietate publică a statului 

român (conf. L. nr. 213/1998, L. nr. 422/2001) şi se află în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara 

(conf. HG 1237/2012). 

 

2.1. Particularităţi ale amplasamentului 

Sarmizegetusa Regia, aşezare cu profunde semnificaţii istorice şi culturale, se află la cca 35-40 

km de Haţeg, Călan şi Orăştie, oraşele mai importante ale regiunii, fiind situată în Ţara Haţegului, Munţii 

Orăştiei. Amplasamentul este totodată poziţionat în Parcul Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina, 

rezervaţie naturală care ocupă aproximativ 40 000 de ha. 

Situl arheologic se dezvoltă pe un pinten al Muntelui Muncel (Dealul Grădiştii), desfăşurat pe 

direcţie est-vest, flancat de cursurile râurilor Grădişte şi Valea Albă. Terenul are o formă neregulată şi o 

suprafaţă de 183.000 mp, aşa cum reiese din carte funciară. Lăţimea minimă se înregistrează pe direcţia E-

V (350 m), cea maximă pe direcţia N-S (625 m), iar altitudinea atinge cota de 1 000 m. Diferenţa de nivel 

este de cca 60 m. 

 

2.2. Particularităţi de relief 

Creastă muntoasă prelungă, cu terase antropice, amenajate pe pantele abrupte încă din epocă dacică. 

Terenul este înconjurat de păduri de foioase (predomină fagul – fagus sylvatica), acestea 

acoperind cea mai mare suprafaţă a terenului studiat. Pădurea conţine arbori numeroşi, unii dintre ei având 

chiar sute de ani. 

Terenul se dezvoltă pe o suprafaţă neregulată străbătută de mici izvoare cu caracter permanent sau 

doar temporare, atunci când precipitaţiile devin excesive. Acestea se varsă în râurile Grădişte şi Valea Albă. 

 

2.3. Relaţiile cu zonele învecinate/accesuri existente 

Accesul este posibil pe mai multe rute. Cea mai facilă cale este cea care urmăreşte drumul 

judeţean 705A care porneşte din Orăştie. Drumul urmăreşte Râul Grădiştii trecând Beriu, Orăştioara de Jos şi 

de Sus, Ludeştii de Jos, Costeşti, Grădiştea de Munte, iar de la confluenţa cu Râul Alb (Valea Albă), din Lunca 
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Grădiştii, urcă pe partea de nord a Dealului Grădiştii, de-a lungul apei până în apropierea sitului arheologic. O 

altă variantă de acces este posibilă de pe versantul sudic al Dealului Grădiştii. Drumul începe din Lunca 

Grădiştii, urmează Valea Godeanului, definită de apa Grădiştii şi urcă pe o cărare abruptă până în partea 

inferioară a zonei sacre. Accesul mai poate fi făcut pe cărarea şi plaiul de pe Feţele Albe sau alte cărări de 

munte ştiute de localnici. Situl este totodată cuprins în  reţeaua de trasee turistice montane. 

 

3. DESCRIEREA ANSAMBLULUI 

Ansamblul antic de la Sarmizegetusa Regia este parte a unui sistem complex de construcţii şi 

amenajări care caracterizează, în principal, epoca dacică, fiind cea mai importantă mărturie a acestei 

civilizaţii excepţionale. Aste alcătuit dintr-o reţea de drumuri care legau poziţii fortificate, cartiere de 

locuinţe şi construcţii cu caracter religios, fiecare dintre acestea contribuind la înţelegerea culturii şi 

civilizaţiilor antice dezvoltate anterior cuceririi romane.  

 

3.1. Descrierea obiectivelor vizibile in situ 

Structurile construite existente în amplasament sunt monumentele arhitectural-arheologice, 

structuri din zidărie realizată din blocuri mari de piatră fără liant, zidării din piatră cu liant – mortar pe bază 

de var-nisip, dalaje şi pavaje din piatră, elemente de susţinere şi de delimitare din piatră, elemente din lemn 

atestate arheologic. Starea de conservare a celor mai multe dintre elementele construite este medie şi rea, în 

curs de deteriorare accelerată, ceea ce face necesară o intervenţie rapidă – cu componente de intervenţie de 

urgenţă – pentru restaurarea ansamblului.  

Pentru construirea monumentelor civile şi religioase constructorii antici au folosit în principal 

calcarul şi andezitul. Calcarul a fost din cariera de la Dealul Călanului, Andezitul, piatră cu caracteristici 

superioare calcarului, a fost extras din carierea de la Cozia sau/şi de la Pietroasa, Dealul Bejan – în 

extremitatea sud-estică a Devei1. 

 

De-a lungul timpului, arheologi şi cercetători ai ansamblului dacic au folosit pentru identificarea 

obiectivelor diverse denumiri. În perioada de început a săpăturilor arheologice au fost utilizate cifre romane 

                                                             

1 Ioan Mârza, Andezitul utilizat de daci în construcţiile sacre de la Sarmizegetusa Regia – petrografia şi provenienţa, în 
„ANM”, 34, 1, 1997, p. 820. Vezi și Iulian Olteanu, Studiul privind componentele litice (etapa II), Institutul Național al 
Patrimoniului, 2018. 



Str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, Sector 4, București 
Tel.: +4 021 336 6073 
Fax: +4 021 336 9904 
secretariat@patrimoniu.gov.ro 
www.patrimoniu.gov.ro 
 
 
 

 

Str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, Sector 4, București 7 
Tel.: +4 021 3366073, Fax: +4 021 336 9904 
secretariat@patrimoniu.gov.ro 
www.patrimoniu.gov.ro 

 

sau litere arabe, pentru ca ulterior obiectivele să fie denumite după principalele caracteristici geometrice 

şi/sau fizice. Deşi opţiunea a eliminat confuziile de localizare, denumiri diferite le aceluiaşi obiect pot genera 

uneori confuzii. Astfel bibliografia de specialitate menţionează pentru „Altarul de andezit” forme variate 

printre care putem menţiona: „Soarele de andezit”, „Discul de andezit”, „Sanctuarul de andezit”, „Discul 

solar” etc. Pentru o tratare unitară a numelor am optat să utilizăm denumirile curente utilizate de 

arheologii/cercetătorii contemporani şi preluate de Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice 

– Sarmizegetusa Regia2. 

 

3.1.1. Zidurile de terasare și fortificare de epocă dacică 

Tehnica de construcție a zidurilor de terasare sau cu dublu rol, de terasare și fortificare are o 

puternică filiație cu tehnica grecească. În schimb, utilizarea tiranților de lemn vizibili pentru legarea 

paramentelor este o particularitate a tehnicii de construcție dacică. Imaginea specifică a paramentului din 

blocuri rectangulare punctate de capetele bârnelor-tirant a produs chiar utilizarea în literatura de specialitate 

a unui termen inedit – murus dacicus. 

Blocurile de calcar erau prelucrate preliminar în cariera de la Măgura Călanului prin degroșare a 

cinci fețe, cea de-a șasea fiind lăsată în forma sa brută, rezultată prin extragerea din carieră. 

După finisarea pe șantier, blocurile cu lungimi cuprinse de 45÷70 cm erau așezate fără rosturi în 

asize cu înălțimea de 35÷45 cm. Legăturile dintre tiranții de lemn și blocurile de parament era realizată prin 

îmbinări în „coadă de rândunică”. Lăcașurilor pentru tiranți erau de obicei dispuse la mijlocul suprafeței de 

așteptare, dar sunt prezente și poziții excentrice orientate spre capetele blocului sau chiar semi-lăcașuri tăiate 

în blocuri alăturate.  

Grosimea zidurilor este cuprinsă între 1,8 și 3 m, variind în funcție de destinație și configurația 

terenului. Zidul terasei a X-a, care trebuia să preia o diferență de nivel de 6,5÷7 m, are o grosime totală de 

5,5 și 6,5 m. Zidurile conservate sunt alcătuite din două-trei asize care ating o înălțime maximă de 

0,8÷1,1 m. O parte dintre blocurile din cadrul asizelor superioare s-au prăbușit, iar altele sunt în pericol 

iminent de prăbușire. 

                                                             

2 http://sarmizegetusa-spami.ro/localizare/harti/. 
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3.1.2. Turnul pentagonal 

În momentul dezvelirii arheologice complete3 din anii ’60 ai secolului trecut, paramentul 

turnului era format din patru-șase asize (cinci rânduri complete și unul, cel mai de sus, parțial – alcătuit din 

patru blocuri de calcar), care descriau un plan vertical, neînclinat4. 

În prezent starea de degradare a monumentului este accentuată. Alunecările de teren (încă 

active), apele pluviale și rădăcinile arborilor din apropiere creează eforturi constante în zidurile fostului turn, 

care au condus la prăbușirea a două asize. Local zidurile ies din verticală mai bine de 30 cm, existând 

pericolul iminent al prăbușirii unor segmente consistente. 

3.1.3. Drumul pavat și piațeta pavată cu lespezi de piatră 

Drumul pavat și piațeta care finalizează această circulație au fost descoperite în campania din 

1950 și a fost urmărit pe o lungime de peste 200 m în campaniile din 1952 și 1953. 5 De-a lungul său au fost 

identificate două ramificații. Prima dintre ele, o alee din dale mici de 1,75 m, localizată la aproximativ 100 m 

nord-est de Poarta de est conducea spre o construcție aflată pe terasa a IX-a6, iar cea de-a doua ajungea spre 

Templu mare de andezit. Traseul drumului pavat continua spre pe terasa a XI-a, terminându-se cu o mică 

lărgire, denumită de autorii cercetărilor arheologice piațetă. Capătul drumului-piațetei suprapune traseul 

canalului de piatră din zona sacră. 

Pe segmentul cuprins între Poarta de est și zona sacră drumul este vizibil pe o lungime de cca 

38 m. Este realizat din lespezi de calcar, încadrate de borduri. Lățimea drumului este de cca 5,6 ÷5,8 m 

(4,7÷5 m pavajul și 30÷45 cm bordurile), iar panta de 13% (70). Lespezile au o lungime variabilă, lățime de 

cca 43÷53 cm și grosimea de 28÷32 cm. 

Piațeta cu lățimea maxim de 6,10 m este realizată tot din dale de calcar având o lungime medie 

de 1,30 m lungime. Limita sudică și capătul drumului-piațetei sunt delimitate de câte o bordură.  

 

                                                             

3 Turnul pentagonal este semnalat în mai multe rânduri pe parcursul secolului al XIX-lea, inclusiv în releveele realizate 
cu prilejul campanie din 1804. 
4 I. H. Crișan, Ștefan Ferenczi, V. Vasiliev et alii, Șantierul arheologic dacic..., , p. 68-69 și fig. 4. 
5 Răzvan Mateescu, Istoriile unui templu, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2012, p. 89. 
6 Ibidem. 
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3.1.4. Templul patrulater mic 

Templu a fost identificat în campania arheologică din 1950 și a fost dezvelit complet în anul 

următor7. În anul 2014 a fost realizată o secțiune transversală pentru verificarea tehnicii de fundare a 

coloanelor și delimitării.  

O structură formată din trei rânduri de coloane cu diametrul de 70 cm este delimitată de o 

împrejmuire de 12,50 x 9,60 m alcătuită din stâlpi de andezit cu dimensiuni de 20÷23 x 15÷19 cm. Coloanele 

din andezit sunt așezate pe un strat de pietre,8 iar stâlpii perimetrali sunt implantați direct în lut. Colțurile 

temenosului sunt marcate cu blocuri prelucrate diferit față de stâlpii perimetrali. Pe o bază dreptunghiulară 

sau circulară (colțul nord-vestic) a fost tăiat un volum prismatic cu amprenta mai redusă. 

În interiorul perimetrului dreptunghiular au fost identificate doar 15 fragmente de fusuri de 

coloană, dispuse pe trei rânduri. Pe aliniamentul rândului estic a fost descoperită o a șasea piesă cu plan 

circular care s-a presupus că reprezintă cea de-a șasea coloană a aliniamentului.  

O platformă cu plan dreptunghiular alungit (1,80 x 6,30 m), amplasată în zona colțul de sud-vest 

a împrejmuirii, orientată pe aceeași direcție cu cele trei aliniamente de coloane, a fost identificată de către 

autorii cercetărilor arheologice cu amenajarea destinată accesului în templu. Platforma nu este cuplată 

structural cu ansamblul templului, fiind detașată cu cca 45 cm de temenosul templului. În exteriorul laturii 

estice a platformei, în zona sa mediană, au fost identificate două blocuri prismatice de calcar care au tăiate în 

suprafața de așteptare câte un lăcaș dreptunghiular. În dreptul platformei, în interiorul temenosului a fost 

identificat o dală de calcar, care este posibil să indice nivelul de călcare în interiorul templului. 

3.1.5. Templul patrulater mare 

Templul are o structură arhitecturală analogă templului patrulater mic. Temenosul 

(13,90x9,90 m) este constituit în același mod, cu stâlpi din andezit, cu secțiune de cca 17x23÷27 cm, 

distribuiți pe un perimetru dreptunghiular; de asemenea, blocurile de colț prismatice sunt tăiate în același 

mod. În schimb, structurile interioare s-au conservat doar parțial. Fragmentele a trei fusuri de coloane și a doi 

pilaștri cu secțiune pătrată ar putea indica, conform ipotezelor formulate trei aliniamente de câte cinci 

coloane și stâlpi9. 

                                                             

7 Constantin Daicoviciu, Șantierul Grădiștea Muncelului. Studiul traiului dacilor în Munții Orăștiei, în „Studii și 
Cercetări de Istorie Veche, III, 1952, p. 7. 
8 Ibidem. 
9 Răzvan Mateescu, op. cit., p. 100 apud Ioan Glodariu et alii, Grădiștea de Munte (Sarmizegetusa Regia) capitala 
Daciei preromană, în „Cronica” (campania 2004), 2005, nr. 110. 
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Stâlpii de andezit se conservă în întregime pe latura vestică (32 buc.), iar pe celelalte laturi 

parțial (10 pe latura sudică, 14 pe cea estică și 15 spre nord). Stâlpii și coloanele sunt așezate, în conformitate 

cu descrierile prezentate de autorii cercetărilor, pe o fundație de lut10.  

O platformă cu plan dreptunghiular alungit, amplasată tot în zona colțului de sud-vest a 

dreptunghiului planului (1,60 x 7,30 m), a fost identificată de autorii cercetărilor arheologice cu aparatul de 

acces în templu. În acest caz, dreptunghiul planului platformei intersectează delimitarea din stâlpi de andezit. 

Platforma este finalizată la partea superioară cu dale de calcar de mari dimensiuni.   

3.1.6. Templul mic rotund 

A fost identificat în anul 1950, iar cercetarea a fost continuată în campania din 1952, când s-a 

decopertat jumătate din suprafață. Cinci ani mai târziu a fost dezvelită cealaltă jumătate11. Delimitarea 

circulară cu diametrul exterior de 12,70÷12,80 m a fost constituită inițial din 114 elemente de andezit: 13 

blocuri de andezit prismatice (un singur bloc s-a păstrat in situ) cu dimensiuni de cca 45x20x39 cm și 101 

stâlpi cu secțiunea de cca 20x15 cm. Opt stâlpi sunt alternați cu câte un bloc prismatic; două grupări au 

numere diferite de stâlpi, respectiv 7 și 6. Înălțimea conservată a stâlpilor este de 60-70 cm. Pe baza unor 

fragmente de terminații de stâlpi în formă de „cep”, a fost reconstituită o înălțime a acestora de 90-95 cm12. În 

mod similar celorlalte împrejmuiri din stâlpi de andezit, și stâlpii Templului mic circular au fost fundați pe în lut.  

În interiorul inelului de piatră a fost descoperit un nivel de călcare din lut ars și amprentele unor 

stâlpi de lemn cu diametre diferite; interpretarea acestor urme nu a putut fi clarificată, interiorul templului 

fiind afectat puternic de o construcție de epocă romană. 

O platformă cu plan (1,50 x 6,50 m) similar celor asociate templelor patrulatere învecinate este 

amplasată în exteriorul cercului planului pe direcția unui diametru orientat sud-vest – nord-est. De asemenea, 

acestei structuri i s-a atribuit funcțiunea de aparat de acces în templu. 

3.1.7. Templul mare rotund 

Cercetarea sistematică a monumentului a fost realizată în două etape, în intervalul 1921-1924 și 

în campaniile 1950-195113. 

                                                             

10 Răzvan Mateescu, op. cit., p. 100. 
11 Constantin Daicoviciu, Nicolae Gostar, Hadrian Daicoviciu, Șantierul arheologic Grădiștea Muncelului-Costești 
(reg. Hunedoare, r. Orăștie), în „Materiale și Cercetări Arheologice”, VI, 1960, p. 62.  
12 Constantin Daicoviciu et alii, Șantierul Grădiștea Muncelului, în „Studii și Cercetări de Istorie Veche”, IV, nr. 1-2, 
1953, p. 154. 
13 Răzvan Mateescu, op. cit., p.41-48. 
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Delimitarea externă a templului este realizată din 104 blocuri de andezit dispuse pe 

circumferința unui cerc cu diametrul de 29,40 m14. Blocurile au dimensiuni cuprinse între 80÷99 cm lungime, 

47÷50 cm lățime și 43÷45 cm înălțime15. Acest inel este dublat spre interior cu un alt cerc alcătuit din 210 

prisme din andezit distanțate, dispuse în alternanța – 6 verticale, 1 orizontală. Stâlpii au dimensiuni cuprinse 

între 18÷20 cm grosime, 24÷24,5 cm lățime și 1,00÷1,05 m înălțime. In situ se păstrează 156 piese dintr-un 

total reconstituit de 180. Stâlpii se înalță cu cca 35÷40 cm peste nivelul de călcare interior și sunt îngropați 

75 cm.16 Elementele dispuse orizontal au lungimea de cca 50 cm și lățimea de 21 cm. S-au păstrat 25 de 

piese, dintr-un total reconstituit de 30. 

Stâlpii și blocurile prismatice nu mai păstrează terminația superioară. Pe parcursul 

investigațiilor și cercetărilor arheologice au fost propuse pentru stâlpi mai multe variante de terminații, cu 

capăt piramidal, semicilindric, profilat în forma unui capitel sau, pe baza analogiei cu elementele descoperite 

la Templul mic circular, în forma unui „cep” patrulater înalt de 9÷10 cm.  

În interiorul temenosului au fost identificate amprentele a 84 stâlpi de lemn dispuși pe 

circumferința unui cerc cu diametrul de 20 m, concentric cu cel al delimitării exterioare17. Găurile în care au 

fost implantați stâlpii de lemn au diametru de cca 40 cm și adâncime cuprinsă între 1,30-1,45 m; la bază 

stâlpii erau așezați pe blocuri de calcar18. Inelul stâlpilor este întrerupt de patru intrări reconstituite pe baza 

unor dale de prag conservate in situ; două dale au lungimea de 1,30 m, iar celelalte 2,20 m. 

În interiorul cercului din stâlpi de lemn se afla o încăpere dreptunghiulară absidată reconstituită 

pe baza amprentelor de pari dispuși similar alcătuirii circulare. Au fost descoperite 24 de amprente de stâlpi 

dintr-un total reconstituit de 34. Amprentele au diametrul de 35-45 cm și adâncimea de 0,90-1 m. Accesul în 

acest spațiu se făcea prin două intrări, marcate cu praguri de aceeași dimensiune cu pragurile scurte ale 

inelului de stâlpi.  

Cercetările arheologice au scos la lumină fragmente de umplură de pământ armată cu paie, care 

păstrează pe suprafața frontală un finisaj atent executat cu lut, iar pe suprafața dorsală amprentele fibrelor 

lemnului pe care îl înglobau. În consecință, se consideră ca ambele structuri situate la interiorul delimitării 

exterioare formulau două spații delimitate de ziduri din pari de lemn și umplutură din pământ cu paie. 

                                                             

14 Constantin Daicoviciu et alii, Șantierul Grădiștea Muncelului. Studiul traiului dacilor din Munții Orăștiei, în SCIV, 
III, 1952, p. 283. 
15 Ioan Glodariu et alii, p. 118; Răzvan Mateescu, Istoriile unui templu, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2012, p. 118. 
16 Răzvan Mateescu, op. cit., p. 51. 
17 Constantin Daicoviciu et alii., Studiul traiului dacilor în Munții Orăștiei (Șantierul arheologic dela Grădiștea 
Muncelului. Rezultatul cercetărilor făcute de colectivul din Cluj, în anul 1950), în „SCIV”, II, 1951, p. 115. 
18 Ibidem, p. 52. La Glodariu et al, op. cit., p. 119 adâncimea menționată este de 1,40-1,60 m. 
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Aspectul actual al templului este rezultatul intervențiilor de restaurare din anii 1980 și al 

refacerii din toamna anului 2017. Restaurarea a constat în completarea pieselor lipsă ale inelelor de andezit 

cu piese din similipiatră, care redau ipoteza de conformare cu cep terminal a stâlpișorilor înalți. Inelul de 

stâlpi de lemn și spațiul absidat sunt redate prin stâlpi de lemn de înălțimi variabile, dispuși în amprentele 

atestate arheologic. 

3.1.8. Altarul de andezit 

A fost descoperit în 1958 și dezvelit complet în campania din 195919. Altarul circular era 

alcătuit din zece „raze” distribuite în jurul unui disc central. Dalele și discul de andezit sunt așeazate pe o 

bază pătrată centrală și un soclu perimetral din blocuri de calcar reutilizate. Baza și soclul sunt alcătuite din 

două asize de blocuri așezate direct pe stâncă. Planul soclului perimetral descrie un cerc din care este extras 

un sector de cerc; coarda după care este tăiat cercul corespunde cu linia canalului aflat la baza altarului. Pe 

această linie era montat un bloc mare de calcar, cu lungimea de 1,03 m20 și formă de vas cu o scurgere 

orientată spre canalul de drenaj. 

Pe suprafața altarului, pe circumferința unui cerc, sunt tăiate adâncituri rectangulare în care se 

presupune că erau montate piesele de marmură tăiate în forma de  „T” descoperite in situ.21. Un aliniament de 

blocuri lung de 9,60 m este adosat altarului pe direcția diametrului orientat de la sud la nord. 

Starea de conservare a Altarului de andezit este precară. Încă de la descoperirea sa în 1959 erau 

semnalate degradări semnificative, Constantin Daicoviciu menționând în articolul Șantierul arheologic dacic 

din Munții Orăștiei, Jud. Hunedoara (1960-1966), că: „Din păcate, aproape jumătate din «discul de andezit» 

este distrus”22. Situația nu s-a îmbunătățit după lucrările de restaurare din 1979-1981, reparațiile cu mortar de 

ciment contribuind la continuarea degradării. Sunt vizibile numeroase fisuri și fracturi adânci ale pietrei. 

Piesa de scurgere, extrasă din poziția originară, se află depozitată lângă altar. 

3.1.9. Canalele antice 

Terasa a XI-a este traversată de un canal cu traseu compus din tronsoane sinuoase și tronsoane 

liniare sau ușor curbate racordate prin arce de cerc mai strânse. Traseul identificat pornește de sub Templului 

                                                             

19 Constantin Daicoviciu et alii, Șantierul arheologic dacic din Munții Orăștiei, Jud. Hunedoara (1960-1966), în 
„Materiale și Cercetări Arheologice”, nr. 19, p. 62. 
20 Ibidem. 
21 Răzvan Mateescu, op. cit., p.110. 
22 Constantin Daicoviciu et alii, Șantierul arheologic dacic din Munții Orăștiei, Jud. Hunedoara (1960-1966), în 
„Materiale și Cercetări Arheologice”, nr. 19, p. 62. 
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mic patrulater, trece parțial pe sub Altarul de andezit și de piațeta pavată, pentru ca ultimul tronson să se 

îndrepte spre zidul de delimitare al terasei a XI-a.23 Diferența de nivel între cele două extremități (vizibile 

acum) este de aproximativ 1,90 m. 

Blocurile din calcar, cu secțiune în formă de U, care formează canalul sunt puternic degradate. 

Ciclurile repetate de îngheț-dezgheț, mușchii și lichenii dezvoltați pe aproape toată suprafața pietrei, dar și 

factori antropici au determinat degradări semnificative ale pietrelor.  

3.1.10. Templul mare de andezit de pe terasa a X-a 

Săpăturile desfășurate de-a lungul secolului al XX-lea au identificat vestigiile a două faze 

constructive ale templului. Din prima etapă se păstrează, în zona colțului de nord vest, stâlpii de calcar ai 

delimitării sacre. Pe latura de nord se conservă 29 stâlpi, iar pe cea nord-estică 5 stâlpi; aceștia sunt înalți de 

83 cm și au baza evazată. Aceste elemente sunt așezate pe dale din calcar groase de 10 cm, 2,30 m lungime 

și 60 cm lățime24.  

Acest templu a funcționat începând cu a doua jumătate a sec. I a.Ch, până la sfârșitul sec. I 

p. Ch, când a fost înlocuit cu un templu din andezit25. Templul, este așezat pe o terasă orizontală, marcată de 

șirurile de plinte de andezit așezate pe fundații de piatră spartă legată cu lut. Cele 33 de plinte au diametre 

cuprinse între 2 m÷2,20 m și grosimea de cca 35 cm. Pe suprafața acestora se citesc urmele de prelucrare și 

de montaj ale bazelor și fusurilor de coloană care le suprapuneau. Mai mulți tamburi de andezit au fost 

descoperiți în zona sacră în poziție secundară sau reutilizați în zidul de incintă roman.  

Structura templului este descrisă de autorii cercetărilor arheologice ca fiind alcătuită din 60 de 

coloane dispuse în șase rânduri. Într-o altă interpretare a urmelor conservate, templul era compus din patru 

rânduri de câte zece coloane. 

3.1.11. Templul mare de calcar 

Templul a fost identificat în campania de săpături arheologice din 195126 și a fost cercetat în 

campaniile ulterioare. Intervenții semnificative au avut loc în 1979-1981 cu ocazia executării lucrărilor de 

conservare-restaurare27.  

                                                             

23 Cristian Călinescu, M. Ionescu, Conservarea incintei sacre Sarmizegetusa Regia, Arhiva INP, Dosar 5155, Pl. A2. 
24 Răzvan Mateescu, op. cit., fig. 36 și 37, apud C. Daicoviciu – Arhiva șantierului. 
25 Datarea s-a făcut urmărind tehnica constructivă, materialele și prezența unui denar roman I î.Hr. Răzvan Mateescu, 
op. cit., p. 95. 
26 Adriana Rusu-Pescaru, The Large Limestone Sanctuary from Dealu Grădiștii („Sarmizegetusa Regia”), în „Annals 
of the Academy of Romanian Scientists. Series on History and Archeology”, vol. 5, nr. 1/2013, Online Edition, p. 26. 
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Au fost identificate trei etape constructive încadrate în epoca dacică28. Cea de-a doua etapă, cea 

mai consistentă și sugestivă, a fost identificată la 2,85 m adâncime. Templul este datat de autorii cercetărilor 

în perioada regelui Burebista29. Acesta era alcătuit din patru șiruri a câte 15 coloane fiecare, mare parte a 

bazelor din calcar cu diametrul cuprins între 1,3 și 1,4 m conservându-se in situ. În centrul unora dintre baze 

au fost identificate lăcașuri circulare cu diametrul de 0,5-0,8 m pentru coloanele de lemn. Plintele erau 

așezate pe „lentile săpate în formă de pâlnie cu diametrul de 1,6-1,9 m” 30 alcătuite din piatră de râu și de 

stâncă legate cu lut.  

Deasupra acestui nivel, au fost identificate vestigiile unui templu cu o structură diferită, probabil 

alcătuit din doar trei rânduri de câte 13 stâlpi; in situ se conservă doar un rândul central31, compus din șapte 

baze de calcar. Acestea erau așezate pe o fundație din pietre de râu legate cu lut. Plintele au fost probabil 

reutilizate de la templul anterior. 

Sub aliniamentul vestic de plinte ale templului din „etapa Burebista”, la adâncime de 4,4 m a 

fost descoperit un alt aliniament constituit din zece grupări de blocuri de calcar, care este posibil să aparțină 

celei mai vechi faze a templului.  

Cercetările arheologice întreprinse au relevat, pe laturile de est, sud și nord ale templului 

zidurile de sprijin al terasei antice și un turn interior de formă rectangulară. Zidul, lat de 2,5 m, se conserva 

pe înălțimea a 11-13 asize32. Instabilitatea terenului a determinat colectivul care s-a ocupat de restaurarea și 

conservarea ansamblului în anii ’80 ai secolului trecut să decidă excavarea zonei și construirea unui zid de 

beton, paralel cu cel antic, care să preia încărcările provenite din împingerile pământului33.  

De-a lungul tronsonului sudic al zidului de terasare a fost descoperită o scară încadrată de două 

ziduri din blocuri de calcar, groase de 1,3 m.34 

În prezent vestigiile ultimelor două faze constructive sunt prezentate pe o platformă de 32 x 

25,3 m delimitată pe două laturi (de nord și de est) de o rigolă, de panta abruptă orientată spre est și spre sud 

de scara de acces. Rigola construită cu ocazia restaurării din 1979-1981 are formă trapezoidală (lățime 

                                                                                                                                                                                                          

27 Cristian Călinescu, op. cit., p. 27. 
28 Glodariu, Adriana Rusu-Pescaru et alii, op. cit., p. 111.  
29 Cristian Călinescu, op. cit., p. 27, Glodariu, Adriana Rusu-Pescaru et alii, op. cit., p. 109. 
30 Ioan Glodariu, Adriana Rusu-Pescaru et alii, op. cit., p. 113. 
31 Dispus central față de platforma actuală. 
32 Ibidem, p. 113. 
33 Cristian Călinescu, Consolidarea, conservarea şi valorificarea complexului arheologic Sarmizegetusa. Grădiştea 
Muncelului. O acţiune în plină desfăşurare, în „Revista Muzeelor și Monumentelor – Monumente Istorice și de Artă”, 
1, 1982, p. 28. 
34 Glodariu, Adriana Rusu-Pescaru et alii, op. cit., p. 114. 
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maximă 86 cm și cca 60 cm adâncime) și este alcătuită din piatră de râu fixată în mortar de ciment. Platforma 

este acoperită cu pietriș în zona unde sunt amplasate bazele coloanelor și iarbă spre est. Bazele templului se 

află într-o stare avansată de degradare, cauza principală fiind apele pluviale, ciclurile îngheț-dezgheț și 

coloniile de mușchi și licheni. Se păstrează 43 de baze corespunzătoare celor 4 șiruri inițiale (in situ au 

fost relevate 52 de plinte35). Cele două rânduri dinspre vest sunt complete (13 baze fiecare), rândul 

următor, spre est, fiind definit de opt baze, iar ultimul de nouă piese. Cele șapte bazele ale templului, 

corespunzătoare celei de-a doua etape constructive, sunt așezate pe fundații din piatră de râu, fixată cu 

mortar de ciment, forma vizibilă și tehnica constructivă fiind sensibil diferită de cea descoperită în urma 

săpăturilor arheologice.  

Zona sudică, corespunzătoare zidului de sprijin al terasei și al scării, se află într-o stare de 

degradare accentuată cauzată de prăbușiri ale blocurilor de piatră, acoperirii cu straturi vegetale și de pământ.  

3.1.12. Templul mic de calcar 

Templul fost descoperit în campaniile arheologice din anii 1962-196336. Limita sudică a 

templului a fost identificată recent.37 Templul este construit pe o terasă ușor elevată față de cea a Templului 

mare de calcar.38 În scopul amenajării terasei, terenul a fost sistematizat prin realizarea unor umpluturi din 

piatră și lut. Structura arhitecturală este similară ultimei faze a Templului mare circular, cu trei rânduri de 

coloane. Fiecare rând conține șase coloane, așezate prin intermediul unor plinte de calcar pe „lentile” din 

piatră de râu și stâncă legate cu lut. 

Platforma pe care se află templul are dimensiuni de cca 24x15 m. Plintele originare ale 

coloanelor se află într-o stare avansată de degradare, acțiunile distructive constante ale factorilor naturali 

contribuind la pierderi semnificative. Operațiunile de restaurare demarate în anii ’80 ai secolului trecut au 

propus înlocuiri ale unor baze, ușor identificabile acum în teren prin materialul utilizat (calcarul de Podeni) și 

prin forma convexă a suprafeței39. O parte din vechile baze nu au mai fost montate, fiind depozitate în 

prezent în zona de nord al templului.  

 

                                                             

35 Răzvan Mateescu, op. cit., p. 97. 
36Ștefan Ferenczi et alii, Șantierul arheologic dacic..., , p. 65. 
37 Răzvan Mateescu publică o fotografie de detaliu, realizată în timpul săpăturilor arheologice, a celor trei baze. Răzvan 
Mateescu, op. cit., pl. 46. 
38 Diferența de nivel între cele două temple este de cca 1,5 m. 
39 Cristian Călinescu, op. cit., p. 27 și fig. 29. 
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3.1.13. Fortificația romană 

Fortificația în forma conservată este edificată probabil în epocă romană,40 după demantelarea 

aproape totală a fortificației dacice41. În zidul fortificației sunt utilizate numeroase spolii: tamburi de coloane 

(segmentul exterior cuprins între Poarta de est și Poarta de sud), piese din canalele din zona sacră (treptele 

exterioare incintei cuprinse între Poarta de sud și Poarta de vest, zona de nord aflată în adiacența Porții de 

est), clavouri de arce sau dale de porți42. 

Fortificația antică are o suprafață de cca 3 ha (30.157 mp). Dimensiunile maxime sunt de cc. 

240 m pe direcție longitudinală și de 155 m pe direcție transversală, pe segmentul corespunzător direcției 

definite de Poarta de vest și Poarta de est.  

Accesul în interiorul fostei fortificații se face prin intermediul a trei deschideri, denumite Poarta 

de sud, Poarta de est43 și Poarta de vest. Urmărind traseul drumului antic, se presupune că Poarta de vest 

reprezenta accesul principal în fortificație, Poarta de est făcea legătura cu zona sacră, iar Poarta sudică avea 

un rol secundar. 

Zidurile fortificației au grosimea cuprinsă între 3 și 4 m, iar înălțimea conservată nu depășește 

1,2 m. Tehnica de construcție este caracterizată de utilizarea blocurilor de parament simplu așezate, între 

care a fost așezată umplutura emplectonului. Spre deosebire de zidurile de epocă dacică, paramentele nu au 

fost legate cu tiranți de lemn. 

Zonele corespunzătoare porții de est și de vest au fost înălțate cu ocazia restaurării realizate în 

intervalul 1979-1982, fiind adăugate două asize la Poarta de est și patru asize (inițial 5 rânduri44) la Poarta de 

vest, separarea dintre materialul original și cel nou fiind făcută cu o șapă de beton de cca 10 cm grosime 

turnată în folie de polietilenă. Blocurile adăugate provin din cariera de la Podeni (Cluj), structura 

materialului fiind semnificativ diferită de cea a pietrelor antice. Duritatea diminuată și porozitatea ridicată a 

                                                             

40 Au fost găsite piese care atestă prezența legiunii IV-a Flavia Felix. I. H. Crișan, Ștefan Ferenczi, et alii, Șantierul 
arheologic dacic..., , p. 68. 
41 Ioan Glodariu, Arhitectura dacilor, civilă și militară (sec. II î.e.n. – I e.n.), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1983, p. 99. 
42 Ibidem, p. 98. 
43 Zona corespunzătoare porții de est a fost săpată necontrolat de fiscul austriac cu ocazia campaniei desfășurate la 
începutul secolului al XIX-lea. Constantin Daicoviciu, Hadrian Daicoviciu, Sarmizegetusa. Cetățile și așezăriel dacice 
din Munții Orăștiei, București, Editura Meridiane, p. 31. 
44 Cristian Călinescu, op. cit., p. 17. 
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pietrei de Podeni a determinat acțiuni distructive semnificative cauzate de factori antropici (sgraffito-uri) și 

naturali (cicluri repetate de îngheț-dezgheț, acțiuni ale coloniilor de mușchi și licheni).  

Probleme semnificative care afectează zidul fortificației sunt cauzate de instabilitatea terenului, a 

emplectonului și de căderea accidentală a arborilor din vecinătate, acești factori determinând prăbușirea 

blocurilor de piatră. O situație critică este înregistrată la porțile de vest și de est, decizia ridicării unor asize 

suplimentare și introducerea unor cantități de pământ între cele două paramente determinând presiuni crescute 

pe suprafețe verticale, astfel încât o parte a blocurilor a căzut, iar altele vor cădea în următoare perioadă. 

 

3.1.14. Baia romană 

Baia romană a fost descoperită în 1803-1804 în urma cercetărilor întreprinse Bernand Aigler și 

Joseph Bodoki, reprezentanții fiscului austriac. Cu acest prilej au fost realizate de către subofițerul de 

artilerie András Szőts și două planșe care surprind Dealul Grădiștii, baia romană, turnul pentagonal și câteva 

dintre obiectele descoperite. Documentele realizate cu ocazia acestor cercetări detaliază dimensiunile 

structurii și alte câteva amănunte care privesc inventarul găsit, fără a face trimiteri la funcțiunea inițială a 

construcției. În 1951 Constantin Dacicoviciu publică un plan pe care poziționează structura și precizează că 

este „...o instalație thermală romană”.45 

În prezent, configurația planului este dificil de decriptat, ruinele fiind acoperite cu pământ. 

 

4. LUCRĂRI DE RESTAURARE, CONSOLIDARE ŞI PUNERE ÎN VALOARE 

Ruinele de la Grădiştea Muncelului au atras atenţia foarte de timpuriu nu numai căutătorilor de 

comori, ci şi pasionaţilor de istorie. O primă menţiune i se datorează cărturarului maghiar de origine săsească 

Gáspár Heltai în lucrarea sa Chronica az magyaroknak dolgairól (Cronică despre întâmplările maghiarilor), 

publicată în 1575 la Cluj.46 

Situl a intrat însă în atenţia autorităţilor şi a specialiştilor abia în primii ani ai secolului al 

XIX-lea, după ce procurorul domeniului fiscal din Hunedoara a semnalat fiscului austriac faptul că localnicii 

descoperiseră în zona Grădiştei importante tezaure monetare. Raportul din 1803 al lui Paul Török a 

determinat realizarea primelor săpături şi cercetări organizate ale sitului, realizate sub tutela fiscului austriac 
                                                             

45 Constantin Daicoviciu et alli, Studiul traiului dacilor din munții Orăștiei (Șantierul arheologic de la Grădiștea de 
Munte. Rezultatul cercetărilor făcute de colectivul din Cluj în anul 1950), în „Studii și Cercetări de Istorie Veche, II, 1, 
1951, p. 95-126, apud Aurora Pețan, Distrugerea..., p. 173. 
46 S. Jakó, Cercetări arheologice la cetatea Grădiştea Muncelului în anii 1803-1804, p. 105.  



Str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, Sector 4, București 
Tel.: +4 021 336 6073 
Fax: +4 021 336 9904 
secretariat@patrimoniu.gov.ro 
www.patrimoniu.gov.ro 
 
 
 

 

Str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, Sector 4, București 18 
Tel.: +4 021 3366073, Fax: +4 021 336 9904 
secretariat@patrimoniu.gov.ro 
www.patrimoniu.gov.ro 

 

(1803-1804).47 Săpăturile a fost coordonate de Bernand Aigler (supraveghetor de mină), fiind descoperite 

canale, piese de teracotă, stâlpi de andezit, zgură de fier şi alte urme ale civilizaţiilor antice.48 Scurtul episod, 

de-a lungul căruia s-a realizat o primă documentaţie, a rămas fără urmări în deceniile următoare, nefiind 

urmat de alte iniţiative ale statului. Cu toate acestea, săpăturile întreprinse în 1803-1804 au avut rolul de a 

semnala importanţa ruinelor de la Grădiştea Muncelului.  

Până către sfârşitul secolului singurele investigaţii au fost realizate de diverşi pasionaţi de istorie 

maghiari sau germani, pentru ca, din 1880 şi până la Primul Război Mondial, acestea să fie continuate de 

Societatea de Istorie şi Arheologie a comitatului Hunedoara.49 La începutul secolului al XX-lea, în 1904, sunt 

realizate noi săpături, care aduc la lumină blocuri de piatră inscripţionate cu litere greceşti, conducte din 

lemn de brad, descoperite „în mlaştina de la Tău” şi o magazie de grâu arsă50. 

În perioada dintre cele două războaie mondiale au fost întreprinse unele cercetări relativ sumare, 

sub conducerea lui Dimitrie Mihail Teodorescu, titular al Catedrei de istorie antică şi arheologie de la 

Universitatea din Cluj, şi de Alexandru Ferenczi. Cercetările s-au desfăşurat în anii 1924-1929, realizându-se 

o periegheză, o secţiune longitudinală prin cetate şi unele săpături la Templul circular mare.51  

Săpăturile au fost reluate abia după cel de-al Doilea Război Mondial, în 1949, sub coordonarea 

istoricului şi arheologului clujean Constantin Daicoviciu şi a lui Octavian Floca. Acesta a fost începutul unui 

lung şir de campanii de cercetare desfăşurate în 1950-1960, 1962-1963, 1965-1966 şi 1971. Din 1973, 

coordonarea lucrărilor i-a revenit lui Hadrian Daicoviciu, iar din 1984, lui Ioan Glodariu, desfăşurându-se 

ample campanii în anii 1973-1976, 1978-1985, 1987-1995 etc.52 De-a lungul celor peste şase decenii de 

săpături au fost dezvelite fortificaţia, majoritatea construcţiilor din zona sacră şi o parte a aşezării civile. 

Campaniile arheologice desfăşurate aproape anual au fost susţinute de un colectiv numeros de arheologi, pe 

lângă cei deja menţionaţi putând fi adăugaţi şi Nicolae Gostar, Ştefan Ferenczi, Ion Horaţiu Crişan, Mihail 

Macrea, Nicolae Vlassa, Valentin Vasiliev, Ioan Piso, Tudor Soroceanu53, Gelu Florea, Răzvan Mateescu. 

Campaniile de săpături s-au desfăşurat, în anumite momente sau intervale de timp, în paralel cu 

lucrări de consolidare, restaurare şi punere în valoare a zonelor dezvelite. Unele dintre aceste lucrări, dintre 

cele de mai mică anvergură (şi mai puţin documentate), au fost realizate în timpul campaniilor de săpături 

                                                             

47 Ibidem, p. 121. 
48 Ioan Glodariu, Adriana Rusu-Pescaru et alii, op. cit., p. 17. 
49 Aurora Peţan, «Baia romană» de la Sarmizegetusa Regia, în „Istoricul cercetărilor”, p. 437. 
50 Ioan Glodariu, Adriana Rusu-Pescaru et alii, op. cit., p. 18. 
51 D. M. Teodorescu, Cetatea dacă de la Grădiştea Muncelului (jud. Hunedoara), p. 4-58. 
52 Ioan Glodariu et alii, Sarmizegetusa Regia capitala Daciei preromane, p. 20. 
53 Ibidem, p. 21. 
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sau imediat după încheierea acestora, având ca obiect chiar elementele cercetate. Cele mai multe dintre 

lucrări s-au desfăşurat însă în cadrul amplei campanii desfăşurate în perioada 1979-1982, cu reluări 

sporadice, de mai mică anvergură, după 1987. 

 

4.1. 1950-1978 

Cu toate că săpăturile realizate întâi de pasionaţi de istorie şi mai apoi de arheologi au început 

încă din primii ani ai secolului al XIX-lea, primele lucrări de consolidare au fost realizate concomitent cu 

campaniile de cercetare de după cel de-al Doilea Război Mondial. Dacă au existat intervenţii anterioare, 

acestea nu au fost menţionate nici de documente sau rapoarte contemporane, nici de vreunele ulterioare. 

Astfel, istoricul intervenţiilor de la Sarmizegetusa Regia debutează cu anii 50 ai secolului XX.  

De-a lungul acestui deceniu, campaniile de săpături s-au desfăşurat anual, având drept rezultat 

dezvelirea unor mari suprafeţe. Dată fiind importanţa acestui sit şi a celor din vecinătate, dar şi problemele 

generate de însăşi expunerea zonelor dezvelite, Constantin Daicoviciu a cerut încă din 1953 ca teritoriul 

cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei să fie declarat rezervaţie arheologică. Această primă măsură de protecţie 

juridică s-a concretizat abia doi ani mai târziu, prin H.C.M. nr. 160/1955.54 Apoi, în 1956 şi 1957 au urmat 

alte „măsuri” venite din partea Consiliului de Miniştri, măsuri care au fost însă mai degrabă formale. Astfel, 

consiliul dispunea ca Academia R.P.R. „să se îngrijească în mod deosebit de executarea lucrărilor de ocrotire 

şi consolidare a ruinelor din Munţii Orăştiei”, iar Sfatului Popular al Regiunii Hunedoara îi dădea sarcina de 

a se asigura că orice lucrări de exploatare a solului şi subsolului să fie avizate de Academia R.P.R.55 Aşa 

cum avea să se dovedească mai târziu, aceste măsuri au fost nu doar ineficiente, dar şi inaplicabile întrucât 

rezervaţia declarată prin H.C.M. nr. 160/1955 nu a fost delimitată oficial. Acestei situaţii i s-a adăugat şi 

lipsa pazei permanente, astfel încât protecţia a putut fi asigurată doar parţial, strict pe durata desfăşurării 

şantierelor arheologice, şi doar acelor vestigii care apucaseră să fie dezvelite. În ceea ce priveşte intenţia de 

„consolidare a ruinelor”, aceasta nu s-a concretizat într-un plan unitar de intervenţie până către sfârşitul 

anilor 1970, la un deceniu şi jumătate de la anunţarea unor astfel de măsuri de către Consiliul de Miniştri.  

Urmărind însă rapoartele anuale redactate de Constantin Daicoviciu şi colaboratorii săi de-a 

lungul anilor 1950 şi 1960, rezultă faptul că unele lucrări de consolidare/restaurare au fost realizate chiar în 

lipsa unui proiect mai amplu. Din păcate, intervenţiile au fost menţionate fugitiv, fără să existe o 

                                                             

54 Olga Mărculescu, Conservarea, consolidarea ş valorificarea cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, p. 7.  
55 Constantin Daicoviciu, Hadrian Daicoviciu, Sarmizegetusa. Cetăţile şi aşezările dacice din Munţii Orăştiei, p. 40.  
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documentare sau o descriere a felului şi amplorii lucrărilor. De altfel, este de presupus faptul că s-au realizat 

şi intervenţii în legătură cu care aceste rapoarte nu fac niciun fel de menţiuni.  

Raportul publicat în 1952, privind desfăşurarea şantierului din anul anterior, menţionează 

reamplasarea unor blocuri de piatră aparţinând cercului exterior al Templului circular mare: „numărul 

blocurilor ce alcătuiesc rândul extern al cercului e de 105 (nu 107). Dintre ele numai 5 lipsesc, 99 fiind găsite 

pe loc sau aduse din râpa vecină, în care se prăbuşiseră, şi aşezate la loc (n.n.)”.56 Este foarte probabil ca 

acesta să nu fie singurul caz în care diverse elemente disparate să fi fost recuperate şi repoziţionate în 

alcătuirea monumentelor cărora se presupunea că ar fi aparţinut.57  

În raportul referitor la activitatea din 1957 se arată că planul de lucru pentru acel an prevedea 

„dezvelirea sanctuarului mic rotund, a sanctuarului vechi de pe terasa XI şi lucrări de amenajare în vederea 

punerii în evidenţă a monumentelor spre a fi mai uşor accesibile vizitatorilor” (n.n.). Textul nu aduce niciun 

fel de lămuriri asupra felului acestor lucrări, asupra locului sau locurilor în care erau ele prevăzute şi, mai 

ales, asupra măsurii în care acestea au fost (sau nu) executate. Singura menţiune, dar care nu se referă în mod 

particular la lucrările de consolidare, este cuprinsă în raportul şantierului arheologic din campania anului 

1960 unde se spune că „planul a fost îndeplinit în cea mai mare parte”.58 

În 1958, continuându-se lucrările de degajare a Templului mare de calcar de pe terasa a XI-

a, începute încă din 1956, au fost realizate şi unele lucrări de consolidare, fără a fi, nici de această dată, 

descrise detaliat în raport: „s-a degajat tot pământul de pe latura de est a sanctuarului. Au fost 

consolidate discurile supraînălţate din mijlocul sanctuarului vechi precum şi stâlpii de andezit 

aparţinând sanctuarului II”.59 Se menţionează de asemenea „consolidarea platformei care aparţine 

sanctuarului II (de andezit)”, fără alte detalii60. 

Aceste lucrări şi, cu siguranţă, şi altele au reprezentat intervenţii punctuale ce nu se înscriau 

într-un plan de intervenţie la scara întregului sit, fiind dictate probabil de urgenţa punerii în siguranţă 

                                                             

56 Constantin Daicoviciu et alii, Şantierul Grădiştea Muscelului. Studiul traiului dacilor în Munţii Orăştiei, în „SCIV”, 
tomul III, 1952, p. 284.  
57 O situaţie asemănătoare este descrisă în raportul privind activitatea din 1952, în care, în secţiunea dedicată Templului 
mare de andezit, se menţionează „câteva fuse de andezit răspândite pe coastă, spre V. Godeanu, în apropierea băii 
romane de sub Cetate, iar altele, mai puţine, sunt încastrate în zidul Cetăţii însăşi” (C. Daicoviciu et alii, Şantierul 
Grădiştea Muncelului, în „SCIV”, IV, nr. 1-2, 1953, p. 159, nota 1).  
58 Constantin Daicoviciu, N. Gostar, H. Daicoviciu, Şantierul arheologic Grădiştea Muncelului-Costeşti, în „Materiale și 
Cercetări Arheologice”, VI, 1960, p. 335.  
59 Constantin Daicoviciu et alii, Şantierul arheologic Grădiştea Muscelului, în „Materiale și Cercetări Arheologice”, 
VII, 1961, p. 304. 
60 Ibidem, p. 305.  
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elementelor şi structurilor dezvelite sau de asigurarea unui acces mai facil atât pentru cercetători, cât şi 

pentru turişti.  

În lucrarea sa Sarmizegetusa. Cetăţile şi aşezările dacice din Munţii Orăştiei, a cărei primă 

ediţie a apărut în anul 1960, Constantin Daicoviciu aminteşte o serie de intervenţii realizate la cetăţile 

Costeşti şi Blidaru, însă nu pomeneşte nicio astfel de lucrare la Sarmizegetusa, ceea ce arată că intervenţiile 

din anii 1950 erau considerate a fi neimportante. În capitolul Perspective este notat faptul că „lucrări de 

consolidare şi protecţie s-au executat, după cum s-a arătat mai sus, şi la Blidaru, şi sunt prevăzute la 

Sarmizegetusa” (n.n.).61 

Într-adevăr, aşa cum se arată în raportul publicat în 1966, între obiectivele propuse în 1960 se 

înscria şi dezvelirea completă a zidului de incintă al fortificaţiei, consolidarea şi amenajarea lui pentru a 

deveni accesibil vizitatorilor.62 Înaintea intervenţiilor de restaurare şi amenajare, zidul era descris astfel: 

„Zidul de incintă a fost foarte inegal conservat. În general, faţa exterioară este mai bine păstrată, uneori s-au 

mai găsit chiar 3-4 şiruri de blocuri. În unele porţiuni însă, zidul a fost scos până la temelie. Obişnuit, din 

faţa interioară s-a mai păstrat doar un singur rând de blocuri.”63 

Lucrările la zidul de incintă s-au desfăşurat în campaniile 1962-1963 şi 1965-1966, la sfârşitul 

cărora, se notează în raport, zidul era refăcut pe întreaga sa lungime.64 Aceste lucrări au fost menţionate mai 

târziu, în 1982, într-un articol al arhitectului Cristian Călinescu, însă şi de această dată informaţiile sunt cât 

se poate de vagi: „Concomitent cu decopertarea şi cercetarea întregii cetăţi, arheologii au întreprins şi 

oportune lucrări de restaurare, cărora, cu toate mijloacele avute la îndemână şi absenţa unei asistenţe de 

specialitate, le datorăm azi păstrarea integrităţii monumentului.”65 

La mijlocul anilor 1960 se făceau primele demersuri pentru întocmirea unui proiect de 

conservare, restaurare şi punere în valoare a complexului de cetăţi dacice din Munţii Orăştiei. În 1964, la 

cererea Sfatului Popular Regional Hunedoara, DSAPC (Direcţia de sistematizare, arhitectură şi proiectare a 

construcţiilor) întocmea un studiu tehnico-economic pentru protejarea complexului de cetăţi de la Costeşti, 

Blidaru şi Grădiştea. Studiul era trimis spre avizare Direcţiei Monumentelor Istorice odată cu solicitarea ca 

                                                             

61 Constantin Daicoviciu, Hadrian Daicoviciu, Sarmizegetusa. Cetăţile şi aşezările dacice din Munţii Orăştiei, p. 40. 
62 Constantin Daicoviciu et alii, „Şantierul arheologic dacic din Munţii Orăştiei, jud. Hunedoara (1960-196)”, în 
„Materiale și Cercetări Arheologice”, X, 19, 1973, p. 65. 
63 Ibidem, p. 68. 
64 Ibidem, p. 67, 68. La începutul anilor 1980 avea să se revină asupra zidului de incintă al cetăţii, cu o nouă serie de 
lucrări de consolidare. 
65 Cristian Călinescu, op. cit., p. 16. 
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această instituţie să întocmească proiectul pentru faza de execuţie. Elaborarea acestui amplu proiect nu a 

putut fi inclusă atunci în planul de proiectare al DMI, fiind amânată apoi vreme de mai mulţi ani.  

În 1968 lucrările de conservare şi consolidare, precum şi realizarea drumurilor de acces la 

cetăţile de la Costeşti, Blidaru, Grădiştea şi Piatra Roşie au fost trecute în planul de perspectivă al regiunii 

Hunedoara pentru cincinalul 1971-1975. Atât proiectarea, cât şi execuţia lucrărilor erau puse în sarcina DMI, 

ce avea să colaboreze cu Institutul de Istorie de la Cluj. Cu toate că lucrările erau prevăzute a începe în anul 

1973, acestea au suferit o nouă amânare.66 

Discuţiile privind lucrările de restaurare au fost reluate abia în 1977. Intervenţiile au fost 

prevăzute ca parte a unui plan mai amplu de măsuri privind „aniversarea a 2050 de ani de la crearea primului 

stat dac centralizat şi independent de sub conducerea lui Burebista”.67 Proiectul a fost realizat în 1979 în 

cadrul IPH (Institutul de proiectare judeţean Hunedoara), sub coordonarea arhitectului Cristian Călinescu. 

Lucrările desfăşurate în perioada 1980-1982 s-au înscris în cea mai amplă etapă de intervenţii realizate la 

complexul arheologic de la Sarmizegetusa.  

 

4.2. 1979-1990 

Dacă asupra intervenţiilor din etapele anterioare (anii 1950 şi 1960) există foarte puţine 

informaţii – oferite de menţiunile succinte din rapoartele de cercetare arheologică – etapa 1979-1982 a fost 

detaliat documentată, fapt ce permite astăzi identificarea, într-o bună măsură, a lucrărilor şi a tipurilor de 

intervenţii. Arhiva Institutului Naţional al Patrimoniului păstrează atât proiectul de restaurare, cât şi (cel 

puţin parte din) documentaţia scrisă întocmită în această etapă. Acestor importante surse li se adaugă 

articolul arhitectului Cristian Călinescu, Consolidarea, conservarea şi valorificarea complexului arheologic 

Sarmizegetusa – Grădiştea Muncelului. O acţiune în plină desfăşurare, apărut în 1982 în numărul 1 al 

publicaţiei RMM-MIA. Articolul reprezintă un foarte preţios inventar al lucrărilor executate până la finalul 

anului 1981, cu atât mai preţios cu cât proiectul a avut două variante şi, în plus, nu toate lucrările prevăzute 

au fost, în cele din urmă, puse în operă.  

Proiectul propunea lucrări de conservare şi restaurare ale următoarelor componente: zidul de incintă 

şi porţile fortificaţiei, drumul antic pavat, templele mare şi mic de calcar (din epoca lui Burebista), Templul mare 

de andezit, Altarul de andezit, templele patrulatere şi cele rotunde, canalul antic, şi turnul pentagonal al incintei. 

Se prevedeau de asemenea lucrări de consolidare şi completări la zidurile de sprijin antice.  

                                                             

66 Olga Mărculescu, op. cit., p. 5, 6.  
67 Cristian Călinescu, op. cit., p. 13. 
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Acestor intervenţii de conservare-restaurare li se adăugau şi ample lucrări hidrotehnice (drenaje, 

cămine de rupere a presiunii, captări de izvoare etc.), lucrări de terasamente, drumuri de acces, alei de vizitare 

şi alte lucrări necesare protejări şi punerii în valoare a sitului. Se prevedeau, de asemenea, realizarea unui 

lapidariu acoperit, destinate păstrării pieselor înlocuite, rezultate din săpături sau găsite în vecinătatea sitului.68 

 

4.2.1. Fortificaţia 

Conform proiectului, intervenţiile din zona fortificaţiei vizau restaurarea zidului de incintă şi, 

implicit, a porţilor, amenajarea de alei pietonale şi trepte, realizarea de sisteme de drenare şi colectare a 

apelor pluviale şi a unui lapidariu acoperit.69 

Zidul de incintă al cetăţii, având o lăţime de 3 sau chiar, în unele locuri, de 5 m lăţime, este 

alcătuit din zidărie etoregenă, fără tiranți de lemn. 

În timp, emplectonul a fost acoperit de vegetaţie, astfel încât, în 1980, la momentul demarării 

lucrărilor de restaurare, 220 de fagi uriaşi punctau traseul zidului de incintă pe toată lungimea sa. Împingerile 

şi eroziunea generate de vegetaţie, acumularea apei în emplecton şi deformările date de ciclurile de îngheţ-

dezgheţ etc. au contribuit la degradarea accentuată a zidurilor. Arhitectul Cristian Călinescu descria starea 

zidului de incintă de dinaintea lucrărilor de restaurare din 1980 astfel: „zidul nu era mai înalt de 3 rânduri de 

blocuri de piatră, cu zone de paramente răsturnate sau înclinate (chiar detaşate de emplecton)”.70 

Astfel, o parte a intervenţiilor a vizat eliminarea factorilor distructivi, prin tăierea şi curăţarea 

vegetaţiei, scoaterea rădăcinilor din zid, precum şi prin prevenirea mişcărilor terenului şi a emplectonului la 

îngheţ şi dezgheţ. Această a doua măsură a constat în executarea de drenaje şi protecţii la care s-a adăugat 

sistematizarea zonelor din vecinătatea zidului, intervenţie realizată odată cu lucrările de consolidare.71 

Lucrările la zidul de incintă au presupus şi consolidarea paramentelor, intervenţie realizată prin 

demontarea şi remontarea blocurilor de calcar într-o alcătuire cu o înclinaţie de 5-10˚ către interiorul zidului, 

                                                             

68 Aviz nr. 81 din 3 septembrie 1979 privind lucrările de conservare a Incintei sacre Sarmizegetusa Regia (Arhiva INP, 
dosar 5155); Aviz nr. 12 din 1 februarie 1980 privind lucrările de conservare ale Cetăţii dacice de la Grădiştea 
Muncelului (Arhiva INP, dosar nr. 5155); Aviz nr. 13 din 1 februarie 1980 privind lucrările de conservare a Incintei 
sacre, Sarmizegetusa Regia (Arhiva INP, dosar nr. 5155); Conservarea cetăţii dacice de la Grădiştea Muncelului. Faza 
PT. Memoriu general justificativ (Arhiva INP, dosar nr. 5161, f. 4-7). 
69 Conservarea cetăţii dacice de la Grădiştea Muncelului. Cetatea Sarmizegetusa Regia. Faza NC. Memoriu general de 
arhitectură (Arhiva INP, dosar nr. 5161, f. 9-11).  
70 Cristian Călinescu, op. cit., p. 16. 
71 Ibidem; Conservarea cetăţii dacice de la Grădiştea Muncelului. Cetatea Sarmizegetusa Regia. Faza NC. Memoriu 
general de arhitectură (Arhiva INP, dosar nr. 5161, f. 11). 
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pentru asigurarea unei mai bune stabilităţi. În această nouă alcătuire s-au folosit, pentru completări, blocuri 

de calcar din porţiunile prăbuşite ale zidului, dar şi blocuri recuperate de pe versanţi. Conform memoriului 

general de arhitectură, refacerea paramentelor ar fi trebuit să includă şi „practicarea de găuri în ele (în 

blocurile de calcar demontate, n.n.) şi repunerea la loc prin intermediul unor dornuri metalice”.72 În proiect, 

în secţiunile în care se arată soluţia de consolidare a zidului cetăţii, nu este reprezentat un astfel de tip de 

prindere a blocurilor existente, aceasta nefiind menţionată nici în articolul din 1982 al arhitectului Cristian 

Călinescu – un text, altfel, detaliat. În plus, astfel de prinderi nu au putut fi observate nici pe teren. Putem 

presupune, deci, că această soluţie de montaj nu a fost aplicată, cel puţin nu porţiunilor alcătuite din blocuri 

de calcar originare. În schimb, proiectul prevedea simpla reaşezare blocurilor ce aveau să se sprijine către 

interiorul zidului pe o nouă umplutură de pământ, cu o lăţime de circa 30 cm, realizată după rezidire în 

săpături practicate în emplectonul existent. 

Intervenţiile nu au fost unitare pe toată lungimea zidului de incintă, realizându-se trei tipuri de 

lucrări: conservare in situ (pe un segment relativ scurt), consolidări (pe cea mai mare parte a lungimii) şi 

consolidări însoţite de supraînălţarea zidului cu blocuri noi de calcar.73  

Singurul segment de zid conservat in situ este marcat în proiect ca având o lungime de circa 

12 m şi poziţionat în partea de est a cetăţi, la circa 7-8 m mai la nord de poarta de sud. Planşa publicată în 

1982, în care sunt figurate lucrările încheiate şi cele aflate încă în curs de desfăşurare la capătul anului 1981, 

prezintă o situaţie total diferită. În zona în care, în proiect, era prevăzută conservarea in situ a zidului sunt 

figurate consolidări. În schimb, sunt reprezentate două segmente de zid conservat, situate unul pe latura 

sudică, în zona de inflexiune a acesteia, şi altul pe latura vestică, înspre nord, în dreptul terasei I. Având în 

vedere că sunt două astfel de porţiuni, se poate presupune cu destul de multă certitudine că nu este vorba 

despre o eroare de reprezentare, ci, mai degrabă, de schimbări determinate de observaţiile suplimentare 

realizate în timpul şantierului de restaurare.  

Intervenţiile de consolidare, desfăşurate pe cea mai mare parte din lungimea zidului, au 

presupus, aşa cum am arătat mai sus, demontarea şi repoziţionarea blocurilor de calcar şi completări ale 

emplectonului. La partea superioară, întreaga alcătuire a fost protejată de o „şapă de protecţie” din argilă 

impermeabilă, cu o grosime de circa 20 cm, şi de un strat de pământ vegetal înierbat, cu aproximativ aceeaşi 

                                                             

72 Ibidem. 
73 Cristian Călinescu, op. cit., planşa II, p. 15. Planşa conţine un plan de ansamblu cu marcarea situaţiei lucrărilor 
încheiate sau aflate în curs de desfăşurare la sfârşitul anului 1981.  
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grosime. Pentru asigurarea scurgerii eficiente a apei pluviale, cele două straturi au primit pante de circa 15-

20%, orientate către exteriorul zidului.74 

Supraînălţarea zidurilor prin adăugarea de asize de blocuri nou confecţionate s-a realizat în zona 

porţilor de vest şi de est. Dintre cele trei porţi ale ansamblului, au fost alese cea de vest şi cea de est deoarece 

prima marchează accesul în ansamblu, iar cea de-a doua, accesul prin drumul antic pavat către zona sacră. 

Supraînălţarea s-a realizat pe segmente de circa 10 m lungime, de o parte şi de alta a fiecăreia dintre cele 

două porţi. Scopul nu a fost acela al unei reconstrucţii a porţilor – de altfel, imposibilă, având în vedere 

sărăcia informaţiilor, ci s-a dorit marcarea acestor zone în raport cu întreaga desfăşurare a zidului. Înălţimea 

finală a acestor porţiuni de ziduri a fost aleasă pentru a corespunde „înălţimii minime funcţionale a zidului 

antic”.75 Noile blocuri au fost realizate din calcar de Podeni, care are o duritate mai mică decât cea a 

calcarului din care au fost tăiate blocurile originare. Legătura pe verticală a asizelor de blocuri noi a fost 

asigurată prin practicarea unor găuri pe faţa inferioară şi pe cea superioară a pieselor, în axul acestora pentru 

introducerea unor dornuri de bronz fixate suplimentar cu lapte de ciment.76  

Proiectul prevedea marcarea limitei între zidăria veche şi cea nouă printr-un decroş de circa 

3 cm şi o foaie de plumb de 2 mm grosime.77 Această soluţie nu a fost aplicată, renunțându-se la marcajul cu 

foi de plumb. Acelaşi document impune de asemenea ca supraînălţările de pe alte segmente decât cele din 

imediata vecinătate a porţilor să se marcheze doar prin tratarea diferită a pieselor noi, renunţându-se nu doar 

la banda de plumb, ci şi la decroşul propus. În ce priveşte blocurile recuperate din sit sau din vecinătatea 

acestuia, acestea aveau să fie aşezate în zid fără decroş sau vreun alt fel de marcaj.78 În memoriul general 

justificativ se propunea ca toate piesele nou confecţionate şi introduse în alcătuirea zidurilor sau oricăror alte 

elemente să fie marcate cu anul executării lucrărilor. Întrucât, niciunul dintre documentele emise ulterior nu 

pomeneşte despre un astfel de demers, presupunem ca el nu a mai fost pus în aplicare.  

Ceea ce s-a executat, în cele din urmă, în zona celor două porţi este descris succint de arhitectural 

Cristian Călinescu astfel: „(supraînălţările, n.n.) au fost realizate pe circa 10 m lungime, în dreapta şi în stânga 

                                                             

74 Ibidem, fig. 3, p. 16; Proiect de conservare a cetăţii dacice Grădiştea Muncelului, planşa A2. Zidul cetăţii de refugiu, 
Arhiva INP, dosar nr. 5156, fila 3. 
75 Cristian Călinescu, op. cit., p. 17. 
76 Vezi Proiect de conservare a cetăţii dacice Grădiştea Muncelului, planşa A3. Secţiuni şi detalii zid conservat şi 
supraînălţat, detaliul A, Arhiva INP, dosar nr. 5156, fila 5. 
77 Ibidem, detaliul B. 
78 Aviz nr. 13 din 1 februarie 1980 privind lucrările de conservare a Incintei sacre, Sarmizegetusa Regia (Arhiva INP, 
dosar nr. 5155, f.33). 



Str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, Sector 4, București 
Tel.: +4 021 336 6073 
Fax: +4 021 336 9904 
secretariat@patrimoniu.gov.ro 
www.patrimoniu.gov.ro 
 
 
 

 

Str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, Sector 4, București 26 
Tel.: +4 021 3366073, Fax: +4 021 336 9904 
secretariat@patrimoniu.gov.ro 
www.patrimoniu.gov.ro 

 

intrărilor, pe cinci rânduri la poarta de vest, pe două la cea de est, pe ambele feţe ale paramentelor şi latura mică 

a porţii, folosindu-se o şapă de pozare şi marcaj între ele şi rândurile de blocuri originare.”79 

 

4.2.2. Drumul pavat 

Lăsată dezvelită după campania din 1950, porţiunea de drum s-a deteriorat foarte rapid. Deşi 

calitatea fotografiilor realizate, în diferite etape, din 1950 şi până la începerea lucrărilor de restaurare, nu 

permite o analiză comparativă riguroasă, mărturiile restauratorului Iosif Korody şi ale istoricului Hadrian 

Daicoviciu sunt, chiar dacă succinte, deosebit de relevante în acest sens. Iosif Korody afirma în 1970 faptul 

că, la dezvelire, unele piese de piatră erau „absolut perfecte”, păstrând chiar şi „urmele finisării”. La doar trei 

ani, însă, se puteau deja constata urme de eroziune adânci de 3-4 cm.80 Tot în 1970, la două decenii de la 

momentul decopertării, Hadrian Daicoviciu nota următoarele: „porţiunea dezvelită a drumului pavat care 

lega cetatea de incinta sacră e de nerecunoscut: lespezile de calcar ale pavajului au fost în bună măsură 

erodate de apă”.81 

La începutul campaniei de restaurare, o analiză preliminară a drumului a arătat că acesta era, cel 

puţin în aparenţă, într-o stare relativ bună. Se păstrau dale cu marginile rotunjite, uneori mişcate din planul 

drumului. Existau şi dale fisurate sau incomplete, iar altele lipseau cu totul. În ceea ce priveşte bordurile 

păstrate pe marginile drumului, acestea fuseseră acoperite de pământul ce alunecase din zonele adiacente 

traseului. Proiectul de restaurare prevedea îndreptarea dalelor mişcate, completarea pavajului cu piese de 

calcar noi, dezvelirea bordurilor acoperite de pământ, precum şi stabilizarea versanţilor adiacenţi prin 

înierbări. Atât lespezile originare recuperate, cât şi cele noi urmau să fie (re)aşezate pe un pat de nisip de 5 

cm şi un strat de balast cu rol de drenare. 82 

La începerea lucrărilor s-a constatat însă că starea pavajului era mult mai proastă decât se 

estimase la început: „la desfacerea dalelor pentru reaşezare s-a constatat precara lor stare de conservare, 

foarte multe erau corodate mai puternic pe dedesubt decât la suprafaţă, dezagregându-se în timpul ridicării 

                                                             

79 Cristian Călinescu, op. cit., p. 17.  
80 Olga Mărculescu, op. cit., p. 11. 
81 Hadrian Daicoviciu, O sarcină de primă urgenţă, consolidarea şi conservarea monumentelor dacice din Munţii 
Orăştiei, în Buletinul Monumentelor Istorice, XL, 1, 1971, p. 55. 
82 Cristian Călinescu, op. cit., p. 17-18; Proiect de conservare a cetăţii dacice Grădiştea Muncelului, planşa A6. Plan 
plombare şi secţiune plombare şi drenare drum antic, Arhiva INP, dosar nr. 5156, fila 12. 
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lor”.83 Cauza acestei degradări avansate a fost identificată ca fiind pătrunderea apei sub lespezile de piatră şi 

stagnarea ei, favorizată de faptul că stratul suport al pavajului era impermeabil, fiind alcătuit din lut galben.  

Astfel, faţă de estimările preliminare, au fost păstrate mai puţine dale originare, pavajul fiind 

realizat, pe suprafeţe mari, din replici făcute din calcar de Podeni. În plus faţă de stratul de dren prevăzut în 

proiect s-au realizat drenuri longitudinale menite să capteze şi apa din taluzurile laterale. Odată cu lucrările 

de restaurare, pe un traseu paralel cu cel al drumului antic pavat, s-a amenajat o alee pentru vizitatori 

mărginită de o balustradă menită să împiedice accesul pe pavaj. 84 

În campania de cercetări arheologice din anul 1980, subordonate lucrărilor de restaurare, s-au 

continuat investigaţiile în legătură cu restul traseului drumului antic pavat. Săpăturile realizate în vecinătatea 

porţii de est a cetăţii au arătat faptul că pe această porţiune, drumul a fost demontat aproape în totalitate. Cele 

câteva lespezi de piatră păstrate au fost găsite la mai bine de 2 m faţă de baza primelor asize de blocuri din 

componenţa celor două ziduri ce mărginesc spre nord şi spre sud Poarta de est a fortificaţiei. Arhitectul 

Cristian Cllinescu a făctu o succintă descriere drumului pavat: „dalele aveau marginile rotunjite, uneori 

mişcate din planul drumului, având pe alocuri aspectul unor trepte” (s.n.).85 

În 1980 s-a decis ca porţiunea drumului pavat cercetată în campania de săpături arheologice 

din acelaşi an să fie lăsată sub pământ, considerându-se că acest lucru va contribui la o mai bună 

conservare a acesteia.86  

4.2.3. Templele patrulatere 

La Templul patrulater mare intervențiile au urmărit delimitarea suprafeței ocupată de temenos. 

Întrucât pe latura de est şi pe jumătatea estică a celei de sud nu se mai păstra niciunul dintre stâlpii ce 

delimitau aria templului, s-au montat câteva replici de similipiatră, fiind evidenţiată suprafaţa iniţială. Au 

fost realizate replici doar pentru stâlpii de câmp, nu şi pentru blocurile de colţ. Conform memoriului de 

arhitectură, proiectul prevedea şi realizarea unor drenuri subterane şi acoperirea suprafeţei templului, după 

nivelare, cu pietriş mărgăritar.87  

                                                             

83 Cristian Călinescu, op. cit., p. 17.  
84 Ibidem; Proiect de conservare a cetăţii dacice Grădiştea Muncelului, planşa A6. Plan plombare şi secţiune plombare 
şi drenare drum antic, planşa A10. Detalii panouri şi împrejmuiri, Arhiva INP, dosar nr. 5156, filele 12, 19; Proiect de 
conservare incinta sacră, planşa A2. Plan general propuneri, Arhiva INP, dosar nr. 5156. 
85 Cristian Călinescu, op. cit., p. 17. 
86 Ibidem. 
87 Proiect conservare incinta sacră. Sanctuare mici patrulatere, planşa A17. Plan situaţie. Propunere, Arhiva INP, 
dosar 5156; Conservarea incintei sacre Sarmizegetusa Regia. Sanctuarele mici patrulatere. Memoriu tehnic 
arhitectură, Arhiva INP, dosar nr. 5158; Cristian Călinescu, op. cit., p. 20. 
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Intervențiile la Templul patrulater mare au vizat completări ale stâlpilor care nu s-au conservat 

și repoziționarea celor prăbușiți. Completări cu stâlpi replici s-au făcut în colțul de nord-est, pe latura sudică 

(un stâlp) și pe latura de vest (doi stâlpi, în zona mediană a laturii). În ceea ce privește coloanele, au fost 

păstrate doar cele originare, fără a fi introduse replici. Așa cum reiese din articolul din 1982, a fost analizată 

și varianta montării unor replici între ultimul rând de coloane dinspre nord și șirul de stâlpi ce delimitează 

templul pe aceeași latură. 

Oportunitatea introducerii de coloane replicate a fost luată în discuţie în raport cu descoperirile 

făcute de Constantin Daicoviciu în campania de cercetări arheologice din 1958 şi a teoriei emise de istoric pe 

baza acestora. În 1951, Daicoviciu identificase în interiorul Templului patrulater mic 14 coloane, aşezate pe 

trei rânduri paralele. Dată fiind dispunerea coloanelor, s-a afirmat atunci că acestea ar fi fost iniţial în număr 

de 15.88 Şapte ani mai târziu, s-a descoperit şi a 15-a coloană, dar şi un fus de coloană similar celor 

descoperite anterior. Noua piesă a fost găsită în colţul nord-estic al templului, la capătul rândului de est, la 

1,36 m mai la nord-est faţă de ultimul fus al şirului. Deşi cercetările au fost continuate, niciun alt fus nu a 

mai fost identificat în partea nordică a templului. Cu toate acestea, în raportul redactat în urma campaniei din 

1958, Constantin Daicoviciu afirma următoarele: „existenţa celui de al 16-lea fus de coloană indică un nou 

rând, ceea ce dovedeşte că sanctuarul a avut şase şi nu cinci fuse de coloană într-un şir şi că el a avut 18 

coloane şi nu 15, deşi până acum au fost descoperite doar 16”.89 La elaborarea proiectului de restaurare, 

arhitectul a decis ca intervenţia să rămână neutră faţă de această ipoteză şi să nu introducă replici ale unor 

elemente a căror existenţă nu fusese confirmată.90 

Suplimentar faţă de intervenţiile asupra componentelor de piatră, au fost realizate sistematiză şi 

drenaje ale terenului, atât în aria celor două temple, cât şi în imediata vecinătate.  

                                                             

88 Constantin Daicoviciu et alii, „Şantierul Grădiştea Muncelului. Studiul traiului dacilor în Munţii Orăştiei”, în SCIV, 
III, 1952, p. 284.  
89 Constantin Daicoviciu et alii, „Şantierul arheologic Grădiştea Muncelului”, în „Materiale și Cercetări Arheologice”, 
VII, 1961, p. 303.  
90 Cristian Călinescu, op. cit., p. 20.  
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4.2.4. Templul circular mic 

În timpul şantierului din 1980, în locul stâlpilor care lipseau au fost montate replici din 

similipiatră care imită andezitul. În cazul stâlpilor înalţi şi înguşti, partea superioară a fost reconstituită după 

modelul unor capete originare descoperite în timpul săpăturilor din 1950.91 

 

4.2.5. Templul circular mare 

În cazul inelului exterior al templului, format din două cercuri alipite, alcătuite spre exterior din 

blocuri de piatră, iar spre interior din stâlpi înalţi şi înguşti, soluţia de intervenţie a fost una similară cu cea 

aplicată în cazul templelor patrulatere şi a Templului circular mic. Pentru că o parte din elementele originare nu 

se mai păstrau, inelul mare a fost completat cu replici din similipiatră, realizate după modelul pieselor originare. 

În cazul cercului interior şi al potcoavei, alegerea soluţiei de restaurare a fost ceva mai 

complicată. Atât cercul, cât şi potcoava fuseseră iniţial descrise de câte un şir de stâlpi de lemn, al cărui ritm 

era întrerupt de praguri de calcar (patru în cerc şi două pe conturul potcoavei). Felul în care fuseseră montaţi 

stâlpii de lemn era cunoscut, datorită cercetărilor realizate de Constantin Daicoviciu în anii 1950, ale cărui 

concluzii au fost apoi verificate prin săpături realizate în perioada desfăşurării şantierului. Fiecare stâlp de 

lemn fusese înfipt la o adâncime de circa 1,30-1,45 m sub nivelul de călcare antic al templului, având la bază 

câte un bloc de calcar cu înălţimea de 30-35 cm. Având în vedere adâncimea de fundare, s-a presupus că 

stâlpii se ridicau cel puţin 3-3,5 m deasupra solului. Mai mult, s-a dedus şi faptul că aceştia aveau pe 

porţiunea înfiptă în pământ o secţiune circulară, iar deasupra terenului, o secţiune rectangulară.92 

Astfel, pentru a reconstitui imaginea Templului circular mare, s-a decis montarea de replici ale 

celor 102 stâlpi ale căror urme au fost identificate prin cercetările arheologice. Pentru ca fundaţiile necesare 

noilor stâlpi de lemn să afecteze cât mai puţin urmele păstrate în pământ, s-a decis în proiectul de restaurare, 

ca acestea să fie realizate din prefabricate de beton armat, montate la 50 cm adâncime. Fiecare astfel de bloc 

prefabricat era prevăzut cu câte un element metalic pentru montarea stâlpilor de lemn. Fundaţiile prefabricate 

erau legate prin turnarea de beton de monolitizare pentru asigurarea unor tasări uniforme şi a „conlucrării în 

                                                             

91 Cristian Călinescu, op. cit., p. 20; Proiect conservare incinta sacră. Sanctuare rotunde calendar, planşa A10. 
Sanctuarul mic rotund. Situaţie existentă, planşa A11. Sanctuarul mic rotund. Propunere completare şi planşa A12. 
Detalii de execuţie replică stâlp.  
92 Cristian Călinescu, op. cit., p. 23; Conservarea incintei sacre Sarmizegetusa-Regia. Sanctuarele rotunde calendar. 
Memoriu tehnic arhitectură, Arhiva INP, dosar nr. 5156. 
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perimetru a fundaţiei”.93 Această soluție nu a fost pusă în practică, stâlpii fiind introduși în pământ la o 

adâncime mai mică decât cea originară. Sub acest nivel s-a conservat situația originară. 

Întrucât înălţimea stâlpilor de lemn deasupra solului era necunoscută s-a ales, după analizarea 

mai multor variante, realizarea unor stâlpi de înălţimi diferite, de la 1 până la 4 m. Stâlpii au fost aşezaţi în 

aşa fel încât să descrie „prin vârfurile lor curbe parabolice în spaţiu, considerând că în acest fel formele nou 

create se încadrează armonios formelor sitului constituit”.94 Soluţia a fost aplicată deopotrivă cercului interior 

şi potcoavei.  

Pentru preluarea apelor pluviale, pe perimetrul templului a fost realizat un dren subteran. O altă 

măsură de protecţie propusă a fost aceea de a realiza acoperiri demontabile pentru protecţia cercului de 

piatră. Această propunere nu a fost însă niciodată pusă în aplicare.  

 

4.2.6. Altarul de andezit 

Soluția aleasă pentru altarul de andezit a fost păstrarea in situ a elementelor originare95 și 

completarea părții distruse cu similipiatră imitând andezitul. Singura piesă demontată a fost blocul de calcar 

în formă de „lighean”, care relaționa Altarul de andezit cu canalul antic, bloc care acum se găsește depozitat 

în zona de sud a altarului. Proiectul de restaurare propus de arh. Cristian Călinescu propunea înlocuirea cu o 

piesă nouă care prelua însă forma unui segment al canalului antic.96  

 

4.2.7. Canalul din elemente de calcar 

La începutul lucrărilor de restaurare, canalul se păstra pe întregul său traseu97, având însă mai 

multe blocuri deteriorate, în special pe segmentul cuprins între Altarul de andezit şi Templul patrulater mic. 

Arhitectul Cristian Călinescu afirma în 1982 că degradarea componentelor de piatră ale canalului a fost 

                                                             

93 Ibidem; Proiect conservare incinta sacră. Sanctuare rotunde calendar, planşa A15. Detalii sanctuar mare rotund 
(Arhiva INP, dosar nr. 5156) 
94 Cristian Călinescu, op. cit., p. 24; Proiect conservare incinta sacră. Soarele dacic de andezit, planşa A18. Situaţia 
existentă, planşa A19. Propunere completare. Etapa I, planşa A20. Situaţie existentă. Soluţie propusă, planşa A21. 
Replica de similipiatră,  Arhiva INP, dosar nr. 5156. 
95 În legătură cu atitudinea față de elementele originare au fost discutate mai multe soluții, între acestea înscriindu-se și 
înlocuirea lor cu replici de andezit. Propunerea înlocuirii a fost respinsă întrucât presupunea mutarea vestigiului fie la 
Muzeul din Deva, fie într-un lapidariu proiectat pe sit, dar care, în cele din urmă, nu s-a mai realizat. 
96 Cristian Călinescu, op. cit., p. 21, 22. 
97 Capătul dinspre nord-est nu a putut fi însă cercetat deoarece, în această zonă, canalul trece pe sub taluzul nordic al 
incintei. 
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accelerată în deceniile precedente, odată cu dezvelirea incintei. Canalul funcţionase în toată această perioadă 

ca un dren pentru apele pluviale, fapt ce a dus la degradare accentuată a elementelor sale.98 Proiectul 

prevedea reaşezarea pieselor pe un strat de dren, alcătuit din balast şi nisip.99 Odată începute lucrările s-a 

constatat că această soluţie nu putea fi pusă în aplicare deoarece unele elemente era atât de degradate încât la 

ridicare se rupeau sub propria lor greutate. S-a optat, deci, pentru păstrarea blocurilor canalului pe poziţie, 

realizându-se drenuri laterale, pe ambele laturi ale traseului. Pentru o a doua etapă de lucrări, ce nu fusese 

începută încă la capătul anului 1981, se prevedea realizarea de podeţe pentru traversarea canalului, necesare 

circulaţiei vizitatorilor.100  

 

4.2.8. Templul mare de andezit şi zidul de sprijin al terasei a X-a 

Intervenția de restaurare a templului viza refacerea suprafeței acestuia și a aliniamentelor de 

plinte. Se propunea completarea aliniamentelor cu replici de similipiatră ale plintelor și bazelor intermediare, 

precum și integrarea unor elemente de coloane recuperate.101 Însă aceste lucrări depindeau în mod cât se 

poate de direct de extinderea terasei, al cărei taluz estic se prăbuşise în timp, micşorând astfel considerabil 

suprafaţa acesteia. De asemenea, se avea în vedere  „repunerea în drepturi a zidului de sprijin al terasei a X-a, 

ca element vertical dominant al terasei a XI-a”.102 

În ceea ce priveşte extinderea terasei, s-a considerat nepotrivită reluarea soluţiei antice de a 

folosi umplutură de pământ. Această decizie era susţinută şi de faptul că cele două ziduri de sprijin alipite nu 

fuseseră încă cercetate, iar realizarea unei umpluturi în spatele lor ar fi anulat posibilitatea unor investigaţii în 

campaniile ce aveau să urmeze. Pentru că se căutau soluţii pentru realizarea unui lapidariu în cadrul 

ansamblului, s-a luat în discuţie varianta extinderii terasei pe o structură de beton armat în interiorul căreia se 

putea organiza un spaţiu subteran de păstrare şi expunere a unor piese originare.103  

Această foarte complexă parte a lucrărilor de restaurare a început în 1980 prin demontarea celor 

două ziduri paralele de sprijin „până la cel mai de sus rând de blocuri păstrat, pe latura estică, şi până la 

                                                             

98 Cristian Călinescu, op. cit., p. 18, 19. 
99 Proiect conservare incinta sacră. Canalizare antică, planşa A23. Situaţie existentă şi propusă, Arhiva INP, dosar nr. 
5156; Proiect conservare incinta sacră. Canalizare antică. Memoriu tehnic arhitectură, Arhiva INP, dosar nr. 5156. 
100 Cristian Călinescu, op. cit., p. 18, 19. 
101 Proiect conservare incinta sacră. Sanctuarul mare de andezit, planșa A7. Propuneri completări, Arhiva INP, dosar 
nr. 5156. 
102 Ibidem.  
103 Ibidem, p. 23, 26.  
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temelie pe latura sudică”. Până la încheierea campaniei din anul 1980, pe latura sudică s-a executat un 

segment cu o lungime de 10 m din zidul de beton propus pentru susţinerea terasei.104 În anul următor, în 

timpul săpăturilor pentru următoarele segmente ale zidului de sprijin din beton a fost descoperită o platformă 

de calcar situată în umplutura terasei a XI-a. Descoperirea a determinat devierea traseului noului zid de 

sprijin, prin spatele platformei amintite.105  

La finalul anului 1981, arhitectul Cristian Călinescu nota în lista lucrărilor încheiate 

întregirea formei Templului mare de andezit, iar în lista celor în curs de desfăşurare: „golirea 

umpluturilor dintre zidurile antice şi platformă pentru construirea structurii noi de sprijin şi săpături în 

zona sudică a platformei”.106 

Lucrările au continuat şi în anul 1982, însă au fost sistate în anul următor din lipsa de fonduri. În 

toamna anului 1983, istoricul Hadrian Daicoviciu trimitea forurilor superioare o adresă în care sublinia 

importanţa reluării lucrărilor, descriind situaţia şantierului astfel: „aceste lucrări au fost întrerupte într-un 

stadiu care periclitează grav integritatea monumentelor şi care face complexul absolut neprezentabil 

turiştilor”. Cele mai vulnerabile erau Templul mare de andezit, parţial acoperit cu grămezi de pământ, şi cele 

două temple de pe terasa a XI-a. 

 

4.2.9. Templul mare de calcar 

Proiectul de restaurare prevedea două mari categorii de intervenţii: lucrări de suprafaţă, menite 

să pună în evidenţă cele două faze ale templului şi, pe de altă parte, lucrări de consolidare a terasei templului 

şi de punere în valoarea a zidului ei antic de sprijin. 

Prioritare au fost considerate, în mod evident, lucrările aparţinând celei de-a doua categorii. 

Soluţia adoptată pentru consolidarea terasei a avut unele elemente comune cu cea propusă pentru terasa a X-a. 

Astfel, în partea de sud-est, au fost realizate săpături în vederea turnării unui nou zid de sprijin, din beton 

armat. Hotărârea de a demonta zidul dacic a fost motivată prin faptul că acestea erau puternic înclinate, 

existând astfel pericolul prăbuşirii lor. Continuarea săpăturilor către nord a dus la descoperirea unui turn 

patrulater, situat către interiorul templului. Această descoperire, precum şi cea a unui şir de elemente dispuse 

liniar la circa 1 m sub rândul estic de baze au făcut ca lucrările să fie sistate pentru o reconsiderare a soluţiei 
                                                             

104 Ibidem, p. 26; Proiect conservare incinta sacră. Sanctuarul mare de andezit, terasa X, planşa A8.Plan structură 
amenajare, secţiune, Arhiva INP, dosar nr. 5156. 
105 Cristian Călinescu, op. cit., p. 26; Hadrian Daicoviciu et alii, Cercetări arheologice la Sarmizegetusa Regia, în 
„Materiale și Cercetări Arheologice”, XVI, 1986, p. 105-108. 
106 Cristian Călinescu, op. cit., p. 15. 
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de intervenţie.107 La încheierea campaniei din anul 1981, pentru Templul mare de calcar nu este 

consemnată nicio lucrare încheiată, fiind menţionate în categoria lucrărilor în curs de desfăşurare 

„excavaţii pentru continuarea zidului de sprijin din beton. Demontarea zidului antic în vederea remontării 

pe verticală şi conservării”.108 

După sistarea lucrărilor în anul 1983, în memoriul amintit, Hadrian Daicoviciu descria situaţia 

Templului mare de calcar astfel: „sanctuarul vechi este demontat, iar pe locul său au fost săpate gropi imense 

şi şanţuri foarte adânci pentru turnarea zidului de sprijin care să împiedice prăbuşirea zidurilor dacice ce 

urmează a fi refăcute”. 

Lucrările realizate până în 1983 au fost, deci, următoarele: a fost demontat zidului dacic de pe 

latura de sud-est a templului, au fost demontate bazele coloanelor şi a fost începută construirea unui zid de 

sprijin din beton armat, cu un traseu paralel cu cel al zidului antic parţial demantelat. La sistarea lucrărilor, 

aşa cum descria şi Hadrian Daicoviciu, situaţia nu era deloc favorabila, noul zid de sprijin rămânând 

neterminat, iar vestigiile turnului de apărare rămânând dezvelite.109 

Această situaţia a determinat reluarea lucrărilor în 1988-1989, după un proiect realizat, ca şi cel 

precedent, tot în cazul IPH Deva, dar sub coordonarea arhitectei Cristina Mihoc. În legătură cu zidurile de 

sprijin, proiectul realizat în acel an prevedea intervenţii pentru protejarea zidului şi a turnului dacic, prin 

acoperirea lor cu pământ, realizarea unei replici a zidului pe latura sud-estică şi restaurarea zidului antic de 

sprijin pe latura sud-vestică. Se prevedea, de asemenea, extinderea terasei a XI-a pentru a corespunde 

dimensiunilor ei din antichitate, iar în ceea ce priveşte mai vechiul scop de evidenţiere a celor două faze ale 

templului, aveau să se realizeze replici pentru înlocuirea bazelor de calcar originare.110 

Obiectivele proiectului au fost însă doar parţial îndeplinite. Au fost continuate lucrările la zidul 

de sprijin din beton armat, pentru încă o porţiune de 7 m lungime pentru care au fost turnate tălpile de 

fundaţie, a fost montată armătura pilonilor şi au fost aduse panourile prefabricate de închidere a zidurilor. În 

ceea ce priveşte refacerea zidului dacic de pe latura sud-estică a templului, proiectul prevedea o soluţie de 

compromis, întrucât, aşa cum se arată într-un memoriu din 1992, demantelarea zidului a fost făcută fără a se 

realiza un „marcaj corespunzător, rezistent în timp al blocurilor de piatră”, iar pentru depozitarea lor nu a fost 

ales un loc stabil, înţelegându-se din documentul amintit, că o parte a pieselor, în timp, au alunecat către 
                                                             

107 Ibidem, p. 28. 
108 Ibidem, planşa II, p. 15.  
109 Proiect nr. 106/1992, Reparaţii urgente – Grădiştea Muncelului – Sanctuarul mare de calcar – epoca Burebista, faza 
R.U., „Memoriu general”, Arhiva INP. 
110 Proiect nr. 6275. Consolidare şi restaurare Grădiştea Muncelului. Memoriu tehnic arhitectură, Arhiva INP, dosar 
nr. 5168, filele 4-6.  
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vale. În aceste condiţii, în 1988 s-a considerat că refacerea zidului devenise imposibilă, propunându-se ca 

soluţie: realizarea unei replici a vechiului zid, cu o „înălţime totală de 1,6 m şi 0,8 m faţă de cota terasei 

sanctuarului”. Pentru susţinerea replicii s-a propus o structură de beton armat care, până la sistarea lucrărilor 

din această etapă, a şi fost parţial realizată. Până în 1989, au fost poziţionaţi cei cinci stâlpi prevăzuţi în 

proiect (poziționați pe un ax paralel cu cel al zidului de beton armat) şi au fost practicate găuri în zidul de 

sprijin de beton armat, necesare introducerii capetelor de grinzi ce urmau să susţină planşeele prefabricate.111 

Tot în această etapă de intervenţii s-a mai realizat o umplutură de pământ pe latura de SE a 

templului, cu scopul de a proteja cele două asize ale zidului antic, rămase in situ, precum şi cu cel de a 

facilita montarea grinzilor şi a planşeelor prefabricate din structura de susţinere a replicii zidului antic.112  

Lucrările în această parte a ansamblului au fost continuate abia în vara anului 1992. 

4.2.10. Templul mic de calcar 

La sfârșitul anului 1981, lucrările de restaurare la acest templu erau considerate, într-o bună 

măsură, încheiate. Pentru că plintele originare de calcar se aflau într-o stare foarte avansată de degradare, după 

analizarea mai multor soluţii, s-a optat pentru înlocuirea lor cu replici din calcar de Podeni, păstrându-se in situ 

doar câteva dintre elementele originare cele mai bine conservate.113 Ceea ce nu s-a realizat atunci a fost 

montarea peste plintele de calcar a unor coloane de lemn de stejar114. Diametrul acestor coloane era cunoscut, 

însă nu şi înălţimea lor. S-a decis amânarea luării unei decizii în privinţa montării coloanelor până la 

încheierea restaurării Templului mare de calcar.115 Coloanele nu au mai fost montate niciodată.  

4.2.11. Amenajarea circuitelor de vizitare 

Amenajarea circuitelor de vizitare avea, conform memoriului de arhitectură, un scop dublu: de a 

crea „un circuit firesc al vizitei” şi de a proteja vestigiile. Au fost prevăzute alei pietonale de vizitare cu o 

lungime totală de circa 1750 m, incluzând şi „spaţii necesare regrupării vizitatorilor la panouri explicative şi 

                                                             

111 Proiect nr. 106/1992, Reparaţii urgente – Grădiştea Muncelului – Sanctuarul mare de calcar – epoca Burebista, faza 
R.U., „Memoriu general”, Arhiva INP. 
112 Ibidem.  
113 Cristian Călinescu, op. cit, p. 27.  
114 Proiect conservare incinta sacră. Sanctuare Burebista, planşa A3. Plan situaţie existentă, planşa A4. Propuneri, 
planşa A5. Secţiuni existente şi propuneri, planşa A6. Detalii baze de calcar replici, planşa A8. Secţiuni existente şi 
propuneri, Arhiva INP, dosar nr. 5156. 
115 Cristian Călinescu, op. cit., p. 27.  
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pentru vizitele cu ghizi”. Aleile aveau să fie cu pietriş, iar pentru zonele cu pantă abruptă se prevedeau scări 

realizate din prefabricate de beton armat.116  

Conform proiectului, în cazul fortificaţiei, s-au realizat alei de vizitare pe toată lungimea 

zidurilor de incintă, de o parte şi de alta a acestora, iar între poarta de est şi cea de vest, s-a realizat aleea 

principală de vizitare, „aşezată peste drumul antic de traversare aflat sub pământ”.117  

Dincolo de poarta de est, paralel cu drumul antic pavat, de-a lungul unei mari părţi din traseul 

acestuia, a fost amenajată o alee mărginită de o balustradă care să împiedice accesul vizitatorilor pe pavaj.118 

Împrejmuiri de protecţie au mai fost prevăzute şi în alte zone ale incintei, conform indicaţiilor din proiect. 

Niciuna dintre aceste balustrade nu se mai păstrează astăzi pe sit, ele degradându-se de-a lungul timpului. De 

asemenea, proiectul prevedea mai multe pachete de trepte care să lege diversele terase ale incintei. Conform 

antemăsurătorii ataşate memoriului tehnic de arhitectură, aceste trepte ar fi trebuit să fie realizate din piese 

prefabricate din beton armat. Nici aceste elemente nu se mai pot vedea astăzi pe sit. 

4.2.12. Drumul de acces 

Problema accesului anevoios la Sarmizegetusa Regia a fost semnalată încă din anii 1920, odată 

cu realizarea primelor săpături sistematice sub coordonarea profesorului D. M. Teodorescu. Acesta descria 

accesul la situl arheologic astfel: 

„În starea actuală este o simplă cărare ce urcă pieptiş botul de deal care se sfârşeşte printr-o 
pantă destul de abruptă la confluenţa celor două pâraie care formează pârăul Grădiştei. Cărarea 
aceasta serveşte numai păstorilor şi vizitatorilor cetăţii, cari însă nu pot întrebuinţa alt mijloc de 
transport decât propriile picioare sau micii şi rezistenţii cai de munte ai localnicilor.”119 

Situaţia nu se schimbase nici aproape trei decenii mai târziu, la începutul anilor 1950, când 

cercetările arheologice au fost reluate sub conducerea lui Constantin Daicoviciu. De la Orăştie până la un 

punct situat mai la est de Grădiştea Muncelului, pe Valea Grădiştei, un acces oarecum mai facil era posibil 

pe linia de cale ferată îngustă realizată pentru exploatările forestiere din zonă. De la punctul de capăt al liniei 

                                                             

116 Memoriu tehnic de arhitectură. Amenajări de protecţie, Arhiva INP, dosar nr. 5162, f. 9-11. 
117 Proiect nr. 4384. Conservarea Cetăţii Dacice – Grădiştea Muncelului. Faza D.D.E., denumire planşă: Plan lucrări 
zid de incintă: Amenajări, Protecţie, Vizitare, Arhiva INP, dosar nr. 5158.  
118 Proiect nr. 4405. Conservare incinta sacră Sarmizegetusa. Faza D.D.E., planşa A2. Plan general propuneri, Arhiva 
INP, dosar nr. 5158; Cristian Călinescu, op. cit., p. 17.  
119 D. M. Teodorescu, op. cit., p. 49. 



Str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, Sector 4, București 
Tel.: +4 021 336 6073 
Fax: +4 021 336 9904 
secretariat@patrimoniu.gov.ro 
www.patrimoniu.gov.ro 
 
 
 

 

Str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, Sector 4, București 36 
Tel.: +4 021 3366073, Fax: +4 021 336 9904 
secretariat@patrimoniu.gov.ro 
www.patrimoniu.gov.ro 

 

ferate, drumul până la Lunca Grădiştei continua pe o cărare ce nu putea fi străbătută decât pe jos sau călare. 

Urma apoi un urcuş abrupt, pe o distanţă de circa 200 m, pe coama Dealului Grădiştei, pe un drum de care.120 

Cu toate că importanţa unui drum de acces – atât din punct de vedere turistic, cât şi pentru buna 

desfăşurare a cercetărilor şi a eventualelor lucrări de conservare – a fost pusă în discuţie cu numeroase 

ocazii, realizarea acestuia, la fel ca şi începerea unor lucrări mai ample de conservare, au fost amânate în mai 

multe rânduri, de-a lungul anilor 1960 şi 1970.121  

Lucrările au fost efectuate abia în 1979-1980, când s-a realizat un drum de acces dinspre Valea 

Albă, drum care era menit să răspundă unei necesităţi stringente legate de însăşi desfăşurarea şantierului de 

restaurare. Dincolo de poarta de est a cetăţii, drumul de acces era prevăzut a se continua cu un drum 

provizoriu, necesar pe durata desfăşurării şantierului, având un traseu ce ocolea pe la sud zona vestigiilor 

arheologice, cotind apoi spre nord, către incinta sacră. Drumul prevăzut a fi unul de şantier a fost realizat 

însă „în regim definitiv”.122 Această ramură a drumului se suprapune parţial peste traseul unui drum mai 

vechi şi mai îngust. Traseul drumului nou nu s-a suprapus în totalitate celui anterior, trecând, conform 

Aurora Peţan, peste ruinele unui turn circular aflat în vecinătatea sudică a băii romane şi care fuseseră 

dezvelite încă din 1804.123 

Lucrările efectuate în 1979-1980 nu au rezolvat însă întru totul problema drumului de acces la 

Sarmizegetusa Regia, aceasta rămânând în atenţia autorităţilor până în prezent. În anul 2007 a fost elaborat 

un proiect tehnic ce viza modernizarea celor 19 km ai drumului judeţean ce leagă localitatea Costeşti de 

Sarmizegetusa Regia. Drumul a fost atunci lărgit şi pietruit. În 2011 şi 2013 au fost făcute alte două proiecte 

de modernizare care nu au fost însă puse în aplicare. În 2015, Consiliul Judeţean Hunedoara a elaborat un alt 

proiect – „Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul turistic european a cetăţilor dacice din 

Munţii Orăştiei” – care a fost finanţat din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional 2007-

2013. Proiectul viza modernizarea aceluiaşi segment al drumului judeţean 705A, cuprins între Costeşti şi 

Sarmizegetusa Regia. Noul drum de acces a fost inaugurat, pe segmente, la sfârşitul anului 2015 şi începutul 

anului următor.  

                                                             

120 Constantin Daicoviciu, et alii, Studiu traiului dacilor în Munţii Orăştiei (Şantierul arheologic dela Grădiştea 
Muncelului. Rezultatele cercetărilor făcute de colectivul din Cluj, în anul 1950), în „Studii şi Cercetări de Istorie 
Veche”, tomul II, 1, 1951, p. 96. 
121 Olga Mărculescu, op. cit., p. 6.  
122 Cristian Călinescu, op. cit., planşa II, p. 15, p. 29. 
123 Aurora Peţan, Distrugerea „turnului circular” de la Sarmizegetusa regia, în „Rapoartele Centrului de Studii al 
Fundaţiei Dacica”, 7/2015.  
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4.2.13. Lucrări hidrotehnice 

În cadrul proiectului de conservare de la Sarmizegetusa Regia din 1979 au fost prevăzute şi 

ample lucrări hidrotehnice. Acestea se pot împărţi în două mari categorii. Într-o primă categorie se 

încadrează lucrări de o mai mică amploare, strâns legate de intervenţiile de conservare ale unora dintre 

elementele ansamblului. Acestea au fost menţionate şi în subcapitolele anterioare. Reluăm aici succint lista 

acestor lucrări. În cazul drumului pavat s-a constatat faptul că, deşi aparent bine conservate, multe dintre 

dalele de piatră păstrate erau de fapt puternic corodate şi foarte fragile. Cauza acestor degradări a fost 

identificată ca fiind stagnarea apei sub dale, pe patul de lut galben pe care acestea erau aşezate. Astfel, a fost 

adoptată soluţia subdrenării totale a pavajului, precum şi crearea unor legături cu alte drenuri dispuse de-a 

lungul traseului drumului antic pavat, în lateralul balustradelor, având rolul suplimentar de a prelua apele 

provenite din taluzurile laterale.124 O intervenţie de acelaşi fel s-a realizat şi în cazul canalului antic. Din aceleaşi 

raţiuni de protecţie a blocurilor de piatră păstrate, s-a decis lărgirea şi sistematizarea şanţului şi realizarea de 

lucrări de subdrenare a întregului traseu al canalului. Friabilitatea pieselor de piatră a făcut însă imposibilă 

aplicarea acestei soluţii, optându-se, în cele din urmă, pentru drenarea laterală, pe ambele părţi, astfel încât să nu 

se recurgă la dislocarea blocurilor.125 Drenuri interioare şi exterioare au fost realizate şi în cazul templelor mici 

patrulatere şi al Templului circular mic.126 Şi în cazul Templului circular mare a fost prevăzut un dren subteran 

care să preia apele din ploi şi zăpezi.127 Punerea în operă a tuturor acestor lucrări a fost confirmată prin expunerea 

făcută de arhitectul Cristian Călinescu asupra situaţiei de la sfârşitul anului 1981. 

Cea de a doua categorie cuprinde lucrări hidrotehnice de o amploare mai mare, care nu au fost 

legate în mod direct de intervenţiile de conservare ale diverselor componente ale ansamblului, ci au avut 

drept scop general colectarea apelor meteorice provenite din scurgeri la suprafaţă şi a celor freatice şi 

evacuarea lor în afara ansamblului. Aceste lucrări au făcut obiectul a două proiecte, unul privind zona 

fortificaţiei, iar celălalt, aria sacră. 

Conform celor două memorii justificative păstrate în arhiva Institutului Naţional al 

Patrimoniului, în zona fortificaţiei se impuneau lucrări de colectare a apelor meteorice provenite din scurgeri 

de suprafaţă, precum şi a apei freatice şi evacuarea acestora în afara incintei formate din zidurile cetăţii, 

respectiv în afara zonei sacre. Astfel, pentru zona fortificaţiei s-a propus realizarea a 15 drenuri de captare, 

având o lungime totală de 786 m, iar pentru incinta sacră, 10 drenuri cu lungime totală de 592 m. E foarte 

                                                             

124 Cristian Călinescu, op. cit., p. 17.  
125 Ibidem, p. 18.  
126 Ibidem, p. 20. 
127 Ibidem, p. 21. 
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probabil ca acestea din urmă să cuprindă şi drenurile despre care arhitectul Cristian Călinescu spune că s-au 

executat la interiorul şi exteriorul templelor mici patrulatere şi al templului mic rotund. Din cele două proiecte 

se păstrează o serie de planşe de detaliu, însă doar pentru aria sacră se păstrează un plan de situaţie pe care 

sunt marcate traseele drenurilor şi poziţiile celorlalte elemente propuse. 

Drenurile aveau să fie realizate din elemente prefabricate din beton armat, acoperite cu dale, 

deasupra cărora se prevedea execuţia unui filtru invers în cinci straturi: strat de piatră spartă sau refuz de ciur 

în grosime de 25 cm; strat de pietriş, sortul 2 (25 cm); strat de pietriş sortul 1 (25 cm); strat de pietriş 

mărgăritar şi nisip grosier (50 cm); strat intermediar, între straturile 3 şi 4, format din pietriş mărgăritar 

(prevăzut pentru zonele cu săpătură mai adâncă de 125 cm). În plus faţă de traseele drenurilor de captare au 

fost prevăzute cămine de rupere a presiunii, cămine de golire şi terasamente.128  

În ceea ce priveşte zonele în care drenurile aveau să intersecteze traseele zidurilor de incintă, 

memoriul justificativ aferent proiectului pentru zona fortificaţiei include următoarea observaţie: 

„Prezenta documentaţie tratează subtraversarea zidurilor în condiţia ca demolarea zidurilor să 
fie făcută anterior (s.n.), cuprinzând numai execuţia terasamentelor necesare. Problema a fost 
tratată în acest mod deoarece, constructorul lucrărilor hidrotehnice este O.I.F.C.A. Deva, care 
nu poate executa lucrări de restaurare a zidurilor cetăţii, de fapt aceste lucrări sunt cuprinse în 
cadrul obiectelor de specialitate din cadrul prezentului proiect urmând a se executa de 
constructori de specialitate.” 

Nu există nicio certitudine asupra adoptării acestei soluţii de demolare a unor segmente de zid, 

aşa cum, de altfel, nu există niciun fel de certitudini în privinţa realizării întregului sistem de canalizare și 

drenare care apare în proiectul întocmit în 1979. Până în prezent nu există o cercetare amănunțită care să 

permită analiza comparativă între proiect şi situaţia din teren, dar la fața locului pot fi identificate piese de 

canalizare, grile, sau cămine din beton armat. 

În articolul publicat în 1982, referitor la lucrările de consolidare, conservare şi punere în 

valoarea executate la Sarmizegetusa Regia, arhitectul Cristian Călinescu menţionează că lucrările de 

sistematizare a terenului erau încheiate în incinta sacră.129 Cât despre zona fortificaţiei, există, în acelaşi 

articol, o singură menţiune, relativ vagă, arhitectul trecând între lucrările ce nu fuseseră încă executate şi 

realizarea „drenajului din zona de nord”.130  

                                                             

128 Proiect nr. 4384/1979. Conservarea cetăţii Grădiştea Muncelului. Ob. Lucrări hidrotehnice. Faza D.D.E., Memoriu 
justificativ, Arhiva INP, dosar nr. 5164; Proiect nr. 4405/1979. Conservarea incintei sacre a cetăţii Sarmizegetusa 
Regia. Ob. Lucrări hidrotehnice. Faza D.D.E., Memoriu justificativ, dosar nr. 5158. 
129 Cristian Călinescu, op. cit., planşa II, p. 15. 
130 Ibidem, p. 17. 
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4.3. Lucrări post 1990 

În prima parte a anilor 1990 au fost elaborate două seturi de proiecte ce vizau lucrări de 

intervenţie asupra Templului mare de andezit (inclusiv zidul de sprijin al terasei a X-a şi lapidariul propus 

încă din 1979) şi asupra Templului mare de calcar.  

4.3.1. Templul mare de andezit 

Primul dintre aceste proiecte, redactat în 1990, viza continuarea lucrărilor de conservare şi 

restaurare la Templul mare de andezit. Intervenţiile asupra acestei zone fuseseră sistate în 1983, lăsând 

neîncheiate o serie de lucrări ce reprezentau acum obiectivele principale ale noului proiect: 

1. „Aducerea terasei a X-a la cota şi dimensiunile existente în antichitate: sistematizarea şi amenajarea 

acesteia în vederea restaurării Sanctuarului mare de andezit.” 

2. „Restaurarea Sanctuarului mare de andezit prin înlocuirea cu replici a pieselor existente originale.” 

3. „Amenajarea unui lapidariu în spaţiul rezultat sub platforma terasei a X-a, în care se vor conserva şi 

pune în evidenţă zidurile dacice existente în suprafaţa acestuia, depozitul de blocuri de piatră şi piesele 

originale de la celelalte sanctuare.” 

4. „Refacerea paramentului exterior al zidului dacic, de închidere a terasei a X-a şi realizarea de replici a 

acestuia la partea superioară, pe terasa a X-a.”131 

Proiectul repunea în discuţie soluţiile propuse în 1979, aducând unele modificări în raport cu 

acestea. În ce priveşte restaurarea Templului mare de andezit, în memoriul de arhitectură aferent proiectului 

erau introduse o serie de întrebări în legătură cu validitatea ipotezei conform căreia sanctuarul ar fi avut şase 

rânduri a câte 10 coloane, ipoteză pe care se baza proiectul de restaurare propus în 1979. Acestei serii de 

întrebări autorul îi adaugă şi ipoteza, emisă încă din 1952, conform căreia construcţia sanctuarului nu ar fi 

fost de fapt niciodată terminată, fiind abia începută la momentul izbucnirii războaielor daco-romane. Având 

în vedere multiplele incertitudini legate de templu (pe care nu le vom detalia aici), atât în ceea ce priveşte 

numărul de coloane, cât şi suprafaţa pe care acesta ar fi ocupat-o, se propune reconsiderarea soluţiei 

anterioare şi „restaurarea acestuia în faza în care a fost abandonat de către daci. S-a optat deci pentru o 

                                                             

131 Proiect nr. 627/1990, Consolidare şi restaurare Grădiştea-Muncelului. Faza DDE, „Memoriu justificativ. 
Arhitectură”, f. 18, Arhiva INP.  
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restructurare de tip conservator, care să nu se materializeze printr-o intervenţie brutală, ci dimpotrivă printr-

una care să aducă vestigiile la aspectul lor iniţial”.132  

Pentru zidul antic de sprijin al terasei a X-a se propunea reconstrucţia, folosind „metoda 

dacică”, cu diferenţierea zonei noi de asizele nedemontate prin interpunerea unei benzi de 10 cm de beton. În 

ceea ce priveşte lapidariul, se menţinea ideea construirii sale, însă cu unele diferenţe faţă de proiectul din 

1979.133 În primăvara lui 1990, proiectul a fost trimis Direcţiei monumentelor, ansamblurilor şi siturilor 

istorice spre avizare. Însă, întrucât se avea în vedere înscrierea sitului pe lista patrimoniului mondial, DMASI 

a amânat avizarea şi a solicitat întreruperea lucrărilor până la deplasarea unui colectiv din cadrul CNMASI la 

faţa locului.134 Proiectul nu a mai fost pus în aplicare. 

 

4.3.2. Templul mare de calcar 

În anii 1992, 1993 şi 1994, lucrările de intervenţie s-au concentrat asupra Templului mare de 

calcar, continuându-le pe cele din etapele precedente, din 1979-1982 şi 1988-1989. Primul proiect a fost 

elaborat în 1992, de societatea ASAR GRUP SRL Deva, fiind reluat apoi şi în următorii doi ani.  

Proiectul prevedea o serie amplă de lucrări, structurate în două etape, una urmând a se desfăşura 

în vara anului 1992, iar cealaltă în 1993. Prima etapă a început mai târziu decât a fost preconizat, abia în la 

începutul lunii septembrie întrunindu-se o comisie formată din reprezentanţi ai DMASI, ai Muzeului 

Judeţean Hunedoara, al proiectantului etc. şi care, cercetând situaţia din teren, a decis asupra lucrărilor ce 

aveau să fie executate în acel an, mai puţine decât cele propuse iniţial.135 Această listă cuprindea următoarele: 

continuarea execuţiei zidului de sprijin din beton armat; montarea grinzilor şi planşeelor de legătură între 

zidul de beton armat şi stâlpii montaţi în etapa anterioară; realizarea umpluturii din spatele zidului de beton, 

precum şi realizarea unor drenuri în această zonă; umplerea cu pământ a zonei dintre turnul de apărare şi 

zidul de sprijin, acoperind vestigiile turnului.136 

                                                             

132 Ibidem, f. 19. 
133 Ibidem.  
134 Ibidem. 
135 Proiect nr. 106/1992, Reparaţii urgente – Grădiştea Muncelului – Sanctuarul mare de calcar – epoca Burebista. 
Faza RU, minută încheiată la 03.09.1992, în urma deplasării comisiei pe teren, Arhiva INP.  
136 Încă de la descoperirea lor în 1981, aceste vestigii rămăseseră dezvelite, fapt ce a dus la degradări substanţiale, 
inclusiv la prăbuşirea colţului său de nord-est (Proiect nr. 106/1992, Reparaţii urgente – Grădiştea Muncelului – 
Sanctuarul mare de calcar – epoca Burebista, „Memoriu general”, Arhiva INP). 
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Proiectul realizat în 1993 prevedea, în mod evident, continuarea lucrărilor realizate în anul 

precedent. Pentru etapa ce avea să se desfăşoare în 1993 şi 1994 erau prevăzute următoarele lucrări: aducerea 

terasei a XI-a la dimensiunile din antichitate, sistematizarea ei şi marcarea suprafeţei templului cu un strat de 

pietriş mărgăritar; asigurarea colectării eficiente a apelor pluviale prin realizarea de unei rigole care să 

urmărească conturul terasei pe trei laturi; deasupra structurii de beton armat a cărei realizate fusese încheiată 

în 1992, urma să se monteze replica zidului dacic demontat în etapa 1979-1981, urmărindu-se traseul iniţial 

al acestuia. Pentru realizarea replicii, proiectul prevedea folosirea de blocuri de piatră provenite din 

demontarea zidului dacic, însă prelucrate, astfel încât ele să capete dimensiuni uniforme de 40x40x60 cm. Cu 

aceste blocuri aveau să se realizeze cele două feţe ale zidului, având două asize spre templu şi patru asize pe 

partea opusă, spre exteriorul acestuia. Proiectul mai prevedea şi protejarea zidului astfel obţinut, la partea sa 

superioară, cu un strat de pământ înierbat, precum şi variante de racordare a lui cu zidul antic existent pe 

latura nord-vestică (zid a cărei restaurare nu era încă stabilită, fiind prevăzută a se realiza într-o etapă 

ulterioară).137 În plus faţă de aceste lucrări se prevedea şi realizarea de umpluturi cu pământ în diverse zone 

ale terasei: în spatele zidului de sprijin de beton armat (umplutură care, se pare, nu fusese executată în 1992, 

conform listei de lucrări din acel an); în exteriorul zidurilor antice, pe tot perimetrul, până la nivelul 

coronamentelor; în spaţiul dintre zidul antic al turnului şi zidul de sprijin de beton armat; în spaţiul dintre 

zidul antic din partea de est a templului şi noul zid de sprijin.138 

Proiectul a fost supus avizării, fiind analizat în şedinţa Secţiunii de Arheologice abia în luna 

noiembrie, iar de către CTS-DMASI, în ianuarie 1994. S-au impus atunci modificări proiectului prezentat, 

fiind excluse din lista lucrărilor prevăzute montarea pieselor templului şi refacerea platformei, acestea fiind 

condiţionate de „aprobarea unui studiu privind toate intervenţiile ce trebuie făcute, modalităţile de execuţie şi 

calendarul desfăşurării acestora privind monumentele din tot situl”.139   

Cu toate că aceste din urmă lucrări au fost amânate în anul 1994, prin documentul amintit, ele 

au fost executate ulterior. Ceea ce nu s-a mai pus în aplicare până astăzi a fost realizarea replicii zidului dacic 

de peste structura de beton armat de pe latura sud-estică a terasei. 

                                                             

137 Proiect nr. 106A/1993-1994, Sistematizare teren. Sanctuar mare de calcar – epoca Burebista, „Memoriu justificativ. 
Arhitectură”, Arhiva INP. 
138 Ibidem. 
139 Ibidem, Adresă a DMASI către Muzeul Judeţean Hunedoara din 24.04.1994. 
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4.3.3. Alte lucrări  

În a doua parte a anilor 1990 lucrările de restaurare au fost sistate. Chiar şi săpăturile 

arheologice din campaniile desfăşurate până în 2002 au evitat cercetarea obiectivelor care implicau 

conservări de mari proporţii. Pentru această perioadă, singura intervenţie menţionată în rapoarte este cea din 

1995, când, printre obiectivele cercetate s-a numărat şi o porţiune din zona de sud zidurilor fortificaţiei 

refăcute în perioada romană. La sfârşitul raportului se menţionează succint că „zidul a fost refăcut integral 

după săpătură”.140 

În 2002 au fost făcute intervenţii de conservare şi consolidare atât la zidul fortificaţiei, cât şi în 

incinta sacră. La zidul de incintă al fortificaţiei s-au constatat degradări importante în zona porţilor de vest şi 

de sud, precum şi pe o porţiune de zid din vecinătatea acesteia din urmă. Intervenţia a constat în demontarea 

tuturor blocurilor înclinate şi remontarea lor „pe trei asize cu blocurile originale şi pe alte trei asize cu 

blocuri de piatră nouă”, dintre cele adăugate în 1980. Astfel de lucrări s-au efectuat atât în zona celor două 

porţi, cât şi în cea a segmentului de zid menţionat.  

În incinta sacră s-au constatat dărâmări parţiale ale zidului de sprijin al terasei a X-a; distrugeri 

la intrarea în templul patrulater dinspre vest; deranjări minore ale piese pavajului piaţetei; distrugeri la 

templul mare de andezit, la templele patrulatere şi la templul circular mic. Astfel, s-au realizat următoarele 

intervenţii: „refacerea zidului de susţinere a terasei a X-a cu trei asize pe lungimea de 21,15 m şi alţi 13, 45 

m lungime cu două asize, refacerea intrării în sanctuarul patrulater de andezit de la nord-vest, a altarului de 

andezit şi a «săgeţii» sale, realinierea pilaştrilor deranjaţi la sanctuarele patrulatere şi la micul sanctuar 

circular şi completarea pavajului piaţetei pavate”.141 

În 2003, lucrările de consolidare au continuat la zidul de incintă al cetăţii, atât la paramentul 

interior, cât şi la cel exterior. Tot atunci s-au făcut umpluturi parţiale la terasa a X-a, cu pământ rezultat în 

urma unor săpături anterioare.142 

Ultima intervenţie de amploare s-a realizat în anul 2015, când au fost înlocuiţii stâlpii de lemn ai 

marelui templu circular. Intervenţia a fost determinată de starea avansată de degradare a stâlpilor montaţi în 

                                                             

140 Ioan Glodariu et alii, Raport de săpătură arheologică la punctul Dealul Grădiştei, în „Cronica Cercetărilor 
Arheologice din România”, 1995. 
141 Ioan Glodariu et alii, Raport de săpătură arheologică la punctul Dealul Grădiştei, în „Cronica Cercetărilor 
Arheologice din România”, 2002. 
142 Ioan Glodariu et alii, Raport de săpătură arheologică la punctul Dealul Grădiştei, în „Cronica Cercetărilor 
Arheologice din România”, 2003. 
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1980. Noile elemente au fost montate pe amplasamentele celor vechi, păstrând totodată forma şi 

dimensiunile acestora.143. 

 

5. CERCETĂRI ARHEOLOGICE NECESARE PENTRU DEFINIREA ȘI 
IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE CONSERVARE – RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN 
VALOARE 

Săpăturile arheologice derulate de Şantierul arheologic Sarmizegetusa Regia, cu sprijinul 

Consiliului Judeţean Hunedoara, în etapa de studii şi cercetări a acestui proiect au fost limitate de timpul 

scurt avut la dispoziţie şi influenţate de perioada de desfăşurare a acestei etape a proiectului, lunile aprilie-

mai, în condiţii meteorologice nefavorabile. Concluziile sondajelor executate sunt limitate din punct de 

vedere al valorii de cunoaştere a monumentelor, în anumite puncte cheie fiind chiar neconcludente. 

Indiferent de anvergura şi modul de desfăşurare a cercetărilor iniţiale, din faza de proiectare, 

etapa de implementare a oricărui proiect de restaurare trebuie să cuprindă o componentă de cercetare 

arheologică. Cu atât mai mult, în cazul de faţă, al unui sit arheologic ale cărui probleme de explicare şi 

interpretare a structurilor construite sunt deosebit de complexe, etapa de implementare trebuie să conţină o 

componentă de cercetare arheologică bine structurată şi dezvoltată. 

 

Vor fi prevăzute prin proiect cercetări arheologice în punctele în care lipsesc date suficiente 

pentru a lua decizii în privinţa nivelurilor terenului amenajat, în raport cu niveluri de construcţie şi niveluri 

de călcare corespunzătoare monumentelor sau în punctele în care nu sunt clarificate configuraţiile 

constructive. Pentru anumite monumente sunt necesare în mod special cercetări arheologice în faza de 

implementare a proiectului, astfel: 

 Fortificaţia dacică, pentru identificarea planurilor turnurilor – Turnul pentagonal, Turnul 

dreptunghiular, rezalitul curtinei (sau turn) dintre Turnul pentagonal şi Turnul dreptunghiular; interpretarea 

zidului de sprijin-fortificare din zona terasei a XII-a; identificarea şi interpretarea vestigiilor de la Poarta de 

est – drumul pavat, „pivniţa”; 

 

                                                             

143 Proiect de întreţinere, restaurare, conservare la monumentul istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiştea de Munte 
(înlocuire stâlpi din lemn la marele templu circular; înlocuire gard metalic cu gard de lemn la drumul pavat), Birou 
individual de arhitectură Pop Oliviu-Marius, 2013.  
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 Incinta romană, pentru recuperarea oricăror informaţii privind configuraţia zonelor de acces – 

porţi, poterne – şi a relaţiei topografice cu terenul înconjurător, acestea fiind informaţii esenţiale pentru 

corecta interpretare şi prezentare a monumentului; aceste date se vor sonda pe întreg perimetrul incintei;  

 Templul mare de calcar, pentru recuperarea relaţiei altimetrice dintre discurile de calcar – 

revenirea la poziţia înregistrată topografic în 1979 –, a informaţiei referitoare la structura de acces / altar (?) 

şi a informaţiilor privitoare la zidul de fortificaţie şi turnul de pe latura estică şi la scara monumentală de pe 

latura sudică; 

 Terma romană, pentru a se stabili configuraţia sa completă şi relaţia cu zona înconjurătoare. 

În plus faţă de sondaje, vor fi necesare săpături arheologice mai ample în zonele care vor fi 

recuperate şi expuse în cadrul circuitului de vizitare – ex. Drumul pavat, dincolo de segmentul vizibil astăzi. 

De asemenea, se va prevedea asistenţă arheologică permanentă şi cercetare preventivă în toate zonele în care 

se intervine asupra stratului arheologic – fie pentru intervenţii tehnice sau complementare, fie pentru 

restaurare sau protecţie. 

 

6. DIRECŢII DE ABORDARE A INTERVENŢIEI DE CONSERVARE-
RESTAURARE 

6.1. Principii generale de intervenţie 

În vederea conservării integrale şi optime a sitului, în spiritul obiectivelor ale conservării – 

căutarea atingerii unităţii potenţiale, asigurarea accesibilităţii fizice şi intelectuale – şi în mai larga 

perspectivă a sustenabilităţii – bazată pe principiul neîngrădirii posibilităţii generaţiilor viitoare de a 

beneficia de aceleaşi condiţii favorabile de existenţă şi dezvoltare pe care le are generaţia actuală – proiectul 

se va construi pe baza următoarelor principii: 

 minima intervenţie asupra monumentului (asupra substanţei istorice) şi asupra sitului, pe cât 

posibil cu mijloace non-invazive; 

 compatibilitatea materialelor şi soluţiilor tehnice folosite cu materialele şi alcătuirile istorice; 

 reversibilitatea (prin care se va înţelege păstrarea posibilităţii de a se interveni şi în viitor asupra 

monumentului istoric – în terminologia engleză: re-treatability); 

 diferenţierea părţilor nou adăugate faţă de cele istorice, pentru a nu crea confuzie în receptarea 

monumentului şi a evidenţia, discret, consistenţa intervenţiei de restaurare. 
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Statutul de sit înscris în Patrimoniul Mondial implică aplicarea unui anumit cadru conceptual şi 

metodologic pentru orice intervenţie în sit. Astfel, scenariul propus trebuie verificat în raport cu Valoarea 

universală excepţională (Outstanding Universal Value – OUV) – aşa cum a fost definită la înscrierea în 

Patrimoniul Mondial – şi în raport cu o stare de conservare dorită (Desired state of conservation). Se asigură 

astfel păstrarea şi chiar evidenţierea şi sporirea valorii sitului şi atingerea în cât mai mare măsură a 

obiectivelor optime de conservare. De asemenea, intervenţiile propuse trebuie să facă dovada îndeplinirii 

condiţiilor integrităţii şi autenticităţii, alături de îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a sitului. 

Pentru buna verificare a tuturor acestor condiţii, va fi necesară elaborarea unei evaluări a 

impactului asupra patrimoniului (Heritage Impact Assessment – HIA), conform ghidului ICOMOS.144 

În această perspectivă, este exclusă reconstrucţia oricăror elemente arhitecturale, pe bază de 

studiu şi analogii, în lipsa unor fragmente materiale consistente şi concludente. Este acceptată – şi de dorit – 

reconstituirea prin anastiloză sau prezentarea sub formă de fragmente arhitecturale recompuse prin anastiloză 

parţială, didactică. Sunt de asemenea acceptate şi necesare completările – cu rol de protecţie sau sub formă 

de integrare a lacunelor. 

În ceea ce priveşte topografia sitului, care rezultă din cercetare ca unul dintre elementele sale 

definitorii, aceasta poate face obiectul unor operaţiuni de reconstituire, respectând însă principiile enunţate.  

Nu în ultimul rând, proiectul trebuie integrat într-o viziune largă asupra teritoriului înconjurător, 

extins până la limitele centrului militar, religios şi administrativ al Regatului Dac, situat în Munţii Orăştiei. 

Această integrare se poate realiza prin corelarea cu strategiile de dezvoltare, cele de protecţie a patrimoniului 

şi cu documentaţiile de amenajare a teritoriului (PATJ, PATIC) şi urbanism (PUG, PUZ, PUZI). 

 

6.2. Intervenţii urgente 

La nivelul ansamblului arheologic sunt identificaţi în prezent mai mulţi factori care generează 

un pericol permanent pentru structurile antice, dar şi pentru turişti, personalul administrativ, arheologi sau 

alţi specialişti implicaţi în procesul de cercetare, conservare şi restaurare a ruinelor. 

                                                             

144 Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties, ICOMOS, 2011; Managing 
Cultural World Heritage, UNESCO – ICCROM – ICOMOS – IUCN, 2013, p. 86. 
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6.2.1. Prăbuşiri ale arborilor 

O ameninţare constantă este dată de prăbuşirea arborilor. O suprafaţă semnificativă a sitului 

esete acoperită cu o pădure de fag impresionantă, o parte a acestor copaci având câteva sute de ani. Fenome 

meteorologice extreme (vânt puternic, cantităţi mari de zăpadă) şi bolile şi dăunătorii specifice vegetaţiei 

înalte generează, nu de puţine ori, prăbuşiri necontrolate. Înregistrarea acestora în ultimii 15 ani, 

demonstrează că au fost destabilizate segmente ale zidului incintei fortificate, au fost dislocate sau distruse 

un număr notabil de blocuri de calcar, piese arheologice ce fac parte din situl UNESCO. Din datele 

înregistrate de Vladimir Brilinsky, administrator al sitului, articolele publicate de Marcel Bot în ediţia on line 

a ziarului „Ancheta de Hunedoara” şi adresele transmise de Direcţia Judeţeană pentru Cultură Hunedoara 

către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi către Institutul Naţional al Patrimoniului145 rezultă un 

istoric al acestor fenomene extreme şi modul în care acestea au afectat ruinele arheologice. Astfel în vara 

anului 2005 a avut loc o furtună violentă care a rupt cca 200 de arbori din interiorul sitului (18,3 ha), fiind 

compromis substratul arhologic în zonele copacilor dezrădăcinaţi. În 2012 un copac se rupe de la jumătate, 

existând pericolul prăbuşirii resturilor peste plintele templului mare de andezit. În toamna aceluiaşi an un 

copac cade peste zidul fortificaţiei, în apropierea Porţii de sud, dislocând 9 moloane şi distrugând 3. În 

aceeaşi perioadă alţi doi arbori se rup de la jumătate şi cad peste Drumul pavat afectând 3 piese ale acestuia 

şi rănind două persoane. Câteva luni mai târziu, în primăvara lui 2013, în vecinătatea Porţii de vest se 

prăbuşeşte un copac care destabilizează tronsonul, dislocând 8 blocuri de calcar şi distrugând două dintre 

acestea. În iunie, acelaşi an, o furtună puternică prăbuşeşte peste zidul vestic al fortificaţiei cinci arbori. 

Zidul este destabilizat pe un segment de 10 m fiind dislocate 21 de blocuri, dintre care 9 distruse. În luna 

noiembrie 2016 o cădere masivă de zăpadă generează prăbuşirea mai multor arbori în zona nordică a incintei 

sacre. Unul dintre aceştia cade peste templele patrulatere de andezit şi afectează două blocuri. În iulie 2017 o 

furtună violentă doboară 17 arbori, unul dintre ei afectând zona sudică a fortificaţiei antice. Sunt dislocate 18 

blocuri, 4 fiind distruse. O lună mai târziu o creangă de mari dimensiuni cade peste zidul fortificaţiei. Se 

desprind din zid 18 blocuri, iar alte 9 alunecă pe pantă în urma lucrărilor de degajare a resturilor. Ploaia ce a 

                                                             

145 Vladimir Brilinsky, Natura vs patrimoniu comunicare în cadrul seminarului „Managementul siturilor Unesco” (ms); 
Marcel Bot, Sarmizegetusa Regia, o istorie a furtunilor care au devastat monumentul UNESCO, în „Ancheta de 
Hunedoara”, 2-8 aprilie 2018, http://www.anchetadehunedoara.ro/ultimul-episod-sarmizegetusa-regia-o-istorie-
furtunilor-care-au-devastat-monumentul-unesco-iv/; Adresa Direcţiei Judeţene pentru Cultură Hunedoara nr. 6(?)123 
din 15.11.2017 adresată Direcţiei Patrimoniu Cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale sau adresa 
Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 17264 din 06.12.2017 adresată Institutului Naţional al Patrimoniului. 
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urmat după câteva zile a antrenat prăbuşirea altor 4 blocuri de calcar. În noaptea de 6 spre 7 noiembrie 2017, 

în apropierea Porţii de est, un copac cade peste zidul incintei afectând 10 m de zid, producând dislocarea a 20 

m blocuri de calcar şi distrugerea a 5 dintre acestea. 

Cuantificarea acestor date arată că din 2012 până în prezent prăbuşirea arborilor a cauzat 

dislocarea a 109 blocuri, distrugerea altor 23 şi rănirea a patru oameni dintre care unul grav. 

Majoritatea incidentelor au afectat zidului fortificaţiei (au fost afectate doar 3 piese aparţinând Drumului 

pavat şi 2 templelor rectangulare de andezit). Faptul că cele mai multe blocuri dislocate/distruse de piatră 

aparţin incintei militare este rezultatul direct al lungimii zidului şi desfăşurării acestuia în interiorul pădurii, 

aşa încât identificarea arborilor (sau părţi ale acestora) care se pot prăbuşi constituie un obiectiv imediat. 

 

O altă interacţiune negativă dintre vegetaţia înaltă existentă şi ruinele arheologice este dată de 

rădăcinile arboilor care în câteva situaţii generează presiuni asupra zidurilor existente, cel mai semnificativ 

exemplu în acest caz fiind Turnul pentagonal unde prezenţa fagilor induce dislocări ale blocurilor de piatră, 

dar şi iminente alunecări de teren146. 

 

Măsuri 

Pentru controlul şi diminuarea problemelor enunţate în acest paragraf este necesară realizarea: 

 Releveului vegetaţiei existente care să surprindă poziţia exactă a fiecărui copac şi problemele fiecăruia; 

 Studiului dendrologic pentru stabilirea intervenţiilor necesare pentru fiecare copac; 

 Planului de intervenţie asupra vegetaţiei. Pe baza planului se pot realiza defrişări controlate 

care să elimine distrugerile provocate de căderea accidentală a arborilor peste ruinele antice, dar şi cele 

provocare de rădăcinile acestora; 

 angajarea permanentă a unui specialist („grădinarul sitului”) care să cunoască în amănunt toate 

problemele sitului și să decidă modalitatea de acțiune urmărind prevederile Planului de intervenție asupra 

vegetației; 

în cazul în care este necesară tăierea arborilor sau ale coronamentului degradat, aceasta se va 

face controlat urmărind indicațiile specialiștilor silvici. Operațiunle se vor desfășura de sus în jos fiind 

utilizate echipamente specifice (motofierăstrău, hamuri, cordeline, ancoraje, scripeți etc), astfel încât să fie 

eliminată posibilitatea prăbușirii accidentale a arborilor/crengilor peste ruinele arheologice. 

                                                             

146 Vezi Diana Culescu, Studiu de biodiversitate. Situl arheologic Sarmizegetusa Regia – punct „Dealu Grădiștii”, 
Institutul Național al Patrimoniului, 2018. 
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6.2.2. Alunecările de teren şi inflitraţiile apei în emplectonul zidurilor 

Un alt factor care generează degradări care trebuie stopate se referă la alunecările de teren sau la 

cele care vizează eroziunea solului provocată de ploile abundende înregistrate de-a lungul anului (20-40 l/mp) 

sau de topirea zăpezilor. Problema alunecărilor de teren provocate de apele pluviale s-a încercat să fie 

rezolvată în anii ’80 ai secolului trecut când în întreg situl a fost propus un sitem de drenuri şi canale care să 

dirijeze apele (vezi capitolul 4.2.13. – Lucrări hidrotehnice). Lipsa înteţinerii, imposibilitatea realizării 

întregului proiect, au determinat ineficienţa sistemului propus. De altfel încercarea de drenare şi canalizare a 

apelor pluviale de pe întreaga suprafaţă a sitului (incinta militară şi zona sacră) pare destul de greu de realizat 

în condiţiile în care funcţionarea unui astfel de sistem presupune săpături consistente la adâncimi 

semnificative, intersectarea traseelor cu obiectivele antice, investiţii consistente şi o întreţinere specială. 

 

Infiltraţiile apei în emplectonul zidurilor antice au determinat frecvente prăbuşiri ale 

paramentelor situaţie care poate fi identificată de-a lungul fortificaţiei, dar şi în cazul zidurilor de sprijin 

asociate incintei sacre. Foarte vizibile şi cu un impact imediat pentru cei care vizitează situl, sunt blocurile de 

calcar corespunzătoare porţilor de est şi de vest. Prăbuşirea acestora a fost accentuată şi de înălţimea mai 

zidurilor, rezultată ca urmare a deciziei de evidenţiere propusă de proiectul de restaurare desfăşurat în 

periaoda anilor ’80. Creşterea înălţimii, lipsa legăturilor orizontale între blocurile de piatră care asigurau în 

antichitate feţele exterioare ale paramentului, presiunea crescută a pământului de umplutură exercitată asupra 

paramentului de piatră a determinat prăbuşirea sau iminenţa acestui fenomen pentru un număr semnificativ 

de blocuri.  

Problema infiltraţiilor apelor pluviale şi acţiunea directă asupra ruinelor arheologice a fost 

semnalată Ministerului Culturii de Consiliul Judeţean Hunedoara prin adresa nr. 513 din data 3.04.2018, 

document care menţionează „că în data de 29.03.2018, s-a produs o alunecare de teren ce a determinat 

desprinderea a nouă blocuri de calcar din structura zidului de sprijin a Terasei a X-a”.  

 

Măsuri 

Pentru diminuarea problemelor enunţate în acest paragraf sunt necesare o serie de măsuri. Astfel: 

 o primă acţiune, până la definitivarea unei soluţii optime decisă printr-un proiect de conservare-

restaurare, este de a realiza sprijiniri locale pentru segmentele de zid care sunt în pericol iminent de prăbuşire. 
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 soluţiile propuse vor avea în vedere impermeabilizarea stratului de suprafaţă dintre cele două 

feţe ale zidurilor şi evacuarea corectă a apelor pluviale, astfel încât să se elimine posibilitatea infiltraţiei apei 

în interiorul zidurilor. Totodată se va avea în vedere stabilizarea pământului de umplutură şi asigurarea unor 

legături (dacă acest lucru este posibil) între cale două paramente. 

 

6.2.3. Factori antropici 

Faţă de alte situri arheologice care cuprind vestigii ale civilizaţiei dacice (Costeşti, Blidaru, 

Feţele Albe, Vârful lui Hulpe etc) la Sarmizegetusa există pază permanentă asigurtată de Jandarmeria 

Română şi de reprezentanţi ai Consiliul Judeţean Hunedoara. Această prezenţă descurajează vandalizarea, 

(intenţionată sau rezultată ca urmare a practicării unor ritualuri), sustragerea materialului arheologic apărut 

fortuit ca urmare a dezrădăcinării copacilor bătrâni sau a alunecărilor de teren. Urmele acestor acţiuni, 

desfăşurate în sit anterior anului 2013 când nu exista pază permanentă, sunt vizibile pe blocurile de piatră (în 

general blocurile din calcar de Podeni147 adăugate în urma restaurărilor din 1980) de la Poarta de est şi Poarta 

de vest148, dar şi însemnări zgâriate în scoarţa copacilor. În cazul templelor degradările sunt mai puţin 

vizibile putând fi identificate însă urme de ceară rezultate din aprinderea candelelor sau pietre aşezate pe 

plintele de calcar sau andezit. 

În cazul celorlalte situri dacice vandalizarea continuă şi în prezent fiind identificate graffiti-

uri/sgraffito-uri (unele chiar recent apărute), resturi de candele (un pericol evident privind posibilitatea 

incendierii vegetaţiei uscate) sau sustragerea unor materiale arheologice de mici dimensiuni.  

Totodată existenţa Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice din cadrul 

Consiliului Judeţean asigură o întreţinere permanentă, evitându-se degradări provocate descompunerea 

vegetaţiei căzute pe suprafeţele din piatră ale templelor sau de creşterea plantelor anuale, bianuale sau 

perente în crăpăturile dintre fragmentele litice. 

 

Măsuri 

În acest caz menţinerea pazei şi întreţinerii permanente a sitului este obligatorie, fiinnd 

constatate efectele pozitive ale acestei decizii.  

                                                             

147 Densitatea pietrei extrase din cariera de la Podeni este inferioară calcarului de la Măgura Călanului (carieră folosită 
de daci), astfel încât zgârierea suprafeţei este mai uşor de realizat.  
148 „...IMOVICI 1997; HARI 97; CAE; FLORIN; BUZĂU; VIOREL; EMA; 1988 X 2 BISERICANI; NICA ION 
V.DORNEI 1989 etc. 
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6.3. Intervenţii de conservare-restaurare 

6.3.1. Intervenții directe 

Intervențiile directe sunt cele care operează cu și asupra materiei istorice a monumentului. Acestea 

cuprind operațiuni de conservare, incluzând tratamente de consolidare, conservare sau înlăturare a factorilor de 

degradare și operațiuni de restaurare, care prevăd adaosuri de materiale și repoziționări de elemente. 

Intervențiile de conservare se vor prevedea atât pentru materiale (piatră, mortar), cât și pentru 

alcătuiri constructive (zidării, canale, dalaje, pavimente). Tratamentele și intervențiile de conservare vor 

urma îndeaproape prevederile cuprinse în expertizele de specialitate – biologică, petrografică și de 

etiopatogenie a componentelor litice, peisagistică. Aceste intervenții vizează toate componentele fizice 

supraterane ale sitului arheologic – ziduri din blocuri mari, ziduri din blochete, emplectonul, ziduri cu 

mortar, dalaje, pavimente, plinte, baze, fusuri, capiteluri, stâlpi. Intervențiile de conservare se vor corela cu 

cele de restaurare, pentru a asigura coerența și calitatea întregului. 

Intervențiile de restaurare se împart în mai multe categorii majore: reconstituiri parțiale prin 

anastiloză, reconfigurări sau repoziționări de elemente constructive și revizuire a unor restaurări anterioare.  

 

Măsuri 

Având în vedere rezultatele obținute din cercetările de fundamentare, se pot preciza principalele 

intervenții de restaurare care vor trebui prevăzute în proiect, astfel: 

 anastiloza a trei fusuri de coloană la Templul mare de andezit; 

 restaurare cu prezentarea fazelor anterioare la Templul mare de andezit; 

 eliminarea plintelor de calcar din anii ‘80 corespunzătoare Templului mic de calcar și marcarea 

fundațiilor plintelor originare, prin diferențierea detratare a ternului; 

 anastiloza parțială a arcului din clavouri, de lângă Poarta de vest; 

 eliminarea inserțiilor din calcar de Podeni de pe Drumul pavat (prezentarea actuală „în ramă” 

falsifică imaginea și împiedică înțelegerea monumentului) și restaurarea nivelului de călcare. Totodată este 

necesară refacerea continuității Drumului pavat, în zona în care a fost identificată arheologic, conform 

înregistrărilor realizate în 1953; 

 reinstituirea situației arheologice a Altarului de andezit, prin înlăturarea completărilor din beton, 

remontarea jgheabului și sugerarea conturului circular întreg prin materiale noi; 

 revizuirea restaurărilor stâlpilor cu terminații în formă de cep; terminațiile în formă de cep au 

fost descoperite doar la Templul mic circular și la Templul mare de calcar – faza II-III;  
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 repoziționarea plintelor Templului mic de calcar în acord cu rezultatele studiului; 

 reconfigurarea fundațiilor plintelor din ultima fază de transformare a Templului mare de calcar, 

pentru a sugera fundațiile originare (zidărie cu amprenta mai mare decât a plintelor); 

 reconfigurare a structurii de zidărie (acces-altar), împreună cu zidul de terasare de pe latura 

nordică a Templului mare de calcar, pentru a fi corect percepute în raport cu templul; 

 restaurarea scării de pe limita sudică a Templului mare de calcar, prin repoziționare blocurilor 

păstrate, recompunere a blocurilor căzute și integrare a lacunelor; 

 reconfigurarea porților fortificației romane, sub formă de întreruperi neregulate / rupturi ale 

traseului curtinei, pentru a elimina falsa sugestie a unei configurații voite, pentru care nu există nici o dovadă 

și nici o analogie; 

 punerea în evidență a zidului „poligonal”, împreună cu terasa pe care o susținea și genera. 

 restaurarea turnului poligonal. Identificarea moloanelor de piatră dislocate de-a lungul timpului 

și amplasarea pe aceiași poziție în acord cu fotografiile istorice. 

 completarea discretă a zidurilor cu moloane de piatră antice, evidențiindu-se zidăria originală de 

piesele adăugate. 

6.3.2. Intervenții indirecte 

Intervențiile indirecte nu operează direct cu materia monumentului istoric, ci constau în 

operațiuni complementare, care pot avea rol arhitectural, rol tehnic sau preventiv. 

Intervențiile arhitecturale au rolul de a evidenția, prin modelarea și tratarea terenului, prin 

vegetație sau alte mijloace, elemente și caracteristici arhitecturale recuperate prin cercetare, dar care nu mai 

pot fi exprimate prin componentele lor fizice originare. În aceeași categorie sunt cuprinse și acoperirile de 

protecție – structuri noi, amplasate peste ruinele vulnerabile la factorii climatici. 

 

Măsuri 

Principalele astfel de intervenții vor fi: 

 identificarea structurilor bastionare asociate fortificației romane și sugerarea amprentei lor; 

 recuperarea topografiei specifice a terenului, structurată de terase, prin lucrări de reconfigurare; 

 ridicarea nivelului de călcare actual din jurul fortificației astfel încât să se obțină o încastrare în 

sol de min. 50-60 cm – prin rambleeri în exterior și umpluturi în interior; 

 acoperire de protecție a băilor romane;  
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 acoperire parțială, joasă, la Templul mare de andezit, pentru a pune în valoare fazele anterioare 

celei de andezit; 

Intervențiile tehnice tratează problemele de stabilitate a terenului și control al umidității din sol. 

Acestea vor cuprinde în primul rând evaluarea sistemului de drenuri introdus cu prilejul marii campanii de 

restaurări din anii ’80 și prevederea de măsuri de remediere, suplimentare sau anulare acestora. 

Intervențiile preventive cuprind măsuri și intervenții care pot reduce sau elimina riscul ca 

anumite forme de deteriorare să apară. În această categorie vor fi cuprinse: 

 prevenirea eroziunii provocate de vizitare – prin introducerea de trasee de vizitare amenajate, cu 

suprafețe de călcare proiectate și controlate pentru a elimina riscul eroziunii și în același timp pentru a se 

integra în peisajul sitului arheologic și natural;  

 măsuri de monitorizare, întreținere, remedieri și conservare preventivă, cuprinse într-un program de 

intervenții pe termen lung, a cărui aplicare va trebui asigurată ulterior implementării proiectului de față. 

6.4. Intervenții pentru dezvoltarea infrastructurii de vizitare 

În această categorie sunt cuprinse intervenții arhitecturale – introducerea de pavilioane de acces, 

de primire a vizitatorilor, inclusiv spații tehnice și auxiliare, amenajarea de pavilioane / spații muzeale în 

interiorul sitului, amenajarea de lapidaria etc. – și intervenții de amenajare – crearea de trasee de vizitare, cu 

puncte de adăpost, belvedere, informare etc. 

În prezent, în condițiile PUG în vigoare, nu se pot autoriza construcții noi, ceea ce limitează 

intervențiile arhitecturale la protejarea directă a monumentului istoric. În această categorie se va putea studia, 

pentru a pune în valoare informația arheologică, amenajarea unui punct muzeal al zonei sacre îngropat sub 

platforma reconstituită a terasei X. Ideea va fi explorată în raport cu noile ipoteze de interpretare a zidurilor 

de terasare – zidul „dublu”, zidul „platformă”149. 

Cel mai consistent capitol de măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de vizitare este cel al 

traseelor de vizitare. Acestea vor fi analizate, reconfigurate, extinse în funcție de relația cu obiectivele 

arheologice. Suprafețele lor vor fi tratate astfel încât să se integreze în peisajul natural al sitului150, să nu 

                                                             

149 Denumirea a fost utilizată prima dată în raportul întocmit de Hadrian Daicovicu et alii întocmit la finalizarea 
cercetărilor arheologice din anul 1981. H. Daicoviciu, I Ferenczi, I. Glodariu, A. Rusu, Cercetări arheologice la 
Sarmizegetusa Regia, în „Materiale și Cercetări Arheologice”, 1986, p. 105. 
150 Vezi Ioana Tudora, Studiu peisagistic. Situl arheologic Sarmizegetusa Regia – punct „Dealu Grădiștii”, Institutul 
Național al Patrimoniului, 2018 (ms). 
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concureze în nici un fel materialitatea vestigiilor arheologice și să nu comunice informații eronate. Pe trasee 

se vor prevedea platforme și amenajări cu rol de adăpost, odihnă, belvedere sau informare. 

În punctele în care se găsesc numeroase elemente constructive dispersate – blocuri din ziduri, 

tambururi, plinte etc – se vor amenaja mici platforme atât pentru protejare (împotriva îngropării progresive în 

pământ), cât și în scopul valorificării. Acestea vor putea însoți traseele de vizitare existente sau cele propuse 

(în special în jurul incintei romane). Local, aceste puncte de tip lapidarium vor putea fi prevăzute cu 

acoperiri ușoare. 

 

Piese principale ale unui scenariu de punere în valoare a unui sit de anvergura și bogăția capitalei 

dacice – muzeul de sit și centrul de primire a vizitatorilor – vor trebui să facă obiectul unui proiect distinct, 

după aprobarea noului PUG al Comunei Orăștioara de Sus (în curs de elaborare). 

Acest demers trebuie început cu un studiu pentru identificarea amplasamentului sau 

amplasamentelor optime, pe baza unei analize a cadrului larg al sitului. 

Dată fiind importanța sitului, dar și a programului arhitectural – neexplorat încă în România, 

considerăm că este esențial ca proiectul de muzeu de sit și centru de priomire al vizitatorilor să fie abordat prin 

organizarea unui concurs internațional de soluții. 

7. ALTE STUDII, PLANURI ȘI ACȚIUNI NECESARE PENTRU BUNA 
GESTIONARE A SITULUI  

Independent de proiectul de față, din studiul istoric de fundamentare și studiile de specialitate 

rezultă necesitatea inițierii și realizării unui număr de studii și proiecte distincte, din domenii de specializare 

diferite, care vor putea prezenta soluții la o serie de probleme imposibil de tratat prin proiectul de restaurare. 

Aceste studii, identificate până în prezent sunt: 

 forestiere: studiu dendrologic, cu inventarierea detaliată a plantelor și mai ales a arborilor și 

identificarea arborilor bolnavi, urmat de un plan de intervenție asupra vegetației; 

 peisaj: plan de amenajare a peisajului; 

 amenajare a teritoriului și urbanism: toate documentațiile prevăzute de lege (L. 350/2001, L. 

564/2001 și L. 5/2000), la toate nivelurile – PATJ, PATIC, PUG, PUZ, PUZI; 

 management: elaborarea și punerea în aplicare a planului de management al sitului UNESCO, 

conform prevederilor Convenției Patrimoniului Mondial și ale ghidurilor de implementare a acesteia. 
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8.2. Surse arhivistice 

Arhiva Institutului Naţional al Patrimoniului, dosare nr. 5154, 5155, 5156, 5158, 5161, 5162, 5164, 5166, 

5167, 5168. 

Proiect de întreţinere, restaurare, conservare la monumentul istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiştea de 

Munte (înlocuire stâlpi din lemn la marele templu circular; înlocuire gard metalic cu gard de lemn la drumul 

pavat), Birou individual de arhitectură Pop Oliviu - Marius, 2013. 


