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5.6 Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie 

 

5.6.1.  Prezentare cadrului de analiză, inclusiv precizarea perioadei de referință și 

prezentarea scenariului de referință 
 

Analiza s-a efectuat tinand cont de nevoile care au stat la baza proiectului. Nevoia de 
baza de la care porneste necesitatea proiectului, este aceea de a ameliora 
infrastructura culturala. 
 
Pentru	stabilirea	duratei	de	referinta	s‐au	avut	in	vedere	urmatoarele	ipoteze:	
- durata de viata a cladirii – 40 ani 
- durata de realizare a lucrarilor – 20 luni 
- durata de realizare a previziunilor (durata de referinta) – 17 (perioada de 
implementare + 14 ani) 
 
Perioada de referinta reprezinta numarul de ani pentru care sunt furnizate 
previziuni in analiza costuri-beneficii. Intervalele de referinta pe sector – in baza 
practicilor acceptate la nivel international si recomandate de Comisia Europeana – 
sunt furnizate mai jos: 

 
 
Scenariul	 de	 referinta	 ‐	 scenariului tehnic recomandat de proiectant. Acest 
scenariu este detaliat in sectiunile anterioare ale D.A.L.I. 
 

 
5.6.2.  Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și 

dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung 
Necesitatea restaurarii si conservarii patrimoniului cultural pentru generatiile 
viitoare este corelata cu potentialul patrimoniului cultural de a genera o dezvoltare 
economica si sociala durabila. Proiectul urmareste sa contribuie la restaurarea 
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patrimoniului cultural într-un mod inovativ, prin promovarea unor noi modele de 
guvernanta participativa în domeniul patrimoniului cultural si a unei abordari 
integrate a acestui patrimoniu.		

Obiectivul general al proiectului este de a valorifica durabil obiectul de patrimoniu 
Cetatea Sarmizegetusa Regia – Terasa X din Zona Sacră, prin lucrări de conservare, 
restaurare și digitalizare, cu impact direct în creșterea numărului de vizitatori după 
intervenția asupra sa, impulsionând dezvoltarea locală și implicit a județului 
Hunedoara.  

Prin Strategia Națională de Dezvoltare Turistică a României 2019-2030, până în 
anul 2030, România va deveni o destinație turistică bine cunoscută, de înaltă 
calitate, axată pe unicitatea patrimoniului său cultural. 

            Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă conservarea și restaurarea 
Terasei X din Zona Sacră este în concordanță directă cu obiectivele PNNR Prioritatea 
IV – Coeziune socială și teritorială, Componenta 11 – Turism și cultură, prin 
dezvoltarea destinației turistice, creșterea și diversificarea ofertei turistice prin 
valorificarea patrimoniului cultural și turistic. Reabilitarea și promovarea 
obiectivului de patrimoniu, prin includerea acestuia în Ruta Cetăților, urmărește 
stabilirea unor măsuri corelate de protecție, conservare și utilizare durabilă a 
monumentului istoric și punerea în valoare a componentelor sale arheologice – 
terasa a X-a. De asemenea se propune efectuarea de lucrări de sistematizare și 
stabilizare ale terenului și de amenajare peisagistică. Realizarea obiectivelor 
propuse va reuși să împiedice sau să reducă procesele de degradare existente și să 
vină în sprijinul dezvoltării activităților de cercetare, vizitare și administrare ale 
sitului arheologic.  

În vederea atingerii obiectivului principal proiectul are în vedere ca obiective 
specifice: 

- Creșterea numărului de vizitatori precum și atragerea cât mai multor 
persoane spre cultură și spre monumentele și artefactele descoperite în acest 
monument istoric. 

- Creșterea atractivității și vizibilității sitului arheologic la nivelul circuitelor și 
rețelelor de turism culturale naționale și internaționale prin activități de marketing 
și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitalizarea acestuia. 
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- Promovarea valorii adăugate aduse sitului arheologic prin activități de 
digitalizare și promovare, cu rol în creșterea gardului de atractivitate și implicit a 
numărului de vizitatori. 

- Diversificarea și dinamizarea experiențelor de vizitare în situl arheologic. 

În proximitatea monumentului istoric Grădiștea de Munte – Sarmizegetusa Regia, pe 
raza comunelor Orăștioara de Sus, Beriu și Boșorod, potrivit Ministerului 
Antreprenorialului și Turismului existau la data de 25.02.2022 un total de 25 de 
unități de cazare autorizate și clasificate, respectiv 350 de locuri în pensiuni 
turistice și agroturistice, camere de închiriat, vile și campinguri. Cele mai mari 
unități ca număr de locuri de cazare sunt: Vila Cotiso, Complex DAR, Pensiunea 
Lupul Dacic, Vila Popasul Dacilor Grădiștea de Munte, aflate toate în comuna 
Orăștioara de Sus. 

În ceea ce privește structurile cu funcțiuni de alimentație publică, există 525 de 
locuri în restaurante clasice și familiale, clasificate cu 2 sau 3 stele. În zonă există 
brutărie, magazine alimentare de tip ABC, farmacii, iar în Costești, pe timpul verii, 
sunt deschise rulote și terase ale comercianților ambulanți de produse tradiționale 
și alimente locale.  

În ceea ce privește activitățile de agrement, se organizează drumeții ecvestre și 
plimbări cu sania sau trăsura, iar la Centrul de Agrement Costești, Direcția Județeană 
pentru Sport și Tineret Hunedoara organizează tabere pentru tineri şi copii. 

	

 5.6.3. Analiza financiară; sustenabilitatea financiară 
 

5.6.3.1.  Ipoteze ale analizei financiare 
Prezenta lucrare isi propune de analizeze in primul rand daca proiectul este oportun 
din punct de vedere economic si contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii 
regionale europene. În al doilea rand, lucrarea cerceteaza daca necesara contributia 
finantarii publice pentru ca proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar. 
 
In cadrul analizei cost beneficiu s-a urmarit in mod principal impactul din punct de 
vedere financiar , economic, social si de mediu. S-a urmarit in special cuantificarea 
monetara a tuturor impacturilor posibile, in scopul de a determina costurile si 
beneficiile proiectului si de a analiza daca proiectul este oportun si merita pus in 
aplicare. 
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Costurile si beneficiile au fost  evaluate pe o baza diferentiala, luand în considerare 
diferenta dintre scenariul proiectului si un scenariu alternativ în afara proiectului.  
Impactul s-a evaluat  în functie de obiectivele stabilite . 
 
Analiza  faptului daca proiectul «merita»  finantat s-a luat in urma calculului si 
valorii VNAE – Valoarea economica actuala neta a proiectului si a RIRE – Rata 
interna de rentabilitate Economica. 
 
Analiza faptului daca proiectul « necesita » finantare s-a luat in urma calculului si 
valorii  VNAF – Valoarea financiara actuala neta a proiectului si a RIRF – Rata 
interna de rentabilitate financiara. 
 
5.6.3.2. Obiectivele si scopul analizei financiare 
 
Analiza financiara efectuata se bazeaza in principal pe analiza detaliata a fluxurilor 
de numerar. Mentionam ca analiza financiara este realizata la nivelul investitiei, 
presupunand ca aceasta va fi exploatata individual si nu prin intermediul unui 
operator. 
 
Prin	analiza	financiara	s‐a	urmarit	in	special:	
- profitabilitatea financiara a investitiei si a contributiei proprii investite în proiect 
determinata cu indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare 
investitie) si RIRF/C (rata interna de rentabilitate calculata la total valoare 
investitie). Pentru ca un proiect sa necesite interventie financiara din partea 
fondurilor structurale, VNAF/C trebuie sa fie negativ, iar RIRF/C mai mica decat rata 
de actualizare (RIRF/C < 4%1) 
- durabilitatea financiara a proiectului în conditiile interventiei financiare din partea 
fondurilor structurale. Durabilitatea financiara a proiectului trebuie evaluata prin 
verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat). Acesta trebuie sa fie 
pozitiv în fiecare an al perioadei de analiza. 
 

                                                            
1 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 
2014-2020 p. 260, ”All cash flows are stated in constant EUR and the real discount rates applied are 
4% in the financial analysis and 5% in the economic analysis.” 
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Un alt aspect urmarit si tratat in cadrul analizei financiare este si acela al calcularii 
gradului de interventie financiara (al ajutorului nerambursabil necesar), cu alte 
cuvinte procentul de cofinantare necesar. 
 
 
Structura	analizei	financiare:	
 

 
 

5.6.3.3. Metode avute in vedere la elaborarea Analizei Financiare 
 
Metoda utilizata in dezvoltarea analizei financiare este de a “fluxurilor de numerar 
actualizat”. În aceasta metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si 
provizioanele, nu sunt luate în consideratie. Cheltuielile neprevazute din Devizul 
general de cheltuieli nu vor fi luate în calcul decat în masura în care sunt cuprinse în 
cheltuielile eligibile ale proiectului. Ele nu vor fi luate în calcul în determinarea 
necesarului de finantat, atat timp cat ele nu constituie o cheltuiala efectiva, ci doar o 
masura de atenuare a anumitor riscuri. 
 
Perioada de referinta pentru analiza financiara si economica s-a facut pentru o 
durata de 20 de ani dupa momentul finalizarii investitiei si darii in exploatare a 
acestei investitii. Aceasta perioada este in acord cu prevederile Guide to Cost-Benefit 
Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-
2020 p. 42: 

A. Investitia totala 

B. Costurile si veniturile 
totale ale exploatareii 

C. Surse de finantare 

Calcularea VNAF/C 

Sustenabilitatea financiara 

Calcularea RIRF/C 
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In cadrul prezentei analize s-a utilizat metoda diferentiala, proiectul fiind evaluat pe 
baza diferentelor costurilor si beneficiilor. 
 
Proiectul vizat, nu este un proiect generator de venituri.  Conform definitiei Comisiei 
Europene Proiect generator de venituri reprezinta orice operatiune ce implica  
investitii în infrastructura, a carei utilizare este supusa unor taxe care sunt 
suportate în mod direct de utilizatori, si orice operatiune ce implica vanzarea sau 
închirierea de terenuri sau cladiri sau prestarea de servicii contra cost. Astfel, 
proiectul	propus	nu	este	proiect	generator	de	venituri.	Beneficiarul,	entitate	
publica,	 se	 va	 asigura	 ca	 toate	 costurile	 operationale	 afernte	 exploatarii	
investitiei	 	vor	 fi	prevazute	prin	 intermediul	bugetului	 	anual	de	venituri	 si	
cheltuieli.	
	
5.6.3.4. Incadrarea financiara a proiectului 
 
Valoarea proiectului propus este 11.362.541,59	lei	cu	TVA. Conform prevederilor 
art 39, din Documentul de lucru nr. 4 (UE), proiectele din sectorul transporturilor 
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care depasesc valoarea totala de 50 milioane de euro2, sunt considerate « proiecte 
majore» 
 
5.6.3.5. Calculul fluxurilor financiare  
 
Fluxurile financiare implicate in cadrul proiectului sunt cele pe baza carora se 
efectueaza analiza financiara si cea economica. In principiu, fluxurile sunt generate 
de intrari de numerar si iesirile de numerar. 
 
Analiza	gradului	de	suportabilitate	
Deoarece suportabilitatea se calculeaza doar in cazul in care grupul tinta este obligat 
la plata unor tarife, analiza gradului de suportabilitate nu se poate efectua (nu este 
necesara) 
 
Ipoteze	care	au	stat	la	baza	stabilirii	costurilor:	
In conformitate cu legislatia in vigoare cu privire la finantarea actului de educatie 
costurile de functionare sunt de catre beneficiarul proiectului. 
 
Pentru relevanta analizei, au fost luate in calcul doar costurile ce sunt suportate de 
catre  beneficiarul proiectului.  
  
Cheltuielile	de	mentenanta	a	investitiei	au 	fost	stabilite	astfel: 

A. Varianta	cu	proiect	
- Cheltuieli cu apa menajera (bai, curatenie, incalzire, udat plante si zone verzi) 

– premise 
- 2292,53 mc/an 

- Cheltuieli cu personalul – premise 
- Conform premiselor exploatarea investitiei se poate face cu un numar 

de 10 persoane  remunerate + voluntari 
- Salariul minim de baza pentru persoanele remunerate 3500 lei/luna – 

contributii incluse 
- Cheltuieli generale de administratie – maxim 19600 lei/an ca si cota 

repartizata din costurile de administrare ale serviciilor/entitatilor din 
cadrul/subordinea/coordonarea proprietarului 

                                                            
2 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 
2014-2020 
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- Costuri cu mentenanta investitiilor (schimburi si raparatii de mobilier, reparatii 
de alei, etc) – 0,1% din valoarea investitiei, adica suma de 9722,21 lei 

- Costurile cu serviciile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare – costrui cu 
prestatiile externe in valoare de 5 000 lei/an 

- Costuri cu materialele de curatenie, ingrijire spatii – 13600 lei /an 
- Costuri cu organizarea si modificarea expozitiilor temporare si permanente – 12 

expozitii pe an cu un cost estimat unitar de 1200 lei/expozitie 
 

B. Varianta	fara	proiect	
Varianta fara proiect, presupune doar costuri de igienizare a spatiilor (taieri de 
ierburi crescute, culegerea gunoaielor, etc) in valoare de 5000 lei/an, costuri cu 
paza obiectivelor estimate la 15000 lei/an 
 
La aceste costuri se mai adauga suma de 1700 lei/an costuri de dezinsectie pentru 
tantari si capuse pe zonele de granita ale terenului cu drumul si vecinatati. 
 
Toate aceste cheltuieli au fost evaluate, la preturile constante.  
 
In	 realizarea	 proiectiilor	 s‐a	 aplicat	 principiul	 maximizarii	 cheltuielilor	
(platilor)	si	minimizarii	veniturilor	(incasarilor)	pentru	a	putea	asigura	marja	
de	 siguranta	 necesara	 in	 realizarea	 analizei	 obiective	 a	 proiectului.	 De	
asemenea	dimensionarea	cheltuielilor	s‐a	facut	tinand	cont	de	exploatarea	lui	
in	conditii	normale.	
	
Proiectiile	iesirilor	de	numerar		
Pe baza platilor identificate a se realiza, a rezultat urmatoarele tabele ale analizei 
financiare: 
 
Tabelele	proiectiilor	iesirilor	de	numerar/platilor			‐	VARIANTA	CU	PROIECT	

Element cheltuiala 
Anul 1  Anul 2  Anul 3  Anul 4  Anul 5 

Costuri cu iluminatul public 
exterior si interior 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Cheltuieli cu apa, incalzirea, 
etc 

6.877,59  6.877,59  6.877,59  6.877,59  6.877,59 

Cheltuieli cu personalul   111.600,00  111.600,00  111.600,00  111.600,00  111.600,00 

   Salarii brute  90.000,00  90.000,00  90.000,00  90.000,00  90.000,00 
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   Costuri sociale  21.600,00  21.600,00  21.600,00  21.600,00  21.600,00 
Cheltuieli generale de 
administratie, inclusiv paza, 
economic, deplasari, 
indirecte 

19.600,00  19.600,00  19.600,00  19.600,00  19.600,00 

Costuri cu mentenanta 
investitiilor  si reparatiile 

9.722,21  9.722,21  9.722,21  9.722,21  9.722,21 

Costuri cu curatenia spatiilor 
‐ materiale de curatenir 

5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00 

Costuri cu administrarea 
expozitiilor permanente si 
temporare 

14.400,00  14.400,00  14.400,00  14.400,00  14.400,00 

Costurile cu serviciile DDD  1.700,00  1.700,00  1.700,00  1.700,00  1.700,00 

TOTAL costuri  168.899,80  168.899,80  168.899,80  168.899,80  168.899,80 

	

Element cheltuiala 
Anul 6  Anul 7  Anul 8  Anul 9  Anul 10 

Costuri cu iluminatul public 
exterior si interior 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Cheltuieli cu apa, incalzirea, 
etc 

6.877,59  6.877,59  6.877,59  6.877,59  6.877,59 

Cheltuieli cu personalul   111.600,00  111.600,00  111.600,00  111.600,00  111.600,00 

   Salarii brute  90.000,00  90.000,00  90.000,00  90.000,00  90.000,00 

   Costuri sociale  21.600,00  21.600,00  21.600,00  21.600,00  21.600,00 
Cheltuieli generale de 
administratie, inclusiv paza, 
economic, deplasari, 
indirecte 

19.600,00  19.600,00  19.600,00  19.600,00  19.600,00 

Costuri cu mentenanta 
investitiilor  si reparatiile 

9.722,21  9.722,21  9.722,21  9.722,21  9.722,21 

Costuri cu curatenia spatiilor 
‐ materiale de curatenir 

5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00 

Costuri cu administrarea 
expozitiilor permanente si 
temporare 

14.400,00  14.400,00  14.400,00  14.400,00  14.400,00 

Costurile cu serviciile DDD  1.700,00  1.700,00  1.700,00  1.700,00  1.700,00 

TOTAL costuri  168.899,80  168.899,80  168.899,80  168.899,80  168.899,80 
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Element cheltuiala 
Anul 11  Anul 12  Anul 13  Anul 14 

Costuri cu iluminatul public exterior si 
interior 

0,00  0,00  0,00  0,00 

Cheltuieli cu apa, incalzirea, etc  6.877,59  6.877,59  6.877,59  6.877,59 

Cheltuieli cu personalul   372.000,00  372.000,00  372.000,00  372.000,00 

   Salarii brute  300.000,00  300.000,00  300.000,00  300.000,00 

   Costuri sociale  72.000,00  72.000,00  72.000,00  72.000,00 

Cheltuieli generale de administratie, inclusiv 
paza, economic, deplasari, indirecte 

19.600,00  19.600,00  19.600,00  19.600,00 

Costuri cu mentenanta investitiilor  si 
reparatiile 

9.722,21  9.722,21  9.722,21  9.722,21 

Costuri cu curatenia spatiilor ‐ materiale de 
curatenir 

5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00 

Costuri cu administrarea expozitiilor 
permanente si temporare 

14.400,00  14.400,00  14.400,00  14.400,00 

Costurile cu serviciile DDD  1.700,00  1.700,00  1.700,00  1.700,00 

TOTAL costuri  429.299,80  429.299,80  429.299,80  429.299,80 

 
Tabelele	 proiectiilor	 iesirilor	 de	 numerar/platilor	 	 	 ‐	 VARIANTA	 FARA	
PROIECT	

Element cheltuiala 
Anul 1  Anul 2  Anul 3  Anul 4  Anul 5 

Costuri cu iluminatul public 
exterior si interior 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Cheltuieli cu apa, incalzirea, 
etc 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Cheltuieli cu personalul   372.000,00  372.000,00  372.000,00  372.000,00  372.000,00 

   Salarii brute  300.000,00  300.000,00  300.000,00  300.000,00  300.000,00 

   Costuri sociale  72.000,00  72.000,00  72.000,00  72.000,00  72.000,00 
Cheltuieli generale de 
administratie, inclusiv paza, 
economic, deplasari, indirecte 

15.000,00  15.000,00  15.000,00  15.000,00  15.000,00 

Costuri cu mentenanta 
investitiilor  si reparatiile 

3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00 

Costuri cu curatenia spatiilor ‐ 
materiale de curatenir 

5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00 
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Costuri cu administrarea 
expozitiilor permanente si 
temporare 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Costurile cu serviciile DDD  1.700,00  1.700,00  1.700,00  1.700,00  1.700,00 

TOTAL costuri  396.700,00  396.700,00  396.700,00  396.700,00  396.700,00 

	

Element cheltuiala 
Anul 6  Anul 7  Anul 8  Anul 9  Anul 10 

Costuri cu iluminatul public 
exterior si interior 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Cheltuieli cu apa, incalzirea, 
etc 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Cheltuieli cu personalul   372.000,00  372.000,00  372.000,00  372.000,00  372.000,00 

   Salarii brute  300.000,00  300.000,00  300.000,00  300.000,00  300.000,00 

   Costuri sociale  72.000,00  72.000,00  72.000,00  72.000,00  72.000,00 
Cheltuieli generale de 
administratie, inclusiv paza, 
economic, deplasari, indirecte 

15.000,00  15.000,00  15.000,00  15.000,00  15.000,00 

Costuri cu mentenanta 
investitiilor  si reparatiile 

3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00 

Costuri cu curatenia spatiilor ‐ 
materiale de curatenir 

5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00 

Costuri cu administrarea 
expozitiilor permanente si 
temporare 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Costurile cu serviciile DDD  1.700,00  1.700,00  1.700,00  1.700,00  1.700,00 

TOTAL costuri  396.700,00  396.700,00  396.700,00  396.700,00  396.700,00 

	

Element cheltuiala 
Anul 11  Anul 12  Anul 13  Anul 14 

Costuri cu iluminatul public exterior si interior  0,00  0,00  0,00  0,00 

Cheltuieli cu apa, incalzirea, etc  0,00  0,00  0,00  0,00 

Cheltuieli cu personalul   372.000,00  372.000,00  372.000,00  372.000,00 

   Salarii brute  300.000,00  300.000,00  300.000,00  300.000,00 

   Costuri sociale  72.000,00  72.000,00  72.000,00  72.000,00 

Cheltuieli generale de administratie, inclusiv 
paza, economic, deplasari, indirecte 

15.000,00  15.000,00  15.000,00  15.000,00 

Costuri cu mentenanta investitiilor  si  3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00 
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reparatiile 

Costuri cu curatenia spatiilor ‐ materiale de 
curatenir 

5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00 

Costuri cu administrarea expozitiilor 
permanente si temporare 

0,00  0,00  0,00  0,00 

Costurile cu serviciile DDD  1.700,00  1.700,00  1.700,00  1.700,00 

TOTAL costuri  396.700,00  396.700,00  396.700,00  396.700,00 

 
 
Proiectiile	intrarilor	de	numerar		
Proiectul vizat, este un proiect generator de venituri.  Conform definitiei Comisiei 
Europene Proiect generator de venituri reprezinta orice operatiune ce implica  
investitii în infrastructura, a carei utilizare este supusa unor taxe care sunt 
suportate în mod direct de utilizatori, si orice operatiune ce implica vanzarea sau 
închirierea de terenuri sau cladiri sau prestarea de servicii contra cost. Astfel, 
proiectul	propus	este	proiect	generator	de	venituri.		
	
Beneficiarul,	 entitate	 publica,	 se	 va	 asigura	 ca	 toate	 costurile	 operationale	
aferente	 exploatarii	 investitiei	 	 vor	 fi	 prevazute	 prin	 intermediul	 bugetului		
anual	 de	 venituri	 si	 cheltuieli‐	 ca	 masura	 complementara	 de	 asigurare	 a	
acoperii	deficitului.	
	
	
Necesarul	 de	 intrari	 de	 numerar,	 in	 stransa	 corelare	 cu	 nivelul	 iesirilor	 de	
numerar,	pentru	fiecare	an	in	parte,	este	urmatorul:	
	
Tabelul	proiectiilor	necesarului	de	numerar	in	anii	de	exploatare	–	tabele	ale	analizei	
financiare	‐	VARIANTA	CU	PROIECT	
  

Element calcul 
Anul 1  Anul 2  Anul 3  Anul 4  Anul 5 

Numar de vizitatori medie anuala  15.600,003  15.600,00  15.600,00  15.600,00  15.600,00 

                                                            
3 S-a plecat de la premisa ca prin crearea noului centru de cost 9investitia vizata, fara a tine cont de restul 
obiectivului in ansablu sau), aceasta va genera un interes punctual si din totalul celor peste 75000 de 
vizitatori annual, un numar de doar 15600 vizitatori vor fi intersati sa achite taxa suplimentara de a vizita 
TERASA X 0 resturata 
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Tarif previzionat  5  5,00  5,00  5,00  5,00 

Incasari venituri proprii  78.000,00  78.000,00  78.000,00  78.000,00  78.000,00 

Costuri de acoperit total  ‐168.899,80  ‐168.899,80  ‐168.899,80  ‐168.899,80  ‐168.899,80 

Defalcari bugetare   90.899,80  90.899,80  90.899,80  90.899,80  90.899,80 

Verificare ajutor de stat (pondere)  46,18%  46,18%  46,18%  46,18%  46,18% 

SOLD cash‐flow  0  0  0  0  0 

 
 

Element calcul 
Anul 6  Anul 7  Anul 8  Anul 9  Anul 10 

Numar de vizitatori medie anuala  15.600,00  15.600,00  15.600,00  15.600,00  15.600,00 

Tarif previzionat  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00 

Incasari venituri proprii  78.000,00  78.000,00  78.000,00  78.000,00  78.000,00 

Costuri de acoperit total  ‐168.899,80  ‐168.899,80  ‐168.899,80  ‐168.899,80  ‐168.899,80 

Defalcari bugetare   90.899,80  90.899,80  90.899,80  90.899,80  90.899,80 

Verificare ajutor de stat (pondere)  46,18%  46,18%  46,18%  46,18%  46,18% 

SOLD cash‐flow  0  0  0  0  0 

 

Element calcul 
Anul 11  Anul 12  Anul 13  Anul 14 

Numar de vizitatori medie anuala  15.600,00  15.600,00  15.600,00  15.600,00 

Tarif previzionat  5,00  5,00  5,00  5,00 

Incasari venituri proprii  78.000,00  78.000,00  78.000,00  78.000,00 

Costuri de acoperit total  ‐168.899,80  ‐168.899,80  ‐168.899,80  ‐168.899,80 

Defalcari bugetare   90.899,80  90.899,80  90.899,80  90.899,80 

Verificare ajutor de stat (pondere)  46,18%  46,18%  46,18%  46,18% 

SOLD cash‐flow  0  0  0  0 

 
Se poate observa cu usurinta faptul ca proiectul nu necesita calculul cofinantarii si 
nici nu incalca legislatia ajutorului de stat din domeniu, deoarece ponderea 
finantarii proprii prin veniturile generate este sunb 46,18%. Astfel, investitia poate 
fi finantata inclusive din fonduri europene. 
 
5.6.3.6. Analiza proiectiilor ‐ Analiza suportabilitatii ai a sustenabilitatii generale 
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Suportabilitatea, in general, este o caracteristica a proiectelor generatoare de venituri, 
proiecte ale caror imput-uri sunt constituite din taxe, tarife sau alte plati effectuate de un 
anumit grup tinta. Astfel, prin analiza de suportabilitate se urmareste daca cei care platesc 
taxele, tarifele pe baza carora se argumenteaza imput-urile proiectului sunt suportabile de 
catre grupul tinta si daca ele pot fi platite cu usurinta in functie de veniturile grupului. 
	
Tariful	de	10	lei	avut	in	vedere	pe	vizitator	este	unul	sustenabil,	deoarece:	

- Marimea	 tarifului: pentru orice utilizator/participant ce va fi supus unui tarif de 
participare/acces nu se va achita o taxa mai mare de 5 lei/ora 

- Suportabilitatea	tarifului: suportabilitatea trebuie mereu privita ca un raport intre 
sursele se venit a majoritatii grupului tinta, valoarea tarifului si comparabilitatea cu 
alte tarife similare. 

o Din	 perspectiva	 veniturilor:	 in zona	 	 de impact a proiectului nivelul 
veniturilor populatiei se situeaza la nivelul veniturilor medii de tara, adica la 
cca 3000 lei/persoana/luna. Tinand cont de rata si repetitivitatea procesului 
de cumparare, putem aprecia ca, in medie, frecventa cupararii este de 1 ori 
pe an, adica un tarif de 5 lei/an – adica cca 0,014% din media veniturilor 
unei persoane. Se	poate	concluziona	ca	suportabilitatea	din	perspectiva	
veniturilor	este	asigurata 

o Din	 perspectiva	 valorii	 tarifului	 si	 comparabilitatea	 cu	 alte	 tarife	
similare: asa cum s-a precizat tarifele vor fi aplicate vizitare si participare la 
expozitii. Accesul la astfel de servicii cand sunt organizate in cadrul altor 
entitati/institutii este in general mai mare de 5 lei, in consecinta, tariful 
practicat este suportabil. 

	
Sustenabilitatea,	 proiectului se refera la faptul daca beneficiarul proiectului are 
capacitatea de a mentine exploatarea investitiei si dupa incetarea sursei de finantare 
nerambursabile. 
 
In cazul nostru, beneficiarul investitiei este o institutie publica, a caror resurse sunt 
asigurate prin fonduri publice. Asa cum reiese si din proiectiile analizei financiare, 
nivelul cheltuielor de exploatare anuale nu sunt mari, ceea ce asigura in element in 
plus al sustenabilitatii.	

 
Tinand	 cont	 de	 cele	 de	 mai	 sus,	 putem	 afirma	 ca	 proiectul	 are	 asigurate	 toate	
premisele	sustenabilitatii.	
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Element	calcul	
Perioada de 
implementare	 Anul 1	 Anul 2	 Anul 3	

Investitie ‐11.362.541,59	      
Finantare bugetara sau 
fonduri nerambursabile   ‐144.199,80 ‐168.899,80 ‐168.899,80

Contributie proprie        
Costuri 
operare/intretinere ‐11.362.541,59 ‐144.199,80 ‐168.899,80 ‐168.899,80
Venituri proprii si 
Defalcare bugetara 1,00 0,96 0,92 0,89

Sold	sustenabilitate	 ‐11.362.541,59 ‐138.653,65 ‐156.157,36	 ‐150.151,31
 

Element	calcul	 Anul	4	 Anul	5	 Anul	6	 Anul	7	

Investitie 0,00 0,00 0,00 0,00
Finantare bugetara sau fonduri nerambursabile 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributie proprie 0,00 0,00 0,00 0,00
Costuri operare/intretinere 168.899,80 168.899,80 168.899,80 168.899,80

Venituri proprii si Defalcare bugetara ‐168.899,80 ‐168.899,80 ‐168.899,80 ‐168.899,80
Sold	sustenabilitate	 0,00 0,00 0,00	 0,00
 

Element	calcul	
Anul	8	 Anul	8	 Anul	9	 Anul	10	

Investitie 0,00 0,00 0,00 0,00

Finantare bugetara sau fonduri nerambursabile 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributie proprie 0,00 0,00 0,00 0,00

Costuri operare/intretinere 168.899,80 168.899,80 168.899,80 168.899,80

Venituri proprii si Defalcare bugetara 
‐

168.899,80 ‐168.899,80 ‐168.899,80 ‐168.899,80

Sold	sustenabilitate	 0,00 0,00 0,00 0,00
 

Element	calcul	
Anul	11	 Anul	12	 Anul	13	 Anul	14	

Investitie 0,00 0,00 0,00 0,00

Finantare bugetara sau fonduri nerambursabile 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributie proprie 0,00 0,00 0,00 0,00

Costuri operare/intretinere 168.899,80 168.899,80 168.899,80 168.899,80
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Venituri proprii si Defalcare bugetara 
‐

168.899,80
‐

168.899,80 ‐168.899,80 ‐168.899,80

Sold	sustenabilitate	 0,00 0,00 0,00	 0,00
 
 
5.6.3.7. Calculul cofinantarii – gradului de interventie financiara 
Proiectul vizat, este un proiect generator de venituri.  Conform definitiei Comiiei 
Europene Proiect generator de venituri reprezinta orice operatiune ce implica  
investitii în infrastructura, a carei utilizare este supusa unor taxe care sunt 
suportate în mod direct de utilizatori, si orice operatiune ce implica vanzarea sau 
închirierea de terenuri sau cladiri sau prestarea de servicii contra cost. Astfel, 
proiectul	propus	este	proiect	generator	de	venituri.	
	
Conform prevederilor generale, pentru proiectele care sunt generatoare de venituri 
(tinand cont de definitia proiectelor generatoare de venituri) se calculeaza 
subventia acordata de Uniunea Europeana. In calculele financiare si cele economice 
se va tine cont de preverile masurii de finantare, in cadrul careia se va aplica 
deoarece: 

- S-a demonstrat mai sus ca nivelul de venituri generate este sub 50% din 
valoarea costurilor subventionate – mai exact 46,18 

- Taxa de acces este suportabila de catre consumatori 
	
5.6.3.8. Determinarea ratei de actualizare 
 
Pentru actualizarea la zi a fluxurilor financiare si pentru calcularea valorii 
actualizate  nete (VNAF), trebuie definita rata	actualizarii	corespunzatoare. 
Sunt mai multe cai practice si teoretice pentru estimarea ratei de referinta care sa 
fie utilizata pentru actualizare in analiza financiara. 
Rata actualizarii. Rata la care valorile viitoare sunt actualizate la zi. De obicei este  
aproximativ egala cu costul de oportunitate al capitalului. 1 euro investit la o rata 
anuala a ascontului de 4% va fi 1+4%=1,04 dupa un an; (1,04)x(1,04) + 1,1016 dupa 
doi ani; 1,04)x(1,04)x(1,04) = 1,157625 dupa trei ani, etc. Valoarea economica 
actualizata a unui Euro care va fi cheltuit sau castigat in doi ani este 
1/1.1025=0,907029; in trei ani 1/1,57625 = 0,863838. Operatia ultima este inversul 
celei prezentate mai sus. 
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Rata de actualizare folosita în analiza financiara ar trebui sa reflecte costul de 
oportunitate al capitalului pentru investitor. Aceasta poate fi considerata o 
rambursare anticipata pentru cel mai bun proiect alternativ. 
 
Comisia	 recomanda	 aplicarea	 unei	 rate	 de	 actualizare	 financiara	 de	 4%	 în	
termeni	 reali	 ca	 valoare	 orientativa	 pentru	 proiectele	 de	 investitii	 publice	
cofinantate	prin	Fonduri.4	
 
5.6.3.9. Calculul si analiza indicatorilor de performanta financiari specifici investitiei 
Nota	:	Valoarea	reziduala	a	 fost	considerata	ca	 	 	 fiind	de	100%	din	valoarea	
investitiei	pe	 considerentul	 ca	 este	monument	 istoric	 –	 corect	 intretinut,	 in	
stare	de	functionare	ce	snu	se	supune	amortizarii,	la	care	se	adauga	valoarea	
de	inventar.	
	
 
Calculul	 fluxului	de	numerar	 si	a	 indicatorilor	de	performanta	 	 financiara	 –	
tabelele	analizei	financiare  ‐ raportate la costul investitiei (C) 

Element calcul 
Perioada de 
implementare  Anul 1  Anul 2 

Plati investitiei ‐ cu TVA  ‐11.362.541,59     

Plati mentenanta5    ‐144.199,80  ‐168.899,80

Valoarea reziduala        

Flux de numerar neactualizat  ‐11.362.541,59 ‐144.199,80  ‐168.899,80

Factor de actualizare financiara  1,00 0,96  0,92

Flux de numerar actualizat pentru 
calculul indicatorilor financiari  ‐11.362.541,59 ‐138.653,65  ‐156.157,36

 

Element calcul  Anul 3  Anul 4  Anul 5  Anul 6 

Plati investitiei ‐ cu TVA          

Plati mentenanta  ‐168.899,80 ‐168.899,80 ‐168.899,80  ‐168.899,80

Valoarea reziduala          

                                                            
4 ”All cash flows are stated in constant EUR and the real discount rates applied are 4 % in the financial 
analysis and 5 % in the economic analysis.” - pagina 260 din Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment 
Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020 
5 Metoda incrementala – diferenta intre scenariul cu proiect si scenariul fara proiect 
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Flux de numerar neactualizat  ‐168.899,80 ‐168.899,80 ‐168.899,80  ‐168.899,80

Factor de actualizare financiara  0,89 0,85 0,82  0,79

Flux de numerar actualizat pentru 
calculul indicatorilor financiari  ‐150.151,31 ‐144.376,26 ‐138.823,32  ‐133.483,97

 
 

Element calcul  Anul 7  Anul 8  Anul 9  Anul 10 

Plati investitiei ‐ cu TVA          

Plati mentenanta  ‐168.899,80 ‐168.899,80 ‐168.899,80  ‐168.899,80

Valoarea reziduala          

Flux de numerar neactualizat  ‐168.899,80 ‐168.899,80 ‐168.899,80  ‐168.899,80

Factor de actualizare financiara  0,76 0,73 0,70  0,68

Flux de numerar actualizat pentru 
calculul indicatorilor financiari  ‐128.349,97 ‐123.413,43 ‐118.666,76  ‐114.102,65

 

Element calcul  Anul 11  Anul 12  Anul 13  Anul 14 

Plati investitiei ‐ cu TVA          

Plati mentenanta  ‐168.899,80 ‐168.899,80 ‐168.899,80  ‐168.899,80

Valoarea reziduala         11.362.541,59

Flux de numerar neactualizat  ‐168.899,80 ‐168.899,80 ‐168.899,80  11.193.641,79

Factor de actualizare financiara  0,65 0,62 0,60  0,58

Flux de numerar actualizat pentru 
calculul indicatorilor financiari  ‐109.714,09 ‐105.494,32 ‐101.436,84  6.464.049,22

 
Calculul	 fluxului	de	numerar	 si	a	 indicatorilor	de	performanta	 	 financiara	 –	
tabelele	analizei	financiare  ‐ raportate la contributia proprie (k) 

Element calcul 
Perioada de 
implementare  Anul 1  Anul 2 

Plati investitiei ‐ cu TVA  ‐8.593.197,72    

Plati mentenanta    ‐144.199,80 ‐168.899,80

Valoarea reziduala       

Flux de numerar 
neactualizat  ‐8.593.197,72 ‐144.199,80 ‐168.899,80

Factor de actualizare  1,00 0,96 0,92
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financiara 

Flux de numerar actualizat 
pentru calculul indicatorilor 
financiari  ‐8.593.197,72 ‐138.653,65 ‐156.157,36

 

Element calcul  Anul 3  Anul 4  Anul 5  Anul 6 

Plati investitiei ‐ cu TVA           

Plati mentenanta 
‐

168.899,80
‐

168.899,80
‐

168.899,80 
‐

168.899,80 

Valoarea reziduala           

Flux de numerar neactualizat 
‐

168.899,80
‐

168.899,80
‐

168.899,80 
‐

168.899,80 

Factor de actualizare financiara  0,89 0,85 0,82  0,79 

Flux de numerar actualizat pentru 
calculul indicatorilor financiari 

‐
150.151,31

‐
144.376,26

‐
138.823,32 

‐
133.483,97 

 
 

Element calcul  Anul 7  Anul 8  Anul 9  Anul 10 

Plati investitiei ‐ cu TVA           

Plati mentenanta 
‐

168.899,80
‐

168.899,80
‐

168.899,80 
‐

168.899,80 

Valoarea reziduala           

Flux de numerar neactualizat 
‐

168.899,80
‐

168.899,80
‐

168.899,80 
‐

168.899,80 

Factor de actualizare financiara  0,76 0,73 0,70  0,68 

Flux de numerar actualizat pentru 
calculul indicatorilor financiari 

‐
128.349,97

‐
123.413,43

‐
118.666,76 

‐
114.102,65 

 

Element calcul  Anul 11  Anul 12  Anul 13  Anul 14 

Plati investitiei ‐ cu TVA          

Plati mentenanta 
‐

168.899,80
‐

168.899,80
‐

168.899,80  ‐168.899,80

Valoarea reziduala         11.362.541,59

Flux de numerar neactualizat 
‐

168.899,80
‐

168.899,80
‐

168.899,80  11.193.641,79
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Factor de actualizare financiara  0,65 0,62 0,60  0,58

Flux de numerar actualizat pentru 
calculul indicatorilor financiari 

‐
109.714,09

‐
105.494,32

‐
101.436,84  6.464.049,22

 
5.6.3.10. Rezultatele analizei financiare 
	
Formulele	pentru	calculul	VNAF,	RIRF	folosite	sunt:	
NPV(S) = S0 / (1+i )0 + S1 / (1+i )1+ S2 / (1+i )2+.... + Sn / (1+i )n   
RIR= rmin+(rmin+rmax)*[VNA(+)/(VNA(+)+ |VNA(-) | )] 
 
VANF/c	 ‐6.561.316,29

RIRF/C	 ‐5,262%

Fluxul	de	numerar	 0
	
VANF/k	 ‐3.791.972,42

RIRF/k	 ‐3,547%

Fluxul	de	numerar	 0
	
	
Concluzie:	
 sustenabilitatea	proiectului:	proiectul	este	sustenabil	deoarece	:	

 fluxul	 de	 numerar	 este	 pozitiv	 in	 toti	 anii	 de	
previziune.	 	 Chiar daca este zero, proiectul tot este 
sustenabil din punct de vedere financiar, deoarece 
excedentele la finele fiecarui an sunt redirectionate la 
buget, astfel nici o institutie de publica nu poate la finalul 
anului sa inregistreze excedent 

 finantarea	activitatii	de	la	bugetul	de	stat.	De asemenea 
sustenabilitatea proiectului mai este data si de faptul ca 
exploatare  este publica, iar in Romania domeniul public 
este finantat de la Buget  

 VANF/C	 si	 RIRF/C	 este	 negativ	si	 este	 <4%	:	 rezulta	 in	 mod	 clar	 ca	
proiectul	necesita	ajutor	financiar	din	partea	fondurilor	publice	

 VANF/k	 si	 RIRF/k	 este	 negativ,	 mai	 mic	 decat	 rata	 de	 actualizare	
financiara	 de	 <4%	:	 rezulta	 in	mod	 clar	 ca	 proiectul	 necesita	 ajutor	
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financiar	din	partea	fondurilor	publice	–	ajutorul	financiar	solicitat	NU	
ESTE	SUPRAFINANTARE	

	
	
	

5.6.4. Analiza cost‐eficacitate 
 
5.6.4.1. Obiectivele si scopul analizei economice  
 
Analiza economica evalueaza contributia proiectului la bunastarea economica a 
regiunii sau a tarii. Ea este efectuata in numele intregii societati (regiune sau tara) in 
locul doar al proprietarului infrastructurii ca in cazul analizei financiare. 
 
Rezultatele analizei economice sunt reflectate in indicatorii: VNAE si RIRE. 
Sustenabilitatea economica a proiectului este data de existenta excendetului 
economic la finalul fiecarei perioade din anii de previziune. 
	
 
5.6.4.2. Ipoteze si metode avute in vedere la elaborarea Analizei Economice  
 
Realizarea analizei economice s-a facut plecand de la tabele analizei finciare pe baza 
carora s-au facut corectiile necesare. Aceste corectii au fost: 
 
• Corectii	fiscale:	se deduc taxele indirecte (de ex. TVA), subventiile si transferurile 
simple (de ex. plata contributiilor de asigurare sociala). Cu toate acestea, preturile 
trebuie sa includa taxele directe. De asemenea, daca anumite taxe indirecte/ 
subventii sunt destinate corectarii efectelor externe, atunci acestea trebuie sa fie 
incluse. 
 
• Corectii	pentru	efectele	externe: este posibil sa se genereze anumite impacturi 
care depasesc proiectul si afecteaza alti agenti economici fara a obtine vreo 
compensatie. Aceste efecte pot fi fie negative  sau pozitive. Deoarece, prin definitie, 
efectele externe apar fara compensatii monetare, acestea nu vor fi prezente în 
analiza financiara si prin urmare trebuie sa fie estimate si evaluate. 
• De	la	preturi	de	piata	la	preturi	contabile	(fictive):	pe langa denaturarile fiscale 
si efectele externe, exista si alti factori ce pot îndeparta preturile de echilibrul pietei 
competitive (respectiv eficiente): regimurile de monopol, barierele comerciale, 
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regulamentele de lucru, informatiile incomplete, etc. În toate aceste cazuri, preturile 
de piata adoptate (respectiv financiare) sunt înselatoare; în schimb, trebuie sa se 
foloseasca preturi contabile (fictive), care reflecta costurile de oportunitate ale 
intrarilor si disponibilitatea consumatorilor de a plati iesirile. Preturile contabile se 
calculeaza prin aplicarea factorilor	de	conversie	la preturile financiare.  
 
 
 
5.6.4.3. Identificarea si cuantificarea beneficiilor economice generate de proiect  
	
Beneficiul	1.	
-   Locuri de munca create pe durata executiei – 50 locuri de munca 
-   Locuri de munca create pe durata exploatarii – 0 locuri de munca (nu se iau in 

calcul voluntarii, iar exploatarea se va face cu resursele umane deja angajate) 
 

In  cuantificarea acestui beneficiu plecam de la premisa ca statul roman 
cheltuie lunar suma de cca  1913 ron cu fiecare persoana neocupata 
(reduceri, ajutoare somaj, subventii, etc).  

Taxe,	impozite,	contributii	 Valori	minime	(lei)	

Indemnizatia de somaj 500,000

Fondul de somaj (angajat) 0,000

Fondul de somaj (angajator) 0,000

Asigurari Sociale (CAS) 25% 638,000

Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) 10%  255,000

Deducere personala (angajat) 330,000

Impozit (angajat) 133,000

Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) 2.25% 57,000

TOTAL	 1.913,000
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Sumele au fost calculate la un salariu minim pe economie de 2550 RON – 
valabil la data analizei – simulat cu CALCULATOR SALARII - 
http://www.calculator-salarii.ro/2550-brut-calcul-salariu-net/ . 

 

 

Metoda de estimare/calcul este certificata si de catre specialistii economici, asa cum se 
poate vedea mai jos6 

 

                                                            
6 http://www.zf.ro/profesii/cat-ne-costa-desfiintarea-locurilor-de-munca-statul-pierde-5-000-de-euro-pe-an-
cu-fiecare-somer-5303474 si informatie confirmata de catre TAXHouse - Anca Grigorescu, avocat partener 
in cadrul casei de avocatura bpv Grigorescu 
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Beneficiul	2.	
-  Beneficii economice rezultate din procesul de invatamant/educatie	
	
Beneficiul	3.	
-   Reducerea efectului de migratie - efect economic	
	
	
Beneficiul	4	
Reintroducerea in circuitul economic a imobilului care in acest moment este 
nefolosit. Beneficiul economic este luat in calcul la valoarea de inventar a intregului 
ansamblu. 
 
Beneficiul	5.	
Diversificarea si cresterea numarului de activitati in aerul liber pentru locuitori are 
ca efect imediat imbunatatirea starii de sanatate a oamenilor si ca efect indirect 
reducerea costurilor cu medicamentatia si serviciile sanitare. Insa, acest efect 
beneficiu este greu de cuantificat. 
 
5.6.4.4. Identificarea si cuantificarea externalitatilor negative  
 
In afara de beneficiile pozitive identificate, realizarea investitiei va genera si 
externalitati negative, si anume: 
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- pe timpul realizarii lucrarilor va creste nivelul de poluare din zona, indiferent 
de masurile de protectie avute in vedere pentru protectia mediului. Statistic , pentru 
indepartarea efectelor negative ale unei lucrari de aceasta anvergura, se cheltuieste 
cca 0,2% din valoarea lucrarilor in primul an si cca 0,1% din valoarea investitiei pe o 
durata de 3 ani de la finalizare. 
 
Tinand cont de specificul investitiei, nu au mai putut fi identificate ale externalitati 
negative care sa afecteze economic investitia. 
 
5.6.4.5. Corectii fiscale si Conversia preturilor de piata 
 
Din punct de vedere al corectiilor fiscale, singurele corectii care se impun sunt: 
- eliminarea TVA-ului din costurile de mentenanta (asa cum a fost precizat la 

sectiunea de setimare a costurilor, TVA-ul a fost luat in calcul) cat si din 
investitie 

- eliminarea costurilor cu avizele si taxele din investitie 
- eliminarea costurilor cu diversele si neprevazutele  din investitie 
- eliminarea impozitului pe profit si dividendele constructorului 
Referitor la conversia preturilor de piata, in cazul nostru nu au fost incluse costuri 
(cu exceptia TVA-ului) ce ar trebuie sa fie corectate, in conformitate cu GHIDUL 
NATIONAL PRIVIND ANALIZA COST BENEFICIU, elaborat de JASPERS in colaborare 
cu Ministerul Economiei si Finantelor, disponibil la 
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/evaluare/GhidACB_RO.pdf. 
Astfel, conform acestui ghid, nici una din categoriile enumerate nu se regasesc 
printre costurile proiectului. 
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5.6.4.6. Calculul indicatorilor de performanta economici 
 
Costurile si beneficiile care apar in diferite momente trebuie actualizate. Procesul de 
actualizare este efectuat, ca si in cazul analizei financiare, dupa determinarea 
tabelului pentru analiza economica.  
 
Rata actualizarii in analiza economica a proiectelor de investitii – rata actualizarii 
sociala  incearca sa reflecte viziunea sociala asupra modului in care costurile si 
beneficiile  viitoare trebuie evaluate in raport cu cele actuale. Ea poate diferi de rata 
actualizarii financiare in cazul in care piata capitalului este imperfecta (ceea ce se 
intampla  intotdeauna in realitate). 
 
Literatura teoretica si practica internationala prezinta o gama larga de abordari in 
interpretarea si alegerea valorii ratei actualizarii sociale care sa fie adoptata. 
Experienta internationala este foarte larga si a implicat diferite tari ca si organizatii 
internationale.  
Cu toate aceste o rata a actualizarii sociale europene de 5% poate avea  justificari 
diferite si poate furniza un jalon standard pentru proiectele cofinantate de UE. 
  

Element calcul 

Perioada de 
implementare  Anul 1  Anul 2 

Corectii Fiscale  3.305.760,00  9.148,71  9.148,71 

  Eliminarea TVA‐ului din investitie  1.798.941,66 

  Eliminarea costurilor cu avizele si taxele din investitie  95.485,92 

  Eliminarea costurilo cu diversele si neprevazutele  din investitie  1.411.332,42 

  Eliminarea TVA din costurile de operare  9.148,71  9.148,71 

  Eliminarea impozitului pe profit si dividende  0,00 

Beneficii economice  2.869.500,00  702.000,00  702.000,00 

  Locuri de munca create pe durata executiei  2.869.500,00 

  Locuri de munca create pe durata exploatarii  0,00  0,00 

  Reintroducerea in circuitoul economic al imobilulul  0,00 

 Beneficii prin atragerea de vizitatori, atat direct cat si indirect  702.000,00  702.000,00 

Externalitati negative  0,00  0,00  0,00 

  Efectul poluarii din timpul lucrarilor  0,00  0,00  0,00 
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Cash flow financiar neactualizat 

‐
11.362.541,59  ‐144.199,80 

‐
168.899,80 

Cash flow economic neactualizat  ‐5.187.281,59  566.948,91  542.248,91 

Factor de actualizare  1,00  0,95  0,91 

Cash flow economic actualizat  ‐5.187.281,59  539.951,34  491.835,74 
 
 

Element calcul  Anul 3  Anul 4  Anul 5  Anul 6 

Corectii Fiscale  9.148,71  9.148,71  9.148,71  9.148,71 

  Eliminarea TVA‐ului din investitie 

  Eliminarea costurilor cu avizele si taxele din investitie 

  Eliminarea costurilo cu diversele si neprevazutele  din 
investitie 

  Eliminarea TVA din costurile de operare  9.148,71  9.148,71  9.148,71  9.148,71 

  Eliminarea impozitului pe profit si dividende 

Beneficii economice  702.000,00  702.000,00  702.000,00  702.000,00 

  Locuri de munca create pe durata executiei 

  Locuri de munca create pe durata exploatarii  0,00  0,00  0,00  0,00 

  Reintroducerea in circuitoul economic al imobilulul 

 Beneficii prin atragerea de vizitatori, atat direct cat si 
indirect  702.000,00  702.000,00  702.000,00  702.000,00 

Externalitati negative  0,00  0,00  0,00  0,00 

  Efectul poluarii din timpul lucrarilor  0,00 

Cash flow financiar neactualizat 

‐
168.899,80 

‐
168.899,80 

‐
168.899,80 

‐
168.899,80 

Cash flow economic neactualizat  542.248,91  542.248,91  542.248,91  542.248,91 

Factor de actualizare  0,86  0,82  0,78  0,75 

Cash flow economic actualizat  468.414,99  446.109,52  424.866,21  404.634,48 
 
 

Element calcul  Anul 7  Anul 8  Anul 9  Anul 10 

Corectii Fiscale  9.148,71  9.148,71  9.148,71  9.148,71 

  Eliminarea TVA‐ului din investitie 

  Eliminarea costurilor cu avizele si taxele din investitie 

  Eliminarea costurilo cu diversele si neprevazutele  din 
investitie 
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  Eliminarea TVA din costurile de operare  9.148,71  9.148,71  9.148,71  9.148,71 

  Eliminarea impozitului pe profit si dividende 

Beneficii economice  702.000,00  702.000,00  702.000,00  702.000,00 

  Locuri de munca create pe durata executiei 

  Locuri de munca create pe durata exploatarii  0,00  0,00  0,00  0,00 

  Reintroducerea in circuitoul economic al imobilulul 

 Beneficii prin atragerea de vizitatori, atat direct cat si 
indirect  702.000,00  702.000,00  702.000,00  702.000,00 

Externalitati negative  0,00  0,00  0,00  0,00 

  Efectul poluarii din timpul lucrarilor 

Cash flow financiar neactualizat 

‐
168.899,80 

‐
168.899,80 

‐
168.899,80 

‐
168.899,80 

Cash flow economic neactualizat  542.248,91  542.248,91  542.248,91  542.248,91 

Factor de actualizare  0,71  0,68  0,64  0,61 

Cash flow economic actualizat  385.366,17  367.015,40  349.538,48  332.893,79 
 

 

Element calcul  Anul 11  Anul 12  Anul 13  Anul 14 

Corectii Fiscale  9.148,71  9.148,71  9.148,71  9.148,71 

  Eliminarea TVA‐ului din investitie 

  Eliminarea costurilor cu avizele si taxele din investitie 

  Eliminarea costurilo cu diversele si neprevazutele  din 
investitie 

  Eliminarea TVA din costurile de operare  9.148,71  9.148,71  9.148,71  9.148,71 

  Eliminarea impozitului pe profit si dividende 

Beneficii economice  702.000,00  702.000,00  702.000,00  702.000,00 

  Locuri de munca create pe durata executiei 

  Locuri de munca create pe durata exploatarii  0,00  0,00  0,00  0,00 

  Reintroducerea in circuitoul economic al imobilulul 

 Beneficii prin atragerea de vizitatori, atat direct cat si 
indirect  702.000,00  702.000,00  702.000,00  702.000,00 

Externalitati negative  0,00  0,00  0,00  0,00 

  Efectul poluarii din timpul lucrarilor 

Cash flow financiar neactualizat 

‐
168.899,80 

‐
168.899,80 

‐
168.899,80  11.193.641,79 

Cash flow economic neactualizat  542.248,91  542.248,91  542.248,91  11.904.790,50 
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Factor de actualizare  0,58  0,56  0,53  0,51 

Cash flow economic actualizat  317.041,71  301.944,48  287.566,17  6.012.728,17 

 
 
5.6.4.7. Rezultatele analizei economice:   

VANE/c	 5.942.625,08 

IRRE/c	 8,333% 

rB	/C	 1,22	
	
	
	
Concluzie:	

 VANE/C	este	pozitiv	si	RIRE/C	este	mai	mare	de	5%	:	rezulta	
in	 mod	 clar	 ca	 proiectul	 este	 necesar	 si	 dorit,	 si	 necesita	
finantare	prin	fonduri	publice	

 
 

5.6.5. Analiza de senzitivitate 
O imagine completa asupra proiectului de investitii vizat este data de analiza 
riscurilor pe care le implica realizarea lui si a sensibilitatii indicatorilor financiari si 
economici la diferite fluctuatii/variabile critice care pot influenta proiectul. 
 
5.6.5.1. Identificarea variabielor critice  
Scopul analizei senzitivitatii este de a selecta «variabilele critice» ai parametrii  
modelului, care este acela ale carui variatii, pozitive sau negative, comparate cu 
valoarea utilizata ca cea mai buna estimare in cazul de baza, au cel mai mare efect 
asupra ratei interne a rentabilitatii sau asupra valorii actuale nete. Criteriile care vor 
fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice difera in functie de proiectul specific 
si trebuie sa fie corect evaluate caz cu caz. Drept criteriu general recomandam sa se 
ia in consideratie acei parametri pentru care o variatie (pozitiva sau negativa) de 1 
%  provoaca cresterea cu 1% a ratei interne a rentabilitatii sau cu 5 % a valorii 
actuale nete. 
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Din	 analiza	 detaliata	 a	 diversilor	 factori	 care	 pot	 influenta	 investitia,	
enumeram:	
- dinamica preturilor - Rata inflatiei, rata de crestere a salariilor reale, preturile 
energiei, schimbarile de preturi ale bunurilor si serviciilor. 
- date referitoare la cerere – volumul traficului 
- costurile investitiei – modificarea costurilor investitiei ca urmare a modificarii 
generale a situatiei in domeniul constructiilor 
In	functie	de	factorii	de	mai	sus,	s‐au	identificat	urmatoarele	2	scenarii:	

 cresterea costului investitional cu 10% 
 cresterea costurilor de operare (materiale intretinere, mentenanta) cu 10 

% 
5.6.5.2. Rezultatele analizei de senzitivitate 
In urma analizei implicatiilor scenariilor s-a tras urmatoare concluzie: 
Indicator	 Scenariu:	cresterea	

costurilor	de	operare	
(materiale	intretinere,	
mentenanta)	cu	10	%	

	

Scenariu:	cresterea	
costului	investitional	cu	

10%	

VNAF Ramane negativa Ramane negativa 
VNAE Ramane pozitiva Ramane pozitiva 
RIRF Ramane mai mic de 4% Ramane mai mic de 4% 
RIRE Ramane mai mare decat 

5% 
Ramane mai mare decat 5 
% 

B/C calculat economic Ramane supraunitar Ramane supraunitar 
 

5.6.7. Analiza de risc  
Procesul	de	management	a	riscului	comporta	sase	etape	principale:		
    1. Conceperea unui plan de management a riscurilor; 
    2. Identificarea riscurilor; 
    3. Analiza calitativa a riscurilor; 
    4. Analiza cantitativa a riscurilor; 
    5. Elaborarea unui plan de raspuns la riscuri; 
    6. Monitorizarea riscurilor cunoscute si cercetarea posibilitatiii de aparitie a unor 
noi riscuri.  
  
Conceperea	unui	plan	de	management	a	riscurilor	
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Conform ultimelor concepte in domeniu, riscul este considerat un eveniment incert 
care poate   
avea un impact negativ sau pozitiv asupra obiectivelor proiectului.  
 
Riscul	este	caracterizat	de	urmatoarele	caracteristici:		
*Probabilitate de aparitie 
*Impactul produs(consecinta aparitiei riscului) :  
     •Impact negativ; 
     •Impact pozitiv; 
*Moment de aparitie, frecventa si iminenta de aparitie.  
 
Elementele	esentiale	avute	in	vedere	in	elaborarea	unui	plan	de	management	
al	riscurilor	sunt:		
*Dezvoltarea unui plan de management realizat impreuna cu persoanele interesate 
de proiect 
(stakeholder) sau care ar putea fi afectate de implementarea investitiei; 
*Dezvoltarea unor elemente de cost al riscului; 
*Categorii de risc, nivelele si probabilitati, impacturi estimate(avantajul acestei 
investigatii reprezinta folosirea modelelor de buna practica dezvoltate in domeniu) .  
 
Identificarea	riscurilor	
Principalele metode de identificare a riscurilor sunt:  
*Brainstorming; 
*Tehnica Delphi; 
*Interviu; 
*Identificarea cauzelor sursa; 
*Analiza SWOT 
 
Riscurilor proiectului au fost identificate folosind analiza cauzelor sursa (raute 
cause identification) .  Astfel pornind de la matrice cadru logica care reprezinta 
oglibda proiectului au fost identificate potentiale riscuri ale proiectului pe diferite 
nivele:  

 
 
 

Pre‐conditia	 necesara	 inainte	 de	 inceperea	 proiectului	 este	 obtinerea	
finantarii.		Aceasta	presupune:		
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*obtinerea aprobarii documentatiie de catre Solicitant si Ministerul de resort; 
*semnarea contractului de finantare  .  
In cazul in care contractul de finantare nu va fi semnat din diverse motive, proiectul 
nu poate fi implementat.  Solicitantul va lua masurile necesare pentru a indeplini 
toate cerintele in faza de contractare.  
 
Avand in vedere anvergura proiectului de investitii,  sustinerea financiara din partea 
Uniunii Europene este imperativ necesara,  deoarece finantarea din surse proprii ar 
face imposibila realizarea obiectivelor propuse.  
	
	
Nivelul	3	
Riscurile care pot sa apara la implementarea activitatilor planificate sunt:  
 Conditii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrarilor de constructii; 
 Nerespectarea termenelor de plata conform calendarului prevazut; 
 Neincadrarea efectuarii lucrarilor de catre constructor in graficul de timp 

aprobat si in cuantumul financiar stipulat in contractul de lucrari; 
 Intarzieri in procedurile de achizitii a contractelor de furnizare, servcii sau 

lucrari; 
 
Riscul de intarziere a lucrarilor ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile 
este un risc comun tuturor proiectelor de investitie.  Schimbarile climatice din 
ultimii ani a condus la o dificultate a constructorilor in aprecierea unui grafic de 
lucru realist.  
 
Sistemul biocratic prezent si caracterul schimbator al legislatiei privind achizitiile 
publice au determinat, in practica, grave decalaje intre momentul planificat al platii 
si cel al platii efective.  Avand in vedere, ca noile proceduri de plati prevad sistemul 
de decontare, se apreciaza ca potentiale deviatii de la calendarul de plati poate 
afecta grav solvabilitatea beneficiarului.  
 
Practica implementarii proiectelor de investitii in infrastructura cu finantare 
europeana a demonstrat ca motivul principal al intarzierii receptiei lucrarilor de 
investitie se datoreaza unei proaste corelatii  intre conditiile financiare si de timp 
stipulate in documentele de licitatie si posibilitatile reale ale antreprenorilor.  
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Riscul de nerespectare a graficului de organizare a procedurilor de achzitii poate 
apare ca urmare a influentei unor factori externi care sa produca decalaje fata de 
termenele stabilite initial. Aceste conditii externe,  necontrolabile prin proiect, pot 
fi determinate, de exemplu, de lipsa de interes a furnizorilor specializati pentru 
tipul de actiuni ce vor fi licitate, refuzul acestora de a accepta conditiile financiare 
impuse de procedurile de licitatie sau neconformitatea ofertelor depuse, aspecte 
care pot conduce la reluarea unor licitatii si depasirea perioadei de contractare 
estimate.  
 
 
 
Nivelul	2	
Atingeea obiectivelor specifice ale proiectului poate fi afectata de urmatoarele 
riscuri:  
 Impact redus al strategiei de promovare in randul grupului tinta (populatie si 

agenti economici-utilizatori ai vehiculelor) ; 
 Neutilizarea variantei ocolitaore in conditiile de trafic preconizate.  
Pentru ca investitia sa atinga indicatorii economici-financiari ai proiectului se va 
implementa un plan de marketing, al carui obiectiv va fi promovarea 
(constientizarea) in randul grupului tinta a facilitatilor/avantajelor aduse de 
realizarea investitiei. De indeplinirea acestui obiectiv depinde intr-o mare masura 
calitatea si coerenta planului de marketing.  
	
Nivelul	1	
Riscurile abordate la acest nivel sunt:  
*Posibile neconcordante intre strategiile locale si cele nationale de dezvoltare a 
transportului; 
*Mediu legislativ incert datorita dorintei de armonizare a legislatiei romanesti la 
cea europeana.  
Posibile neconcordante intre politicile locale si cele regionale in domeniul 
transporturilor,  reprezinta un risc ce poate periclita atingerea obiectivului general. 
In acest sens va trebui sa existe o comunicare eficienta si permanenta intre 
partenerii localui si factorii de decizie de la nivel central.  
 
Din practica proiectelor finantate de Uniunea Europeana s-a observat ca 
modificarile legislative dese si bruste pot afecta negativ succesul proiectelor.  
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Analiza	calitativa	a	riscurilor	
Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru 
controlul si finantarea riscurilor.  Estimarea riscurilor presupune conceperea unor 
metode de masurare a importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru 
riscurile identificate.  

   Elaborarea unui plan de raspuns la riscuri 
 
Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in 
urmatoarele categorii:  
•Evitarea	riscului –implica schimbari ale planului de management cu scopul de a 
elimina aparitia riscului; 
•Transferul	 riscului –impartirea impactului negatic al riscului cu o terta 
parte(contracte de asigurare, garantii) ; 
•Reducerea	riscului-tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al 
riscului; 
•Planuri de contingenta-planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul 
aparitiei riscului.  
   
Planul de raspuns la riscuri se face pentru acele riscuri cu un grad mai mare de 
aparitie:  

Matricea	management	al	riscurilor	
Nr	
crt.		

Risc	 Tehnicide	control	 Masuri	de	management	al	
riscurilor	

	
1 Conditii meteorologice 

nefavorabile pentru 
realizarea lucrarilor de 

constructii 

Reducerea riscului In vederea reducerii impactului 
asupra implementarii cu succes a 
investitiei, se recomanda o 
planificare riguroasa a activitatilor 
proiectului si luarea in calcul a unor 
marje de timp.  
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2 Impact redus al strategiei 
de promovare a 

proiectului 
(accesul la zone potentiale

de dezvoltare)  

Evitarea riscului Pentru prevenirea aparitiei acestui 
risc se va recurge la conceperea si 
implementare unei strategii de 
promovare realiste. De asemenea, 
se vor stabili masuri coerente de 
stimulare a interesului grupului 
tinta(agenti economici care pot 
investi in zona deservita)  
 

3 Intarzieri in procedurile 
de achizitii a contractelor 

de furnizare servicii, 
bunuri sau lucrari 

Evitarea riscului Presedintele Unitatii de 
Implementare a Proiectului (UIP)  
va avea ca responsabilitate 
monitorizarea si controlul 
riscurilor, astfel incat activitatile din 
cadrul proiectului sa fie adaptate 
imediat ce intervin schimbari in 
circumstante sau se produce un risc. 
Pentru a evita intarzierile in 
organizarea procedurilor de 
achizitii, graficul de realizare a 
acestora va fi atenta monitorizat, 
vor fi identificati din timp posibil 
furnizori si se va incerca o 
comunicare cat mai transparenta cu 
acestia.  
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4 Neincadrarea efectuarii 
lucrarilor de catre 

constructor in graficul de 
timp aprobat si in 

cuantumul financiar 
stipulat in contractul de 

lucrari 

Evitarea riscului Pentru ca acest risc sa poate fi 
prevenit este necesar ca din etapa 
de elaborarea a documentatiei de 
finantare graficul Gantt al 
proiectului si bugetul estimat de 
costuri sa fie elaborat realist si pe 
baza unor input-uri certe. In acest 
sens,  introducerea rezervelor 
financiare si de timp este o masura 
preventiva.  
 
In conditiile in care prevenirea 
acestui risc nu constituie o masura 
oportuna si realista,  in contractul 
incheiat cu constructorul trebuie 
stipulate clauze de penalitate si 
denuntare unilaterala.  
 

5 Subutilizarea variantei 
ocolitoare modernizate 

Reducerea riscului Pentru a diminua probabilitatea de 
aparitie a acestui risc, este necesara 
incadrarea investitiei actuale intr-
un plan simplu si complex de 
dezvoltare a zonei si a municipiului. 
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6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere 
tehnic, economic financiar, al sustenabilității și riscurilor 

 

Analiza	optiunilor	si	a	fezabilitatii		
	

Variantele car pot fi luate in considerare sunt urmatoarele: 
1. Optiunea	zero – fara a realiza nici o investitie, lasand situatia asa cum 

este in momentul de fata	
	

2. Optiunea	maxima –  realizarea investitiei recomandate de proiectant la 
faza DALI	
	

3. Optiunea	 medie – executarea de reparatii sumare ale infrastructurii 
existente 

 
Analiza	optiunii	zero	–	a	nu	se	face	nici	o	investitie,	situatia	ramand	asa	cum	
este	in	prezent.	

	
Nerealizarea nici unei investitii are urmatoarele dezavantaje	majore: 
 Pierderea/imposibilitatea folosirii în viitor a infrastructurii existente, 

deoarece o data cu trecerea timpului starea acestia se agraveaza si nu va mai 
putea fi folosita 

 Nu se ofera servicii pentru petrecerea timpului liber pentru populatia din 
zona 

 Nu se ofera servicii noi 
 Nu creaza infrastructura pentru desfasurarea unor evenimente moderne si 

expozitii 
 Imposibilitatea dezvoltarii si modernizarii sistemului de servicii publice 
 Pastrarea disparitatilor dintre infrastructura sociala/culturala a Romaniei  si 

cea din UE. 
 Promovarea unei imagini negative a populatiei din zona 
 Reducerea/încetarea ritmului dezvoltarii economice/sociale/culturale a 

zonei deservite 
 

Avantajele	minore	ale	variantei	zero: 
 Nu necesita investitie, situatia ar ramane aceeasi. 
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Analiza	implicatiilor	financiare	ale	variantei	zero: 
Nivel investional: 0 ron 
Valoarea lucrarilor C+M = 0 ron 
	
Analiza	optiunii	maxime	–	realizarea	investitiei	recomandate	de	proiectant	
Aceasta optiune presupune implementarea solutiei propuse de catre proiectant la 
faza DALI -  respectand cerintele si normele tehnice si de siguranta din domeniu. 
 Elimina riscul  nefolosirii în viitor a infrastructurii existente, deoarece o data 

cu trecerea timpului starea acestia se agraveaza si nu va mai putea fi folosita 
 Se ofera servicii pentru petrecerea timpului liber pentru populatia din zona 
 Se ofera servicii noi culturale 
 Se creaza infrastructura pentru desfasurarea unor evenimente moderne si 

expozitii 
 Contribuie la dezvoltarea si modernizarea sistemului de servicii publice 
 Reducerea disparitatilor dintre infrastructura sociala a Romaniei  si cea din 

UE. 
 Promovarea unei imagini pozitive a populatiei din zona 
 Cresterea ritmului dezvoltarii economice/sociale/culturale a zonei deservite 
 Contibuie la cresterea nivelului de educare atat a copiilor cat si a adultilor din 

zona 
 Contribuie la dezvoltarea turismului zonal prin includerea edificiului într-un 

circuit turistic national. 
 

Dezavantaje	minore	ale	variantei	maxime: 
 cost ridicat investitional 
 Se executa in 20 luni, o periada de timp de 6 ori mai mare decat durata de 

aplicarea a Variantei Medii 
	
Analiza	optiunii	medii:	 presupune	executia	de reparatii	pe	structura	existenta, 
fara a modifica alcatuirea constructiva existenta, avand drept scop strict numai 
conservarea sit-ului 
 
Avantajele	minore	ale	variantei	medii:		

 nivel mult mai mic al investitiei decat cel al variantei maxime 
 termen de realizare 5 luni calendaristice 
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Dezavantajele	majore	ale	variantei	medii:	
 
 Elimina partial riscul  nefolosirii în viitor a infrastructurii existente, deoarece 

o data cu trecerea timpului starea acestia se agraveaza si nu va mai putea fi 
folosita 

 Se ofera servicii restranse pentru petrecerea timpului liber pentru populatia 
din zona 

 Nu se ofera noi servicii de genul expozitiilor si evenimentelor moderne 
 Contribuie în masura mica la dezvoltarea si modernizarea sistemului de 

servicii publice 
 Pastrarea disparitatilor dintre infrastructura sociala a Romaniei  si cea din 

UE. 
 Promovarea unei imagini negative a populatiei din zona 
 Reducerea/încetarea ritmului dezvoltarii economice/sociale/culturale a 

zonei deservite 

6.2. Selectarea  și  justificarea  scenariului/opțiunii  optim(e) 

recomandat(e) 

 	
In	cele	ce	urmeaza	se	va	realiza	o	analiza	a	avantajelor	prin	intermediul	careia	
se	vor	lua	in	calcul	parametrii	urmariti	in	cele	3	variante	generate	anterior:	

Varianta Varianta zero Varianta medie Varianta maxima 
Paramentru 

analizat 
 Soci

al 
Tehni

c 
Econom

ic 
Soci

al 
Tehni

c 
Econom

ic 
Soci

al 
Tehni

c 
Econom

ic 
investitie financiara     5     1      0 
siguranta in 
exploatare 

0 0   1 2   5 5    

Pierderea/imposibilit
atea folosirii în viitor 
a infrastructurii 
existente, deoarece 
o data cu trecerea 
timpului starea 
acestia se agraveaza 
si nu va mai putea fi 
folosita 

0 0 0 1 1 1 4 4  4 

evolutia economica a 
zonei 

0   0 1   1 3    3 
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disparitati cu alte 
zone ale tarii 

0 0   1 1   3 3    

disparitati cu alte tari 
UE 

0 0     1     3    

promovarea zonei si 
influenta economica 

0 0 0 1 1 1 3 3  2 

se ofera servicii 
pentru petrecerea 
timpului liber pentru 
populatia din zona 

0 0   1 1   4 4    

creaza infrastructura 
pentru desfasurarea 
unor evenimente 
moderne si expozitii 

0 0 0   1     3    

termenul de realizare 0 0 0 3 3 2 1 1  1 
dezvoltarea si 
modernizarea 
sistemului de servicii 
publice 
social/culturale 

0 0 0 1 1 1 2 2  2 

TOTAL 0 0 5 10 12 9 25 28 14
TOTAL OPTIUNE 5 32 65 

Punctajul s-a acordat de la 0 (minim) la 5 (maxim) 

Nota: modul de stabilire a punctajelor acordate a fost stabilit pe baza intrepretarilor proprii a elaboratorului si a aplicarii 
rationamentului profesional, tinand cont de analiza datelor tehnice din studiile tehnice ale proiectantului. Atat in teorie cat 
si in practica nu exista  un algoritm specific al analizei multicriteriale cu criterii sau modalitati impuse de interpretare, 
aceasta fiind diferita de la investitie la investitiei in functie de tipul acesteia, iar rezultatele analizate prin prisma aplicarii 
rationamentului profesional.  

	

Grafic–	analiza	comparativa	a	optiunilor	avute	in	vedere	

Varianta zero
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Concluzie:	Asa cum reiese si din analiza optinilor rezulta in mod clar ca optiunea 
care se preteaza a fi luat ain considerare este optiunea B – optiunea de a face 
maximul, adica	scenariul	recomandat	de	proiectant.	

 

 

6.3. Principalii indicatori tehnico‐economici aferenți investiției 

6.3.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, 

exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții montaj 

(C+M), în conformitate cu devizul general 
	

Denumirea capitolelor de cheltuieli 
Valori fara TVA 

TVA 
Valoare cu TVA 

19,00% 

Lei Lei Lei 

TOTAL	valoare		 9,563,599.93 1,798,941.66	 11,362,541.59
din	care	C+M	(1.2	+	1.3	+	1.4	+	2	+	
4.1	+	4.2	+	5.1.1)	

7,212,240.37	 1,370,325.67	 8,582,566.04

	
6.3.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente 

fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții 

– și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și 

reglementările tehnice în vigoare  
 
 Indicatori	calitativi	
- un ansamblu monument istoric restaurat si refunctionalizat 
- eliminarea riscului inutilizarii în viitor a infrastructurii existente, deoarece o data 
cu trecerea timpului starea acestia se agraveaza si nu va mai putea fi folosita 
- se ofera servicii pentru petrecerea timpului liber pentru populatia din zona 
- se ofera servicii noi culturale 
- se creaza infrastructura pentru desfasurarea unor evenimente moderne si 
expozitii 
- contribuie la dezvoltarea si modernizarea sistemului de servicii publice 
- reducerea disparitatilor dintre infrastructura sociala a Romaniei  si cea din UE. 
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- promovarea unei imagini pozitive a populatiei din zona 
- cresterea ritmului dezvoltarii economice/sociale/culturale a zonei deservite 
- contibuie la cresterea nivelului de educare atat a copiilor cat si a adultilor din zona 
- contribuie la dezvoltarea turismului zonal prin includerea edificiului într-un circuit 
turistic national 
- 50 locuri de munca create pe durata executiei lucrarilor 

 

6.3.3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, 

stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții 
Vezi Analiza cost-beneficiu pentru situl arheologic Sarmizegetusa Regia. 

	
VANF/c	 ‐6.561.316,29	

RIRF/C	 ‐5,262%	

VANF/k	 ‐3.791.972,42	

RIRF/k	 ‐3,547%	

VANE/c	 5.942.625,08	

IRRE/c	 8,333%	

rB	/C	 1,22	
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' Raport de cercetare arheologicl preventivl

Anul cercetlrii

2018

Nr./data autoriza{ie

r9r 104.0s.2018

Denumire qantier arheologic

Grddigtea de Munte - Sarmizegetusa Regia

Perioada de desfiqurare

2l mai- 12 iunie

Situri/Locafii

Grddigtea de Munte - Sarmizegetusa Regia

Proprietar: Statul Romdn

Ridicare topografica: da

Colectiv

Gelu A. Florea (responsabil

Cristina Bod6

Cdtdlin Cristescu

Rdzvan Adrian Mateescu

Luca Paul Pupezd

Finanfatori

Consiliul Judetean Hunedoara

Sipituri efectuati da

Suprafafi cercetati - 50 mP

Suprafa{i afectati - 50 mP

Scurti descriere a situafiei arheologice

in cadrul activitaf lor aferente realizdrii DALI pentru monumentul

de Munte sunt previzute studii arhitecturale' arheologice

documentafiei. in acest sens au fost stabilite puncte unde

Sarmizegetusa Regia -
qi geotehnice necesare

specialigtii Institutului



National de patrimoniu au solicitat cercetare arheologicd pentru a obline date suplimentare cu

privire la starea.de conservare a unor monument e,la caracteristicile lor constructive, la diferitele

amenajdri ale terenului realizate in antichitate sau in perioada contemporand etc. Cercetarea

arheologicd s-a concretizat p11n deschiderea a 12 unitdli de sdpdturd (5 suprafete, 6 sondaje 9i o

sectiune). Ele au fost amplasate in urmdtoarel e zone la porfile de est qi de sud ale fortificaliei, pe

traseul zidului fortifica{iei,labaiaromand qi in zona sacrd, pe terasa aX-a qi pe terasa aXI-a

(altarul de andezit qi templul de pe terasaaX-a) (Pl.D.

I. Fortificafia

Fortifica{ia din piatrd de la Grddiqtea de Munte - Sarmizegetusa Regia are forma unui

neregulat cu o axul maxim de cca. 240 m, o ldlime maximd de cca. 152 m 9i cu o

suprafata totald este de aproximativ 3 ha. Ea cuprinde cinci terase (T I- T V), cu forme qi

dimensiuni diferite.

Zidul este compus din doud paramente din blocuri de calcar, preponderent, intre care se

afld o umpluturd din pdm6nt gi de piatr6. Structura sa nu este uniformd, civariazd, in unele cazuri

substanlial, de la un tronson la altul. Grosimea sa oscileazd intre 3,2 m 9i 4 m, cu precizarea cd

mdsurdtorile corespund,fazei initiale ale cercetdrilor arheologice (in prezent, pe unele segmente,

grosimea este mai mare). in componenJa paramentelor intrd, pe ldngd blocurile de calcar,

numeroase piese arhitectonice provenite de la construcliile din zona sacrd, din andezit sau calcar:

tamburi, pilaqtri, blocuri cu litere grecegti, lespezi gi elemente de canal. in umpluturd au fost

descoperite de-a lungul timpului artefacte de o mare diversitate: materiale de construclie

(cdrdmizi, {igle), fragmente ceramice, atAt de factur[ dacic6, cdt 9i roman6, arme qi unelte din

fier, recipiente din sticld qi bronz, sfrrdmdturi de elemente arhitectonice etc. Este de amintit aici

qi descoperirea, ca parte a paramentelor sau a umpluturii, a numeroase piese arhitectonice cu

inscripfii care atestd prezen\atrupelor romane la Grddiqtea de Munte - Sarmizegetusa Regia.

Zidul s-a pdstrat, in general, pe indllimea a doud - patru asize. ,,Baza" paramentelor nu

este identicd pe tot traseul zidului, ci prezintd diferenle substantiale pentru o serie de segmente.

Astfel, in unele cazrri, s-a constat cd blocurile sunt aqezate pe un pat de bucdli de micaqist

amenajat direct pe stAnc6, in alte situafii s-a observat cd zidul este deasupra unui strat consistent

de pdmant lutos, cu sau fEr6 patul amintit din bucdti de stancd locald.

Pentru unele tronsoane de zid se menfioneazd in documentatia arheologicd cd

paramentele sunt dublate (ambele paramente sau doar unul au in interior incd un qir din blocuri



de calcar sau de piese arhitectonice reutilizate).

Linia actual6 a zidului este intreruptd in trei locuri, unde in antichitate existau, foarte

probabil porfi. Ele sunt numite astdzi porfile de vest, de sud qi de vest, oglindind schitele

topografice din secolul al XIX-lea.

Tehnica atipicd de realizare qi diferentele mentionate succint anterior au fost puse pe

seama unei multitudini de factori: configuralia terenului, cu schimbdri brugte de nivel, existenta

unei fortifica{ii dacice anterioare, cu o suprafa{d mai restrdnsd, al cdrei traseu a condilionat, in

parte, refacerile succesive intr-un timp scurt $.a.m.d. (a se vedea bibliografiaataqatd acestui

raport).

Dincolo de variile ipoteze cu privire la fortificalia vizibild in prezent, este cert cd ea a fost

realizatdla inceputul secolului al Il-lea p. Chr., in contextul rdzboaielor dintre Decebal 9i Traian'

Totodatd, este de menlionat cd zidurile au fost supuse in perioadele modernd qi

contemporand mai multor interventii, de la cdutdrile de comori de la inceputul secolului al XIX-

lea, pAnd la lucrdrile de consolidare qi refacere din vremurile recente.

Baia romani

Constructia cunoscutd in literatura de specialitate sub denumirea de ,,baia roman[" a fost

identificat[ qi cercetatd incd de la inceputul secolului al XIX-lea, in contextul primelor sdpdturi

oficiale desftqurate de la Gr[diqtea de Munte. Ulterior, constructia a fost vizatd' de diverse

s6p6turi ale anticarilor vremii qi ale cdutdtorilor de comori. in anul 1950, sunt efectuate aici

cercetdri arheologice sistematice care au adus date suplimentare despre ,,baia romand": un

edificiu cu ziduri din piatrd (blocuri de calcar de mici dimensiuni, dar qi buc6{i de micaqist,

legate cu mortar), pe unele segmente pdstrat pe o indltime de cca. 1 m, compus din mai multe

inc6peri, una dintre ele cu plan circular. Numeroase elemente arhitectonice din cuprinsul sdu, fie

din calcar, fie din andezit provin de la constructiile din zona sacr6.

Zona sacri (altarul qi templul de pe terasa a X-a)

Cercetdrile arheologice au scos la lumind edificii monumentale cu destina{ie religioasd:

templele cu plan rotund gi rectangular, altarul de andezit, instalalii de distribuire apei, drum de

procesiune.

Altarul are o formd circulard (diametrul este de 6,98 m) qi este compus dintr-o bazd din



blocuri de calcar peste care au fost amplasate piese din andezit un disc central de la care porneau

l0 dale (doar cinci dintre ele s-au pdstrat aproape intregi, celelalte in stare fragmentard). Dalele

aveau decupaje dreptunghiulare in care erau fixate elemente de marmurd in forma literei ,,T"' in

partea esticd a fost aflat un bloc din calcar special prelucrat inc6t sd asigure scurgerea lichidelor

de pe suprafala altarului in canalul care traverseazd terasa a XI-a. De la altar porneqte un

aliniament din 16 blocuri de calcar, orientat pe directia nord-sud.

in anul 1958 el a fost doar reperat, in anii urmdtori fiind intreprinse sdpdturi pentru

dezvelirea sa complet6. Aspectul pe care il are in prezent altarul poartd urmele lucrdrilor de

conservare-restaurare din 1980, cdnd pdrfile lipsd ale dalelor au fost completate cu similipiatrS.

Templul de pe terasa a X-a

potrivit datelor arheologice, templul de pe terasaaX-aa avut doudfaze principale. Prima

este relevatd in primul rdnd prin elementele de calcar pdstrate pe laturile de vest 9i de nord

(pilaqtri aqezalipeste lespezi dreptunghiulare). Ulterior, cel mai probabil la sfdrgitul secolului I p.

Chr., aici a inceput ridicarea unui templu cu plinte qi coloane din andezit . In situ au fost aflate 31

de plinte, dispuse pe patru qiruri, cdrora li se adaugd alte doud plinte izolate, identificate pe

latura esticd a terasei (cu privire la ipotezele emise de-a lungul timpului cu privire la planul sdu, a

se vedea bibliografia anexatd).

Cercetarea arheologic6 a terasei a X-a a inceput in anul 1950 gi a continuat vreme de mai

multe campanii p6nd in perioada recentd. Pe ldngd templu au fost investigate zidurile de sustinere

a terasei a X, respectiv cel de pe latura sa vesticd care sustine terasa a IX-a, construcliile din

marginea nordicd, vestigiile unor canale de scurgere a apei etc'

in cursul lucrdrilor de restaurare - conservare din 1980, aspectul terasei qi al templului a

fost schimbat substan{ial (suprafala terasei a fost mult redus6, unele plinte au fost relocate).

Rezultate

Cercetarea arheologicd a vizat traseul fortificatiei,

din zona sacrd. in rdndurile urmdtoare vor fi prezentate

arheologic.

baia romand gi doud dintre edificiile

principalele rezultate ale demersului



Unul dintre obiective a constat in verificarea spaliului poriilor de sud qi de est (poarta de

vest reprezenta.un alt obiectiv, dar din cauza conditiilor din teren nu a fost investigatd). Dupd

cum s-a notat in literatura de specialitate, dacd pozilia celor trei porfi vizibile astdzi pe teren este

certd, dimensiunile (deschiderile) lor sunt stabilite conveniional prin constatarea, indeosebi, a

intreruperii liniei zidurilor gi a identificdrii unor structuri (cdi de acces) in zonele respective.

Poarta de Est

Aici a fost deschisd o suprafatd de 3 m x 3 m (SP II I 2018), la 2,5 m distanld fa16 de

zidul nordic al porfii gi la 3 m de secfiunea SII l2}lI.Eaa fost amplasat6in aqa fel incdt sd

intersecteze pa4ial traseul prezumtiv al drumului pavat care lega fortificatia de zona sacrd,

raportul dintre calea de acces qi zid putdnd oferi informalii cu privire la caracteristicile porfii'

primele interven{ii in aria aferentd portii de est dateazdincd din secolul al XIX-lea, dupd

care, odatd cu inceperea cercetirilor arheologice sistematice, aici au fost efectuate sdpdturi qi

interven{ii multiple (ultima dintre ele, de anvergurd, s-a inregistrat in anul 1980 cdnd s-a optat

pentru aceste dimensiuni ale porfii qi c6nd a fost nivelat terenul prin astuparea unei gropi de mari

proporfii, prezent1' incd din secolul anterior.

inc6 de la indepdrtarea stratului vegetal au inceput si fie vizibile urmele intervenJiilor

multiple, iar la cca. 0,8 m addncime au fost observate patru sdpdturi anterioare (Pl. il). intre

aceastd cotd qi adancimea de 2,2 fii, Pe apfoape intreaga suprafatd au apdrut piese de calcar

(blocuri, inclusiv cu babe, fragmente de lespezi, unele dintre ele cu urme de ardere), de micaqist /

gneiss, de andezit, toate in pozilie secundard. Situalia este, cu predilecJie, rezultatul niveldrii

mentionate.

in collul sud-vestic al suprafe{ei s-a frcut o descoperire importantd in contextul de fata.

Astfel, la 2,2 m ad6ncime fatd de nivelul actual de cdlcare a apdrut un strat de pdmdnt lutos'

compact, similar celui folosit ca substruclie pentru dalele de calcar ale drumului (P1. ilI)' De

altfel, in documentalia arheologicd anterioard se specificd,cala poarta de est, urmele drumului

pavat au fost reperate la peste 2 m addncime fatd de nivelul primei asize ale zidului actual.

Observatia dobdndeqte o mai mare valoare dacd este corelatd cu altd informatie, anume cd in

sectiunea sII / 2011, situata la 3 m distanfd fat6 de suprafata recentd a fost gdsit un segment al

cdii de acces ale cdrei dale din partea de est sunt la addncimea de 0,9 - 1 m. Din suprapunerea

datelor reiese o diferenl6 de nivel intre dalele reperate in situ pe terasa a IV-a qi stratul de pdmdnt

lutos mentionat de cca. 1,2 m, ceea ce ne duce spre ipoteza cd in antichitate drumul avea aici



trepte mai inalte decdt cele constate pentru restul traseului sdu. Nu in ultimul rdnd este de

subliniat cd drumul pavat cu dale de calcar nu mai era funcfional in faza in care este ridicatd

fortificafia viztbillt azi, ceeace nu exclude existenJa unei cdi de acces care ufina' in mare, traseul

sdu.

Poarta de Sud

in prima campanie condusd de C. Daicoviciu, arheologul clujean mentiona ca probabil[

existen{a acestei po4i, argumentele principale fiind acelea invocate gi pentru poarta occidentala,

respectiv oriental6: intreruperea liniei zidului gi existenta unui drum care ajungea pdn6 in faJa

porlii (totodati, era gi o reflectare a publica{iilor din veacul al XIX-lea, care indicau aici o

poart6). in urma cercetarilor arheologice intreprinse de I. Glodariu, aga zisul - drum s-a dovedit a

fi un element de fortificare construit la inceputul secolului al Il-lea p. Chr., astfel cd nu mai poate

fi folosit pentru confirmarea porfii. Pe de altdparte, in campaniile recente, a fost identificat un

qanf de apdrare la o distantd de cca. 40 m de poartd, ceea ce ar fi un reper cu privire la existenla

unei porfi in aceastd zon6, dar nu neapdrat a fortifica]iei de piatrS.

Forma gi dimensiunile actuale ale porlii de sud au fost stabilite tot in anul 1980. Atunci

au fost inchise capetele de zid, a fost amenajat un drenaj care trece aproximativ prin mijlocul

portii qi a fost reamenajat terenul.

in cursul demersului arheologic recent au fost deschise doud suprafe{e, denumite

convenJional SP I qi SP IV 12018, qi doud casete, notate C V 9i C VI.

Suprafata SP I a avut forma unui pdtrat cu latura de 3 m, fiind amplasatd paralel 9i la 1,5

m distant[ fatd de capdtul nordic al porfii. Dupd indepdrtarea stratului vegetal au apdrut urmele

interventiilor anterioare, anume nivelarea gi supraindllarea terenului din 1980, qi ale vechilor

s[pdturi. Chiar gi in astfel de condilii, o serie de observatii au potentialul de a oferi informalii

despre configuratia zidului gi a porfii. Astfel, pe toatd suprafala au apdrut numeroase piese de

calcar,blocuri intregi sau sparte, bucd1i de rocd locald. Se adaugd descoperirea a cinci fragmente

de la un tambur de andezit, doud dintre ele dispuse in collul nordic al suprafetei, celelalte in

jumdtatea sudicd (Pl. IV). Toate erau in pozilie secundarf,, dar aglomerdrile, relativ compacte, de

elemente de calcar, andezit qi rocS locald ,,prinse" adesea intr-un strat de pdmdnt lutos amestecat

cu sfrrdmdturd de micaqist se apropie de imaginea unor segmente de zid. Nu este o intAmplare cd

resturile tamburului de andezit au apdrut aici, fiind cunoscut cd paramentul exterior al zidului

dintre poarta de est qi de sud includea astfel de elemente arhitectonice. De altfel, in zona porfii de



sud sunt menJionaJi tamburi incd din secolul al XIX-lea, iar D. M. Teodorescu amintea o poartd

monumental6 unde ,,se vdd fragmente din niqte coloane foarte frumoase, cu ingrijire lucrate din

acelaqi andezit ca qi cheia de boltd a porfii precedente" (in fotografiile de epocd se remarcd

asemenea tamburi pe panta din fala po4ii). Cu alte cuvinte, este plauzibil ca zidul sd fi avut o

lungime mai mare in acest sector decdt aceea vizibilS acum pe teren (fbrd s[ putem spune in

stadiul de fatd cu c6t), fragmentele de andezit gi de calcar aparlin6nd in antichitate unui parament

care a fost demontat in secolul al XIX-lea, cel mai probabil'

A doua suprafatd deschisd aici, SP IV, a avut 3 m lungime qi 2,5 m ldtime, fiind trasatd

paralel cu SP I, cu un martor intre ele de 0,5 m (Pl. IV, b). in perimetrul sdu au fost observate

numeroase buc6ti de calcar qi de micagist, dar qi traseul drenajului realizat in 1980 care a afectat

considerabil zona.

Casetele notate C V (1,5m x 1 m) gi C VI (1,5m x I m) au fost pozitionate la capetele

zidurilor aferente portii de sud, in ambele cazuri constatdndu-se cd blocurile delabazd' nu sunt ln

situ, ci (re)aranjate in cursul lucrdrilor din 1980.

Contrafort

in apropierea collului nord-vestic al fortificaliei a fost reperat un tronson de zid

interpretat drept posibil ,,contrafort". Pe suprafala dintre latura sa nordicd 9i paramentul interior

alfortificalieiafostdeschisaosuprafa{SnotatdSPil/2018,cuolungimede2,2mqiol61ime

de 1,9 m). Ambele paramente se pdstreazd pe indl{imea a doud asize, cu precizarea cd in

jumdtatea nordicd a zidului fortificaliei a fost pus un singur r6nd de blocuri (Pl. V, VD.

Unul dintre rezultatele cercetdrii arheologice a constat in documentarea a doud' faze

constructive principale, una legat[ de un element de fortificare mai vechi, cealaltd de zidul din

blocuri de calcar. Astfel, s-a observat cd stdnca nativd a fost indreptatd sumar' iar la cca. 1,4 m-

1,5 m fa{6 de nivelul actual de cdlcare au fost identificate doud platforme din lut galben- roqiatic

cu multd sfrrdmdturd de micaqist, respectiv din lut vinetiu cu pigmentatie de cSrbune, cu o

treaptd intre ele de cca. 0,45 m. Cel mai probabil este partea (,,bazd') unui element de fortificare

care a fost la un moment dat desfiinlat (in momentul de fat[ dispunem doar de date indirecte cu

privire la datarea acestei etape de fortificare). Ulterior s-a adus o umpluturd consistentd de lut

galben pe care a fost amenajata baza zidului principal gi a contrafortului (cele doud ziduri sunt

contemporane).



Turn

La nord.de poarta de vest, la o distantd de cca. 16 m, a fost identificat un turn, lipit de

paramentul interior al zidului. El a fost descoperit in anul 1952, intr-o stare precard de

conservare, fiind pdstrate doar o parte dintre laturile sale.

pentru a verifica modul de refacere a sa din perioada contemporand 9i pentru observalii

privind configuratia terenului s-a trasat o casetd (C VD cu laturile de 1 m ldlime, respectiv 1,8 m

lungime, amplasat6 intre latura de nord turnului qi zidul fortificaliei. Au fost documentate

intervenJiile repetate, inclusiv din anul 1980, cdnd i s-au dat forma qi dimensiunile vizibile astdzi

(Pl. VII / a).

Baia romand

Suprafala denumitd convenlional SP V a fost trasatd in incdperea mediand de pe latura

estica a b6ii romane. Ea a mdsurat2,J5 m lungime qi 2,5 m ldlime, fiind amplasatd in collul nord

-estic al incdperii.

Imediat sub stratul vegetal, pe latura sudicd gi vesticd a suprafetei a apdrut pavimentul

bine pdstrat, cu o grosime de cca. 8 - 9 cm, in rest fiind complet spart in contextul diferitelor

sdpdturi din secolul al XIX-lea (Pl. VII lb,c).

Pe latura esticd a incdperii se pdstreazd o parte din zidul ftcut din elemente de calcar de

mici dimensiuni (bucdfi de lespezi qi de blocuri)'

Templul de pe terasa a X-a

Pe latura vesticd a terasei a X-a a fost deschisd o sectiune, pozilionatd astfel incdt sd

permitd observarea diferitelor faze ale templului de aici, precum qi a amenaj5rii marginii estice a

terasei a IX-a, in ultima etap[. Secfiunea denumitd conventional SI i 2018 a misurat inilial 6 m

lungime gi 2 m ldtime, fiind extinsd cu incd 1,8 m.

S-a observat cd doar o parte dintre blocurile din structura celor trei ,,centuri" dispuse in

trepte care aveau menirea de a stabilizalatura estici a terasei a IX-a sunt iru slrz, restul fiind

rearanjate sau dislocate. intre ele se aflau bucdfi de micaqist, preponderent, dar 9i spdrturi de

calcar gi de andezit.

in schimb, elementele templului din prima fazd s-au pistrat relativ bine, fiind posibild 9i

documentarea unor detalii constructive. Din structura perimetralS a templului au fost descoperite

doud dale, cu l6timi inegale, peste care erau cdte un st6lp de calcar. Dalele de calcar erau fixate

intr-o mas6 de lut maroniu gi bucdli de micaqist dispuse cu mare atentie (Pl. VIII, IX).



Ultimei faze ii aparfin plinta de andezit gi bucalile mari de micaqist (din compozilia

,,calotelor" pe care erau aqezate plintele, identificate gi in alte puncte ale terasei).

Altar

Pe latura vesticd a qirului de blocuri adosat altarului a fost trasatd caseta C I / 2018, cu o

lungime de 1,7 m gi o l6{ime de 1,5 m (Pl. X, XI). Dupd indep[rtarea stratului vegetal, la cca.

0,14- 0,2 m adflncime s-au conturat qan{ul frcut in jurul altarului in timpul descoperirii, in

prezentfiind umplut cu un amestec de pdm6nt cu aspect lutos, sfrrAmdturd de micaqist, bucdti de

calcar. El a avut o l61ime cuprinsd intre 0,7 -0,9 m, cu men{iunea ci in alte zone din apropierea

altarului dimensiunile sale au fost mai mari.

in partea nordicd a casetei qi sub girul de blocuri amintit s-a constat cd sdplturile qi

interventiile moderno-contemporane au afectat doar parfial amenajdrile antice din proximitatea

altarului, ceea ce a dus la documentarea unor aspecte noi referitoare la modul de construire a

Astfel, s-a observat c6 dupd realizarca altarului, terenul din jurul sbu a fost supraindltat

prin dispunerea urmdtoarelor tipuri de umpluturi: 1. pdm6nt cu sfbr6mdturd de micaqist, cu o

grosime de cca. 0,20 m;2. sfdr6mdturd / pulbere de calcar gi buc6{i de calcar cu o grosime de 3 -
4 cm;3. strat de lut alb-gdlbui, in care erau lentile de sftrAmdtur[ de micaqist; 4. strat de

sfrrdm6turd de micaqist cu o grosime de 0,3 m. Doar srfr ,,raza" altarului s-a pdstrat o masd

compactd de lut maroniu, lipita de blocurile de calcar delabazd.

Potrivit noilor date, nivelul de cdlcare antic se afla la cca. 0,55 m mai jos fald de

suprafala altarului.

Toate lucrdrile au fost realizate manual, iar etapele demersului arheologic au fost

documentate prin fotografii gi desene de specialitate.

Toate artefactele descoperite in cursul lucrdrilor au intrat in patrimoniul Muzeului

Civilizatiei Dacice qi Romane - Deva.

Documenta{ia aferentd cercetdrii arheologice se afl6la responsabilul qtiintific, reprezentat

al Universitdlii Babeq-Bolyai (Cluj -Napoca).

Responsabil qtiintifi c,

Prof. univ. dr. Gelu Florea
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1. DATE GENERALE 

Prezentul studiu geotehnic preliminar constituie obiectul contractului având 

codul 7118/28.2017, încheiat între INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI (I.N.P.), în calitate 

de beneficiar și S.C. SAIDEL Engineering S.R.L. în calitate de geotehnician. Studiul geotehnic 

preliminar este întocmit pentru determinarea condițiilor geotehnice de pe amplasament în vederea 

analizei preliminare a stabilității versanților și consolidarea anumitor obiective ale sitului 

arheologic Sarmizegetusa Regia. 

Studiul cuprinde prezentarea rezultatelor investigațiilor geotehnice realizate pe 

amplasament de către S.C. SAIDEL Engineering S.R.L. și parametrii geotehnici determinați pe 

baza acestora. Amplasamentul sitului arheologic se situează în sat Grădiștea de Munte, comuna 

Orăștioara de Sus, județul Hunedoara.  

 

Figura 1: Vedere de ansamblu și amplasarea forajelor geotehnice 

LEGENDA:

F Foraje geotehnice

PDU 
Sondaje de penetrare

dinamica de tip usor



STUDIU GEOTEHNIC PRELIMINAR 

SITUL ARHEOLOGIC SARMIZEGETUSA REGIA 

sat Grădiștea de Munte, com. Orăștioara de Sus, jud. Hunedoara 
 

Nr. Contract / Contract No. Apr. / App. Cod / Code Corp / Block Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date 

7118/28.11.2017 ALP SARMI SG1 OSP 01 00 08.12.2017 
 

Creat de \ Created by S.C. SAIDEL Engineering S.R.L. \ SENG-SARMI-SG1-OSP-01-r00-08.12.2017-rom.docx 4 / 26 
© Nici o parte din acest document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără acordul scris al S.C. SAIDEL Engineering S.R.L. 

© No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written permission of S.C. SAIDEL Engineering S.R.L. 

 

Amplasamentul este încadrat în lista monumentelor arheologice, fiind cetatea de scaun a 

lui Decebal. Este format din incinte sacre – două sanctuare circulare, cinci sanctuare patrulatere, 

pavajul solar din piatră, ziduri de apărare a teraselor, un turn de veghe, dintr-o cetate cu zid 

înconjurător din piatră, lungime de cca. 600 m și lățime de cca. 3 m, două porți de intrare în 

incinta cetății, din vestigii ale unei băi romane și ale unor construcții romane cu caracter militar, 

un drum pietruit care lega cetatea de sanctuare, precum și o întinsă așezare civilă dacică (locuințe 

și ateliere). 

Pe amplasament s-au realizat patru foraje geotehnice până la adâncimea de maxim 2 m și 

patru încercări de penetrare dinamică de tip ușor. Din foraje au fost prelevate probe de pământ 

tulburate și netulburate, pe care au fost efectuate încercări în laborator. 

În Figura 1, precum și în planul de amplasare al forajelor geotehnice SENG-SARMI-SG1-

PLIG-r00-08.12.2017-rom se prezintă în detaliu încadrarea în zonă a sitului arheologic. 

 Cota terenului amenajat de pe amplasament variază de la aproximativ +989,00 rMN în 

partea sudică a amplasamentului la aproximativ +1018,00 rMN în partea nordică a acestuia. 

Incinta este formată din pante mari de aproximativ 10 – 20 %. 

2. DATE GEOMORFOLOGICE, GEOLOGICE ŞI HIDROGEOLOGICE GENERALE 

Din punct de vedere geomorfologic (Figura 2), amplasamentul este situat în Parcul 

Natural Grădiștea, situat în munții Șureanu, care fac parte din marea unitate a Carpaților 

Meridionali Centrali. Relieful este caracterizat prin prezența versanților foarte repezi și a coamelor 

muntoase și deluroase. Cea mai mare extindere o au suprafețele de înălțime medie, netede, 

acoperite de păduri de conifere și foioase. Toată latura de vest a Munților Șureanu, mai 

fragmentată și mai greu accesibilă, este aproape în întregime împădurită. Această suprafață 

retează cuvertura calcaroasă de vârstă jurasică pe care s-a format un relief carstic variat. 

 

Figura 2: Morfologia amplasamentului analizat 

Din punct de vedere geologic, masivul Șureanu face parte din Munții Sebeșului, care 

formează partea nord – vestică a Carpaților Meridionali. Formațiunile cele mai vechi din Carpații 

Meridionali sunt de vârstă Precambrian Superior – Paleozoic și aparțin celor două unități majore: 

Autohtonul Danubian și Pânza Getică. Structura geologică a masivului Șureanu aparține în 

întregime Pânzei Getice, Domeniul Getic. Aceasta este alcătuită din roci metamorfice de vârstă 

Precambrian superior, care  în partea centrală, nordică și estică a parcului este reprezentată prin 

șisturi cristaline și granitoide la zi, iar partea vestică și sud-vestică prin formațiuni sedimentare 

de vârstă Paleozoic – Mezozoic în primul rând prin calcare și gresii.  

Amplasament 
investigat 
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Figura 3: Geologia amplasamentului investigat 

Din punct de vedere hidrogeologic, în această zonă, rețeaua hidrografică este colectată 

de Râul Grădiștea, denumite din amonte în aval Godeanu, Beriu sau Apa Orașului, și de Râul Strei, 

la obârșie Peros, ambele cu vărsare în Mureș. Afluenții principali ai Grădiștei sunt Anineșul, Valea 

Mică, Valea Rea pe dreapta și văile Gerosu, Pustiosu, Petrosu și Făeragu pe stânga. 

Apele subterane apar atât în zona rocilor metamorfice cât și a celor calcaroase, sub forma 

unor izvoare cu debite importante, în primul caz și sub forma unor cursuri subterane de apă cu 

lungimi de sute și chiar de mii de metri în zona calcarelor. Apele subterane din zonele calcaroase 

pot fi întâlnite și în rețelele de fisuri și goluri carstice. Ele sunt alimentate atât prin infiltrațiile 

rezultate din precipitații, cât și ponoare. În interiorul masivului calcaros, drenajul poate avea zeci 

de km lungime și sute de metri denivelare.   

3. CONDIȚII GEOTEHNICE DE AMPLASAMENT 

3.1. ADÂNCIMEA DE ÎNGHEŢ 

Conform STAS 6054/77 „Teren de fundare – Adâncimi maxime de îngheț – Zonarea 

teritoriului României”, în amplasamentul studiat adâncimea maximă de îngheț este de 80 - 90 cm. 

 

Figura 4: Zonarea teritoriului României – Adâncimi maxime de îngheț conform STAS 6054/77 
 

Amplasament  
investigat 
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3.2. ZONAREA SEISMICĂ 

Conform hărților de zonare seismică (P100-1/2013), amplasamentul este situat într-o zonă 

ce corespunde unei accelerații la nivelul terenului de ag=0,10g, cu o perioadă de colț a spectrului 

seismic de răspuns TC=0,7 s, pentru un interval mediu de recurență de referință al acțiunii 

seismice IMR=225 ani, reprezentând cutremurul care este luat în considerare la Starea Limită 

Ultimă (SLU). Conform normativului P100/1-2013, coeficientul de amplificare dinamică pentru 

intervalul TB-TC este 0=2,5. 

 

Figura 5: Zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului 

pentru proiectare, ag pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR=225 ani 

(P100-1/2013) 
 

 

Figura 6: Zonarea teritoriului României în termeni de perioadă de control (colț), TC a spectrului 

de răspuns (P100-1/2013) 

Amplasament  
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4. CATEGORIA GEOTEHNICĂ A PROIECTULUI ANALIZAT 

Încadrarea proiectului în categoria geotehnică se realizează pe baza unui punctaj, 

recomandat în NP 074-2014, în funcție de următoarele criterii: 

1. condiții de teren de fundare 

Luând în considerare stratificația pusă în evidență de investigațiile geotehnice efectuate, 

orizont necoeziv format din umplutură de nisip grosier cu pietriș, cafeniu, terenul este 

încadrat în clasa „terenuri dificile”. 

6 puncte 

2. apa subterană 

Având în vedere că apa subterană nu a fost interceptată până la adâncimea de investigare, 

amplasamentul poate fi încadrat în clasa „fără epuizmente”. 

1 punct 

3. clasa de importanță a construcției 

Având în vedere încadrarea clădirii pe lista monumentelor arheologice, aceasta intră în 

clasa „importanță deosebită”. 

5 puncte 

4. vecinătățile 

Amplasamentul nu are în imediata vecinătate construcții ale căror fundații pot afecta sau 

pot fi afectate de lucrările de consolidare acolo unde va fi cazul, proiectul poate fi încadrat 

în clasa „fără riscuri”. 

1 punct 

5. risc seismic 

Conform P100/1-2013, amplasamentul se încadrează în zona cu valori de vârf ale 

accelerației terenului pentru proiectare, ag=0,10g. 

1 punct 

În tabelul de mai jos este prezentată sintetic analiza expusă anterior. În baza acesteia, 

amplasamentul analizat este încadrat în clasa de risc geotehnic moderat, care corespunde, 

conform NP 074-2014, categoriei geotehnice 2.  

Tabel 1. Categoria geotehnică 

Factor de risc Clasa de risc Punctaj conform NP 074 

Condiții de teren Terenuri medii 6 

Apa subterană Fără epuizmente 1 

Importanța construcției Deosebită 5 

Vecinătăți Fără riscuri 1 

Risc seismic ag≤0,15g 1 

Riscul geotehnic Moderat 14 

Categoria geotehnică 2  

5. INVESTIGAȚIILE GEOTEHNICE REALIZATE PENTRU ÎNTOCMIREA PREZENTULUI 

STUDIU GEOTEHNIC PRELIMINAR 

5.1. INVESTIGAȚIILE GEOTEHNICE DE TEREN 

5.1.1. Forajele geotehnice 

În cadrul limitelor amplasamentului, pentru prezentul studiu geotehnic s-au realizat patru 

foraje geotehnice în sistem rotativ uscat, folosind o instalație de tip Ackermann. Coordonatele, 

precum și adâncimile de investigare sunt prezentate în tabelul 2. Probele au fost prelevate conform 

cerințelor SR EN ISO 22475-1:2007. 
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Forajele geotehnice au fost executate de către S.C. SAIDEL Engineering S.R.L. în perioada 

20.11.2017 – 21.11.2017. 

Tabel 2. Amplasare foraje geotehnice 

Nume 

punct de 

investigație 

 Adâncime de 

investigare 

(m) 

Coordonate STEREO 70 Cota absolută 

teren amenajat 

(rMN) 

Cota absolută 

talpă foraj 

(rMN) 
N E 

F1 2 459499.410 368433.457 ~+983,00 ~+981,00 

F2 1 459496.460 368463.308 ~+973,00 ~+972,00 

F3 2 459494.545 368353.367 ~+990,00 ~+988,00 

F4 4,8 459213.376 368268.620 ~+991,00 ~+986,20 

Din foraje au fost prelevate probe de pământ tulburate, pe care au fost efectuate încercări 

în laboratorul geotehnic autorizat grad II al SAIDEL Engineering. 

Fișele sintetice ale forajelor geotehnice prezentând stratificația și rezultatele de laborator 

geotehnic sunt cuprinse în Anexa A a prezentului studiu geotehnic preliminar. Nivelul apei 

subterane nu a fost interceptat în foraje. 

5.1.2. Sondaje de penetrare dinamică de tip ușor 

În cadrul limitelor amplasamentului, pentru prezentul studiu geotehnic preliminar s-au 

realizat patru sondaje de penetrare dinamică de tip ușor (PDU), în conformitate cu standardul EN 

ISO 22476-2:2010 - „Cercetări și încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea a 2-a: Încercare 

de penetrare dinamică”. Adâncimile de investigare precum și coordonatele încercărilor de 

penetrare dinamică de tip ușor sunt prezentate în tabelul 3.  

Tabel 3. Amplasare sondaje de penetrare dinamică de tip ușor 

Nume 

punct de 

investigație 

 Adâncime de 

investigare 

(m) 

Coordonate STEREO 70 Cota absolută 

teren amenajat 

(rMN) 

Cota absolută 

talpă foraj 

(rMN) 
N E 

PDG1 5 459498.994 368436.972 ~+983,00 ~+978,00 

PDG2 2,6 459493.244 368462.342 ~+973,00 ~+970,40 

PDG3 4,6 459494.292 368356.474 ~+990,00 ~+985,40 

PDG4 4 459214.118 368264.982 ~+991,00 ~+987,00 

Penetrarea dinamică de tip ușor constă în introducerea în teren, prin batere, a unei serii 

de tije prevăzute la vârf cu un con cu unghiul de 90o. Diametrul conului este de 2,5 cm și aria 

bazei de 5 cm2, înregistrându-se numărul necesar de lovituri pentru pătrunderea în teren a 

acestora (în condiții standardizate) pe echidistanțe de 10 cm (N10). Masa berbecului (ciocanului) 

penetrometrului dinamic ușor este de 10 kg. 

Penetrările dinamice realizate au pus în evidență existența unui strat de pământ cu 

proprietăți mecanice medii la bune și foarte bune, conform clasificării din NP 074-2014. În Anexa B 

a prezentului studiu geotehnic de detaliu sunt prezentate rapoartele sondajelor de penetrare 

dinamică de tip ușor 

Penetrările dinamice de tip ușor au fost realizate de către S.C. SAIDEL Engineering S.R.L. 

în perioada 20.11.2017 – 21.11.2017.  

5.2. INVESTIGAȚIILE GEOTEHNICE DE LABORATOR 

Probele prelevate în scopul identificării stratificației şi a caracteristicilor fizico-mecanice ale 

pământurilor din terenul de fundare au fost selectate și analizate în laboratorul geotehnic SAIDEL 

Engineering.  
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Pe probele tulburate necoezive s-au efectuat încercări de identificare și determinare a 

granulozității. 

Ca urmare a investigațiilor efectuate, în Anexa A (fișele sintetice ale forajelor) sunt 

prezentate valorile indicilor geotehnici fizici, obținute pe probele recoltate din forajele geotehnice 

realizate. 

Rapoartele asupra încercărilor de laborator geotehnic se vor arhiva electronic la sediul 

întocmitorului, putând fi prezentate beneficiarului oricând, la cererea acestuia. 

5.3. DESCRIEREA STRATIFICAȚIEI 

Stratificația de calcul recomandată este formată dintr-un singur strat reprezentativ stabilit 

pe baza investigațiilor geotehnice realizate, raportate la cota de execuție a forajelor după cum 

urmează: 

5.3.1. Stratificație reprezentativă pentru forajul F1 

- stratul I: (CTA și -2,00): Umplutură - Orizont nisipos format din nisip grosier cu 

pietriș, cafeniu, cu conținut de mică.  

5.3.2. Stratificație reprezentativă pentru forajul F2 

- stratul I: (CTA și -1,00): Umplutură - Orizont nisipos format din nisip grosier cu 

pietriș, cafeniu, cu conținut de mică.  

5.3.3. Stratificație reprezentativă pentru forajul F3 

- stratul I: (CTA și -1,00): Umplutură - Orizont nisipos format din nisip grosier cu 

pietriș la nisip prăfos ușor argilos cu pietriș, cafeniu, cu conținut de mică.  

5.3.4. Stratificație reprezentativă pentru forajul F4 

- stratul I: (CTA și -4,80): Umplutură - Orizont nisipos format din nisip grosier cu 

pietriș, cafeniu, cu conținut de mică.  

Se atrage atenția asupra faptului că investigațiile geotehnice realizate au un caracter 

punctual. 

6. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

6.1. PARAMETRII CARACTERISTICI AI TERENULUI DE FUNDARE 

Prin corelarea rezultatelor determinărilor in situ și din laborator, au rezultat valorile 

caracteristice (conform SR EN 1997-1:2004 şi NP 122-2010) indicate în Tabelul 3. 

Tabel 3. Valorile caracteristice ale principalilor parametri geotehnici pentru o stratificație 

sintetică de calcul 

Strat 
Descriere 

strat 
Nume punct de 

investigație 

Limite de strat  ’ c’ E50 p̅conv 

Cote absolute [rMN] Cote relative [kN/m3] [°] [kPa] [MPa]  

I 
Orizont 
nisipos 

F1/PDU1 +983,00 …+981,00 CTA ... -2,00 18 28 - 9 200 

F2/PDU2 
+973,00 … +971,30 CTA … -1,70 18 28 - 10 200 

+971,30 … +970,40 -1,70 … -2,60 19 30 - 50 250 

F3/PDU3 
+990,00 … +985,90 CTA … -4,10 18 28 - 7 200 

+985,90 … +985,40 -4,10 … -4,60 19 30 - 50 250 

F4/PDU4 
+991,00 … +989,00 CTA … -2,00 18 28 - 8 200 

+989,00 … +987,00 -2,00 … -4,00 19 30 - 35 250 

Simbolurile utilizate pentru parametrii geotehnici din tabelul 3 au următoarele semnificații: 

- greutatea volumică în stare naturală a pământului; 

’ - unghi de frecare interioară efectiv; 
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c’ – coeziune efectivă; 

E50 - modul secant de deformație; 

p̅conv – presiunea convențională (acceptabilă). 

În urma analizării și corelării rezultatelor investigațiilor de teren și de laborator realizate, 

precum și datele cu privire la arhitectura și structura monumentelor existente, conform 

documentelor puse la dispoziție de către beneficiar, se pot trage următoarele concluzii. 

Valorile de bază a presiunii convenționale (acceptabile) pentru straturile identificate în 

urma investigațiilor geotehnice, alese pentru gruparea fundamentală în baza NP 112-04 – 

„Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă” sunt prezentate în tabelul 3. 

Valorile indicate în tabelul 3 pentru presiunea convențională de bază corespund unei 

fundații având lățimea tălpii B=1 m şi adâncimea de fundare faţă de nivelul terenului sistematizat 

Df=2 m.  

Pentru valorile maxime ale presiunii de contact pe talpa fundației, cu considerarea 

excentricității încărcărilor, trebuie respectate condițiile: 

 pentru gruparea fundamentală de acțiuni: pmax ≤ 1,2pconv; 

 pentru gruparea specială de acțiuni: pmax ≤ 1,4pconv. 

Pentru calculul fundațiilor, la stabilirea valorii presiunii convenționale de calcul se vor folosi 

adâncimile proiectate ale fundațiilor. 

Umpluturile din jurul fundațiilor se vor realiza din material local coeziv pus în operă la 

umiditatea optimă de compactare. Gradul de compactare se va verifica de către executant pe tot 

parcursul execuției umpluturii. 

6.2. EXECUȚIA EXCAVAȚIILOR LOCALE 

Excavațiile pot fi executate cu pereți verticali temporari, autoportanți, pe adâncimi mai 

mici de 1,5 m acolo unde acestea nu sunt adiacente construcțiilor învecinate. Pentru excavațiile 

cu adâncimi de până la 4,5 m pot fi considerate în mod preliminar următoarele pante: 

 în pământuri necoezive și umpluturi, se recomandă o pantă de 1:1,25 (adâncime/ 

lățime taluz); 

 în argilă, este recomandată o pantă care să nu depășească valoarea 1,5:1; 

 în praf și pământuri prăfoase, este recomandată o pantă de 1,3:1. 

Taluzurile excavațiilor temporare vor fi protejate în permanență cu folie de plastic 

(împotriva uscării și a erodării de către precipitații). 

Materialul excavat și niciun material de construcție nu se va depozita la o distanță în plan 

mai mică de 2 m (dar minimum egală cu adâncimea excavației) de marginea excavației.  

Dacă pe parcursul execuției săpăturilor sunt întâlnite alte categorii litologice decât cele 

descrise în capitolele anterioare sau alte elemente accidentale la cota de fundare, executantul va 

înștiința întocmitorul studiului geotehnic preliminar, S.C. SAIDEL Engineering S.R.L. 

7. CONSIDERAȚII ȘI OBSERVAȚII FINALE 

Prezentul studiu geotehnic preliminar, elaborat de către S.C. SAIDEL Engineering S.R.L., 

este întocmit în conformitate cu prevederile normativului NP 074/2014 privind investigarea 

terenului de fundare și cu prevederile standardelor europene preluate ca norme românești SR EN 

1997-1:2004 și SR EN 1997-2:2007. Studiul se bazează pe investigații geotehnice de teren și de 

laborator pentru amplasamentul studiat. 
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Studiul geotehnic preliminar este valabil numai pentru amplasamentul investigat (Situl 

arheologic Sarmizegetusa Regia, sat Grădiștea de Munte, comuna Orăștioara, județul Hunedoara) 

și lucrările de construcții descrise în documentația disponibilă la data redactării prezentului 

document. Folosirea lui pentru alte amplasamente şi/sau alte construcții scutește întocmitorul de 

orice responsabilitate. 

Pentru evaluarea capacității portante a fundațiilor, la stabilirea valorii presiunii 

convenționale de calcul se vor folosi adâncimile reale ale fundațiilor.  

Orice modificare asupra sistemului de fundare se va realiza în urma unor expertize tehnice, 

verificate și semnate de experți și verificatori Af. Pentru excavații mai adânci de 4,5 m se vor 

întocmi proiecte de specialitate, verificate Af. 

Întocmitorul prezentului studiu, S.C. SAIDEL Engineering S.R.L., rămâne disponibil pentru 

eventuale detalieri și explicații privind informațiile prezentate în studiul geotehnic pe parcursul 

proiectării. 

În cazul în care pe parcursul execuției se vor observa variații semnificative față de 

stratificația menționată în studiul geotehnic sau prezența oricăror umpluturi, goluri sau zone 

înmuiate, executantul va înștiința de urgență întocmitorul prezentului studiu geotehnic 

preliminar pentru verificarea și adaptarea studiului la situația întâlnită și dispunerea măsurilor 

care se impun. 

Lucrările geotehnice și de fundații se vor realiza numai pe baza proiectului de specialitate 

la faza detalii de execuție (D.E.), conform legislației în vigoare. Documentațiile tehnice se verifică 

de către verificatori autorizați M.D.R.T. pentru exigențele Af, A1 și A2. 

Întocmit, 

 

 

ing. Adriana Stan 

inginer geotehnician 

Aprobat, 

 

 

ing. Alexandru Poenaru 

șef departament investigații geotehnice 

 

 

 

Verificator Tehnic Atestat în domeniul „Af” 

 

 

 

ing. Tudor Saidel 
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SAIDEL Engineering – Laboratory

Geotechnical laboratory second degree
Authorization ISC no. 2678 of 01.02.2013

Griviței Avenue no. 136, 1st District, Bucharest

tel: 0212220201; fax: 0212066869;

RAPORT ÎNCERCARE NR. / TESTING REPORT NO. 145-1/29.11.2017
PENETRARE DINAMICĂ UŞOARĂ (PDU) / DYNAMIC PROBING LIGHT (DPL) 

conform / according to SR EN ISO 224762 - 2:2006
COD / CODE: FPLLab-09

Contract:

20.11.2017 Ora/Hour:

-0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.50 -0.60 -0.70 -0.80 -0.90 -1.00

5 4 9 10 14 11 10 11 18 20
-1.10 -1.20 -1.30 -1.40 -1.50 -1.60 -1.70 -1.80 -1.90 -2.00

11 15 12 13 13 10 10 11 12 11
-2.10 -2.20 -2.30 -2.40 -2.50 -2.60 -2.70 -2.80 -2.90 -3.00

10 11 10 10 11 10 11 20 18 20
-3.10 -3.20 -3.30 -3.40 -3.50 -3.60 -3.70 -3.80 -3.90 -4.00

14 11 8 6 7 8 6 6 7 8
-4.10 -4.20 -4.30 -4.40 -4.50 -4.60 -4.70 -4.80 -4.90 -5.00

10 11 12 12 5 5 4 10 10 10
-5.10 -5.20 -5.30 -5.40 -5.50 -5.60 -5.70 -5.80 -5.90 -6.00

-6.10 -6.20 -6.30 -6.40 -6.50 -6.60 -6.70 -6.80 -6.90 -7.00

-7.10 -7.20 -7.30 -7.40 -7.50 -7.60 -7.70 -7.80 -7.90 -8.00

-8.10 -8.20 -8.30 -8.40 -8.50 -8.60 -8.70 -8.80 -8.90 -9.00

-9.10 -9.20 -9.30 -9.40 -9.50 -9.60 -9.70 -9.80 -9.90 -10.00

-10.10 -10.20 -10.30 -10.40 -10.50 -10.60 -10.70 -10.80 -10.90 -11.00

-11.10 -11.20 -11.30 -11.40 -11.50 -11.60 -11.70 -11.80 -11.90 -12.00

-12.10 -12.20 -12.30 -12.40 -12.50 -12.60 -12.70 -12.80 -12.90 -13.00

-13.10 -13.20 -13.30 -13.40 -13.50 -13.60 -13.70 -13.80 -13.90 -14.00

-14.10 -14.20 -14.30 -14.40 -14.50 -14.60 -14.70 -14.80 -14.90 -15.00

-15.10 -15.20 -15.30 -15.40 -15.50 -15.60 -15.70 -15.80 -15.90 -16.00

-16.10 -16.20 -16.30 -16.40 -16.50 -16.60 -16.70 -16.80 -16.90 -17.00

-17.10 -17.20 -17.30 -17.40 -17.50 -17.60 -17.70 -17.80 -17.90 -18.00

-18.10 -18.20 -18.30 -18.40 -18.50 -18.60 -18.70 -18.80 -18.90 -19.00

-19.10 -19.20 -19.30 -19.40 -19.50 -19.60 -19.70 -19.80 -19.90 -20.00

Observații / Remarks:

Verificat / Verified,Întocmit / Elaborated, 
eng. Adriana Stan Șef Laborator / Head of Laboratory

eng. Alexandru Poenaru
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Număr de lovituri N10 pentru adâncimea de 10 cm 
Number of blows N10 corresponding to 10 cm penetration

The author declares in its own name and on behalf of SAIDEL Engineering Laboratory that the tests were carried out without any pressure applied by third parties of any kind. The report has one 
page and it will be read and interpreted only in full version. Partial copies of this report are not allowed and will not be considered  valid for third parties.
The author declares in its own name and in the name of SAIDEL Engineering Laboratory that the results of this testing report refers only to the tested samples.

Cota/Elevation [m]:
Rezultate/Results:

5.00 Data/Date: 9:00Adâncime/Depth [m]:

Număr PDU/DPL No. 1

Amplasament/Site: sat Grădiștea de Munte, comuna Orăștioara de Sus, județul Hunedoara

LABORATOR

7118/28.11.2017Proiect/Project: Situl arheologic Sarmizegetusa Regia

FPLLab-09

Beneficiar și adresă Beneficiar:
Client and client adress: INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI (I.N.P.)

Cod proiect/Project: SARMI
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SAIDEL Engineering – Laboratory

Geotechnical laboratory second degree
Authorization ISC no. 2678 of 01.02.2013

Griviței Avenue no. 136, 1st District, Bucharest

tel: 0212220201; fax: 0212066869;

RAPORT ÎNCERCARE NR. / TESTING REPORT NO. 145-2/29.11.2017
PENETRARE DINAMICĂ UŞOARĂ (PDU) / DYNAMIC PROBING LIGHT (DPL) 

conform / according to SR EN ISO 224762 - 2:2006
COD / CODE: FPLLab-09

Contract:

21.11.2017 Ora/Hour:

-0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.50 -0.60 -0.70 -0.80 -0.90 -1.00

12 8 6 8 8 8 11 10 10 11
-1.10 -1.20 -1.30 -1.40 -1.50 -1.60 -1.70 -1.80 -1.90 -2.00

10 11 11 11 10 11 10 15 25 22
-2.10 -2.20 -2.30 -2.40 -2.50 -2.60 -2.70 -2.80 -2.90 -3.00

18 27 32 65 76 80
-3.10 -3.20 -3.30 -3.40 -3.50 -3.60 -3.70 -3.80 -3.90 -4.00

-4.10 -4.20 -4.30 -4.40 -4.50 -4.60 -4.70 -4.80 -4.90 -5.00

-5.10 -5.20 -5.30 -5.40 -5.50 -5.60 -5.70 -5.80 -5.90 -6.00

-6.10 -6.20 -6.30 -6.40 -6.50 -6.60 -6.70 -6.80 -6.90 -7.00

-7.10 -7.20 -7.30 -7.40 -7.50 -7.60 -7.70 -7.80 -7.90 -8.00

-8.10 -8.20 -8.30 -8.40 -8.50 -8.60 -8.70 -8.80 -8.90 -9.00

-9.10 -9.20 -9.30 -9.40 -9.50 -9.60 -9.70 -9.80 -9.90 -10.00

-10.10 -10.20 -10.30 -10.40 -10.50 -10.60 -10.70 -10.80 -10.90 -11.00

-11.10 -11.20 -11.30 -11.40 -11.50 -11.60 -11.70 -11.80 -11.90 -12.00

-12.10 -12.20 -12.30 -12.40 -12.50 -12.60 -12.70 -12.80 -12.90 -13.00

-13.10 -13.20 -13.30 -13.40 -13.50 -13.60 -13.70 -13.80 -13.90 -14.00

-14.10 -14.20 -14.30 -14.40 -14.50 -14.60 -14.70 -14.80 -14.90 -15.00

-15.10 -15.20 -15.30 -15.40 -15.50 -15.60 -15.70 -15.80 -15.90 -16.00

-16.10 -16.20 -16.30 -16.40 -16.50 -16.60 -16.70 -16.80 -16.90 -17.00

-17.10 -17.20 -17.30 -17.40 -17.50 -17.60 -17.70 -17.80 -17.90 -18.00

-18.10 -18.20 -18.30 -18.40 -18.50 -18.60 -18.70 -18.80 -18.90 -19.00

-19.10 -19.20 -19.30 -19.40 -19.50 -19.60 -19.70 -19.80 -19.90 -20.00

Observații / Remarks:

Verificat / Verified,Întocmit / Elaborated, 
eng. Adriana Stan Șef Laborator / Head of Laboratory

eng. Alexandru Poenaru

2.60 Data/Date:
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Rezultate/Results:

Număr de lovituri N10 pentru adâncimea de 10 cm 
Number of blows N10 corresponding to 10 cm penetration

The author declares in its own name and on behalf of SAIDEL Engineering Laboratory that the tests were carried out without any pressure applied by third parties of any kind. The report has one 
page and it will be read and interpreted only in full version. Partial copies of this report are not allowed and will not be considered  valid for third parties.
The author declares in its own name and in the name of SAIDEL Engineering Laboratory that the results of this testing report refers only to the tested samples.

Beneficiar și adresă Beneficiar:
Client and client adress: INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI (I.N.P.)

10:00

Cod proiect/Project: SARMI

Amplasament/Site: sat Grădiștea de Munte, comuna Orăștioara de Sus, județul Hunedoara

Număr PDU/DPL No. 2

Cota/Elevation [m]: Adâncime/Depth [m]:

LABORATOR

FPLLab-09

Proiect/Project: Situl arheologic Sarmizegetusa Regia 7118/28.11.2017

0 10 20 30 40 50

0 (0)

-1 (-1)

-2 (-2)

-3 (-3)

-4 (-4)

-5 (-5)

-6 (-6)

-7 (-7)

-8 (-8)

-9 (-9)

-10 (-10)

-11 (-11)

-12 (-12)

-13 (-13)

-14 (-14)

-15 (-15)

-16 (-16)

-17 (-17)

-18 (-18)

-19 (-19)

-20 (-20)

Numărul de lovituri N10 pentru adâncimea de 10 cm 
Number of blows N10 corresponding to 10 cm penetration
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SAIDEL Engineering – Laboratory

Geotechnical laboratory second degree
Authorization ISC no. 2678 of 01.02.2013

Griviței Avenue no. 136, 1st District, Bucharest

tel: 0212220201; fax: 0212066869;

RAPORT ÎNCERCARE NR. / TESTING REPORT NO. 145-3/29.11.2017
PENETRARE DINAMICĂ UŞOARĂ (PDU) / DYNAMIC PROBING LIGHT (DPL) 

conform / according to SR EN ISO 224762 - 2:2006
COD / CODE: FPLLab-09

Contract:

20.11.2017 Ora/Hour:

-0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.50 -0.60 -0.70 -0.80 -0.90 -1.00

10 9 6 6 7 4 3 2 2 2
-1.10 -1.20 -1.30 -1.40 -1.50 -1.60 -1.70 -1.80 -1.90 -2.00

3 2 2 3 3 2 2 2 2 2
-2.10 -2.20 -2.30 -2.40 -2.50 -2.60 -2.70 -2.80 -2.90 -3.00

3 3 2 5 7 8 3 4 3 4
-3.10 -3.20 -3.30 -3.40 -3.50 -3.60 -3.70 -3.80 -3.90 -4.00

7 6 7 5 6 6 6 6 5 5
-4.10 -4.20 -4.30 -4.40 -4.50 -4.60 -4.70 -4.80 -4.90 -5.00

7 13 17 58 56 60
-5.10 -5.20 -5.30 -5.40 -5.50 -5.60 -5.70 -5.80 -5.90 -6.00

-6.10 -6.20 -6.30 -6.40 -6.50 -6.60 -6.70 -6.80 -6.90 -7.00

-7.10 -7.20 -7.30 -7.40 -7.50 -7.60 -7.70 -7.80 -7.90 -8.00

-8.10 -8.20 -8.30 -8.40 -8.50 -8.60 -8.70 -8.80 -8.90 -9.00

-9.10 -9.20 -9.30 -9.40 -9.50 -9.60 -9.70 -9.80 -9.90 -10.00

-10.10 -10.20 -10.30 -10.40 -10.50 -10.60 -10.70 -10.80 -10.90 -11.00

-11.10 -11.20 -11.30 -11.40 -11.50 -11.60 -11.70 -11.80 -11.90 -12.00

-12.10 -12.20 -12.30 -12.40 -12.50 -12.60 -12.70 -12.80 -12.90 -13.00

-13.10 -13.20 -13.30 -13.40 -13.50 -13.60 -13.70 -13.80 -13.90 -14.00

-14.10 -14.20 -14.30 -14.40 -14.50 -14.60 -14.70 -14.80 -14.90 -15.00

-15.10 -15.20 -15.30 -15.40 -15.50 -15.60 -15.70 -15.80 -15.90 -16.00

-16.10 -16.20 -16.30 -16.40 -16.50 -16.60 -16.70 -16.80 -16.90 -17.00

-17.10 -17.20 -17.30 -17.40 -17.50 -17.60 -17.70 -17.80 -17.90 -18.00

-18.10 -18.20 -18.30 -18.40 -18.50 -18.60 -18.70 -18.80 -18.90 -19.00

-19.10 -19.20 -19.30 -19.40 -19.50 -19.60 -19.70 -19.80 -19.90 -20.00

Observații / Remarks:

Verificat / Verified,Întocmit / Elaborated, 
eng. Adriana Stan Șef Laborator / Head of Laboratory

eng. Alexandru Poenaru

The author declares in its own name and on behalf of SAIDEL Engineering Laboratory that the tests were carried out without any pressure applied by third parties of any kind. The report has one 
page and it will be read and interpreted only in full version. Partial copies of this report are not allowed and will not be considered  valid for third parties.
The author declares in its own name and in the name of SAIDEL Engineering Laboratory that the results of this testing report refers only to the tested samples.
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4.60 Data/Date:
Rezultate/Results:

Număr de lovituri N10 pentru adâncimea de 10 cm 
Number of blows N10 corresponding to 10 cm penetration

Beneficiar și adresă Beneficiar:
Client and client adress: INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI (I.N.P.)

10:30

Cod proiect/Project: SARMI

Amplasament/Site: sat Grădiștea de Munte, comuna Orăștioara de Sus, județul Hunedoara

Număr PDU/DPL No. 3

Cota/Elevation [m]: Adâncime/Depth [m]:

LABORATOR

FPLLab-09

Proiect/Project: Situl arheologic Sarmizegetusa Regia 7118/28.11.2017

0 10 20 30 40 50

0 (0)

-1 (-1)

-2 (-2)

-3 (-3)

-4 (-4)

-5 (-5)

-6 (-6)

-7 (-7)

-8 (-8)

-9 (-9)

-10 (-10)

-11 (-11)

-12 (-12)

-13 (-13)

-14 (-14)

-15 (-15)

-16 (-16)

-17 (-17)

-18 (-18)

-19 (-19)

-20 (-20)

Numărul de lovituri N10 pentru adâncimea de 10 cm 
Number of blows N10 corresponding to 10 cm penetration
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SAIDEL Engineering – Laboratory

Geotechnical laboratory second degree
Authorization ISC no. 2678 of 01.02.2013

Griviței Avenue no. 136, 1st District, Bucharest

tel: 0212220201; fax: 0212066869;

RAPORT ÎNCERCARE NR. / TESTING REPORT NO. 145-4/29.11.2017
PENETRARE DINAMICĂ UŞOARĂ (PDU) / DYNAMIC PROBING LIGHT (DPL) 

conform / according to SR EN ISO 224762 - 2:2006
COD / CODE: FPLLab-09

Contract:

20.11.2017 Ora/Hour:

-0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.50 -0.60 -0.70 -0.80 -0.90 -1.00

2 2 2 2 2 5 10 4 5 7
-1.10 -1.20 -1.30 -1.40 -1.50 -1.60 -1.70 -1.80 -1.90 -2.00

8 8 8 12 10 9 10 11 13 13
-2.10 -2.20 -2.30 -2.40 -2.50 -2.60 -2.70 -2.80 -2.90 -3.00

22 40 39 20 21 24 30 20 22 25
-3.10 -3.20 -3.30 -3.40 -3.50 -3.60 -3.70 -3.80 -3.90 -4.00

22 24 24 24 24 22 20 15 18 20
-4.10 -4.20 -4.30 -4.40 -4.50 -4.60 -4.70 -4.80 -4.90 -5.00

-5.10 -5.20 -5.30 -5.40 -5.50 -5.60 -5.70 -5.80 -5.90 -6.00

-6.10 -6.20 -6.30 -6.40 -6.50 -6.60 -6.70 -6.80 -6.90 -7.00

-7.10 -7.20 -7.30 -7.40 -7.50 -7.60 -7.70 -7.80 -7.90 -8.00

-8.10 -8.20 -8.30 -8.40 -8.50 -8.60 -8.70 -8.80 -8.90 -9.00

-9.10 -9.20 -9.30 -9.40 -9.50 -9.60 -9.70 -9.80 -9.90 -10.00

-10.10 -10.20 -10.30 -10.40 -10.50 -10.60 -10.70 -10.80 -10.90 -11.00

-11.10 -11.20 -11.30 -11.40 -11.50 -11.60 -11.70 -11.80 -11.90 -12.00

-12.10 -12.20 -12.30 -12.40 -12.50 -12.60 -12.70 -12.80 -12.90 -13.00

-13.10 -13.20 -13.30 -13.40 -13.50 -13.60 -13.70 -13.80 -13.90 -14.00

-14.10 -14.20 -14.30 -14.40 -14.50 -14.60 -14.70 -14.80 -14.90 -15.00

-15.10 -15.20 -15.30 -15.40 -15.50 -15.60 -15.70 -15.80 -15.90 -16.00

-16.10 -16.20 -16.30 -16.40 -16.50 -16.60 -16.70 -16.80 -16.90 -17.00

-17.10 -17.20 -17.30 -17.40 -17.50 -17.60 -17.70 -17.80 -17.90 -18.00

-18.10 -18.20 -18.30 -18.40 -18.50 -18.60 -18.70 -18.80 -18.90 -19.00

-19.10 -19.20 -19.30 -19.40 -19.50 -19.60 -19.70 -19.80 -19.90 -20.00

Observații / Remarks:

Verificat / Verified,Întocmit / Elaborated, 
eng. Adriana Stan Șef Laborator / Head of Laboratory

eng. Alexandru Poenaru

Rezultate/Results:

Număr de lovituri N10 pentru adâncimea de 10 cm 
Number of blows N10 corresponding to 10 cm penetration

The author declares in its own name and on behalf of SAIDEL Engineering Laboratory that the tests were carried out without any pressure applied by third parties of any kind. The report has one 
page and it will be read and interpreted only in full version. Partial copies of this report are not allowed and will not be considered  valid for third parties.
The author declares in its own name and in the name of SAIDEL Engineering Laboratory that the results of this testing report refers only to the tested samples.
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11:00

Amplasament/Site: sat Grădiștea de Munte, comuna Orăștioara de Sus, județul Hunedoara

Număr PDU/DPL No. 4

Cota/Elevation [m]: Adâncime/Depth [m]: 4.00 Data/Date:

Beneficiar și adresă Beneficiar:
Client and client adress: INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI (I.N.P.)

Cod proiect/Project: SARMI

LABORATOR

FPLLab-09

Proiect/Project: Situl arheologic Sarmizegetusa Regia 7118/28.11.2017

0 10 20 30 40 50

0 (0)

-1 (-1)

-2 (-2)

-3 (-3)

-4 (-4)

-5 (-5)

-6 (-6)

-7 (-7)

-8 (-8)

-9 (-9)

-10 (-10)

-11 (-11)

-12 (-12)

-13 (-13)

-14 (-14)

-15 (-15)

-16 (-16)

-17 (-17)

-18 (-18)

-19 (-19)

-20 (-20)

Numărul de lovituri N10 pentru adâncimea de 10 cm 
Number of blows N10 corresponding to 10 cm penetration

Ad
ân

ci
m

ea
 /

 D
ep

th
 (

m
)



STUDIU GEOTEHNIC PRELIMINAR 

SITUL ARHEOLOGIC SARMIZEGETUSA REGIA 

sat Grădiștea de Munte, com. Orăștioara de Sus, jud. Hunedoara 
 

Nr. Contract / Contract No. Apr. / App. Cod / Code Corp / Block Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date 

7118/28.11.2017 ALP SARMI SG1 OSP 01 00 08.12.2017 
 

Creat de \ Created by S.C. SAIDEL Engineering S.R.L. \ SENG-SARMI-SG1-OSP-01-r00-08.12.2017-rom.docx 22 / 26 
© Nici o parte din acest document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără acordul scris al S.C. SAIDEL Engineering S.R.L. 

© No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written permission of S.C. SAIDEL Engineering S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA C  

 

 

FOTOGRAFII COLOANĂ LITOLOGICĂ 
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sat Grădiștea de Munte, com. Orăștioara de Sus, jud. Hunedoara 

Nr. Contract / Contract No. Apr. / App. Cod / Code Corp / Block Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date 

7118/28.11.2017 ALP SARMI SG1 OSP 01 00 08.12.2017 

Creat de \ Created by S.C. SAIDEL Engineering S.R.L. \ SENG-SARMI-SG1-OSP-01-r00-08.12.2017-rom.docx 23 / 26 
© Nici o parte din acest document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără acordul scris al S.C. SAIDEL Engineering S.R.L. 

© No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written permission of S.C. SAIDEL Engineering S.R.L. 

Figura C.1. - Foraj F1 - Coloană litologică pe adâncimea 0 - 2 m 

Figura C.2. - Foraj F2 - Coloană litologică pe adâncimea 0 - 1 m 

Figura C.3. - Foraj F4 - Coloană litologică pe adâncimea 0 – 4,8 m 
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ANEXA D  

 

 

FOTOGRAFII DIN AMPLASAMENT DIN TIMPUL 

INVESTIGAŢIILOR IN SITU 
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Figura D.1. – Vedere de ansamblu a amplasamentului 

 

Figura D.2. – Realizare încercare de penetrare dinamică ușoară (PDU1) 
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Figura D.3. – Realizare foraj geotehnic F2 
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RAPORT TEHNIC PRIVIND ANALIZA PRELIMINARĂ A STABILITĂȚII VERSANȚILOR 
SIT ARHEOLOGIC SARMIZEGETUSA REGIA 

sat Grădiștea de Munte, comuna Orăștioara de Sus, județul Hunedoara 
 

Nr. Contract / Contract No. Apr. / App. Cod / Code Corp / Block Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date 
7118/28.11.2017 ALP SARMI SF OSP 01 00 08.12.2017 

 
1. DATE GENERALE 

1.1. Obiectul raportului tehnic 

Prezentul document constituie obiectul contractului având codul 7118/28.11.2017, încheiat 
între Institutul Naţional al Patrimoniului (I.N.P.), în calitate de beneficiar și S.C. SAIDEL 
Engineering S.R.L. în calitate de geotehnician. 

Prezentul raport tehnic reprezintă rezultatul analizei numerice geotehnice pentru 
determinarea stabilității versanților din cadrul obiectivului „Sit Arheologic Sarmizegetusa Regia”. 

Acest material se bazează pe următoarele date şi informații puse la dispoziție de 
beneficiarul contractului sau existente în documentațiile firmei noastre: 

a) investigații geotehnice in situ (foraje geotehnice și penetrări dinamce ușoare), realizate 
pe amplasament de către S.C. SAIDEL Engineering în perioada 20.11.2017 – 
21.11.2017; 

b) ridicare topografică a amplasamentului pusă la dispoziție de către beneficiar, Institutul 
Naţional Al Patrimoniului (I.N.P.). 

1.2. Date privind situl arheologic 

Conform hărților de zonare seismică (P100-1/2013), amplasamentul este situat într-o zonă 
ce corespunde unei accelerații la nivelul terenului de ag=0,10g, cu o perioadă de colț a spectrului 
seismic de răspuns TC=0,7 s, pentru un interval mediu de recurență de referință al acțiunii 
seismice IMR=225 ani, reprezentând cutremurul care este luat în considerare la Starea Limită 
Ultimă (SLU). Conform normativului P100/1-2013, coeficientul de amplificare dinamică pentru 
intervalul TB-TC este β0=2,5. 

Amplasamentul este încadrat în lista monumentelor arheologice, fiind cetatea de scaun a 
lui Decebal. Este format din incinte sacre – două sanctuare circulare, cinci sanctuare patrulatere, 
pavajul solar din piatră, ziduri de apărare a teraselor, un turn de veghe, dintr-o cetate cu zid 
înconjurător din piatră, lungime de cca. 600 m și lațime de cca. 3 m, două porți de intrare în 
incinta cetății, din vestigii ale unei băi romane și ale unor construcții romane cu caracter militar, 
un drum pietruit care lega cetatea de sanctuare, precum și o întinsă așezare civilă dacică (locuințe 
și ateliere). 

În cadrul vizitei tehnice pe amplasament din data de 20.11.2015, s-au constatat că sunt 
active fenomene de pierdere a stabilității versanților, după cum este prezentat în Figura 1 și 
Figura 2. Având în vedere condițiile din amplasament, la cererea beneficiarului, pentru 
conservarea ruinelor arheologice, au fost create două modele numerice în care s-a evaluat 
stabilitatea versantului din dreptul forajului 3 aferent zonei „Sanctuarul mare de andezit” și cea a 
versantului din dreptul forajului 2 aferent zonei „Turn pentagonal și ziduri adiacente”. 

În urma inspecției vizuale efectuată pe amplasament se apreciază că alunecarea de teren 
este de suprafață, care se produce cu o viteza relativ lentă, vegetația având până în prezent un 
rol important în frânarea fenomenului de instabilitate. Totodată, se poate spune că prin deplasarea 
masivelor de pământ ca urmare a depășirii rezistenței la forfecare la contactul cu terenul stabil, 
arborii, pe alocuri, au fost smulși din rădăcină. De asemenea, blocarea posibilității de drenare a 
apei subterane prin înfundarea sistemului de drenaj al zidului precum și împingerea zidurilor 
cauzată de creșterea rădăcinilor copacilor, reprezintă factori declanșatori ai prăbușirii zidurilor 
existente. 

Creat de \ Created by S.C. SAIDEL Engineering S.R.L. \ SENG-SARMI-SF-OSP-01-r00-08.12.2017-rom.docx  3 / 10 
© Nici o parte din acest document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără acordul scris al S.C. SAIDEL Engineering S.R.L. 
© No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written permission of S.C. SAIDEL Engineering S.R.L. 

 



RAPORT TEHNIC PRIVIND ANALIZA PRELIMINARĂ A STABILITĂȚII VERSANȚILOR 
SIT ARHEOLOGIC SARMIZEGETUSA REGIA 

sat Grădiștea de Munte, comuna Orăștioara de Sus, județul Hunedoara 
 

Nr. Contract / Contract No. Apr. / App. Cod / Code Corp / Block Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date 
7118/28.11.2017 ALP SARMI SF OSP 01 00 08.12.2017 

 

 

Figura  1. Cedări ale zidurilor de sprijin și ale versanților în vecinătatea forajului F2, zona „Turn 
pentagonal și ziduri adiacente” 

 

Figura  2. Cedări ale zidurilor de sprijin și ale versanților în vecinătatea forajului F3, zona 
„Incinta sacră” 

Creat de \ Created by S.C. SAIDEL Engineering S.R.L. \ SENG-SARMI-SF-OSP-01-r00-08.12.2017-rom.docx  4 / 10 
© Nici o parte din acest document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără acordul scris al S.C. SAIDEL Engineering S.R.L. 
© No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written permission of S.C. SAIDEL Engineering S.R.L. 

 



RAPORT TEHNIC PRIVIND ANALIZA PRELIMINARĂ A STABILITĂȚII VERSANȚILOR 
SIT ARHEOLOGIC SARMIZEGETUSA REGIA 

sat Grădiștea de Munte, comuna Orăștioara de Sus, județul Hunedoara 
 

Nr. Contract / Contract No. Apr. / App. Cod / Code Corp / Block Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date 
7118/28.11.2017 ALP SARMI SF OSP 01 00 08.12.2017 

 
2. MODELARE ȘI ANALIZĂ NUMERICĂ 

2.1. MODEL NUMERIC DE CALCUL 

Evaluarea stabilității versanților s-a realizat utilizând metoda numerică de calcul cu 
element finit prin intermediul programului PLAXIS 2D 2017. Acesta este un program bazat pe 
metoda elementului finit, des folosit pentru aplicații geotehnice. 

Modelul de calcul s-a realizat pentru două secțiuni reprezentative ale sitului arheologic.  

 

Figura  3. Plan general cu evidențierea profilului transversal din care s-au preluat zonele 
marcate pentru analiza stabilității versanților prin calcul utilizând metoda elementului finit 

2.2. PARAMETRI GEOTEHNICI DE CALCUL 

Parametrii geotehnici au fost stabiliți pe baza investigațiilor geotehnice prezentate în 
„Studiu geotehnic preliminar, SENG-SARMI-SG1-OSP-01-r00-08.12.2017-rom, întocmit de către 
S.C. SAIDEL Engineering S.R.L.  

Pentru versanții analizați s-a utilizat modelul constitutiv Mohr-Coulomb. 

Valorile caracteristice ale parametrilor geotehnici utilizați în calcul pentru toate materialele 
sunt indicate în tabelul 1. 

F2  F3  
F1  

Zona forajului F3 
Zona forajului F2 
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Tabelul 1. Parametri geotehnici cu valori caracteristice pentru materialele din componența 
modelului geotehnic 

Strat de calcul γ φ’ c E' 
[kN/m3] [ ° ] [kN/m2] [MPa] 

1. Orizont nisipos  18 28 1 8 
2. Orizont nisipos 19 30 1 50 
3. Rocă sedimentară 18 30 250 45 

Simbolurile utilizate pentru parametrii geotehnici din tabelul de mai sus au următoarele 
semnificații: 

− γ - greutatea volumică în stare naturală a pământului; 

− φ’ -  unghi de frecare interioară în stare drenată; 

− c - coeziune; 

− E'- modul de deformație în condiții drenate. 

În Figura 4 și 5 sunt prezentate modelele de calcul în Plaxis 2D 2017, pentru analiza 
preliminară a stabilității taluzurilor, cu indicarea stratificației de calcul și a geometriei considerate, 
în baza informațiilor geotehnice și topografice sumare avute la dispoziție. Modelarea numerică în 
Plaxis 2D 2017 este necesară pentru determinarea stării de eforturi și a factorului de siguranță 
dintr-un masiv de pământ. 

 
Figura  4. Profil transversal considerat în modelul de calcul în zona forajului F2 

 
Figura  5. Profil transversal considerat în modelul de calcul în zona forajului F3 

1.Orizont nisipos 
2.Orizont nisipos 
3.Rocă sedimentară 

1.Orizont nisipos 
2.Orizont nisipos 
3.Rocă sedimentară 
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2.3. REZULTATE ANALIZĂ NUMERICĂ GEOTEHNICĂ 

Analiza rezultatelor modelării numerice presupune evaluarea factorilor de stabilitate ai 
versanților. Metoda utilizată pentru calculul factorilor de stabilitate implementată în programul de 
analiză numerică geotehnică Plaxis este metoda Ø/c reduction. Principiul metodei presupune 
reducerea graduală a parametrilor Ø și c până la situația în care se produce cedarea. Factorul de 
stabilitate reprezintă raportul dintre parametrii rezistenței la forfecare introduși și parametrii 
reduși la care apare cedarea.  

 

Figura  6. Suprafața posibilă de cedare de suprafață în corpul taluzului - condiții statice de 
solicitare în zona forajului F2 

 

 

Figura  7. Suprafața posibilă de cedare de suprafață în corpul taluzului - condiții statice de 
solicitare în zona forajului F3 
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În cazul de față acțiunea seismică este modelată în programul Plaxis prin metoda pseudo-

statică, definită de SR EN 1998-5:2004 și NP 124:2010. Parametrii geotehnici considerați în calcul 
au valori reduse cu coeficienții parțiali de siguranță menționați în SR EN 1998-5:2004 față de cei 
pentru condiții de solicitare statică, definiți în capitolul 2. Această metodă presupune aplicarea 
unor accelerații pe direcția orizontală și verticală care induc o forță de inerție pe direcția opusă 
aplicării lor.  

Pentru aplicarea acestei metode este necesar să se determine coeficienții seismici pe 
direcție orizontală, kh și  verticală kv. 

𝑘𝑘ℎ = 0,5 ∙ 𝛾𝛾𝐼𝐼 ∙
𝑎𝑎𝑔𝑔
𝑔𝑔

 

𝑘𝑘𝑣𝑣 = 0,7 ∙ 𝑘𝑘ℎ 

În SR EN 1998-1:2004 (capitolul 2.1, paragraful 4) și NP 124:2010 (cap. V.5.6.), se 
prevede ca pentru acțiunea seismică definită prin valoarea accelerației maxime a terenului (ag), 
valoarea factorului de importantă γI de multiplicare a forței seismice de calcul pentru a atinge 
aceeași probabilitate de depășire în n ani (caracterizat prin intervalul mediu de recurență 
corespunzător duratei de viață a construcției provizorii - TL) ca și în N ani (caracterizat prin 
intervalul mediu de recurență corespunzător acțiunii seismice de calcul prevăzută în normele în 
vigoare corespunzătoare unei durate de viață a construcției de 50 ani - TLR), se poate determina 
folosind relația: 

𝛾𝛾𝐼𝐼 = �
𝑇𝑇𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑇𝑇𝐿𝐿
�
−13

 

Pornind de la principiul de a obține același grad de asigurare la acțiunea seismică, adică 
de a avea aceeași probabilitate de depășire a valorii accelerației maxime a terenului pe durata de 
viață a construcției se poate determina valoarea coeficientului de importanță pentru construcții a 
căror durată de viață este mai mică decât cea prevăzută în normele actuale la 50 ani. 

Calculul coeficientului de importanță în funcție de durata de viață a lucrării temporare de 
susținere a excavației adânci (considerată ca fiind 6 luni conform estimărilor beneficiarului), cu 
asumarea valorilor de calcul ale accelerației prescrise de P100-1:2013 (ag = 0,10g, IMR=225 ani) 
conduce la o valoare γI=1. 

Astfel pentru coeficienții seismici introduși în programul de calcul cu element finit, Plaxis 
2D, au rezultat următoarele valori: 

𝑘𝑘ℎ = 0,5 ∙ 1 ∙
0,10 𝑔𝑔
𝑔𝑔

= 0,05 

𝑘𝑘𝑣𝑣 = 0,7 ∙ 𝑘𝑘ℎ = 0,7 ∙ 0,05 =  0,035 

Pentru aplicarea forțelor orizontale și verticale, în cadrul metodei pseudo-statice, sunt 
considerate patru cazuri de calcul, în funcție de direcțiile de orientare a forțelor (forță orizontală 
spre incintă sau în sens opus, forță verticală în sus sau în jos). În continuare sunt prezentate 
rezultatele pentru cazul cel mai defavorabil. 

Starea limită ultimă atinsă prin destabilizarea versanților s-a produs în condiții statice de 
solicitare. 
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3. INTERPRETAREA REZULTATELOR ANALIZEI NUMERICE ȘI RECOMANDĂRI 

PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PRELIMINARĂ A STABILITĂȚII PANTELOR 

În capitolul anterior au fost prezentate rezultatele analizei numerice geotehnice, privind 
calculul de stabilitate al versanților sitului arheologic. În tabelul 2 sunt prezentați factorii de 
stabilitate corespunzători situațiilor analizate.  

Tabel 2 – Factori de siguranță corespunzători ipotezelor și situațiilor calculate 

Ipoteza - Situație analizată 

Valori ale factorilor de 
siguranță calculați conform 

Abordării 3 din 
SR EN 1997-1:2004 

Taluz în zona Forajului F2 

Încărcări gravitaționale – considerând terenul nesaturat 0,8 

Încărcări gravitaționale – considerând terenul saturat <0,8 

Încărcări seismice <0,8 

Taluz în zona Forajului F3 

Încărcări gravitaționale – considerând terenul nesaturat 0,96 

Încărcări gravitaționale – considerând terenul saturat <0,76 

Încărcări seismice <0,76 

Conform abordării de calcul 3, menționată în cadrul normei SR EN 1997-1:2004 factorul 
de siguranță minim al taluzului calculat prin metoda reducerii valorilor parametrilor rezistenței la 
forfecare ai terenului trebuie să fie mai mare sau egal cu 1,25. 

Principiile de calcul ale stabilității pentru lucrările proiectate în România conform SR EN 
1997-1:2004 și a anexelor naționale, impun folosirea abordării 3 de calcul. Aceasta presupune 
aplicarea unor coeficienți parțiali de siguranță indicați în standard asupra valorilor acțiunilor, 
materialelor și rezistențelor.  

Având în vedere numărul foarte redus al investigațiilor geotehnice realizate preliminar pe 
amplasamentul sitului arheologic, precum și lipsa încercărilor mecanice și a investigațiilor in situ, 
pentru calculul stabilității au fost considerați parametrii geotehnici preliminari. Aceștia vor trebui 
verificați prin investigații specifice de detaliu pentru sporirea gradului de încredere în 
rezultatele analizei de stabilitate. 

Conform datelor rezultate (prezentate în tabelul 1) în urma analizei numerice geotehnice 
pentru abordarea de calcul 3 recomandată de SR EN 1997-1:2004 și impusă de anexa națională, 
stabilitatea versanților nu este asigurată pentru nici una din situațiile prezentate, conform 
tabelului 2. Având în vedere că stabilitatea nu este asigurată în situația considerării terenului ca 
fiind nesaturat în cazul creșterii presiunii apei din pori ce poate fi determinată de ridicarea nivelului 
apei și în toate combinațiile care includ acțiunea seismică, stabilitatea versanților analizați nu este 
asigurată. 

Pentru un calcul detaliat, care să pună în evidență parametrii actuali ai straturilor din care 
sunt alcătuiți versanții, sunt necesare investigații geotehnice suplimentare. În cadrul investigațiilor 
geotehnice viitoare trebuie incluse investigații avansate in situ, de tipul dilatometriei plate 
Marchetti (sau similar), foraje suplimentare cu prelevări de probe pentru determinarea 
caracteristicilor geotehnice. 

Creat de \ Created by S.C. SAIDEL Engineering S.R.L. \ SENG-SARMI-SF-OSP-01-r00-08.12.2017-rom.docx  9 / 10 
© Nici o parte din acest document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără acordul scris al S.C. SAIDEL Engineering S.R.L. 
© No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written permission of S.C. SAIDEL Engineering S.R.L. 

 



RAPORT TEHNIC PRIVIND ANALIZA PRELIMINARĂ A STABILITĂȚII VERSANȚILOR 
SIT ARHEOLOGIC SARMIZEGETUSA REGIA 

sat Grădiștea de Munte, comuna Orăștioara de Sus, județul Hunedoara 
 

Nr. Contract / Contract No. Apr. / App. Cod / Code Corp / Block Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date 
7118/28.11.2017 ALP SARMI SF OSP 01 00 08.12.2017 

 
Recomandăm monitorizarea stabilității versanților. Monitorizarea trebuie să includă 

inspecții vizuale, urmărirea evoluției nivelului apei subterane prin intermediul piezometrelor, 
precum și ridicări topografice. De asemenea, deformațiile verticale ale versanților se pot urmări 
prin instalarea de coloane inclinometrice în mai multe secțiuni caracteristice ale versanților. 
Intervalul de timp dintre două etape de monitorizare va fi stabilit de către întocmitorul programului 
de monitorizare. 

Îmbunătățirea stabilității pantelor se poate asigura prin curățarea sistemului inițial de 
drenaj al lucrărilor de susținere existente, curățarea vegetației ale cărei rădăcini împing în zidurile 
de sprijin existente, precum și vegetația înaltă (arbori) care, pe de o parte induce suprasarcini 
verticale și orizonale terenului, iar pe de altă parte asigură o armare naturală a pământului. De 
asemenea, recomandăm plantarea de vegetație de tipul arbuștilor și ierburi speciale cu rădăcini 
adânci. Rolul acestora este de a arma terenul din spatele lucrărilor de susținere și de a îmbunătăți 
proprietățile acestuia de absorbție și retenție a apei din precipitații, fără a aduce suprasarcini 
semnificative, terenului din amontele lucrării de susținere. 

 

Întocmit, 
 
 
 
ing. Alisa Alexandra Găină 
inginer geotehnician 

Aprobat, 
 
 
 

ing. Alexandru Poenaru 
șef departament investigații geotehnice 

 

 
Verificator Tehnic Atestat în domeniul „Af” 

 
 
 
 

ing. Tudor Saidel 
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INTRODUCERE 

In situl arheologic de la Sarmizegetusa Regia, componenta litica este diversa, atat ca tip / varietate 
petrografica, cat si ca sursa. Din punct de vedere al sursei, rocile se pot diferentia in doua categorii majore: 
(a) sursa autohtona si (b) sursa allohtona. In prima categorie intra rocile provenite din fundamentul 
geologic al sit-ului, iar in cea de-a doua categorie, rocile aduse de catre antici din alte contexte geologice. 
Interesul major il au rocile allohtone, deoarece tocmai din acestea au fost construite elementele cele mai 
durabile ale sit-ului antic, pe care le gasim in ziduri, coloane, drumuri interioare etc. Problema majora care 
se pune este conservarea acestor obiecte litice, deoarece masura de prevenire sau de atenuare a procesului 
implica cunoasterea caracteristicilor mineralogice si structurale ale rocilor susceptibile de a se degrada, in 
conditiile de microclimat ale zonei.  
In etapa actuala se initiaza un studiu mai amplu asupra rocilor, pe care le grupam astfel: 
I. roci allohtone, de natura magmatica 
II. roci allohtone, de natura carbonatica 
III. roci autohtone, provenite din fundamentul geologic al sit-ului.  
Datele analitice, obtinute in actuala etapa preliminara, se bazeaza pe analiza petrografica a catorva 
esantioane prelevate din mai multe locuri ale sit-ului. Amplasamentul esantioanelor este prezentat in 
planul topografic din figura 1. 

I. Analiza rocii magmatice 

Roca magmatica a fost determinata inca din primele etape ale investigatiilor arheologice ca fiind  andezit. 
Roca se gaseste in principal sub forma de discuri, coloane si in cateva sectoare de cerc ale  ”ceasului 
astronomic”. Releveul petrografic al pieselor de andezit se va face in etapa urmatoare, accentul fiind pus 
acum pe evidentierea caracteristicilor petrografice ale andezitului, cu dublu scop: (1) evaluarea 
susceptibilitatii la degradare si (2) precizarea sursei (locul de extragere). 

I.1. Caracteristici macroscopice 

Andezitul din sit se caracterizeaza prin structura afanitica de tip porfiric, fiind vizibile cristale mari 
(fenocristale), cuprinse intr-o masa fundamentala afanitica (fig. 2). Cromatic, se observa doua categorii de 
fenocristale: 

- felsice (leucocrate), respectiv cele deschise la culoare; 

- mafice (melanocrate), cele inchise la culoare,  
chiar negre.  

 

 

 

 

  

Fig. 2. Imagine macroscopica a andezitului. Se observa 
structura porfirica, fiind evidente fenocristalele mafice 
(negre) si cele felsice (albe), precum si masa fundamentala 
afanitica, de culoare cenusie. 
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SM 1 

SM 4 

SM 2 

SM 3 / SM 3’ 

SM6 / SM7 

SM 5 

SM 8 

Fig. 1. Planul topografic al sitului arheologic Sarmizegetusa Regia.  

Amplasarea locurilor de prelevare a probelor SM 1 ÷ SM 8. 
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Forma fenocristalelor felsice este predominant tabular-izometrica, cu dimensiuni de circa 2 – 3 mm, pe 
cand cea a fenocristalelor mafice este predominant prismatica-alungita, cu grosimi de la 0,2 la 0,5 mm si 
lungimi care ajung la circa 5 mm. Proportia volumica a celor doua categorii de fenocristale este relativ 
constanta, doar cu mici variatii de la o zona la alta a moloanelor de andezit.  

Masa fundamentala este tipic afanitica, de culoare cenusie, cu un procent volumic de aprox. 60%. Ea 
imprima culoarea cenusie generala a rocii. Totusi, aceasta proprietate cromatica nu are rol de diagnostic 
petrografic, ea fiind dependenta de mai multi parametrii variabili (proportia mafic / felsic, gradul de 
transformare al masei fundamentale etc). 

Dispozitia in spatiu a fenocristalelor este dezordonata, ceea ce confera andezitului o structura izotropa 
(”masiva”). Este, de asemenea, evidenta, lipsa porozitatii macroscopice. 

In unele piese de andezit, la o examinare macroscopica amanuntita, se observa xenolite (corpuri de roci 
straine incluse), de ordinul a cel mult 8 cm, cu forme relativ rotunjite, care contrasteaza cu structura si 
culoarea rocii gazda. In mod cert aceste xenolite ajuta la depistarea sursei andezitului, cu conditia ca ele 
sa fie studiate microscopic, pentru a se preciza mineralogia si structura petrografica a lor. Noi nu am extras 
pentru studiul microscopic nici un xenolit, fiind o operatie destructiva. Ne bazam insa pe un studiu mai 
vechi, intreprins de profesorul Mârza, care a stabilit ca aceste xenolite sunt alcatuite esential din 
hornblenda si feldspat plagioclaz, cu structura microgranular-porfirica. 

I.2. Analiza microscopica 

In etapa actuala, pentru studiul microscopic au fost prelevate doua probe, codificate SM 1 si SM2. Locul 
de recoltare al acestora este precizat in figurile 1 si 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Molonul de andezit din care a fost prelevata proba SM 1. 
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ANALIZA PETROGRAFICA A PROBEI SM 1 

Locul de prelevare: rebuturi de andezit din terasa X, colt N-E (fig. 1, 3). 

Caracteristicile esantionului prelevat: esantionul are forma tabulara, cu un volum de circa 5 cm3.  

Varietatea petrografica (determinata pe baza analizei microscopice): andezit amfibolic 

A. Structura petrografica 
 
Roca are o structura de tip porfiric, avand fenocristale si masa fundamentala (fig. 2). 
Caracteristicile structurale ale fenocristalelor: 
Forma: predomina formele euhedrale si subhedrale. Cele anhedrale sunt foarte rare. 
Dimensiuni: dimensiunea medie este de circa 1 mm, cu limite de variatie cuprinse intre 0,3 ÷ 3 mm.  
Structura interna: majoritatea fenocristalelor mari au structura zonata, cu zone de tip euhedral si subhedral 
(fig. 4, 5).  
Caracteristicile structurale ale masei fundamentale: afanitica, hipocristalina (fig. 6). 
Gradul de orientare preferentiala a cristalelor: nu se remarca orientare preferentiala la scara esantionului 
prelevat. Din acest punct de vedere, roca este izotropa. 
 
B. Compozitia mineralogica 
 

Mineral Formula chimica simplificata Procente  
(% volum) 

Repartitia in roca 

Feldspat 
plagioclaz NaAlSi3O8-CaAl2Si2O8 65 In fenocristale si in masa 

fundamentala 
Hornblenda 

comuna Ca2(Mg,Fe+2,Fe+3,Al)5(Si,Al)8O22(OH,O)2 25 In fenocristale si in masa 
fundamentala 

Biotit K(Mg, Fe)3Si3Al(OH)2 5 In fenocristale  

Minerale 
argiloase 

Al2Si2O5(OH)4 3 
•Pseudomorfe pe feldspati 
•Produs de hidroliza al fractiei 
sticloase din masa fundamentala   

Apatit Ca5(PO4)3(F) 0,5 In masa fundamentala 
Minerale opace 

(magnetit) Fe3O4 2 •Pseudomorfe pe hornblenda 
•Cristale izolate 

 
Feldspatul plagioclaz din fenocristale are o zonalitate compozitionala complexa, de tip recurent (fig. 4), 
cu oscilatii ale continutului de anortit intre 15 ÷ 75%. In medie, zonele externe sunt mai sarace in anortit 
decat cele interne. La unele fenocristale, intre nucleul central, subhedral si zonele exterioare se remarcao 
topire partiala a cristalului de feldspat, iar sticla rezultata prin topire este argilizata.  

Feldspatul plagioclaz din masa fundamentala apare sub forma de cristale mici (microlite), alungite, fiind 
nezonate. Continutul in anortit este circa 15%, fiind asemanator cu cel al zonelor periferice din 
fenocristale. 

Hornblenda. Toate fenocristalele de hornblenda sunt zonate, datorita schimbarii bruste a raportului 
Mg/Fe+2/Fe+3 de la zona centrala spre periferia cristalelor. O caracteristica evidenta a hornblendei este 
culoarea bruna, vizibila doar la microscopul polarizant (fig. 5). Cele mai multe fenocristale sunt opacizate 
preferential in lungul zonelor externe (fig. 5). Cristalele mici din masa fundamentala sunt aproape in 
totalitate opacizate, prin pseudomorfozarea cu magnetit (fig. 6). 
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Fig. 4. Proba SM 1. Imagine microscopica cu N+. 
Zonalitate euhedrala si recurenta a fenocristalelor 
de plagioclaz. 

Fig. 5. Proba SM 1. Imagine microscopica cu N II. 
Zonalitate euhedrala a unui fenocristal de 
hornblende bruna, cu opacizare selective. 

Fig. 6. Proba SM 1. Imagine microscopica cu N II. 
Masa fundamentala afanitica cu mici cristale de 
hornblende opacizata. 
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ANALIZA PETROGRAFICA A PROBEI SM 2 

Locul de prelevare: fragment de disc din depozitul de resturi din andezit, sudul terasei XI (fig. 1, 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Molonul de andezit din care a fost prelevata proba SM 1. 

 

 

 

 
Caracteristicile esantionului prelevat: forma angulara, cu dimensiuni de circa 3/2/1 cm.  

Varietatea petrografica (determinata pe baza analizei microscopice): andezit amfibolic 

A. Structura petrografica 
 
Roca are o structura de tip porfiric, avand fenocristale si masa fundamentala (fig. 8). 
Caracteristicile structurale ale fenocristalelor 
Forma: predomina formele euhedrale si subhedrale. Cele anhedrale sunt foarte rare. 
Dimensiuni: dimensiunea medie este de circa 1 mm, cu limite de variatie cuprinse intre 0,3 ÷ 3 mm.  
Structura interna: toate fenocristalele au structura zonata, cu zone de tip euhedral si subhedral (fig. 8, 9)  
Caracteristicile structurale ale masei fundamentale: afanitica, hipocristalina. 
Gradul de orientare preferentiala a cristalelor: nu se remarca orientare preferentiala la scara esantionului 
prelevat. Din acest punct de vedere, roca este izotropa. 
Porozitatea rocii. Din examenul microscopic rezulta ca in andezit nu exista pori supracapilari. Roca este 
practice compacta, cu porozitate efectiva nula si deci impermeabila pentru apa. 
 

Feldspatul plagioclaz din fenocristale are o zonalitate compozitionala complexa, de tip recurent(fig. 8), 
cu oscilatii ale continutului de anortit intre 15 ÷ 75%. In medie, zonele externe sunt mai sarace in anortit 
decat cele interne. La unele fenocristale se remarca o topire partiala in lungul unor zone euhedrale, iar 
sticla rezultata prin topire este argilizata.  
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B. Compozitia mineralogica 
 

Mineral Formula chimica simplificata 
Procente 

(% volum) Repartitia in roca 

Feldspat 
plagioclaz NaAlSi3O8-CaAl2Si2O8 65 In fenocristale si in masa 

fundamentala 
Hornblenda 

comuna Ca2(Mg,Fe+2,Fe+3,Al)5(Si,Al)8O22(OH,O)2 28 In fenocristale si in masa 
fundamentala 

Biotit K(Mg, Fe)3Si3Al(OH)2 1 In fenocristale  

Apatit Ca5(PO4)3(F) 0,5 
Cristale individuale, cat si 
incluse in feldspatul 
plagioclaz 

Minerale 
argiloase Al2Si2O5(OH)4 3 

•Pseudomorfe pe feldspati 
•Produs de hidroliza al fractiei 
sticloase din masa 
fundamentala   

Minerale opace 
(magnetit) Fe3O4 2 

•Pseudomorf pe hornblenda 
•Cristale individuale in masa 
fundamentala 

 
Feldspatul plagioclaz din masa fundamentala apare sub forma de cristale mici (microlite), alungite, fiind 
nezonate. Continutul in anortit este circa 15%, fiind asemanator cu cel al zonelor periferice din 
fenocristale. 

Hornblenda. Toate fenocristalele de hornblenda sunt zonate, datorita schimbarii bruste a raportului 
Mg/Fe+2/Fe+3 de la zona centrala spre periferia cristalelor. O caracteristica evidenta a hornblendei este 
culoarea bruna, vizibila doar la microscopul polarizant (fig. 9). Cele mai multe fenocristale sunt opacizate 
preferential in lungul zonelor externe (fig. 9). Cristalele mici, din masa fundamentala, sunt aproape in 
totalitate opacizate, prin pseudomorfozarea cu magnetit (fig. 10, 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 9. Proba SM 2. Imagine microscopica cu N II. 
Fenocristale euhedrale de hornblende bruna cu 
zonalitate chimica. 

 

Fig. 8. Proba SM 2. Imagine microscopica cu N+. 
Sector dintr-un fenocristal de plagioclaz, maclat 
polisintetic, avand numeroase zone cu recurenta. 
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Sursa andezitului 
Potrivit cercetarilor profesorului Mârza, blocurile de andezit existente in situl cetatii provin dintr-un corp 
magmatic, cel mai probabil de la Pietroasa, aflat in Dealul Bejan si Valea Bejan, in extremitatea sud-estica 
a municipiului Deva. Desi este destul de mare probabilitatea ca aceasta precizare sa fie corecta, se impune 
ca in etapa urmatoare sa se faca un studiu microscopic comparativ suplimentar. 

 

Evaluarea susceptibilitatii la degradare a andezitului 
 
Rezistenta la alterarea chimica  
Compozitia mineralogica a andezitului analizat are un grad relativ ridicat de stabilitate chimica, in climatul 
temperat, atat in conditii subaeriene, cat si in cele de ingropare. In principiu, apa de ploaie (sau cea 
rezultata din topirea zapezii), cel mult poate genera o hidroliza a feldspatului plagioclaz si a sticlei, cu 
transformarea acestora in minerale argiloase si avand ca rezultat degradarea cromatica. Totusi, constatam 
ca artefactele din andezit au fost foarte putin afectate de hidroliza, in decursul celor doua mii de ani de la 
punerea lor in opera. 
 
 

 

Fig. 10. Proba SM 2. Imagine microscopica cu N II. 
Sector din masa fundamentala, relativ bogata in 
microlite de plagioclaz si cristale opacizate de 
hornblenda. 

 

Fig. 11. Proba SM 2. Imagine microscopica cu N II. 
Sector din masa fundamentala afanitica, partial 
argilizata. 
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Rezistenta la dizolvare  
Practic nici plagioclazul (faza dominanta din andezit), nici hornblenda nu sunt solubile in apa, in conditiile 
termice din climatul temperat. De aceea, in mare, se poate spune ca roca nu se degradeaza prin dizolvare.   
 
Rezistenta la soc mecanic 
Compozitia mineralogica si structura compacta plaseaza andezitul in categoria rocilor rezistente la rupere. 
Totusi, la socuri mecanice (care genereaza forte mai mari decat rezistenta la rupere), blocul de andezit se 
poate sparge, pe suprafete neregulate. Acest proces de spargere, generat de socuri mecanice, este remarcat 
la majoritatea moloanelor de mari dimensiuni, care au dus la fisurarea si chiar fragmentarea obiectelor 
litice. 
 
Rezistenta la biodegradare  
Lipsa porozitatii nu permite patrunderea apei in interiorul rocii si nici a rizoizilor de la muschi sau licheni. 
De aceea, lichenii si muschii se fixeaza foarte greu pe suprafata artefactelor din andezit. Doar acolo unde 
exista fisuri, rizoizii din muschi si licheni s-au extins in interiorul blocului litic, in lungul fisurilor. Totusi, 
pe suprafetele rugoase ale moloanelor de andezit, in decursul timpului s-a depus un strat subtire de praf 
aderent, care a favorizat mentinerea unei umiditati si fixarea coloniilor de licheni si de muschi. Acestea 
nu au contribuit la degradarea chimica a andezitului si, din anumite puncte de vedere, au jucat rol de strat 
protector.  
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II. Analiza rocilor carbonatice allohtone  

II.1. Analiza rocilor carbonatice allohtone antice 

In zidurile cetatii, in drumul pavat si in temple exista un numar impresionant de moloane calcaroase, aduse 
de antici, cel mai probabil din Magura Calanilor, de la distante care depasesc 20 km. Ele contrasteaza 
petrografic cu rocile autohtone, fiind usor de recunoscut prin caracteristicile lor macroscopice. Trebuie, 
totusi, subliniat ca particularitatile cu adevarat specifice sunt evidentiate doar la scara microscopica, ceea 
ce a motivat studiul microscopic al acestor roci, pe baza unor probe prelevate din diferite sectoare ale 
cetatii si numerotate cu SM 3, SM 3̛, SM 5, si SM 6 (fig. 1). Asa cum se vede in figura 1, locurile de 
prelevare sunt destul de distantate, scopul fiind verificarea eventualei variabilitati mineralogice si 
structurale a moloanelor, macroscopic asemanatoare. Intr-adevar, macroscopic, cele mai multe moloane 
sunt izotrope, nestratificate, cu granulatie marunta si culoare alb-galbuie in spartura proaspata. 

 

Analiza microscopica a probei SM 3 

Locul de prelevare: zidul interior al ”incintei militare”, partea nordica a portii de est (fig. 1 si 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Doua moloane deteriorate, din care 
au fost prelevate probele SM 3 si SM 3̛. 

 

SM 3 

SM 3̛ 
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Caracteristicile esantionului prelevat: fragment dintr-un molon de circa 1/3 dm3.  

Tipul petrografic: calcar 

Tipul petrogenetic: roca sedimentara, de precipitare chimica 

Varietatea petrografica (determinata pe baza analizei microscopice): calcar oolitic 

Structura petrografica 
 
Roca are patru componente petro-structurale, cu urmatoarele procente volumice:  

- oolite – 63%, 
- bioclaste (fig. 13) – 2%,  
- ciment – 10%, 
- sistem de pori – 25%. 

Oolitele 
Sunt granule sferoidale cu o structura interna complexa, fiind alcatuite dintr-un nucleu infasurat cu mai 
multe paturi concentrice (fig. 14, 15). Diametrul oolitelor variaza intre aprox. 0,5 ÷ 1 mm. Nucleele au 
forme variabile: izometrice, tabulare, rotunjite, angulare (fig. 14, 15, 16). In general, diametrul nucleului 
rareori depaseste ½ din diametrul oolitului (fig. 17) , fiind fie granoclaste, fie litoclaste, mai rar bioclaste. 
Invelisul stratificat are, frecvent, o microstructura concentric-radiara (fig. 15 ÷ 22). Grosimea stratelor 
elementare din invelis este de circa 20 ÷ 30 microni. 
Bioclastele 
Exceptand nucleele oolitelor, bioclastele apar accidental, fiind reprezentate prin fragmente de moluste, 
uneori total solubilizate, rareori depasind 5 mm. 
Cimentul 
Structural, este un ciment de contact (legand oolitele), format din cristale subhedrale intrepatrunse (fig. 
18, 20). 
Sistemul de pori 
In proba analizata, sistemul de pori este o componenta importanta. Porii ocupa practic doar spatiile dintre 
oolite (fig. 14 ÷ 20), formele acestora fiind impuse de morfologia oolitelor. Microscopic iese in evidenta 
faptul ca, pe peretii porilor se dezvolta cristale idiomorfe, frecvent cu tendinta romboedrica. Axul acestor 
cristale este oarecum perpendicular pe peretii oolitelor (fig. 18, 20). Conectivitatea porilor este relativ 
ridicata, iar dimensiunile lor variaza intre aprox. 20 ÷ 500 microni, ceea ce inseamna ca apa poate sa 
patrunda relativ usor in profunzimea rocii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fig. 13. Proba SM 3. Imagine microscopica in lumina 
reflectata a unui mulaj intern de molusca in matrice de 
calcar oolitic.  
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Fig. 14. Proba SM 3. Imagine microscopica in lumina 
reflectata a unei sectiuni prin calcarul oolitic. A se 
remarca forma neregulata a porilor dintre oolite. 

 

Fig. 15. Proba SM 3. Imagine 
microscopica a unei sectiuni subtiri, in 
lumina polarizata cu N+. (a) Se 
evidentiaza nucleii oolitelor, paturile 
multistratificate si sistemul de pori 
(negru). (b) Detaliu, cu evidentierea 
porilor si cimentului sparitic.  

a 

b 
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Fig. 16. Proba SM 3. Imagine microscopica in sectiuni subtiri a sistemului de pori, in lumina polarizata cu 
N+, cu pana de gips. Porii au culoarea mov. 

Fig. 17. Proba SM 3. Imagine microscopica , in lumina reflectata. Sunt evidentiate: (a) dimensiunile oolitelor, 
(b) forma oolitelor, (c) aspectul tridimensional al porilor.   
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Fig. 18. Proba SM 3. Imagine microscopica a unei sectiuni subtiri, in lumina polarizata cu N+. Detaliu pentru a 
se evidentia tipul de ciment de contac), format din cristale subhedrale de calcit intrepatrunse. 

 

Fig. 19. Proba SM 3. Imagine microscopica, in lumina polarizata cu N+. Morfologia porilor, vazuta in sectiune 
subtire.  
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Fig. 20. Proba SM 3. Cristale euhedrale de calcit pe peretii porilor, supracrescuti pe oolite: (a) imagine 
microscopica in sectiune subtire, in lumina polarizata cu NII; (b) imagine in lumina reflectata pe sectiune plana in 
calcar.   

 

a 

b 
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B. Natura petrografica a litoclastelor din nucleele oolitelor (fig. 22) 
- roci cuarto-feldspatice (provenite din gnais), 
- cataclazite din roci cuarto-feldspatice, 
- cuartolite, 
- marmura echigranulara, microgranulara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21. Proba SM 3. Forme si dimensiuni ale nucleelor  din oolite. Imagine microscopica a unei sectiuni subtiri , 
in N+. 

 

 

Fig. 22. Proba SM 3. Detalii cu nuclee din oolite: (a) 
nucleu de cuart si (b) nucleu de microclin. Imagini in 
sectiuni subtiri cu N+.  

a 

b 
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C. Compozitia mineralogica 
 

Mineral 
Formula chimica 

simplificata 

Procente 
(% volum din 

scheletul 
solid) 

Repartitia in roca 

Calcit CaCO3 81 

• cristale fibroase, constituentul principal 
al invelisurilor oolitelor;  
• cristale euhedrale, pe peretii porilor;  
• cristale sparitice in litoclastele de 
marmura; 
• microcristale anhedrale si fibroase in 
bioclaste; 
• cristale subhedrale in ciment. 

Cuart SiO2 5 exclusiv in nucleele oolitelor 
Feldspat potasic 

(microclin) KAlSi3O8 5 exclusiv in nucleele oolitelor 

Feldspat 
plagioclaz NaAlSi3O8-CaAl2Si2O8 4 exclusiv in nucleele oolitelor 

Muscovit KAl3Si3O10(OH)2 3 exclusiv in nucleele oolitelor (partial 
calcitizat) (fig. 23) 

Biotit K(Mg,Fe)3AlSi3O10(OH)2 1 exclusiv in nucleele oolitelor (puternic 
oxidat) 

Epidot Ca2 (Fe,Al)3 (Si3O11)(OH) 0,5 exclusiv in nucleele oolitelor  
Disten Al2SiO5 0,1 exclusiv in nucleele oolitelor  

Hematit Fe2O3 0,1 format pe biotit 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23. Proba SM 3. Nucleu de muscovit partial calcitizat. Imagine microscopica in lumina polarizata, cu N+. 
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Analiza microscopica a probei SM 3' 

Locul de prelevare: zidul interior al incintei militare, partea nordica a portii de est (fig. 1 si 12).  

Caracteristicile esantionului prelevat: fragment dintr-un molon, de circa 1/4 dm3. Roca are o granulatie 
putin mai mare decat cea a probei SM 3, cu rare mulaje de cochilii din moluste. Sub lupa, se observa forma 
rotunjita a granulelor si numerosi pori neregulati. 

Tipul petrografic: calcar 

Tipul petrogenetic: roca sedimentara, de precipitare chimica 

Varietatea petrografica (determinata pe baza analizei microscopice): calcar oolitic 

A. Structura petrografica 
Roca are patru componente petro-structurale, cu urmatoarele procente volumice:  

- oolite – 63%, 
- bioclaste – 2%,  
- ciment – 10%, 
- sistem de pori – 25%. 

Oolitele 
Sunt granule sferoidale cu o structura interna complexa, fiind alcatuite dintr-un nucleu infasurat de mai 
multe paturi concentrice (fig. 24). Diametrul oolitelor variaza intre aprox. 0,5 ÷ 1 mm. Nucleele au forme 
variabile: izometrice, tabulare, rotunjite, angulare. In general, diametrul nucleului rareori depaseste ½ din 
diametrul oolitului, fiind fie granoclaste, fie litoclaste, mai rar bioclaste. Invelisul stratificat are, frecvent, 
o microstructura concentric-radiara (fig. 24, 25). Grosimea stratelor elementare din invelis este de circa 
20 ÷ 30 microni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 24. Proba SM 3̛. 
Oolit alcatuit dintr-un 
nucleu, infasurat de mai 
multe straturi concentri-
ce fibro-radiare. In jurul 
oolitul se observa ci-
mentul de calcit sparitic 
si pori neregulati. 
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Bioclastele 
Exceptand nucleele oolitelor (fig. 
25), bioclastele apar accidental, 
fiind reprezentate prin fragmente 
de moluste, uneori total 
solubilizate, rareori depasind 5 
mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cimentul 
Structural, este un ciment de contact (legand oolitele), format din cristale subhedrale intrepatrunse (fig. 
24, 25). 
 
Sistemul de pori 
Porii ocupa exclusiv spatiile dintre oolite (fig. 26), formele acestora fiind impuse de morfologia oolitelor. 
Microscopic iese in evidenta faptul ca, pe peretii porilor se dezvolta cristale idiomorfe, frecvent cu tendinta 
romboedrica (fig. 24). Axul acestor cristale este oarecum perpendicular pe peretii oolitelor. Conectivitatea 
porilor este relativ ridicata, iar dimensiunile lor variaza intre aprox. 20 ÷ 500 microni, ceea ce inseamna 
ca apa poate sa patrunda relativ usor in profunzimea rocii. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 25. Proba SM 3̛. Oolit cu 
nucleu de bioclast. Cimentul este 
alcatuit din cristale de calcit 
sparitic.  

 

Fig. 26. Proba SM 3̛. Sistemul de 
pori cu forme neregulate, care 
ocupa spatiile dintre oolite 
(negrii). 
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B. Natura petrografica a litoclastelor din nucleele oolitelor 
- roci cuarto-feldspatice (provenite din gnais), 
- cataclazite din roci cuarto-feldspatice, 
- cuartolite, 
- marmura echigranulara, microgranulara (fig. 27). 
 
 
C. Compozitia mineralogica 
 

Mineral 
Formula chimica 

simplificata 
Procente  

(% volum din 
scheletul solid) 

Repartitia in roca 

Calcit CaCO3 85 

• cristale fibroase, constituentul principal 
al invelisurilor oolitelor;  
• cristale euhedrale, pe peretii porilor;  
• cristale sparitice in litoclastele de 
marmura; 
• microcristale anhedrale si fibroase in 
bioclaste; 
• cristale subhedrale in ciment. 

Cuart SiO2 4 exclusiv in nucleele oolitelor 
Feldspat potasic 

(microclin) KAlSi3O8 4 exclusiv in nucleele oolitelor 

Feldspat 
plagioclaz NaAlSi3O8-CaAl2Si2O8 3 exclusiv in nucleele oolitelor (fig. 28, a) 

Muscovit KAl3Si3O10(OH)2 2 exclusiv in nucleele oolitelor (partial 
calcitizat) 

Biotit K(Mg,Fe)3AlSi3O10(OH)2 1 exclusiv in nucleele oolitelor (puternic 
oxidat) 

Epidot Ca2 (Fe,Al)3 (Si3O11)(OH) 0,5 exclusiv in nucleele oolitelor  
Disten Al2SiO5 0,1 exclusiv in nucleele oolitelor (fig. 28, b) 

Hematit Fe2O3 0,1 format pe biotit 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27. Proba SM 3̛. Oolit cu nucleu 
dintr-un litoclast de marmura, 
marginit de pori si ciment de calcit 
sparitic.  
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Fig. 28. Proba SM 3̛. (a) Oolit cu nucleu de feldspat plagioclaz, marginit de pori neregulati si ciment de contact. (b) 
Oolit cu nucleu de disten marginit. de ciment sparitic. Imagini microscopice cu N+ (a) si N II (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

b 
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Analiza microscopica a probei SM 5 

Locul de prelevare: zidul incintei militare, exterior, colt nord (fig. 1 si 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipul petrografic: calcar 

Tipul petrogenetic: roca sedimentara, de precipitare chimica 

Varietatea petrografica (determinata pe baza analizei microscopice): calcar oolitic 

Caracteristicile esantionului prelevat: fragment relativ izometric, cu volum de circa1/3 dm3. Culoarea 
rocii, in spartura proaspata, este bej, pe suprafetele expuse mediului exterior dezvoltandu-se neuniform o 
biocrusta. Roca are o granulatie fina. Sub lupa, se observa forma rotunjita a granulelor si numerosi pori 
neregulati (fig. 30). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 30. Proba SM 5. Imagine microscopica, 
in lumina reflectata, a unei sparturi proas-
pete. Se evidentiaza oolitele (cu nuclee 
silicatice si invelisuri calcitice), precum si 
imaginea tridimensionala a porilor. 

 

 

Fig. 29. Zona de prelevare a probei SM 5. 
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A. Structura petrografica 
Roca are patru componente petro-structurale, cu urmatoarele procente volumice:  

- oolite, 63% 
- bioclaste, 2%  
- ciment, 10% 
- sistem de pori, 25%. 

Oolitele 
Sunt granule sferoidale cu o structura interna complexa, fiind alcatuite dintr-un nucleu infasurat de mai 
multe invelisuri concentrice (fig. 30 ÷ 32). Diametrul oolitelor variaza intre aprox. 0,5 ÷ 1 mm. Nucleele 
au forme variabile: izometrice, tabulare, rotunjite, angulare (fig. 31, 32). In general, diametrul nucleului 
rareori depaseste ½ din diametrul oolitului, fiind fie granoclaste, fie litoclaste, mai rar bioclaste. Invelisul 
stratificat are, frecvent, o microstructura concentric-radiara (fig. 31, 32). Grosimea stratelor elementare 
din invelis este de circa 20 ÷ 30 microni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 31. Proba SM 5. Imagine microscopica, in lumina polarizata, N+. Se evidentiaza: (1) oolitele cu nuclee 
siliciclastice); (2) sistemul de pori neregulati; (3) cimentul de contact dintre oolite.   
 
Bioclastele 
Exceptand nucleele oolitelor, bioclastele apar accidental, fiind reprezentate prin fragmente de moluste, 
uneori total solubilizate, rareori depasind 5 mm. 
 
Cimentul 
Structural, este un ciment de contact (legand oolitele), format din cristale subhedrale intrepatrunse (fig. 
31, 32). 
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Sistemul de pori 
Porii ocupa practic doar spatiile dintre oolite (fig. 31, 32), formele acestora fiind impuse de morfologia 
oolitelor. Microscopic iese in evidenta faptul ca, pe peretii porilor se dezvolta cristale idiomorfe, frecvent 
cu tendinta romboedrica. Axul acestor cristale este oarecum perpendicular pe peretii oolitelor (fig. 32, b). 
Conectivitatea porilor este relativ ridicata, iar dimensiunile lor variaza intre aprox. 20 ÷ 500 microni, ceea 
ce inseamna ca apa poate sa patrunda relativ usor in profunzimea rocii. 

B. Natura petrografica a litoclastelor din nucleele oolitelor 
- roci cuarto-feldspatice (provenite din gnais), 
- cataclazite din roci cuarto-feldspatice (fig. 32, a), 
- cuartolite (fig. 32, a), 
- marmura echigranulara, microgranulara (fig. 32, a). 
 
C. Compozitia mineralogica 
 

Mineral 
Formula chimica 

simplificata 

Procente (% 
volum din 

scheletul solid) 
Repartitia in roca 

Calcit CaCO3 85 

• cristale fibroase, constituentul principal 
al invelisurilor oolitelor;  
• cristale euhedrale, pe peretii porilor;  
• cristale sparitice in litoclastele de 
marmura; 
• microcristale anhedrale si fibroase in 
bioclaste; 
• cristale subhedrale in ciment. 

Cuart SiO2 4 exclusiv in nucleele oolitelor 
Feldspat potasic 

(microclin) KAlSi3O8 4 exclusiv in nucleele oolitelor 

Feldspat 
plagioclaz NaAlSi3O8-CaAl2Si2O8 3 exclusiv in nucleele oolitelor (fig. 32, b) 

Muscovit KAl3Si3O10(OH)2 2 exclusiv in nucleele oolitelor (partial 
calcitizat) 

Biotit K(Mg,Fe)3AlSi3O10(OH)2 1 exclusiv in nucleele oolitelor (puternic 
oxidat) 

Epidot Ca2 (Fe,Al)3 (Si3O11)(OH) 0,5 exclusiv in nucleele oolitelor  
Disten Al2SiO5 0,1 exclusiv in nucleele oolitelor  

Hematit Fe2O3 0,1 format pe biotit 
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Fig. 32.  Proba SM 5. Imagine microscopica, in lumina polarizata, N+. (a) Litoclaste cuarto-feldspatice, 
cataclazite, marmura ca nuclee in oolite; (b) detaliu cu oolit avand nucleu de feldspat plagioclaz, marginit de 
pori neregulati, partial cu pereti druzitici. 

a 

b 
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Analiza microscopica a probei SM 6 

Locul de prelevare: fragment izolat, aflat la baza unui zid din incinta baii romane (fig. 1) 

Caracteristicile esantionului prelevat: este relativ izometric de circa ½ dm3. In spartura proaspata, roca 
are culoare bej, granulatie fina, cu rare mulaje de macrofosile. La lupa se observa pori connnectivi si forma 
rotunjita a granulelor (fig. 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipul petrografic: calcar 

Tipul petrogenetic: roca sedimentara, de precipitare chimica 

Varietatea petrografica (determinata pe baza analizei microscopice): calcar oolitic 

A. Structura petrografica 
Roca are patru componente petro-structurale, cu urmatoarele procente volumice:  

- oolite, 63% 
- bioclaste, 2%  
- ciment, 10% 
- sistem de pori, 25%. 

Oolitele 
Sunt granule sferoidale cu o structura interna complexa, fiind alcatuite dintr-un nucleu infasurat de mai 
multe paturi concentrice (fig. 34). Diametrul oolitelor variaza intre aprox. 0,5 ÷ 1 mm. Nucleele au forme 
variabile: izometrice, tabulare, rotunjite, angulare (fig. 34). In general, diametrul nucleului rareori 
depaseste ½ din diametrul oolitului, fiind fie granoclaste, fie litoclaste, mai rar bioclaste. Invelisul 
stratificat are, frecvent, o microstructura concentric-radiara (fig. 34, 35). Grosimea stratelor elementare 
din invelis este de circa 20 ÷ 30 microni. 
 
Bioclastele. Exceptand nucleele oolitelor, bioclastele apar accidental, fiind reprezentate prin fragmente de 
moluste, uneori total solubilizate, rareori depasind 5 mm. 
 
Cimentul. Structural, este un ciment de contact (legand oolitele), format din cristale subhedrale 
intrepatrunse (fig. 35, 36, 37). 

 

Fig. 33. Proba SM 6. Oolite si pori 
tridimensionali, vazuti intr-o sectiune 
plana prin calcar, la microscop, in 
lumina reflectata. 
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Fig. 34. Proba SM 6. Oolite sferoidale, cu o structura interna complexa, alcatuite dintr-un nucleu infasurat de mai 
multe paturi concentrice. A se remarca diversitatea morfologica si compozitionala a nucleelor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 35. Proba SM 6. Detaliu cu oolite, pori cu pereti druzitici si nucleele de litoclaste cuarto-feldspatice. Imagine 
microscopica in lumina polarizata, cu N+. 
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Sistemul de pori 
In proba analizata, sistemul de pori este o componenta importanta. Porii ocupa practic doar in spatiile 
dintre oolite (fig. 35, 36, 37), formele acestora fiind impuse de morfologia oolitelor. Microscopic iese in 
evidenta faptul ca, pe peretii porilor se dezvolta cristale idiomorfe, frecvent cu tendinta romboedrica. Axul 
acestor cristale este oarecum perpendicular pe peretii oolitelor (fig. 36, 37). Conectivitatea porilor este 
relativ ridicata, iar dimensiunile lor variaza intre aprox. 20 ÷ 500 microni, ceea ce inseamna ca apa poate 
sa patrunda relativ usor in profunzimea rocii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Natura petrografica a litoclastelor din nucleele oolitelor 
- roci cuarto-feldspatice (provenite din gnais), 
- cataclazite din roci cuarto-feldspatice, 
- cuartolite, 
- marmura echigranulara, microgranulara. 
 

 

 

Fig. 36. Proba SM 6. Detaliu 
pentru a se observa cimentul de 
calcit sparitic intre oolite. 

Fig. 37. Proba SM 6. Detaliu cu pori si 
ciment de calcit sparitic. Imagine 
microscopica in lumina polarizata cu N+. 
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C. Compozitia mineralogica a rocii 
 

Mineral Formula chimica 
simplificata 

Procente  
(% volum din 
scheletul solid) 

Repartitia in roca 

Calcit CaCO3 85 

• cristale fibroase, constituentul principal 
al invelisurilor oolitelor;  
• cristale euhedrale, pe peretii porilor;  
• cristale sparitice in litoclastele de 
marmura; 
• microcristale anhedrale si fibroase in 
bioclaste; 
• cristale subhedrale in ciment. 

Cuart SiO2 4 exclusiv in nucleele oolitelor 
Feldspat potasic 

(microclin) KAlSi3O8 4 exclusiv in nucleele oolitelor 

Feldspat 
plagioclaz NaAlSi3O8-CaAl2Si2O8 3 exclusiv in nucleele oolitelor 

Muscovit KAl3Si3O10(OH)2 2 exclusiv in nucleele oolitelor (partial 
calcitizat) – fig. 38 

Biotit K(Mg,Fe)3AlSi3O10(OH)2 1 exclusiv in nucleele oolitelor (puternic 
oxidat) 

Epidot Ca2 (Fe,Al)3 (Si3O11)(OH) 0,5 exclusiv in nucleele oolitelor  
Disten Al2SiO5 0,1 exclusiv in nucleele oolitelor  

Hematit Fe2O3 0,1 format pe biotit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 38. Proba SM 6. Muscovit puternic metasomatizat cu calcit. Imagine microscopica in lumina polarizata cu N+. 
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Sursa calcarelor oolitice 

Sursa calcarelor oolitice nu constituie obiectul de studiu in etapa actuala a proiectului. Conform 
documentatiei istorice existente, aceste calcare provin din depozitele carbonatice miocene situate in 
Magura Calanilor. In etapa ulterioara urmeaza sa se faca o prospectiune de detaliu a acestor depozite 
carbonatice, pentru a se stabili variabilitatea litologica si a se preciza, pe cat posibil, orizonturile de calcare 
oolitice care au furnizat piatra de constructie a cetatii. 

Evaluarea susceptibilitatii la degradare a calcarelor oolitice 
 
Rezistenta la alterare chimica  
Asa cum se constata din buletinele de analiza, probele de calcar provenite din zidul original al cetatii, sunt 
foarte asemanatoare mineralogic si structural. Toate sunt alcatuite predominant din oolite calcitice cu 
nuclei, de regula, silicatici. Toate au o porozitate ridicata, avand pori supracapilari conectivi. De aici 
rezulta doua consecinte: 
(1) acest calcar este permeabil pentru apa;  
(2) in conditii de umiditate, in special in sezoanele de primavara si toamna, apa lichida poate stagna in 
pori un lung interval de timp si poate sa patrunda pana la nucleii oolitelor. In aceste conditii, biotitul din 
nuclee se poate descompune prin oxidare, rezultand coloizi de oxizi de fier, ce se pot dispersa in jurul 
oolitului. In acest fel apar mici pete de culoare ruginie, vizibile la unele moloane. Biotitul fiind putin, 
fenomenul de alterare chimica descris nu are importanta majora. 
 
Rezistenta la dizolvare  
Componenta minerala predominant calcitica a calcarului oolitic, este vulnerabila la dizolvarea in apa, dar 
cu viteze diferite. Efectul dizolvarii este conditionat de trei factori: (1) forma si dimensiunea cristalelor de 
calcit; (2) temperatura apei, stiindu-se ca solubilitatea maxima a calcitului in apa este aproape de 0°C; (3) 
de mobilitatea apei (apa, in conditii statice, este mult mai putin agresiva decat in conditii de miscare). 
Teoretic, apa se poate misca pe suprafata de molon, dar si in interior, atat cat permite gradul de 
conectivitate al porilor. Sistemul de pori din calcarele oolitice examinate, permite mobilitatea apei in 
interiorul molonului in zonele de colturi si de muchii, motiv pentru care acestea se dizolva mai repede 
decat fetele de molon. Apa care stationeaza in sistemul de pori, dizolva foarte putin calcarul, in schimb 
creeaza mediul propice pentru dezvoltarea biocrustelor. 
 
Rezistenta la soc mecanic 
Calcarul oolitic nu are o rezistenta mare la soc mecanic. De aceea el se poate sparge relativ usor. 
 
Rezistenta la biodegradare  
Configuratia sistemului de pori permite mentinerea unei umiditati mai mult sau mai putin continui in 
piatra, ceea ce permite fixarea unei biocruste. Din examinarea in situ a mai multor moloane de calcar, care 
au stat nemiscate timp indelungat, s-a constatat dezvoltarea unei biocruste de muschi si licheni. 
Observatiile microscopice, efectuate pe sectiuni transversale, scot in evidenta faptul ca rizoizii algelor, 
ciupercilor si muschilor patrund in roca prin sistemul de pori, uneori pana la circa 1 cm de la suprafata 
molonului (fig. 39). Tot din observatiile microscopice rezulta ca rizoizii nu contribuie la deteriorarea rocii, 
ei folosesc pur si simplu golurile din sistemul de pori. 
 
 



Studiu petrografic si cercetare preliminara privind etiopatogenia componentelor litice pentru Situl archeologic Sarmizegetusa Regia 

33 
 

 
 

Fig. 39. Proba SM 3. Atacul biologic al 
calcarului oolitic. Imagini microscopice in 
lumina reflectata. (a) rizoizi de muschi 
necrozati localizati in spatiile libere ale 
porilor din calcarul oolitic, la circa 5 mm 
adancime; (b) colonie de muschi fixati pe 
suprafata oolitelor; (c) rizoizi de muschi 
extinsi in interiorul rocii, prin sistemul de 
pori conectivi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

c 

b 



Studiu petrografic si cercetare preliminara privind etiopatogenia componentelor litice pentru Situl archeologic Sarmizegetusa Regia 

34 
 

 

II.2. Analiza rocilor carbonatice allohtone folosite la restaurarea din epoca moderna 
 

Analiza microscopica a probei SM 4  

din calcarul de Podeni 

Motivatia analizei  
 
In etapele de restaurare din anii 1980, s-au adus mari cantitati de piatra pentru a completa lacunele litice 
din diferitele componente ale ansamblului cetatii. Aproape toate moloanele, confectionate din aceasta 
piatra, au forme poliedrice si dimensiuni comparabile cu cele ale moloanelor originale. In momentul 
punerii in opera, era un contrast cromatic accentuat intre aceste moloane si cele originale, dar care s-a 
estompat in decursul timpului. In conditiile microclimatice existente in perimetrul cetatii, o buna parte din 
moloanele de interventie au manifestat o viteza relativ mare de degradare, in special prin dizolvare. 
Vulnerabilitatea relativ mare la degradare sugereaza ca, intre calcarul de Podeni si calcarul oolitic folosit 
in antichitate trebuie sa fie o diferenta, cel mai probabil, structurala. 

Prin urmare, scopul analizei petrografice a calcarului de Podeni a fost tocmai evidentierea acestor diferente 
presupuse.  

Locul de prelevare: poarta de vest, depozitul cu resturi din piatra folosita la suprainaltarea zidurilor de 
incinta, in lucrarile de interventie din 1980 (fig. 1 si 40). 

 

 

 

Fig. 40. Locul de prelevare al  
probei SM 4. 
 

 

 

 

 

 

Caracteristicile esantionului prelevat 
Fragment relativ izometric, cu un volum de circa 10 cm3. In spartura proaspata, are o slaba structura 
heterogranulara si culoare albicioasa. La lupa se remarca bioclastele si porii neregulati. Pe suprafata 
molonului esantionat, expusa mediului, s-a instalat o biocrusta. 
 
Tipul petrografic: calcar 

Varietatea petrografica (determinata pe baza analizei microscopice): calcar bioacumulat 

 

SM 4 
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A. Structura petrografica 
Roca are patru componente petro-structurale, cu urmatoarele procente volumice:  

- bioclaste, 59%  

- siliciclaste, 1 % 

- ciment, 10% 

- sistem de pori, 30%. 

Bioclastele 
Predomina fragmentele de fosile algale, la care se adauga, subordonat, fragmente de moluste si 
foraminifere (fig. 41). Dimensiunile oscileaza intre circa 0,25 ÷ 1,5 mm.  
Cimentul 
Structural, este un ciment de contact (legand bioclastele), format din microcristale anhedrale (fig. 41). 
Sistemul de pori 
Porii au forme variabile si ocupa spatiile dintre bioclaste (fig. 41). Pe peretii porilor nu se observa 
supracresteri de cristale. Conectivitatea este mare, iar dimensiunile porilor variaza intre aprox. 20 ÷ 500 
microni, ceea ce inseamna ca apa poate sa patrunda relativ usor in profunzimea rocii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41. Calcar de Podeni. Proba SM 4. Imagini microscopice in lumina polarizata, N+. (a) ansamblu cu evidentierea 
bioclastelor si a porilor intragranulari conectivi; (b) detaliu dintr-un bioclast de fosila algala.  
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B. Compozitia mineralogica 
Spre deosebire de calcarul oolitic, acest tip de calcar are o compozitie mineralogica mult mai simpla. 
Astfel, peste 95% din partea solida a rocii este alcatuita din calcit, cu trei varietati structurale: (1) calcit 
microcristalin (in testele algale); (2) calcit fibros (in testele de moluste); (3) calcit microspatitic (in ciment). 
Subordonat, sub 5%, apar minerale argiloase in amestec cu substanta organica.  
 

 
 
 
Sursa  
Conform documentatiei istorice, acest calcar a fost utilizat intr-o etapa de restaurare relativ recenta (1980), 
fiind extras din cariera Podeni, judetul Cluj. 
 
 
 
Concluzii 
 
1. Calcarul de Podeni, folosit in restaurare, se deosebeste de calcarul oolitic prin doua caracteristici 
esentiale. Prima este deosebirea frapanta mineralogica, in sensul ca piatra de Podeni este practic 
monominerala (calcitica), pe cand calcarul oolitic este polimineral, avand, pe langa calcit, si o proportie 
ridicata de minerale silicatice in nucleele oolitelor. Cea de-a doua diferenta este structurala si 
petrogenetica. Astfel, calcarul de Podeni este in esenta bioacumulat, pe cand calcarul oolitic este de 
precipitatie chimica. De aici rezulta diferenta majora intre forma granulelor constituente si configuratia 
sistemelor de pori.  
2. Deosebirile structurale si mineralogice atrag inevitabil rezistente diferite la degradare. Timpul a 
demonstrat ca, in conditiile de microclimat specifice, bioclastele s-au dizolvat mai rapid decat oolitele.  
 

 

 

Masuri de prevenire a degradarii prin dizolvare a calcarelor 

Singura metoda eficienta de prevenire a dizolvarii moloanelor de calcar ar constitui-o evitarea contactului 
pietrei cu apa si in primul rand cu apa rece. Stratul de zapada, care se topeste lent pe moloane, este un 
factor puternic degradant. Topirile repetate ale zapezii pe piatra, in decurs de cateva decenii, ar putea duce 
la pierderea unui sfert din volumul moloanelor. Cum vitezele de dizolvare sunt diferite, suprafetele initial 
netede, rezultate prin prelucrarea moloanelor, se pot transforma repede in suprafete rugoase, acestea 
evoluand pana la configuratii cavernoase. Aspectele cavernoase sunt observate pe foarte multe moloane 
dezvelite (exhumate) cu cateva decenii in urma. Un marcar al acestui fenomen il constituie moloanele de 
calcar de Podeni utilizate la interventiile din anii 1980, atat in zidurile cetatii, cat si in drumul pavat. 

O propunere de prevenire a degradarii in continuare a moloanelor din calcar, ar fi acoperirea tuturor 
obiectelor litice din perimetrul cetatii. 
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III. ANALIZA PETROGRAFICA A ROCII AUTOHTONE 

Din punct de vedere geologic, ansamblul cetatii de la Gradistea de Munte este amplasat pe un complex de 
roci metamorfice, apartinand ”Seriei Sebes-Lotru”. In acest complex litologic exista numeroase tipuri 
petrografice, avand asociatii minerale de grad mediu si inalt de metamorfism, cum ar fi: asociatii cuarto-
feldspatice cu granat si disten, asociatii cu hornblenda verde si feldspat plagioclaz etc.  
In zona cetatii, tipul petrografic predominant este gnaisul cuarto-feldspato-micaceu, roca cu grad de 
anizotropie avansat, avand intercalatii, dar si cuiburi de roci cuarto-feldspatice practic izotrope. 
Subordonat apar si roci relativ bogate in mice, foarte sistoase, descrise in literatura geologica sub numele 
de micasisturi. Pana in momentul de fata nu s-a realizat un studiu geologic de detaliu al perimetrului cetatii, 
urmand sa se efectueze in etapa urmatoare a proiectului. Este necesar insa sa precizam ca terasele din 
incinta cetatii au fost construite prin excavarea si nivelarea rocilor metamorfice din fundamentul geologic 
al perimetrului. Un volum apreciabil de gnaise, relativ dure, a fost derocat pentru a se nivela terenul. O 
parte din aceste roci excavate au fost refolosite ca material de umplere al zidurilor si forturilor din 
ansamblul cetatii. La prima vedere s-ar parea ca umplutura zidurilor este cu ”pamant”, dar trebuie subliniat 
ca, in realitate, asa-zisul ”pamant de umplere” este, de fapt constituit din fragmentele de roci excavate din 
roca de fundament, de catre antici. In decursul timpului, o parte din aceste fragmente au suferit o 
dezagregare, formandu-se un material necoeziv, cu granulatie mai fina decat cea a litoclastelor din zid. 
Dezagregarea a afectat nu doar litoclastele din zidarie, dar si roca din terase, dezvelita prin derocare. 
Treptat s-a format asa-numita crusta de degradare, care, cu concursul vegetatiei, a evoluat spre solul actual. 
Acest proces de dezagregare, alterare si pedogeneza (solificare) este inca in desfasurare. De aceea nu se 
poate vorbi de o protectie de lunga durata a sitului arheologic, daca se ignora roca de fundament pe care 
acesta a fost cladit.  
Totusi, in etapa actuala, ne rezumam doar la un minim de informatii geologice, scotand in evidenta 
caracteristica petrografica a tipului petrografic dominant din fundamentul sitului. In acest scop vom 
descrie: (1) caracteristicile petrografice ale rocii din fundament, asa cum apare ea in cel mai apropiat 
afloriment natural de langa zidul cetatii, in coltul sud-vestic. De aici s-a prelevat esantionul SM 8 (fig. 1). 
(2) Caracteristicile rocii autohtone, interceptata in forajul manual, la circa 4 m adancime, efectuat in zona 
baii romane (fig. 42). Probele de foraj au fost analizate exclusiv la lupa binoculara. 
 
Fig. 42. Locatia forajului manual din incinta baii romane. 
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Analiza microscopica a probei SM 8 

 

Locul de prelevare: afloriment natural langa zidul exterior al cetatii (fig.1, 43). In afloriment apare un 
gnais cu litoni micsti, tabulari si liniari, avand o inclinare monoclinala de aprox. 60 – 80º est. Litonii 
tabulari au o anizotropie de tip planar, data de orientarea preferentiala a cristalelor de mice. Litonii liniari 
contin lentile si cuiburi alungite, bogate in cuart si feldspat, cu structura izotropa, local pegmatoida (fig. 
44). 
Esantionul prelevat provine dintr-un liton aparent tabular, dar cu o microliniatie de agregat cuarto-
feldspatica. Acest tip de liton este reprezentativ pentru mineralogia gnaisului din fundamentul ansamblului 
cetatii. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43. Imaginea aflorimentului de roci metamorfice din care s-a prelevat 
proba SM 8. 
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Tip petrogenetic: roca metamorfica 

Tipul petro-structural: gnais 

Varietatea petrografica (determinata pe baza analizei microscopice): gnais cuarto-feldspato-micaceu 

A. Microstructura petrografica 
Roca are o structura anizotropa, de tip planar-liniar. In sectiunea paralela cu liniatia, cristalele foioase de 
mice se dispun cu planele de clivaj in pozitie cvasiparalela (fig. 45). In sectiunea perpendiculara pe liniatie, 
planele de clivaj ale diferitelor cristale de mice se intersecteaza in unghiuri cu valori variabile (fig. 46). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 44. Detaliu din afloriment. Se remarca lentile si cuiburi deschise la culoare, bogate in 
feldspat si cuart. Proba SM 8. 
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Fig. 45. Proba SM 8. Imagine microscopica in lumina polarizata, N II. Sectiune paralela cu liniatia.  

Fig. 46. Proba SM 8. Imagine microscopica in lumina polarizata, N II. Sectiune perpendicular pe liniatie.  
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B. Compozitia mineralogica a probei SM 8 
 

Mineral Formula chimica simplificata Procente (% volum) 
Feldspat plagioclaz NaAlSi3O8-CaAl2Si2O8 35 

Cuart SiO2 25 
Feldspat potasic KalSi3O8 20 

Biotit K(Mg,Fe)3AlSi3O10(OH)2 15 
Muscovit Kal3Si3O10(OH)2 5 

Apatit  Ca5(PO4)3(F) 2 
Zircon  ZrSiO4 1 
Epidot  Ca2(Fe,Al)3(Si3O11)(OH) 2 

Minerale argiloase Al2Si2O5(OH)4 1 
 
Feldspatul plagioclaz este lipsit de zonalitate si contine 22 – 24% anortit. O parte din cristalele de 
plagioclaz concresc antipertitic cu feldspatul potasic (fig. 47). O alta parte formeaza concresteri 
mirmekitice cu cuartul in jurul megacristalelor de feldspat potasic. 

 

Fig. 47. Proba SM 8, feldspat cu structura antipertitica. Imagine microscopica in lumina polarizata, N +.  
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Cuartul apare sub forma de cristale anhedrale, frecvent cu urme ale deformarii plastice, mai rar casante. 

Feldspatul potasic este cristalizat in modificatia triclinica (microclin), fiind maclat polisintetic. Cristalele 
apar sub trei forme: (1) mici, in asociatie cu cuartul si feldspatul plagioclaz; (2) in concrestere antipertitica 
cu plagioclazul; (3) ca porfiroblaste poikilitice, cu dimensiuni de pana la 4 mm.  

Biotitul si muscovitul sunt predominant in concrestere paralela. 

Mineralele argiloase se dezvola, ca pigmenti, predominant pe cristalele de feldspat plagioclaz. 

 

Evaluarea susceptibilitatii la degradare a gnaisului din fundamentul geologic 

Rezistenta la dezagregare  
In conditiile variatiilor termice repetate (sezoniere si diurne), gnaisul se poate dezagrega, rezultand fie 
cristaloclaste (de cuart, feldspat si mice), fie fragmente policristaline (litoclaste), cu precadere cuarto-
feldspatice. Aceleasi variatii termice pot genera fisuri si exfolieri ale gnaisului, care pot fi amplificate de 
radacinile plantelor arboricole, precum si de rizoizii algelor, ciupercilor si muschilor. 
 
Rezistenta la alterare chimica  
Mineralele componente ale gnaisului sunt relativ rezistente la alterare si sunt practic insolubile in apa. 
Totusi, in decursul timpului, in climat umed, cristalele de feldspat se hidrolizeaza, transformandu-se in 
minerale argiloase. Acestea, cu concursul vegetatiei, contribuie la procesul de pedogeneza. 

Rezistenta la soc mecanic 
Datorita anizotopiei petrografice, la socuri mecanice, roca se poate despica in placi sau coloane imperfecte. 
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IV. ANALIZA ROCII DIN FUNDAMENT, EXTRASA PRIN FORAJ MANUAL 

 
In incinta cetatii Sarmizegetusa s-au efectuat cateva foraje manuale, care au interceptat roca din 
fundamentul geologic. Cel mai lung din aceste foraje a fost efectuat in incinta Baii Romane, amplasata in 
afara zidului de incinta, spre coltul sud-vestic (fig. 1). Forajul a atins adancimea de 4,3 m. Au fost prelevate 
5 probe de material necoeziv (sfaramaturi) de la urmatoarele adancimi: 0,1 m; 1 m; 2,3 m; 3,5 m; 4,3 m. 
Materialul a fost studiat la lupa binoculara, iar rezultatele sunt urmatoarele: 
 
Analiza probei 1 - (0,1 m) 
Este un material negricios, provenit dintr-un nivel de sol. Compozitia este urmatoarea: 
• granoclaste de silicati – aprox 60% din volumul total al probei. Mineralele determinate: muscovit, biotit, 
cuart, feldspat plagioclaz, minerale argiloase. 
• litoclaste de gnais feldspato-cuarto-micaceu, circa 2%; 
• materie organica, circa 40%: fragmente de celuloza, fragmente de carbune, fragmente de radacini si 
rizoizi; 
• fragmente de caramida rosie, circa 0,5%. 
  
Analiza probei 2 - (1m) 
Este un material necoeziv, fiind alcatuit din: 
• granoclaste de silicati – aprox 80% din volumul total al probei. Mineralele determinate: muscovit, cuart, 
biotit, feldspat plagioclaz. 
• litoclaste de gnais feldspato-cuarto-micaceu si cuartolite, circa 2 – 2,5%; 
• fragmente vegetale carbonizate, circa 1 – 2%; 
• fragmente de caramida rosie, circa 2 – 5%. 
 
 
Analiza probei 3 – (2,3m) 
Proba de material necoeziv, alcatuit din: 
• granoclaste de silicati – aprox 55 – 60% din volumul total al probei. Mineralele determinate: muscovit, 
biotit, cuart, feldspati. 
• litoclaste de gnais feldspato-cuarto-micaceu si cuartolite, circa 35 – 40%; 
• fragmente de radacini, circa 1%; 
• limonit, circa 1%, ca pelicula pe litoclastele si granoclastele silicatice; patrunde, de asemenea, pe 
crapaturile din litoclaste. 
 
 
Analiza probei 4 – (3,5m) 
Proba de material necoeziv, alcatuit din: 
• litoclaste de gnais feldspato-cuarto-micaceu si cuartolite, circa 30%;  
• granoclaste de silicati – aprox 60 – 65%. Mineralele determinate: cuart, feldspat plagioclaz, biotit, 
muscovit. 
• fragmente de radacini carbonizate, circa 0,5%; 
• limonit si hematit, aprox. 0,5 – 1%, ca pelicula pe unele granoclaste. 
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Analiza probei 5 
Proba de material necoeziv, alcatuit din: 
• litoclaste de gnais feldspato-cuarto-micaceu, circa 70 – 75%;  
• granoclaste de silicati – aprox 25 – 30%. Mineralele determinate: muscovit, biotit, feldspat, cuart. 
• limonit si hematit, aprox. 0,5 – 1%, doar pe fisuri in litoclastele. 
 

Concluziile analizei materialului extras prin foraj 

1. Forajul a strabatut un nivel exterior, cu fragmente vegetale partial carbonizate, cel mai probabil rezultate 
prin interventie antropica (excavatii, combustii etc). Spre partea inferioara a forajului si sigur pe ultimul 
metru, forajul a interceptat gnaisul din fundament. Acest gnais are caracteristici mineralogice foarte 
asemanatoare cu cele ale gnaisului din proba SM 8.  

2. Distanta dintre forajul efectuat si aflorimentul din care s-a prelevat proba SM 8 este de circa 40 m. De 
aceea este de presupus ca roca extrasa din foraj face parte din acelasi complex metamorfic cu cel din 
afloriment. 
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Foraj efectuat in incinta Baii Romane si localizarea zonelor de prelevare a probelor din materialul carotat. 



Studiu petrografic si cercetare preliminara privind etiopatogenia componentelor litice pentru Situl archeologic Sarmizegetusa Regia 

45 
 

 

V. ANALIZA PETROGRAFICA A CARAMIZII 

In incinta baii romane apar sporadic fragmente de caramida rosie, unele de ordinul decimetrilor cubi. 
Fragmente mai mici de caramida rosie au fost interceptate si in forajul din incinta baii, pana la adancimea 
de minim 1 m. Cel mai probabil, acestea sunt fragmente de caramida antica, romana. Analiza microscopica 
pe care o prezentam mai jos are doua scopuri: (1) sa se determine daca materia prima folosita la fabricarea 
caramizilor este locala; (2) estimarea temperaturii de ardere.  

Analiza microscopica a probei SM 7 

Denumirea materialului: caramida  

Caracteristici macroscopice 

Culoare roscata, heterogranulara, cu pori variabili ca forma si dimensiuni, cei mai multi vizibili 
macroscopic.  

Componentele structurale: 
Caramida are trei componente petro-structurale (fig.48 ):  

1. pasta (matrice), aprox. 35%, 
2. claste (agregat), aprox. 40 %, 
3. sistem de pori, circa 25%. 

Clastele au forme angulare, cu dimensiuni care variaza continuu intre 0,1 pana la 1 mm. Sunt distribuite 
relativ uniform si neorientat in pasta. Clastele provin, in majoritate, din nisip polimictic. Subordonat apar 
fragmente de caramida preexistenta, cu forme rotunjite si dimensiuni maxime de circa 1 mm.  
Pasta are o structura hipocristalina, fiind alcatuita dintr-o masa amorfa si cristale de mici dimensiuni.  
Sistemul de pori. Porii au forme variate si dimensiuni cuprinse intre 0,1 pana la 3 mm. O parte din porii 
mari pseudomorfozeaza fragmente vegetale, disparute in procesul de ardere. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 48. Proba SM 7, caramida romana. Imagine microscopica in lumina reflectata pentru a se evidentia cele 

trei componente petro-structurale.   
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Fig. 49. Proba SM 7, caramida romana. Agregat de hornblenda bruna. Imagine 
microscopica in lumina polarizata, N II.   

Fig. 50. Proba SM 7, caramida romana. Cristal de muscovit din agregatul caramizii, 
netransformat termic. Imagine microscopica in lumina polarizata, N +.   
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Compozitia mineralogica a agregatului 
Agregatul natural este format din litoclaste de gnaise cuarto-feldspato-micacee si granoclaste de: 

- cuart, 
- feldspat plagioclaz, 
- hornblenda bruna (fig. 49), 
- muscovit (fig. 50), 
- biotit, 
- epidot. 

 

Compozitia pastei 
In pasta, pe cale microscopica, au fost determinate urmatoarele minerale: 

- minerale argiloase, izotropizate optic prin ardere (prin colaps structural),  
- hematit criptocristalin dispersat in matricea argiloasa,  
- cristale minuscule de illit / muscovit. 

 
Concluziile analizei caramizii SM 7 

1. Agregatul din caramida are caracteristicile unui nisip de rau. Acesta are aceeasi compozitie mineralogica 
si petrografica cu cea a gnaisului existent in bazinul Vaii Gradistea, ceea ce dovedeste ca sursa materiei 
prime a agregatului este nisip din bazinul Vaii Gradistea. 

2. Trei caracteristici permit estimarea temperaturii de ardere: (a) amorfizarea materiei argiloase din pasta, 
care, in conditiile oxidante de ardere, are loc in intervalul 850 - 900°C; (b) prezenta hornblendei brune; 
(c) gradul de transformare termica a micelor (biotit, muscovit). In materia prima din zona nu exista decat 
hornblenda verde, provenita din amfibolite (asociatia hornblenda verde si plagioclaz din ”Seria Sebes-
Lotru”). Hornblenda bruna este cert rezultatul transformarii termice a hornblendei verzi, prin incalzire la 
peste 750°C. Pe de alta parte, observatiile microscopice arata ca muscovitul din caramida nu a suferit nici 
o transformare termica. Totusi, peste 900°C muscovitul se descompune partial, ceea ce inseamna ca 
temperatura caramizii nu a depasit 900°C. In concluzie, caramida a fost arsa in intervalul termic 750 - 
900°C. 

 

Analisti, 

Prof. dr. Marin Șeclăman, 

 

Ing.dr. geolog Anca Luca 

 

Restaurator dr. Iulian Olteanu 
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VI. Factori si procese de degradare 

 
În urma analizei vizuale a suprafeţelor au fost determinate, in mare, cauzele degradărilor şi tipurile de 
degradări specifice. 
Principala cauză de degradare este clima specifica unei paduri montane (aflata la altitudinea de 1000 m), 
ce însumează rezultatul unui număr de factori diverşi, dintre care principalii sunt: temperatura şi 
umiditatea la care se adăugă acţiunea soarelui şi a vântului. 
Aceste cauze de degradare sunt multiple și se combină în mod frecvent iar efectele lor se pot prelungi pe 
o perioadă notabilă de timp. Dintre toate, cea mai importată, atât prin frecvenţa sa, cât şi prin efectele 
secundare pe care le declanşează, este umiditatea. 
 
Umiditatea de infiltraţie datorată precipitaţiilor depinde de cantitatea de apă preluată de faţadă. Prezenţa 
vântului produce o deviaţie a ploii de la verticală, care depinde de viteza acestuia şi de greutatea picurilor 
de ploaie. 
Apa meteorică care ajunge în contact cu clădirea poate pătrunde în zidărie datorită unor cauze multiple 
ca: fisuri, modul de ţesere al zidăriei, modul de realizare şi compoziţia rosturilor de mortar. 
 
Umiditatea de capilaritate 
Ascensiunea capilară este una dintre cauzele majore ale prezenţei umezelii în construcţiile vechi, la nivelul 
subsolului sau imediat deasupra nivelului terenului. Umezeala datorită ascensiunii capilare poate creşte 
datorită: 
- Precipitaţiilor 
- Nivelul ridicat al pânzei freatice 
- Izvoare subterane 
Precipitaţiile au un caracter temporar (corelaţie cu umiditatea de infiltraţie), astfel încât peretele care a 
fost umezit se poate usca în funcţie de temperatură. 
Apa subterană este apa care în mod natural există în pământ la un nivel mai coborât sau mai ridicat şi care 
variază în funcţie de sezon. In cazul de fata este datorata prezentei unuor izvoare subterane prezente in 
zona terasei “Incintei Sacre”. Acest fapt determină o umezire permanentă a părţii inferioare a zidurilor 
din vecinatate, astfel încât, la baza acestora se menţine în permanenţă umezeală. 
 
Umiditatea relativă 
Când umiditatea relativă ajunge la saturaţie începe fenomenul de condens, care reprezintă trecerea apei 
din stare de vapori în stare lichidă şi depunerea ei pe suprafeţele reci. 
Condensul apare în funcţie de temperatura aerului şi de umiditatea lui relativă. Există o legătură între 
masă vaporilor conţinuţi în unitatea de volum de aer atmosferic, la o temperatură şi presiune data, şi masa 
de vapori necesară pentru a satura aerul la aceeaşi temperatură şi presiune. 
Condensul se manifestă prin două căi: pe suprafaţa şi în masa elementului. 
Pe suprafaţă fenomenul este foarte evident, de fapt prezenţa umidităţii este evidenţiată de picăturile de 
apă, iar în masa elementului, umezeala provenită din condens va produce pete. 
Fenomenul de condens ia naştere din valori ale presiunii de saturaţie bine definite în funcţie de 
temperatura elementelor. 
Prezenţa condensului în interiorul elementelor determină apariţia umezelii, datorită absorbţiei capilare, 
care va afecta elementele învecinate şi care pot genera în timp diferite degradări ireversibile ale 
elementelor. 
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Temperatura 
Temperatura acţionează asupra materialelor direct şi indirect. Toate materialele organice au în molecula 
lor mai multă sau mai puţină apă, deci sunt pasibile de modificări dimensionale. Piatra, dacă are apă 
intramoleculară, la temperaturi joase aceasta îşi măreşte volumul şi fisureaza. 
Acţiunea indirectă a temperaturii asupra elementelor litice constitutive ale ansamblului de la 
Sarmizegetusa Regia se manifestă prin influenţa ei asupra variatiei coeficientului de umiditate din 
material; la temperaturi ridicate scade prin evaporare accentuată iar la temperaturi scăzute, creşte. 
 
Procesele de îngheţ/dezgheţ 
Fenomenul de îngheţ-dezgheţ este un factor binecunoscut de degradare al materialelor expuse la schimbări 
bruşte de temperatură. 
Îngheţul determină fisurarea pietrei ducând la pierderea integrităţii acesteia datorită răcirii 
multidirecţionale. Rezistenţa materialelor la îngheţ este determinate de structura porilor. Astfel, porii fini 
conferă o rezistenţă mai mică la îngheţ decât cei mari. 
  
Acţiunea mecanică a vântului 
Între factorii atmosferici care pot dăuna monumentelor nu trebuie să omitem acţiunea vântului. Acesta în 
funcţie de intensitate, gradul de poluare şi umezeala contribuie la transportul particulelor solide. 
Morfologia eroziunilor este dependentă de variaţiile evaporării în funcţie de intensitatea vântului. 
 
Factorii biologici 
Biodeteriogenii prezenti pe suprafetele litice sunt reprezentaţi de microorganisme (alge, bacterii, fungi, 
licheni) si plante aeriene, specific mediului 
Microorganismele se dezvoltă la suprafaţă într-o succesiune corespunzătoare tipului lor de nutriţie. 
Dezvoltarea este influenţată de factorii de mediu.  
Pentru ca un biodeteriogen să colonizeze suprafaţa operei de artă acesta trebuie se descompună compuşii 
chimici din structura suport a operei, pe care îi foloseşte în procesul de nutriţie. O parte din aceşti compuşi 
sunt folosiţi pentru sinteza unor compuşi esenţiali în creştere şi multiplicare. 
Insectele transportă microorganismele din zonele infestate pe cele adiacente sporind astfel dezvoltarea 
biodeteriogenilor. 
 
Degradări datorate interventiei umane 
Escavarea substraturilor de umplutura din grosimea zidurilor cu ocazia sapaturilor arheologice au 
modificat considerabil coeziunea structurala a zidurilor ducand la deformari consistente la nivelul asizelor 
moloanelor de piatra (alunecari, inclinari, dislocari, desprinderi, prabusiri). 
Inciziile si inscrisurile realizate de turisti pe suprafetele litice, constituie de asemenea un factor de 
degradare cu repercusiuni estetice notanile 
 
 
In fazele ulterioare ale cercetatii se va urmarii realizarea unor relevee petrografice detaliate care sa 
contina documentarea tuturor a informatiilor legate de tipurile de degradari prezente in elementele 
constitutive ale ansamblului.  
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VII. Tipuri de degradări 
 

VII.1. Depuneri de diverse naturi, cruste biominerale; 
 

Materialul litic în contact cu mediul înconjurător își schimbă aspectul. Aceste schimbări au loc de obicei 
la suprafață și depind de structură unică și amestecul de minerale care determină proprietăţile fizice și 
chimice, culoarea și rezistența. 

Conținutul ridicat de praf atmosferic poate forma depuneri aderente pe suprafețele poroase ale zonelor 
expuse, atât în plan orizontal (prin simpla depunere), cât și în plan vertical (fixat datorită umidității). 
Constituie totodata un substrat pentru dezvoltarea biodeteriogenilor. 

Crustele sunt efectul re precipitării carbonatului din aceste soluții împrăștiate pe suprafața pietrei, ca 
urmare a evaporării apei. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crustele apar ca pelicule mai mult 
sau mai puțin continui, cu grosimi de 
regulă submilimetrice, şi sunt 
formate predominant din cristale 
minuscule de minerale argiloase, 
cuarț si calcit, la care se adaugă, în 
proporții mai reduse, fibre și 
fragmente vegetale. 

 

Sanctuarul mic patrulater. 
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Soarele de andezit –ansamblu şi detaliu.  

Întreaga suprafață prezintă zone extinse  afectate 
de prezenta crustelor biominerale 

 

 

Detaliu - Sanctuarul mare de calcar; Suprafeţele prezintă depuneri aderente și forme diverse de crusta 
minerala pe intreaga suprafata; local, in zone izolate, insulare, crusta mineral este dublata de prezenta 
crustelor biotice constituite preponderant din muschi si licheni. 
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VII.2. Fenomene de biodeteriorare. 
 
O parte din piesele litice, menținute timp îndelungat în condiții de umezeală, au fost acoperite cu diferite 
specii vegetale, predominant de alge și ciuperci, alcătuind un înveliș biotic mai mult sau mai puțin continuu 
(fig. 2, 16). Pe blocurile de călcare cavernoase, vegetația s-a instalat chiar și în interiorul macroporilor. 
Speciile vegetale din astfel de biocruste nu sunt încă determinate și de aceea, actualmente nu putem preciza 
efectul învelișului vegetal asupra suportului litic. 
Sunt prezente pe mare parte din suprafața obiectelor expuse în aer liber direct pe suprafața solului. Acestea 
au fost supusă acțiunii directe a factorilor de degradare atmosferici, datorită lipsei protecției și a unei 
amenajări adecvate. Acțiunea directă a apelor meteorice a dus în timp la formarea umidității de infiltrație 
și menținerea unui climat umed permanent de la nivelul solului, propice apariției și dezvoltării unui atac 
biologic activ reprezentat de alge și licheni.  
 
Andezit 
Lipsa porozităţii nu permite pătrunderea apei în interiorul rocii şi nici a rizoizilor de la muşchi sau licheni. 
De aceea, lichenii şi muşchii se fixează foarte greu pe suprafaţa artefactelor din andezit. Doar acolo unde 
Există fisuri, rizoizii din muşchi şi licheni s-au extins în interiorul blocului litic, în lungul fisurilor. Totuşi, 
pe suprafeţele rugoase ale moloanelor de andezit, în decursul timpului s-a depus un strat subţire de praf 
aderent, care a favorizat menţinerea unei umidităţi şi fixarea coloniilor de licheni şi de muşchi. Acestea 
nu au contribuit la degradarea chimică a andezitului şi, din anumite puncte de vedere, au jucat rol de strat 
protector. 
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Rocile carbonatice allohtone antice 
Configuraţia sistemului de pori permite menţinerea unei umidităţi mai mult sau mai puţin continui în 
piatră, ceea ce permite fixarea unei biocruste. Din examinarea în situ a mai multor moloane de calcar, care 
au stat nemişcate timp îndelungat, s-a constatat dezvoltarea unei biocruste de muşchi şi licheni. 
Observaţiile microscopice, efectuate pe secţiuni transversale, scot în evidenţă faptul că rizoizii algelor, 
ciupercilor şi muşchilor pătrund în roca prin sistemul de pori, uneori până la circa 1 cm de la suprafaţă 
molonului (vezi studiul petrografic fig. 39). Tot din observaţiile microscopice rezultă că rizoizii nu 
contribuie la deteriorarea rocii, ei folosesc pur şi simplu golurile din sistemul de pori. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sanctuarul mare de calcar. Doar acolo unde există 
fisuri, rizoizii din muşchi şi licheni s-au extins în 
interiorul blocului litic, în lungul fisurilor. 
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Zidul de sprijin - Depozitele de praf și resturi 
vegetale, acumulate de-a lungul timpului datorită 
acțiunii factorilor meteorici, au dus la menținerea 
unui climat umed, la nivelul solului, favorizând 
apariția și dezvoltarea fenomenelor de 
biodeteriorare. 
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Turnul pentagonal - Pe 
blocurile de călcare 
cavernoase, vegetația s-a 
instalat chiar și în interiorul 
macroporilor. 

 

Zidul cetăţii - suprafața 
elementelor decorative din 
piatră, expuse intemperiilor 
atmosferice a dus la apariția și 
dezvoltarea unui amplu 
fenomen de biodeteriorare 
datorat atacului biologic activ 
reprezentat de alge și licheni. 

 

Depozite de material vegetal și 
reziduuri din mediul ambiant 
favorizează dezvoltarea 
proceselor de biodeteriorare. 
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VII.3. Decoeziunea și dezagregarea materialelor constituente. 

La temperatura ambientală și în atmosferă uscată, acest mineral este stabil, dar devine vulnerabil prin 
dizolvare, în prezența apei lichide, care curge pe suprafața obiectului litic un timp îndelungat, mai ales în 
sezoanele reci ale anului.  

Roci allohtone, de natură magmatică - andezitului 
 
Rezistenţă la alterarea chimică 
Compoziţia mineralogică a andezitului analizat are un grad relativ ridicat de stabilitate chimică, în climatul 
temperat, atât în condiţii subaeriene, cât şi în cele de îngropare. În principiu, apa de ploaie (sau cea 
rezultată din topirea zăpezii), cel mult poate genera o hidroliză a feldspatului plagioclaz şi a sticlei, cu 
transformarea acestora în minerale argiloase şi având ca rezultat degradarea cromatică. Totuşi, constatăm 
că artefactele din andezit au fost foarte puţin afectate de hidroliza, în decursul celor două mii de ani de la 
punerea lor în operă. 
 
 
Rezistenţa la dizolvare 
Practic nici plagioclazul (faza dominantă din andezit), nici hornblenda nu sunt solubile în apă, în condiţiile 
termice din climatul temperat. De aceea, în mare, se poate spune că roca nu se degradează prin dizolvare. 
 

 
 
 
 
 
 

Sanctuarul mare de andezit - artefactele din andezit au fost foarte puţin afectate de hidroliză, în decursul celor 
două mii de ani de la punerea lor în operă. 
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Rocile carbonatice allohtone antice 
 
Rezistenţă la alterare chimică 
 
Aşa cum se constată din buletinele de analiză, probele de calcar provenite din zidul original al cetăţii, sunt 
foarte asemănătoare mineralogic şi structural. Toate sunt alcătuite predominant din oolite calcitice cu 
nuclei, de regulă, silicatici. Toate au o porozitate ridicată, având pori supracapilari conectivi. De aici 
rezultă două consecinţe: 
(1) acest calcar este permeabil pentru apă; 
(2) în condiţii de umiditate, în special în sezoanele de primăvară şi toamnă, apa lichidă poate stagna în 
pori un lung interval de timp şi poate să pătrundă până la nucleii oolitelor. În aceste condiţii, biotitul din 
nuclee se poate descompune prin oxidare, rezultând coloizi de oxizi de fier, ce se pot dispersa în jurul 
oolitului. În acest fel apar mici pete de culoare ruginie, vizibile la unele moloane. Biotitul fiind puţin, 
fenomenul de alterare chimică descris nu are importanţă majoră. 
 
Rezistenţa la dizolvare 
 
Componenţa minerală predominant calcitica a calcarului oolitic, este vulnerabilă la dizolvarea în apă, dar 
cu viteze diferite. Efectul dizolvării este condiţionat de trei factori: (1) forma şi dimensiunea cristalelor de 
calcit; (2) temperatura apei, ştiindu-se că solubilitatea maximă a calcitului în apă este aproape de 0°C; (3) 
de mobilitatea apei (apa, în condiţii statice, este mult mai puţin agresivă decât în condiţii de mişcare). 
Teoretic, apa se poate mişca pe suprafaţa de molon, dar şi în interior, atât cât permite gradul de 
conectivitate al porilor. Sistemul de pori din calcarele oolitice examinate, permite mobilitatea apei în 
interiorul molonului în zonele de colţuri şi de muchii, motiv pentru care acestea se dizolvă mai repede 
decât feţele de molon. Apa care staţionează în sistemul de pori, dizolvă foarte puţin calcarul, în schimb 
creează mediul propice pentru dezvoltarea biocrustelor. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zidul cetăţii - Apa care staţionează în sistemul de pori, dizolvă foarte puţin calcarul, în schimb creează mediul 
propice pentru dezvoltarea biocrustelor. 
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Rocile carbonatice allohtone folosite la restaurarea din epoca modernă, din calcarul de Podeni 

În condiţiile microclimatice existente în perimetrul cetăţii, o bună parte din moloanele de intervenţie au 
manifestat o viteză relativ mare de degradare, în special prin dizolvare. Vulnerabilitatea relativ mare la 
degradare sugerează că, între calcarul de Podeni şi calcarul oolitic folosit în antichitate trebuie să fie o 
diferenţă, cel mai probabil, structurală. 
1. Calcarul de Podeni, folosit în restaurare, se deosebeşte de calcarul oolitic prin două caracteristici 
esenţiale. Prima este deosebirea frapantă mineralogică, în sensul că piatra de Podeni este practic 
monominerală (calcitica), pe când calcarul oolitic este polimineral, având, pe lângă calcit, şi o proporţie 
ridicată de minerale silicatice în nucleele oolitelor. Cea de-a doua diferenţă este structurală şi 
petrogenetică. Astfel, calcarul de Podeni este în esenţă bioacumulat, pe când calcarul oolitic este de 
precipitaţie chimică. De aici rezultă diferenţă majoră între forma granulelor constituente şi configuraţia 
sistemelor de pori. 
2. Deosebirile structurale şi mineralogice atrag inevitabil rezistenţe diferite la degradare. Timpul a 
demonstrat că, în condiţiile de microclimat specifice, bioclastele s-au dizolvat mai rapid decât oolitele. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poarta de vest – Roci 
carbonatice din epoca 
modernă, calcar de Podeni. 
 
 

Roci carbonatice antice. 
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Roci carbonatice antice. 
 
 

Poarta de vest - 
Deosebirile structurale şi 
mineralogice atrag 
inevitabil rezistente 
diferite la degradare. 
Timpul a demonstrat că, în 
condiţiile de microclimat 
specifice, bioclastele s-au 
dizolvat mai rapid decât 
oolitele. 
 
 

Decoeziunea şi dezagregarea materialului component a dus, in cazuri izolate, la disparitia integrala a 
molonului, fiind astfel afectata component structurala a zidului. 
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Roci autohtone - gnais din fundamentul geologic 

În zona cetăţii, tipul petrografic predominant este gnaisul cuarto-feldspato-micaceu, roca cu grad de 
anizotropie avansat, având intercalaţii, dar şi cuiburi de roci cuarto-feldspatice practic izotrope. 

Terasele din incinta cetăţii au fost construite prin excavarea şi nivelarea rocilor metamorfice din 
fundamentul geologic al perimetrului. Un volum apreciabil de gnaise, relativ dure, a fost derocat pentru a 
se nivela terenul. O parte din aceste roci excavate au fost refolosite ca material de umplere al zidurilor şi 
forturilor din ansamblul cetăţii. 

Rezistenta la dezagregare  

În condiţiile variaţiilor termice repetate (sezoniere şi diurne), gnaisul se poate dezagrega, rezultând fie 
cristaloclaste (de cuarţ, feldspat şi mice), fie fragmente policristaline (litoclaste), cu precădere cuarto-
feldspatice. Aceleaşi variaţii termice pot genera fisuri şi exfolieri ale gnaisului, care pot fi amplificate de 
rădăcinile plantelor arboricole, precum şi de rizoizii algelor, ciupercilor şi muşchilor. 
 
Rezistenţa la alterare chimică 
Mineralele componente ale gnaisului sunt relativ rezistente la alterare şi sunt practic insolubile în apă. 
Totuşi, în decursul timpului, în climat umed, cristalele de feldspat se hidrolizează, transformându-se în 
minerale argiloase. Acestea, cu concursul vegetaţiei, contribuie la procesul de pedogeneză. 

Rezistenta la soc mecanic 
Datorita anizotopiei petrografice, la socuri mecanice, roca se poate despica in placi sau coloane imperfecte. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detaliu din afloriment.  
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VII.4. Fisurari , desprinderi, dislocari 
Datorită acțiunii directe a factorilor climaterici, multe dintre piese prezintă fisuri, dislocări și zone 
lacunare. Acțiunea umidității permanente și a fenomenului de îngheț-dezgheț a dus în timp la fisurarea 
pietrei ducând la pierderea integrității acesteia. Rezistentă la îngheț a fost determinată și de structura 
porilor specifici fiecărui tip de material litic constituent al pieselor litice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soarele de andezit ; 
tasările structurii, 
expunerea la 
condițiile 
atmosferice 
(staționarea apei 
pluviale și a celei 
rezultate din topirea 
zăpezii, procesul de 
îngheț-dezgheț) a 
contribuit și a dus la 
extinderea acestei 
forme de degradare  

 

 

Moloane dislocate si înglobate de 
rădăcinile copacilor. 
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Fisurari si dislocari ale pieselor litice datorita prezenţei umidităţii şi a fenomenului 
de îngheţ-dezgheţ (sus); datorita alunecarilor de teren si a cresterii arborilor (jos) 
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VII.5. Interventii in timp 
 
Alunecari de teren, deplasarea zidurilor externe si cresterea arborilor  
 

 

 

 

 

 

Sisteme de proptire provizorii, inestetice si ineficiente 

 

 

Etape ale intervenţiilor în timp: 

1- Rocile carbonatice allohtone antice 
2- Strat de mortar din ciment 

3- Rocile carbonatice allohtone folosite la restaurarea din epoca modernă, din calcarul de Podeni 
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Realizat:  

                                        

Iulian Olteanu - Specialist restaurator piatra 

 

Mioara Samoila – Specialist restaurator 
 

Soarele de andezit – ansamblu si 
detalii; reparaţii de reconstructie 
volumetrica folosinduse mortare 
pe baza de ciment portland 
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1. CADRUL JURIDIC ȘI PROTECȚIA 

Sarmizegetusa Regia este înscrisă în Lista Patrimoniului Mondial – UNESCO 

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

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

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

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

și în Repertoriul Arheologic Național - RAN: 90397.01.  

Limtele zonei de protecție Sarmizegetusa Regia. Sursa: INP 

 
Totodată situl arheologic  face parte din Parcul Natural Grădiștea Muncelului 

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

Comitetului executiv al Consiliului Popular al Judeţului Hunedoara şi reconfirmat în 

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

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

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

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

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

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

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

conservării naturii asociate ei precum și alte valori.  

 

Obiective principale 

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

create prin interacțiunea cu oamenii prin practici de management tradiționale. 

 

Alte obiective  

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

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

spirituale asociate; 

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

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

utilizate; 

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

prin recreere și turism; 
- Să asigure produse naturale și servicii ecosistemice; 

- Să asigure un cadru care să sprijine implicarea activă a comunității în 
gestionarea peisajelor sau a peisajelor de valoare și a patrimoniului natural și 
cultural pe care îl conțin; 

- Să încurajeze conservarea agrobiodiversității și a biodiversității acvatice; 

- Să acționeze ca modele de sustenabilitate, astfel încât lecțiile să poată fi învățate 

pentru o aplicare mai largă. 

 

Caracteristici distinctive 

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

ar trebui să aibă următoarele caracteristici esențiale: 

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

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

asociate; 

                                            
1
 https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-areas-categories/category-v-protected-

landscapeseascape 
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- O interacțiune echilibrată între oameni și natură, care a suferit de-a lungul 

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

acea integritate; 

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

evoluat în echilibru cu peisajul lor. 

Următoarele caracteristici sunt considerate desirabile: 

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

economice; 

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

de trai și credințele locale; 

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

trecut); 

- Potențial de restaurare ecologică și / sau de peisaj. 

 

Rolul în cadrul peisajelor 

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

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

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

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

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

utilizare a terenurilor și a apei nu le amenință integritatea; 

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

între alte câteva arii protejate. 

 

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

- Speciilor sau habitatelor care au evoluat în asociere cu sistemele de 

management cultural și pot supraviețui numai dacă aceste sisteme de management 

sunt menținute; 

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

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

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

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

importante ale agrobiodiversității sau biodiversității acvatice, care pot fi conservate 

numai prin menținerea acestor sisteme.” 
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PNGM-C este declarat parc natural prin HG 230/2003 privind delimitarea 

rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale și parcurilor naturale. Întreg teritoriul 

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

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

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

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

naţionale şi naturale şi constituirea administraţiilor acestora. Zonarea internă a 

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

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

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

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

parcului. 

Conform Planului de management PNGM-C Parcul Natural Grădiştea 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) rezervaţii naturale şi monumente ale naturii;  

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

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

ROSPA0045.  

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

reprezentate de monumentele istorice şi etnografice, complexele paleolitice şi de 

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

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

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

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

culturale la nivelul managementului Parcului Natural Grădiștea Muncelului – 

Cioclovina.  

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

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

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

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

dus la distrugerea vestigiilor arheologice, dezvoltarea vegetației ce agresează 

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

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

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

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

eronată.  

 

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

administrativă  
Comentarii  
descriere, starea de 
conservare  

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

Sat Băniţa, Com. 
Băniţa  

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

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

Sat Ocolişu Mic, Com. 
Orăştioara de Sus  

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

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

Sat Costeşti, Com. 
Orăştioara de Sus  

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

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

Sat Grădiştea de 
Munte, Com. 
Orăştioara de Sus  

„Dealul Grădiştii”, 
epoca dacică – epoca 
romană  

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

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

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

 

Legislaţie cu privire la protecţia mediului:  

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

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

ulterioare;  

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

ulterioare; 

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

şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora;  

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

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

– Secţiunea a III-a - Zone Protejate;  

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

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

diversităţii biologice;  

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

02.04.1979;  

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

şi faună sălbatice;  

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

 

Legislaţia privind fondul forestier, cinegetic şi piscicol:  

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

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

completările ulterioare;  

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

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

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

ulterioare;  

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

comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a 

materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;  

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

completările ulterioare;  

 

Legislaţie privind monumentele istorice şi siturile arheologice  

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

monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a metodologiei 

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

monumentelor istorice înscrise în lista patrimoniului mondial, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

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

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

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

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

ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare. 

1.2. Proprietatea asupra terenurilor 

Din Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism pentru zona 

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

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

Dezvoltării Regionale și Turismului în 2011 reiese faptul că cetatea Sarmizegetusa 

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

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

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

pășunea comunală (vol.I. p.73).  

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

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

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

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

lucrării susmenționate dată fiind absența documentelor privind atestarea domeniului 

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

Terenuri în proprietatea publică a statului:  

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

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

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

Cabana Tâmpu, microhidrocentralele de pe valea Grădiștei). 

Terenuri în proprietatea publică a comunelor:  

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

ocol pentru expropiere și împroprietărire Orăștie – pădurea a intrat în 

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

amenajamentul OS Cetate din 2005;  

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

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

de 100m lățime în jurul acestor goluri. 

Terenuri în proprietate privată: 

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

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

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

poienile exterioare acestuia din hotarul satului Grădiștea de Munte.  

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

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

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

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

comunităţi. 
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1.3. Regimul de protecție a sitului Cetatea dacică Sarmizegetusa Regia 

Din punct de vedere al protecției aspura zonei funcționază sisteme ce se 

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

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

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

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

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

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

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

Disfuncțiunile survin și din suprapunerea protecției valorilor culturale cu 

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

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

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

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

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

următoarele: 

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

patrimoniului natural din interiorul parcurilor naţionale şi naturale.  

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

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

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

conservare;  

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

celor destinate asigurării siguranţei naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale.   

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

afara perimetrelor rezervaţiilor ştiinţifice, se pot desfăşura următoarele activităţi:   

a) ştiinţifice şi educative;  

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

domestice, proprietatea membrilor comunităţilor care deţin păşuni sau care deţin 

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

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

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

floră şi faună prezente;  

d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor; 

e) *** Abrogată  

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

reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul 

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

de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor;  

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

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

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

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

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

publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor;  

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

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

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

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

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

autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. 

 

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

PNGM-C): 

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

Grădişte. 

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

3. Valori de patrimoniu, natural, cultural şi istoric 

a. Rezervaţii şi monumente ale naturii 

i) Codrii seculari din u.a. 26B şi 35C, în suprafaţă de 53,2 ha. 
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b. Monumente şi situri arheologice 

i) Situl arheologic Sarmizegetusa, punctul Dl. Grădiştii - cod HD-I-

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

dacică, inclusă în lista UNESCO 

4. Aşezări umane: nu sunt. 

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

6. Se constituie o zonă de management durabil în suprafaţă de 18,3 ha, care 

include situl arheologic Sarmizegetusa Regia înscris în lista Patrimoniului 

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

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

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

Naţional, precum şi transmiterea acestuia din administarea Ministerului Culturii şi 

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

conservare a monumentului istoric. 

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

următoarele: 

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

a) ştiinţifice şi educative;  

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

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

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

utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în 

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

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

speciile de floră şi faună prezente;  

d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;  

                                            
4
 Nedefinirea specialității (sivlicultură, arheologie etc.) poate genera la rândul ei conflicte în privința 

gestionării sitului arheologic. 
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e) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor 

specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul 

protecţiei, cu aprobarea planului de acţiune provizoriu de către autoritatea 

publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor, cu avizul administraţiei 

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

intrarea în vigoare a planului de management;  

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

reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul 

administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, 

aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi 

pădurilor;  

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

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

ulterior, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi 

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

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

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

autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor;  

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

din pădure în cantităţi care depăşesc prevederile amenajamentelor, în baza 

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

pentru protecţia mediului şi pădurilor;  

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

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

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

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

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

interiorul parcului sau de comunităţile locale, cu aprobarea administraţiei ariei 

naturale protejate;  

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

animalelor, precum şi alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile 

locale;  

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

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

tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine de masiv, tratamentul 

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

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

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

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

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

vânătoare de către administratorul ariei naturale protejate. Avizarea cotelor de 

recoltă de către administratorul ariei naturale protejate se face în baza 

hotărârii consiliului ştiinţific;  

n) activităţi de pescuit sportiv. 

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

în zona de dezvoltare durabilă a activităților umane.  

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

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

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

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

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

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

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

noi conflicte.  

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

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

prevede pentru zona aflată în situl arheologic un program de protecție integrală – 

management integral, cele două documente operaționale fiind astfel contradictorii. 

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

cerut modificarea amenajamentului silvic cu introducerea zonei în management 

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

intervențiile Ocilului Silvic în vederea protejării sitului arheologic și îndepărtării 

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

 

2.1. Clima 

Temperatura aerului în arealul Munților Orăștie fac parte integrantă variază 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

configurării masivelor, sunt cele de nord.  

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

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

culmile montane și 125-136 în depresiunui și culoare. 

Precipitațiile atmosferice în Munții Șureanu cantitatea medie multianuală de 

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

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

montene. Intensificarea activității fronturilor de aer la traversarea munților generează 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Din cercetările arheologilor perioada antichității târzii prezenta un climat 

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

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

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

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

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

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

diferit.   
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2.2. Geografia 

Munții Orăștiei, reprezentând partea nord-nordvestică a masivului Șureanu, 

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

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

Datorită structurii geologice și a structurii hidrografice Munții Orăștie sunt 

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

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

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

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

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

Luncanilor și Grădiștei și de ale afluenților acestora.  

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

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

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

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

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

pe cel drept al Văii Văratec).  

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

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

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

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

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

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

Muntii-Sureanu13.php).  

Relieful general este fragmentat de o rețea hidrografică densă iar existența 

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

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

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

reprezentând o porțiune a ultimului complex de nivelare Gornovița, parte 

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

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

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

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

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

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

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

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

Zona studiată, respectiv Zona de protecție a cetății dacice Sarmizegetusa 

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

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

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

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

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

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

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

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

platoul pe care este amplasată Cetatea Sarmizegetusa Regia este delimitat de 

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

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

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

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

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

materialelor (metal, olărit etc.).  

2.3. Geologia 

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

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

geologică, legată de formarea și configurarea Crapaților Meridionali este 

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

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

specifice masivului Munților Orăștie, dominat de prezența culmilor netede sau 

rotunjite (specifice șisturilor cristaline).  

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

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

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

reprezentate de formațiuni cristalofiliene, caracterizate de un metamorfism avansat 

și străbătute de roci ultrabazice și alcaline având vîrsta geologică Anteproterozoic 

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

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

muscovit și biotit.  

Această structură geologică determină un caracter geotehnic diferențiat în 

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

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

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

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

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

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

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

rezistente din acest punct de vedere.  

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

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

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

și manganul. 

2.4. Geomorfologia 

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

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

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

acestora. 

Relieful este caracterizat prin prezenţa versanţilor foarte repezi, cu înclinări 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cunoscutele depresiuni carstice Ponorici şi Fundătura Ponorului şi cele endocarstice: 

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

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

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

cultură materială, provenite încă din paleolitic (Ibidem). 
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2.5. Pedologia 

Solurile din Munții Șureanu prezintă o serie de caracteristici legate de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PNGM-C, p.51) 

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

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

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

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

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

educatie/ geografie/Muntii-Sureanu13.php). 

Conform studiului Amenajament UP IV Cetate – Institutul de Cercetări și 

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

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

- Districambiosol – clasa Cambiosoluri este un sol forestier tânăr moderat 

dezvoltat datorită reîntineririi constante a materialului, reprezentând un sol 

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

șisturi cristaline, urmând versanți cu pante și orientări diverse.  

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

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

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

orientări cardinale diverse.  
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2.6. Hidrografia 

Parcul Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina constituie un uriaş castel 

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

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

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

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

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

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

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

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

se încadrează în ansamblul evoluției acestor munți.  

Apele subterane au fost identificate sub forma unor complexe acvifere pe 

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

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

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

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

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

geografie/Muntii-Sureanu13.php) 

Râurile și cursurile de ape sunt disputate de două bazine hidrografice 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7. Vegetația 

Munții Șureanu, prin caracteristirile climatice, morfologice (masivitatea și 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pyramidalis - bujor, Herminium monorchis, Plantago holosteum, Peucedanum 

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

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

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

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

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

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

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

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

juncacee, alături de care apar numeroase plante cu flori.  

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

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

ienupărul pitic (Juniperus communis nana).  

Sub aceste cote se instalează palierele de păduri astfel: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mai frecvente tipuri de pădure sunt: 

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

b) Făget normal cu floră de mull; 

c) Făget pe soluri rendzinice de productivitate mijlocie; 

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

2.7.1. Pădurile 

Majoritatea arboretelor aparţin tipului natural fundamental ceea ce indică 

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

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

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

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

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

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

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

pendula), scoruș (Sorbus aucuparia) etc. La Grădiștea de Munte, în Dosul 



29 
 

Vârtoapelor (pe Valea Rea) apare tisa (Taxus baccata). În mod obișnuit, la limita 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Starea actuală de conservare 

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

conform amenajamentelor silvice. Zonarea funcţională permite conservarea 

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

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

în fondul forestier de stat sau al altor deţinători. 



30 
 

 

Suprafețele împădurite din cadrul PNGM-C și împrejurimi. Sursa: Planul de management PNGM-C 
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Codrii seculari din cuprinsul PNGM-C  

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

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

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

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

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

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

Valea Lunca Ohabei şi Valea Ponorului. 

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

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

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

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

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

seculari”. 

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

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

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

încadrare pe criterii ecologice generează însă probleme și conflicte administrative în 

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

În cadrul Zonei de Protecție Integrală Cetatea Sarmizegetusa Regia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2015. 

2.7.2.  Pajiştile 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

singură coasă, păşunate primăvara şi toamna după recoltatul fânului.  

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

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

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

raza satelor din Platforma Luncani.  

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

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

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

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

vestică. 

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

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

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

s-a instalat o vegetaţie intrazonală şi azonală, care ocupă adesea suprafeţe relativ 



33 
 

mici. Adesea de-a lungul malurilor râurilor montane unele specii prezintă efective 

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

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

2.7.3. Păşunile 

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

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

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

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

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

afara perimetrului localităţii. 

2.8. Fauna 

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

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

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

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

management PNGM-C, p. 58). 

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

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

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

Sophnochaeta dacica, specie endemică identificată în Peştera Tecuri, Duvaluis 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fauna acvatică este reprezentată printr-un număr relativ mare de 

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

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

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

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

Mamiferele carnivore existente în parc sunt reprezentate atât prin specii de 

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

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

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

talie mică sunt vulpea - Vulpes vulpes și jderul - Martes martes. Speciile de erbivore 

copitate sunt reprezentate de cerbul carpatin - Cervus elaphus şi de căprior - 

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

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

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

din zonă. 

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

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

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

blythii, Barbastella barbastellus, liliacul mare cu potcoavă – Rhinolophus 

ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, care necesită 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

depresionare (Turdaș, Tărtăria, Petrești) 

Un moment important îl reprezintă cultura Coțofeni, ce marchează trecerea 

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

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

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

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

Jos, Sebeșel ș.a.). 

3.1. Cultura dacică 

Se pare că un prim centru al culturii dacice a existat în sudul Carpaților 

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

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

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

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

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

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

și începutul sec. I. î.e.n.  

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

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

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

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

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

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

Meleia (ultimele fiind aparent legate de exploatarea fierului).  

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

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

prezența în abundență a minereului de fier5, condițiile climatice favorabile 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

marele preot care își avea reședința pe Kogaionon.  

3.2. Dezvoltarea așezărilor și locuirea 

Dezvoltarea așezărilor dacice în acest areal ocupat de păduri a presupus 

defrișarea masivă a teritoriului, atât pentru a permite modelarea terenului 

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

reprezenta materialul de construcții preponderent sau în vederea asigurării 

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

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

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

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

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

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

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

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

vizuală cu cetățile. 
                                            
5
 Conform studiuli relizat de dr.geogr. Cristian Goran – în cadrul Planului Urbanistic Zonal și 

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

3.2.1. Locuirea  

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

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

deosebire de teritoriile sudice unde au fost descoperite preponderant urme de 

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

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

sezoniere.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lemn. Construcțiile de tipul acesta au fost descoperite pe terasele a II-a si a V-a de 

la Sarmizegetusa (Glodariu, 1983, p.22). Evident, în zona Munților Orăștie, 

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

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

determinând de altfel dificultățile cercetării locuirii. 

 

 

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

 

Arheologii presupun că lumina naturală intra în casele dacilor prin ferestre 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„cartierul aristocratic”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

arheologice. 

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

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

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

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

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

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

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

Alte construcții anexe descoperite în zonele locuințelor sunt atelierele, în 

antichitatea dacică producerea obiectelor și ustensilelor necesare activității cotidiene 

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

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

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

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

(în Neamțu et al., 2016), sunt elocvente situaţiile grupului de ateliere de pe 

terasele VIII şi VIII-A de la Sarmizegetusa Regia, respectiv de la Căprăreaţa, unde 

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

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

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

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

 

3.2.2. Infrastructura  

Existența unor aglomerări urbane sau protourbane de asemenea dimensiuni 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sarmizegetusa Regia.  

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

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

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

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

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

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

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

amenajarea teraselor. Acestea reprezentau infrastructurile de bază pe care se 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.3. Fortificațiile 

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

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

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

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

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

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

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

și valurile.  

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

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

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

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

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

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

Descoperirea uneltelor presupune și funcționarea unor ateliere. În afară de 

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

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

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

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

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

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

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

semnul întrebării comparațiile cu oppidumurile celtice frecvent utilizată în cadrul 

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

Regia ca fiind un oraș de hellenistic (2001). 

3.3. Evoluția locuirii după retragerea romană și locuirea actuală 

Din feudalism au ramăs numeroase vestigii, reprezentate prin ruinele unor 

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

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

cadrul Planului Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism pentru zona 

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

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

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

Luncanilor (cnezatul Streisângeorgiului), Valea Mureșului fiind ocupată de 

comunitățile maghiare sedentarizate. Localitățile dezvoltate în perioada feudală erau 

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

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

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

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

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

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

prefeudalism.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de Munte – fie în cadrul unor văi – Luncani, pe valea omonimă, și un nucleu al 

satului Grădiștea de Munte amplasat pe Valea Grădiștei. Majoritatea așezărilor sunt 

distribuite de la 500 m până la 900-950 m altitudine, excepție făcând doar satele 

Costești Deal și Ludeștii de Sus, care urcă până la 1100 m. Sălașele, grajdurile, 

fânarele și colibe utilizate numai pe timpul verii sunt prezente până la 1250 m 

altitudine. Caracteristicile restrictive ale reliefului au făcut ca în prezent toate satele 

din regiunea studiată să dispună de un număr redus de locuitori, acestea fiind 

grupate pe trei categorii: foarte mici (sub 100 loc.), mici inferioare (100-250 loc.) și 

mici superioare (250-500 loc.). (https://ro.wikipedia.org/wiki/Platforma_Luncanilor).  

Localitățile din zonă au drept urmare o structură relativ răsfirată ce se poate 

împărți în două  tipologii majore cu o subtipologie ce se referă la amplasarea în 

funcție de altitudine mai mult decât la structura așezării:  

- așezările răsfirate pe culmi (în terminologia locală - delureni), cu gospodării 

răzlețe situate fiecare în mijlocul propriei moşii agricole sau grupate în 

crânguri de case (grupuri de 5-6 gospodării aparţinând de obicei familiilor 

înrudite), orientate spre versanții însoriți (Ludeștii de Sus, Costești-Deal, 

Măgureni, Prihodiște, Târsa, Piciorul Muncelului). Satele de munte, amplasate 

la mai mult de 500 m, precum Grădiștea Muncelului sunt numite în 

terminologia locală mărgineni;  
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- așezările amplasate de-a lungul văilor (numite râureni – Orăștioara de Sus, 

Bucium, Costești, Ludeștii de Jos, Ocolișul Mic) sunt legate de drumurile 

deschise de văi și au o structură mai adunată decât delurenii.  

Localitatea Costești cu structură adunată dar prezentând grupări de case distincte răsfirate de-a 
lungul drumului  

 

În ceea ce priveşte modul de organizare al construcţiilor, acesta este încă 

specific, ”momârlanilor”, casa fiind amplasată în mijlocul proprietăţii sau la limita 

dintre mai multe proprietăţi, în cazul în care gospodăriile sunt grupate în mici 

crânguri. Gospodăriile cu curte închisă şi întărită, cu ocol întărit, sunt întâlnite 

frecvent, ele devenind mici fortăreţe de lemn – material oferit din abundenţă de 

pădurile din apropiere – pe alocuri cu piatră şi cărămizi. Evoluţia numărului de 

gospodării este în strânsă legătură cu dinamica populaţiei. Materialul folosit cel mai 

des în construcţie este lemnul, grajdurile şi aşezările temporare fiind şi astăzi 

construite în totalitate din lemn. În cazul caselor noi, cărămida a devenit materialul 

cel mai des folosit (Planul de management PNGM-C, p.76). 
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Imagine din Târsa. Sursa: http://zhd.ro 
 

Pe lângă așezările permanente, în zona Munților Orăștie au existat așezări 

temporare, legate de diferite activități economice (adunarea și păstrarea fânului, 

pășunatul animalelor). Astfel, unele sate de culme, cu case răzlețite pe platouri sau 

amplasate pe versanți, au rezultat din permanentizarea locuirii sălașelor. O parte din 

stâne și sălașe se mențin încă dar activitatea lor este mult restrânsă. Majoritatea se 

găsesc pe culmile din partea centrală a muntelui, la limita superioară a pădurii (în 

general, la peste 1500 m). Există însă și stâne situate în pajiști secundare, pe locul 

pădurilor de rășinoase sau de fag. 

Localitățile cunosc în prezent un fenomen de depopulare, uneori masivă 

(Măgureni), datorată în mare măsură dispariției sau limitării drastice a ocupațiilor 

industriale sau tradiționale, aceste limitări fiind strâns legate de regimul de protecție 

a ariei naturale protejate (regimul forestier și regimul pășunatului).  

Evoluţia populaţiei în aceste zone a fost fluctuantă de-a lungul timpului, astfel, 

dacă la începutul secolului populaţia comunei Boşorod se ridica la 1491 locuitori, 

după Primul Război Mondial a scăzut la 1357. Odată cu creşterea nivelului de trai, 

populaţia comunei Boşorod a crescut până la 3368 locuitori în anul 1966. După 
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acest maxim, populaţia este într-o continuă scădere. Cea mai mare reducere se 

produce în perioada 1966 – 1992, fiind determinată de exodul populaţiei către 

oraşele din apropiere. În perioada 1992 – 2000 populaţia a înregistrat o scădere 

numerică uşoară, în principal ca urmare a scăderii natalităţii. În anul 2001 populaţia 

comunei a crescut cu aproximativ 22 persoane faţă de 2000 aceasta fiind rezultatul 

migrării urban-rurale. Analiza structurii populaţiei pe grupe de vârstă arată că în anul 

1966 se observă o întinerire a populaţiei, ponderea grupei de vârstă 0-19 ani fiind 

net superioară celei de peste 60 ani. În anul 1992 se înregistrează o îmbătrânire a 

populaţiei, efect al evoluţiei natalităţii şi mortalităţii, precum şi al migraţiei către zona 

urbană (Planul de management PNGM-C, p.75). 

Dispariția sau restrângerea drastică a ocupațiilor din zonă determină o 

modificare puternică a peisajului, în ciuda faptului că valoarea acestuia a determinat 

instituirea protecției zonei. Necorelarea tipurilor de protecție a diferitelor valori 

naturale și culturale a dus în timp la degradarea zonei precum și la apariția unor 

conflicte instituționale și administrative cu privire la valorile protejate și la obiectivele 

protecției. 

3.4. Aspecte culturale şi etnografice 

Conform Planului de management PNGM-C (p.80-82) în zona munților 

Orăștie mai sunt încă active o serie de obiceiuri tradiționale dintre care sunt 

menționate: 

Căluşerul 

În zona PNGM-C se mai păstrează şi în zilele noastre „căluşul” sau „căluşerul”, un 

obicei care face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO. Acest obicei ancestral îşi 

are originea în antichitate şi are la bază cultul Soarelui, asociat cu cel al fertilităţii. 

Căluşerul hunedorean, specific satelor aparţinând comunelor Boşorod, Orăştioara de 

Sus, şi Baru, este practicat numai la Crăciun. Alte obiceiuri de iarnă din zonă sunt: 

„Țurca”, „Irozii” şi „Cerbul”. 

Nedeile 

Se desfăşoară în sat sau pe vârful muntelui şi reprezintă alte sărbători specifice 

acestui spaţiu, legate, în majoritatea cazurilor, de hramul bisericii din fiecare sat, sau 

de Paşti la Luncani Vale şi Târsa, Sfântul Ilie, la Federi - Dealul Murgoiului sau de 
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Sfântul Petru la Porumbeii Mari. Cele mai interesante au fost însă nedeile de pe 

înălţimi, un fel de mari sărbători şi petreceri cu cântec din fluier şi joc pe poienile 

montane, cu o participare largă din mai multe sate. Cele mai cunoscute erau de pe 

Munţii Jigorul Mare, Vârful Porumbeii Mici, Vârful Steaua, Vârful Rotunda de la 

Poiana Omului, însoţite de jocuri şi tradiţionalul balmoş. Aceste nedei nu mai au 

strălucirea de altădată sau au fost întrerupte, dar ar putea fi revitalizate, ca repere 

turistice de perspectivă. 

Legat de păstorit 

Un alt moment cu profunde semnificaţii în viaţa comunităţilor îl reprezintă obiceiul 

„măsuratul oilor”, adevărate sărbători locale, la care participă şi turiştii. Plecarea oilor 

la munte şi măsuratul oilor au loc între 1-8 iunie, respectiv la reîntoarcerea lor pe 29 

august. Tot în legătură cu păstoritul sunt şi grupele de flueraşi din Grădiştea de 

Munte, Costeşti Deal, Platforma Luncanilor, Ohaba Ponor, Federi şi Petros. 

Folclorul muzical şi coregrafic 

Acesta e reprezentat de „învârtită”, „bătută” şi „hora luncănească”. 

3.5. Activitățile economice 

 Din punct de vedere al activităţii populaţiei, pe lângă numărul salariaţilor, un 

element deosebit de important în definirea profilului economic, este tipul funcţional al 

aşezărilor. În anul 1966 ponderea cea mai mare din totalul populaţiei active îl deţinea 

populaţia care lucra în agricultură 70,1%, urmată de populaţia ocupată în industrie 

18,6% şi servicii 11,2%. Această ordine este păstrată şi în anul 1992, însă cu 

reducerea numărului de persoane ocupate în agricultură, cauză a exodului rural 

către oraşe. Urmărind ponderea populaţiei inactive se observă că dacă aceasta 

reprezenta în anul 1966 – 31,1%, în anul 1992 reprezenta – 49,2%, datorită 

procesului de îmbătrânire (Planul de management, PNGM-C, p.75-76). 

Principala activitate a fost creșterea animalelor, ocupație ce a determinat 

apariția locuințelor temporare la înălțimi mari. Păstoritul pendulator era și este încă 

practicat, la scară mult redusă, la stânele aflate în munţii din apropiere. Începând cu 

luna mai, familiile aparţinând unor grupuri de case aflate în relativă apropiere, îşi 

adună vitele şi oile, trimiţându-le la cea mai apropiată stână aflată la o zi sau două 

de mers. Din arhivele punctelor de vamă din prima jumătate a secolului al XIX-lea 

rezultă că locuitorii satelor  Sebeșel, Săsciori, Căpâlna, Răchita, Ludești, Boșorod, 
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Subcetate, Ponor, Livadia treceau cu turmele în Țara Românească ajungând până la 

Dunare, iar oierii de la Sebeș, Sugag, Pianu ajungeau până în Dobrogea 

(http://www.rasfoiesc.com/educatie/geografie/Muntii-Sureanu13.php). Pășunatul este 

în prezent afectat de regimul pășunatului și de regimul silvic din zonă, fapt ce 

determină și restrângerea economiei locale și a locuirii dar și o modificare drastică a 

peisajului, raportul teritorial dintre păduri și pășuni glisând în favoarea celor dintâi. 

Deși în cadrul Peisajelor protejate (categoria V IUCN) managementul tradițonal al 

terenurilor (păstoritul reprezentând o astfel de metodă) este permis, pășunatul este 

restrâns masiv prin Planul de management PNGM-C, fapt ce a determinat și o 

scădere a economiei în zonă. 

Activitatea agricolă, deosebit de intensă la marginea spațiului montan, a 

pătruns și în interiorul acestuia, până la altitudini de 800-1000m, cu plante adaptabile 

la temperaturi scăzute (cartof, porumb, secară,unele zarzavaturi), fiind o zonă tipică 

și pentru livezi. Deși importanța agriculturii în zonă a fost foarte mare de-a lungul 

timpului, reprezentând una dintre ocupațiile de bază, acesta s-a restrâns în ultimii ani 

și s-a rezumat la o agricultură de subzistență. Nu există o plotică de încurajare a 

agriculturii tradiționale, dar se menționează în Planul de management PNGM-C 

încurajarea produselor tradiționale rezultate din activitatea agricolă! 

Activitatea industrială s-a dezvoltat la bordura masivului montan, în 

așezările din depresiuni, pe baza materiilor prime locale. Astfel au existat unități 

metalurgice și cocsochimice la Călan, intreprinderile mecanice de la Cugir, Orăștie și 

Petroșani, intreprinderile de prelucrare a lemnului de la Sebeș, Orăștie, Hațeg, 

intreprinderile de prelucrare a pieilor și de confecții de blănuri de la Orăștie și Sebeș, 

fabricile industriei alimentare de la Orăștie și Hațeg. Industria extractivă era masiv 

reprezentată de intreprinderile miniere pentru extragerea cărbunelui (Petrila și 

Lonea), pentru exploatarea bauxitei (Ohaba Ponor), pentru exploatarea argilei 

refractare și calcarului (Bănița) sau balastiere (Bretea). În ultimii ani toate aceste 

activități industriale s-au restrâns masiv sau și-au sistat complet activitățile, fapt ce a 

determinat în siaj exodul populației din zonă și recentrarea activităților pe agricultura 

de subzistență. O altă ocupație importantă ce a dispărut a fost exploatarea lemnului, 

aceasta fiind interzisă odată cu declararea zonei ca arie naturală protejată.  
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Turismul nu este o activtate nou în zona Munților Orăștie / Șureanu deși 

dotările turistice cuprinzând o serie de hoteluri (Şura şi Jora din Orăşti), pensiuni (în 

special în Orăştie, zona Costeşti, Baru Mare, Pui şi Băniţa), popasuri și cabane. Ele 

sunt relativ numeroase, diversificate și satisfăcătoare pentru circulația turistică de la 

bordura masivului, dar sunt insuficiente pentru turismul montan de creastă. Absența 

cabanelor turistice la înălțime este suplinită, într-o oarecare masură, de prezența 

cabanelor silvice. În interiorul și la marginea munților funcționau și tabere de pionieri, 

cum sunt cele de la Sibișel, Căpâlna sau Costești, dintre care doar cea de la 

Costești mai funcționează ca tabără școlară.  

Tabăra de la Costești 

Deși zona este una extrem de atractivă atât din punct de vedere al naturii cât 

și a patrimoniului cultural turismul nu reprezintă încă un factor economic capabil să 

stabilizeze populația în zonă sau să genereze creștere economică la nivelul întregii 

comunități locale. Un impediment în dezvoltarea turistică este cel al infrastructurii 

dedicate vizitării, de la unități de cazare, campinguri amenajate, muzee locale care 

să ofere o interpretare coerentă și interesantă valorilor din zonă, ghizilor dedicați 

care să sprijine efortul de interpretare, la infrastrucutra care să asigure accesul în 

zonă și deplasarea în interiorul ei într-un mod neinvaziv. 

Pe de altă parte, dezvoltarea turismului în zonă are un impact negativ atât din 

punct de vedere al presiunii antropice asupra ariilor naturale precum și a siturilor 

arheologice ce nu fac față numărului mare de vizitatori (cf. datelor statistice ale 
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Consiliului Judeţean Hunedoara aproape 70.000 de turişti au vizitat anul trecut 

cetatea dacică Sarmizegetusa Regia, numărul fiind mai mare cu 16% comparativ cu 

anul 2016 - https://www.pressalert.ro/2018/01/cetatea-dacica-sarmizegetusa-regia-

magnet-pentru-turisti-numarul-vizitatorilor-creste-de-la-la/) cât și din punct de vedere 

al dezvoltării urbane. În vederea reducerii presiunii antropice asupra întregii zone 

protejate și cu precădere asupra siturilor arheologice este necesară diversificarea 

tipurilor de turism în zonă. Conform planului de management PNGM-C (p. 96), 

activităţile turistice se axează în general pe vizitarea cetăţilor dacice şi a peşterilor. 

Se practică de asemenea şi turismul de week-end sau cel de concediu / vacanţă, cu 

camparea pe văile pitoreşti din parc, Valea Grădiştei, Valea Streiului, ocazie în care 

se înregistrează apariţia vetrelor de foc, a resturilor menajere, deranjarea animalelor 

sălbatice, prin utilizarea aparatelor audio la un nivel sonor ridicat şi alte forme de 

impact nedorit. 

În acest sens administrația PNGM-C a identificat următoarele tipuri de turism 

(Planul de management PNGM-C, p.83), existente sau posibil de dezvoltat într-un 

viitor apropiat: 

a) Turism de tranzit - DN 66 Haţeg – Petroşani; 

b) Turism cultural - Sarmizegetusa Regia, Costeşti - Cetăţuia, Blidaru, Piatra Roşie, 

Feţele Albe, Băniţa, biserici, obiceiuri, tradiţii şi altele asemenea; 

c) Turism pentru observarea vieţii sălbatice; 

d) Turism speologic practicat cu precădere de membri ai cluburilor de speologie în 

peşterile vizitabile; 

e) Turism ştiinţific - de explorare: geologică şi paleontologică, arheologică şi altele 

asemenea; 

f) Agroturism foarte puţin dezvoltat în prezent, întrucât în zonă sunt numai câteva 

pensiuni; 

g) Ecoturism; 

h) Cicloturism; 

i) Schi de tură; 

j) Alpinism. 
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Dintre ofertele actuale nu este menționat decât turismul montan pe drumuri / 

trasee amenajate și semnalizate. Rețeaua de drumuri turistice și poteci este relativ 

densă, drumurile forestiere construite de-a lungul principalelor văi ușurând 

pătrunderea spre centrul zonei și scurtând timpul necesar pentru a ajunge la 

obiectivele alese. În general, potecile sunt bine conturate, mai ales pe versanți. 

Marcajele prezintă neuniformități și neconcordanțe cu normativele în vigoare: uneori 

semnele sunt prea rare sau plasate în locuri greu vizibile, stâlpii metalici pe platouri 

cu pajiști lipsesc sau sunt foarte rari, lipsesc sau sunt foarte degradate săgețile 

indicatoare la intersecțiile de poteci sau la schimbările de direcție 

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

Felul 
traseului Denumire traseu Durată Dificultate Administrator Amplasare Marcaj 

Traseu 
turistic 
magistral 

Baru - Valea Streiului - Vf. Lola - 
Vf. Bulzu - Vf. Porumbelu Mare 7¼ h Mediu Consiliul Judeţean 

Hunedoara 
Munţii 
Şureanu 

Bandă 
roşie 

 

Traseu 
turistic 
magistral 

Costeşti - Cetatea Blidaru - 
Leurdana - Tîrsa - Poiana Omului - 
Vf. Rudii - Culmea Meleia - Vf. 
Tîmpu - Şaua Steaua Mare - Vf. 
Godeanu 

14-15 h Mediu Consiliul Judeţean 
Hunedoara 

Munţii 
Şureanu 

Bandă 
albastră 

 

Traseu 
turistic 
magistral 

Ohaba Ponor - Cheile Şura Mare - 
Peştera Ponorici - Peştera 
Cioclovina - Luncani - Boșorod 

7 h Mic Consiliul Judeţean 
Hunedoara 

Munţii 
Şureanu 

Bandă 
roşie 

 

Traseu 
turistic 
secundar 

Podul Gerosu - Dealul Muncelului - 
Cetatea Feţele Albe - Valea Albă 3 h Mediu Consiliul Judeţean 

Hunedoara 
Munţii 
Şureanu 

Triunghi 
albastru 

 

Traseu de 
legătură 

Costeşti - Valea Grădiştei - Dealul 
Grădiştei - Cetatea Sarmizegetusa 
Regia - Muncel - Vf. Godeanu 

10 h Mediu Consiliul Judeţean 
Hunedoara 

Munţii 
Şureanu 

Cruce 
roşie 

 

Traseu 
turistic 
secundar 

Grădiștea de Munte-Prihodiște-
Poiana Omului-Cetatea Piatra 
Roșie-Valea Roșia-Cioclovina-
Peștera Cioclovina 

7 h Mediu Consiliul Judeţean 
Hunedoara 

Munţii 
Şureanu 

Triunghi 
roșu 

 

Traseu 
tematic 

"Aurul verde din Parcul Natural 
Gradistea Muncelului Cioclovina"  

1¼ h Mic 
Administrația Parcului 
Natural Grădiștea 
Muncelului-Cioclovina 

Munţii 
Şureanu 

Brad 
galben 

 

Trasee turistice. Sursa: http://www.gradiste.ro/trasee.html 

 

 

 

http://www.gradiste.ro/trasee.html
http://www.gradiste.ro/trasee.html
http://www.gradiste.ro/trasee.html
http://www.gradiste.ro/trasee.html
http://www.gradiste.ro/trasee.html
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De asemenea, deși un parc natural ar trebui să dispună de facilități adecvate, 

nu există încă în zonă dotări educative și de cercetare sau cele care există (cabana 

arheologilor de ex.) sunt total neadecvate. Cu toate aceste nu sunt prevăzute astfel 

de facilități în viitorul apropiat. 

 

    

Cabana arheologilor și „infrastructura” aferentă 

 

O altă problemă legată de dezvoltarea turismului în zonă este generată de 

modul în care sunt construite sau amenajate noile facilități turistice. Multe dintre noile 

untiăți de cazare private sau de amenajări aferente nu respectă caracterul locului și 

distrug peisajul. Noile intervenții, realizate în absența oricăror regulamente de 

urbanism specifice devin distructive și scad atractivitatea zonei în general. 

Regulementele de urbanism nu tebuie doar să limiteze gabaritul noilor construcții 

(POT / CUT) dar trebuie să stabilească clar interdicții și permisivități privind modul de 

construcție (materile, tipologie, stil) precum și să dea reguli clar de inserție în peisaj, 

în concordanță cu specificul zonei.  
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Noi dotări turistice în Grădiștea Muncelului (Poapasul Dacilor) și semnalizarea traseelor 

 

Nu numai dotările turistice au un impact negativ dar și o altă serie de 

construcții neavenite distrug peisajul natural și cultural, acest fapt fiind datorat lipsei 

oricărui control privind modul de inserție al construcțiilor în cadrul urban sau natural 

și nerespectarea legii  și a regulamentelor locale de urbanism. Aceste intervenții sunt 

extrem de agresive în peisaj și duc în timp la pierderea valorilor zonei (a se vedea 

cazul Văii Izei) și, în consecință, la diminuarea atractivității astfel încât turismul se va 

diminua drastic înainte de a se fi dezvoltat. 

 
Schitul "Sfinții Români" - Grădiștea de Munte. Sursa: http://www.poartasprecer.ro / Locuință privată 

 

Planul de management PNGM-C (p.96-99) identifică, în cadrul evaluării 

pentru turism următoarele aspecte pozitive și negative: 

Puncte tari: 
a) Existenţa monumentelor istorice de valoare naţională şi internaţională, incluse în 

patrimoniul UNESCO: “Inima civilizaţiei dacice”- Sarmizegetusa Regia - cetatea de 

scaun a regilor daci, înconjurată de cetăţile Costeşti, Blidaru, Feţele Albe, Vârful lui 

Hulpe, Piatra Roşie şi Băniţa; 
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b) Prezenţa unor fenomene carstice complexe, a unor peşteri cu ridicată valoare 

speologică din clasa A şi B; 

c) Prezenţa unei faune bogate, reprezentată de carnivore mari, urşi, lupi şi râşi, 

cerbul carpatin şi căpriorul, pisică sălbatică, bursuc şi de alte specii, care pot 

satisface cerinţele observatorilor de viaţă sălbatică; 

d) Existenţa unei vegetaţii forestiere valoroase, a pajiştilor şi păşunilor naturale, dar 

şi a formelor de agricultură arhaică, ceea ce conferă o valoare deosebită peisajelor; 

e) Prezenţa unor trasee turistice marcate, care duc aproape la toate obiectivele 

turistice principale; 

f) Existenţa unei reţele de drumuri comunale şi forestiere; 

Puncte slabe: 
a) Reticenţa anumitor autorităţi a administraţiei publice locale cu privire la importanţa 

acestei arii protejate, din toate punctele de vedere: economic, turistic, ecologic şi 

altele asemenea; 

b) Nivelul de trai scăzut al comunităţilor locale şi fărâmiţarea exploatărilor agricole, 

ceea ce face ca accesarea fondurilor europene pentru agricultură să fie redusă; 

c) Infrastructura generală insuficientă: gestionarea deşeurilor, lipsa serviciilor, 

inclusiv a comunicaţiilor; 

d) Infrastructura turistică insuficient dezvoltată; 

e) Inexistenţa punctelor amenajate pentru observarea vieţii sălbatice; 

f) Lipsa centrelor şi a punctelor de informare; 

g) Lipsa unor măsuri coerente pentru conservarea monumentelor istorice. 

Oportunităţi: 
a) Activităţile tradiţionale, cositul, pregătirea mangalului, păstoritul, pot constitui un 

adevărat spectacol pentru cei care vor să se îndepărteze de larma oraşelor şi să se 

întoarcă la natură; în apropierea parcului, la Ludeşti porumbul se macină la o moară 

veche de peste 200 de ani; 

b) Obţinerea de venituri din ecoturism; 

c) Creşterea vânzărilor produselor naturale, caş, miere şi altele asemenea, prin 

etichetarea lor cu Natura 2000; 

d) Valorificarea obiceiurilor, meşteşugurilor, activităţilor şi a produselor tradiţionale, 

care să reducă migraţia tinerilor localnici spre oraş, prin crearea de locuri de muncă, 

pornirea propriei afaceri şi altele asemenea; 
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e) Amenajarea unor centre şi puncte de informare, cu ajutorul autorităţilor şi 

comunităţilor locale; 

f) Amplasarea unor puncte de observare a vieţii sălbatice, numai în colaborare cu 

administratorii fondurilor de vânătoare; 

g) Învecinarea cu Parcul Naţional Retezat, cel mai vechi parc din România, cu 

Geoparcul Dinozaurilor - Ţara Haţegului şi cu alte situri de interes comunitar poate 

duce la crearea unor pachete turistice comune de o mare diversitate; 

h) Festivalul de la Costeşti, care are o tradiţie de câteva zeci de ani în zonă. 

Ameninţări: 
a) Lipsa fondurilor pentru conservarea patrimoniului istoric, ceea ce poate duce rapid 

la degradarea monumentelor; 

b) Retrocedarea fondului forestier către populaţia locală, care nu este pregătită să 

gestioneze durabil o asemenea resursă; 

c) Tendinţele de dezvoltare a unor activităţi economice cu impact negativ asupra 

mediului; 

d) Lipsa implicării autorităţilor competente în conservarea tradiţiilor poate duce la 

dispariţia multor obiceiuri de care îşi mai aduc aminte numai câţiva bătrâni; 

 
Beneficiile directe pe care vizitatorii le pot aduce zonei: 

a) beneficii pentru comunităţile locale prin dezvoltarea ecoturismului; 

b) încurajarea unor investiţii cum ar fi construirea de cabane, pensiuni şi hoteluri în 

zona parcului. 

 

Conflictele actuale / posibile pot apărea între: 

a) unele activităţi ale vizitatorilor şi conservarea biodiversităţii, cauza principală a 

conflictelor fiind poluarea apelor şi a mediului în general, cu deşeuri, vetre de foc, 

spălare maşini şi altele asemenea; 

b) braconajul cinegetic şi / sau piscicol prin reducerea efectivelor faunei sălbatice, 

care reprezintă puncte de atracţie turistică; 

c) conflictul dintre unii turişti care vin să petreacă o după amiază la un grătar, cu 

aparate audio al căror volum sonor este dat la maximum şi cei care vin pentru 

recreere, linişte şi admirarea peisajului; 

d) camparea ilegală pe terenurile proprietate privată a locuitorilor, pot determina 

posibile conflicte. 
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Conform Quattro Design (2011, vol.1, p.45) studiul Dezvoltarea turismului în 
zona cetăților dacice din Munții Orăștiei – Institutul de Economia Comerțului 

Interior și a Turismului, 1978, cercet. Șt. Camelia Surdescu, Oliver Velescu, Ion 

Istrate propunea deja pentru anii 1980 următoarele măsuri pentru arealul zonei 

studiate:  

- Reabilitarea legăturilor dinspre zona Hațegului, peste Platforma Luncanilor, 

către valea Grădiștei (legături antice, medievale și moderne distruse după 

raionarea din anii 50): șosele moderne pe traseele drumurilor dacice Târsa – 

Pietroasa (Dâlma cu Cale) – Blidaru, Costești și Grădiștea de Munte – Târsa, 

pe culmile dealurilor Muncei, sub Vf. Săcuiului și dealul Grosului (asigurând 

legătura cetății Piatra Roșie într-un singur circuit); 

- Drumuri provizorii amplasate pe traseul actualei căi ferate (considerată 

nepotrivită la acel moment ca mijloc de comunicație);  

- Acces pe cablu către Sarmizegetusa și Costești;  

- Trasee montane care să includă siturile arhelologice – pe vechile drumuri și 

poteci dacice, marcaj turistic al drumurilor romane dinspre sud; 

- Pentru asigurarea protejării și dezvoltării armonioase a zonei în interiorul 

parcului (Grădiștea Muncelului – Cioclovina) se considerau necesare: 

o Valorificarea pajiștilor (pășunat organizat, amenajări tradiționale)  

o Comerț exclusiv în afara zonei monumentelor 

o Principala formă de turism – drumeția 

o Considerarea pădurilor din zonă ca păduri de protecție (cadrul natural 

ocrotitor), replantările trebuie să evite implantarea de specii străine și 

să aibă în vedere considerente peisagistice (reconstituirea cadrului 

natural)  

Din punct de vedere a conservării monumentelor se propunea: 

- Stabilirea perimetrelor de protecție și marcarea lor pe teren;  

- Relizarea defrișărilor necesare pentru degajarea monumentelor (studii 

prealabile pentru preîntâmpinarea problemelor de stabilitate a solurilor; 

- Recuperarea materialelor dislocate din zidurile cetăților; 

- Restaurarea și conservarea monumentelor pentru asigurarea protecției în 

momentul creșterii numărului de vizitatori; 
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- Crearea de machete și reconstituriea volumetrică a clădirilor pentru a 

comunica informațiile vizitatorilor;  

- Crearea unui punct muzeal la Grădiștea de Munte; 

- Revitalizarea târgului Nedea pe platoul Vf. Muncelului și Godeanu (care era 

similar cu cel de la Muntele Găina);  

- Microcentre turistice cu bază de cazare la Costești și Grădiștea de Munte.  

Ulterior, Studiul multidisciplinar de evaluare, delimitare, protejare și 

conservare a zonelor protejate din Munții Orăștiei – Prodomus, Urbanproiect, 1999, 

coord. Michaela Gafar propunea ca principale măsuri (cf. Quattro Design, 2011, 

vol.1, p.47): 

- Centre de coordonarea turistică la Deva și Orăștie, modernizarea DC 

Costești-Grădiștea de Munte, realizarea unei legături Grădiștea de Munte-

Cioclovina- Pui, crearea unui inel turistic Deva-Călan-Hațeg-Pui-Grădiștea de 

Munte-Costești-Bănița-Boșorod (zonă etnografică), înființarea unui centru de 

informare turistică; 

- Două centre coordonatoare la Orăștie și Orăștioara de Sus-Pui; 

- Legiferarea Rezervației naturale Grădiștea de Munte-Cioclovina, zonarea 

internă și crearea unei administrații unice. 

Dincolo de legiferarea Rezervației naturale Grădiștea de Munte-Cioclovina 

nici o altă măsură propusă în 1978, în 1999 sau în 2016 nu a fost implementată sau 

nu este în curs de a fi implementată, fapt ce duce la degradarea constantă dar 

sigură a zonei și la distrugerea patrimoniului cultural ce reprezintă o resursă 

neregenaribilă.  

Pe de altă parte lipsa unor reglementări specifice pentru siturile 
arheologice în cadrul Planului de management PNGM-C și incapacitatea 

autorităților locale sau centrale de a interveni în sit în vederea protejării acestuia 

duce la degradarea acestuia. Dintre problemele cele mai grave menționăm 

alunecările de teren și dizlocarea zidurilor dacice, degradarea structurii zidurilor sub 

impactul fenomenelor naturale dar mai ales a vegetației (licheni, mușchi care 

degradează structura pietrei și afectează rezistența acesteia), distrugerea lentă a 

lucrărilor de terasare inițiale sub impactul deplasărilor necontrolate etc. 
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Degradarea sitului în absența măsurilor de întreținere și restaurare adecvate 
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4. EVALUAREA PEISAJULUI 

Planul de management PNGM-C (p.89-92) face următoarea evaluare privind 

peisajul și mediul fizic (deși peisajul este un construct cultural, fiind generat de 

interferența dintre comunitățile umane și mediul fizic): Caracterul aparte al peisajului 

este dat de formaţiunile geomorfologice, de numeroasele văi cu ape curate, de 

prezenţa vegetaţiei forestiere asociată cu petece de păşune, toate acestea îmbinate 

armonios cu aşezările omeneşti. Existenţa cetăţilor dacice, prezenţa zonelor 
carstice şi a peisajului caracteristic, obiceiurile şi activităţile tradiţionale, 
precum şi accesul relativ uşor în PNGM-C, reprezintă motivele principale 

pentru care zona are un mare potenţial turistic. Principalele activităţi care pot 

duce la deteriorarea semnificativă a peisajului şi a mediului fizic, sunt: 

a) exploatarea necorespunzătoare a resurselor naturale de exemplu folosirea unor 

tehnologii de exploatare necorespunzătoare a pădurilor; 

b) activitățile turistice necontrolate, inclusiv turismul speologic, efectuate în zone 

sensibile; 

c) cercetarea ştiinţifică neautorizată care întreprinde lucrări de cercetare fără 

aprobările legale necesare; 

d) vânătorii sau hoţii de fosile şi minerale din mediul subteran şi suprateran; 

e) concentrarea vizitatorilor numai în anumite zone ale parcului; 

f) accesul liber, necontrolat, în zonele cu formaţiuni geomorfologice deosebite, în 

special în zona calcaroasă, în peşteri; 

g) realizarea de construcţii noi neadaptate stilului arhitectonic local sau 

refacerea în stil necorespunzător a celor existente. 

Măsurile de reglementare a turismului vor trebui să aibă în vedere efectele 

negative pe care vizitatorii le pot avea asupra peisajului, prin deprecierea valorilor de 

patrimoniu natural. În zonele în care prezenţa umană a adus modificări semnificative 

peisajului natural, respectiv prin fostele prospecţiuni de uraniu, exploatări de bauxită, 

guano şi altele asemenea, se impun măsuri de corectare a efectelor negative 

prin acţiuni de reconstrucţie ecologică. Pentru evaluarea mediului fizic se va 

efectua un studiu de risc asupra mediului și studiu de risc asupra sănătății populației 

și managementul riscului. Investiţiile care se vor face în infrastructura turistică 
din parc şi în imediata vecinătate a acestuia vor trebui făcute în aşa fel încât să 
se încadreze armonios în peisajul natural. 
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Rezultă evident din această evaluare realizată de administrația PNGM-C că 

peisajul este privit unilateral, din punct de vedere al valorilor naturale, fapt ce 

contravine în fapt recomandărilor IUCN de protejare și înglobare a elementelor 

antropice ce a dus la structurarea peisajului respectiv. O astfel de viziune a Planului 

de management riscă să ducă la ștergerea peisajului, pierderea elementelor 

specifice antropizării de lungă durată (prin metode de management tradițional) 

distrugând în fapt valorile parcului natural).  

Din punct de vedere al valorilor antropice această evaluare este dublată de o 

evaluare pentru monumentele istorice (Planul de management PNGM-C, p. 91-

92) care consideră că cetăţile dacice - monumente istorice înscrise în lista UNESCO 

- reprezintă valorile cele mai reprezentative pentru patrimoniul naţional şi universal, 

aflate pe teritoriul parcului. Ele reprezintă în acelaşi timp obiective prioritare pentru 

cercetare şi atracţii turistice. Principalele activităţi care pot aduce prejudicii 

monumentelor istorice sunt: 

a) Activitatea căutătorilor de comori; 
b) Actele de vandalism asupra monumentelor; 

c) Prezenţa arborilor şi arbuştilor crescuţi sau căzuţi pe monumente; 
d) Turismul necontrolat; 

e) Alte activităţi economice desfăşurate în aceste situri, fără supraveghere din partea 

factorilor responsabili. 

În concluzie, Planul de management al PNGM-C prevede realizarea unui 

plan coerent pentru conservarea şi punerea în valoare a acestor monumente 

precum  și măsurile care trebuie adoptate în această direcţie se vor stabili prin 

Planul de acţiuni întocmit de Ministerul Culturii. Acest plan va fi pus în aplicare 

de autorităţile administraţiei publice locale şi va respecta regimul de arie naturală 

protejată. Nici una dintre activităţile menţionate în plan nu vor fi desfăşurate fără un 

aviz din partea Administraţiei Parcului. 

Din păcate planul de acțiuni întocmit de Ministerul Culturii nu există și nici o 

măsură de conservare și protejare a sitului coerentă și consecventă, bazată pe o 

viziune pe termen lung nu este pusă în aplicare până în prezent deși realizarea unor 

asfel de planuri era obligatorie conform HG 493/2004 și HG 1268/2010. 
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Și din acest punct de vedere Planul de management al PNGM-C subsumează 

valorile culturale celor naturale, debalansând în fapt mecanismele de protecție ce ar 

trebui să vizeze atât menținerea valorilor naturale și a habitatelor dar și a celor 

culturale (inclusiv a habitatelor care se instalează datorită practicilor sociale în 

teritoriu: pășuni, fânețe etc.)  

Analizarea practicilor tradiționale (pășunatul, păstoritul, exploatarea lemnului, 

vânătoarea etc.) sunt analizate în cadrul Planului de management (p.92-95) doar din 

punct de vedere al protecției habitatelor naturale, fără a fi dublată de o analiză 

detaliată a efectelor asupra peisajului generată de restrângerea treptată a acestor 

practici tradiționale (în multe cazuri dispariția unor ocupații și modificarea 

subsecventă a peisajului fiind generată de chiar mecanismele de protejare a Parcului 

Natural). Soluția propusă de Planul de management nu conduce către o reechilibrare 

a sistemelor de protecție (valori naturale și antropice) ci spre o glisare a economiei 

locale dinspre practicile tradiționale spre turism ecologic. 

La nivelul peisajului, punerea în valoare a acestuia trebuie să plece de la o 

analiză a transformărilor pe care peisajul le-a suportat de-a lungul a aproape 2000 

de ani, din momentul abandonării așezărilor din Munții Orăștie până în prezent. O 

lectură a peisajului – rezultat al interacțiunii dintre o comunitate / societate și natură 

– din perioada dacică este extrem de dificilă dacă nu imposibilă. Este însă 

importantă decelarea elementelor de structurare a acestuia atât cât documentele și 

descoperirile arheologice permit.  

4.1. Peisajul de la cetatea dacică Sarmizegetusa Regia: evoluție și 
specificități 

Definiția dată peisajului de John Brinckerhoff Jackson (Discovering the 

vernacular landscape – New Heaven, Yale University Press, 1984) ca fiind „o 

compoziţie de spaţii create sau modificate de om pentru a servi drept 

infrastructură sau fundal (background) pentru existenţa noastră colectivă” este 

o definiţie extrem de sintetică, dar care are capacitatea de a îngloba în ea toate 

aspectele peisajului (geografice, ecologice, estetice, sociale, politice), care 

evidenţiază raportul între vernacular şi politic, între funcţional şi simbolic, care îi 

sugerează dinamica perpetuă şi elementele de stabilitate.  
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Plecând de la această definiție peisajul Sarmizegetusei Regia se constituie ca 

un element complex integrat într-un areal mult mai larg ce îi determină evoluția și 

transformările. Astfel, Sarmizegetusa Regia nu este doar parte a cetăților dacice 

fortificate din Munții Orăștie ci este element structurant și structurat a unui areal ce 

cuprinde tipuri de locuire și de utilizare a terenului extrem de diverse și care 

generează, împreună, ceea ce poate fi definit ca fiind cultura dacică în evoluția ei.  

Ridicarea Josephină (1769-1773) – zona cuprinsă între Grădiștea Muncelului și Muncel-Godeanu cu 
indicarea zonelor împădurite ce domină peisajul general foaia 233-234 
 

Cadrul general natural, descris parțial în capitolele anterioare, este unul 

extrem de complex. În zona Munțiilor Orăștie și în general în zonele medii și înalte, 

similar cu zonificarea ecologică actuală, dominantă era pădurea (cel mai probabil tot 

fag sau fag și molid). Prezența pădurilor era suficent de importantă încât să apară 

des sugerată în basoreliefurile de pe Columna lui Traian. Cu toate acestea imaginile 

rămân extrem de stilizate, neputând permite o analiză privind speciile locale din 

perioada antică. 

Cu toate acestea structura pedologică demonstrează prezența masivă a 

pădurilor de-a lungul timpului, așa cum sublinia și Ioana Oltean (2007, p.38) care 

face referire și la ipotezele avasate de Lepper și Frere privind speciile ilustrate pe 

Columna lui Traian: stejari, conifer, plopi.   
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Sugestii ale pădurilor în imaginile de pe Columna lui Traian 

 

4.1.1. Structurarea spațial-teritorială a peisajului în perioada dacică 

„Hărțile arheologie ale distribuției așezărilor ne pot spune mult mai mult decât 

unde sunt amplasate siturile. Ele pot fi citite ca sumare ale unui întreg complex de 

consecințe ecologice, dinamice și predictibile în mare. Privind fiecare punct ca un 

vortex de activități sociale și economice, devine evident cum efectele cumulative ale 

acestor activități în timp pot conduce la modificări mai mult sau mai puțin 

permanente ale mediului” ( apud Delano-Smith 1996,174). 

Lectura acestor așezări sau a modului de răspândire în spațiu a siturilor 

arheologie deja descoperite dau dimensiunea reală a modului de ocupare a 

teritoriului de către o societate în general sau de către ansamblul unei localități în 

particular. Modul în care peisajul natural a fost transformat pentru a fi locuit, cultivat 

sau exploatat reflectă atât modul de viață cât și capacitățile tehnologice ale 

respectivei societăți 

Analizarea descoperirilor de la Sarmizegetusa Regia și din proximitate – de-a 

lungul culmii Grădiștei și pe versanți – denotă și impactul pe care dezvoltarea 

așezării l-a avut asupra mediului. Este evidentă necesitatea unor defrișări masive în 

vederea construirii zonei sacre sau a fortificației dar și pentru realizarea și 

exploatarea agricolă subsecventă a teraselor ocupate de locuințe, imaginea rezultată 

fiind probabil cea a unui platou montan dezgolit, dominat de imaginea teraselor și a 

clădirilor răspândite pe acestea. 
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Relația dintre fortificație, zona sacră și topografia locului. Sunt evidente și o serie de terase aflate sub 
acoperișul pădurii 

 

Ansamblul teraselor, încă parțial lizibile astăzi cu ajutorul măsurătorilor 

topografice sau cu ajutorul scanărilor LiDAR, rămâne probabil cea mai 

impresionantă dovadă a dimenisunii antropizării peisajului natural.   

Totodată, relațiile vizuale în teritoriu, controlul asupra văilor accesurilor 

presupuneau o absență a vegetației forestiere. Dacă unele ipoteze vorbesc despre 

relația directă vizuală între cetăți aceasta nu putea fi posibilă în fapt din cauza 

topografiei generale a zonei. Nu este însă exclusă, din analiza perspectivelor, o 

posibilă relație dintre ansamblul cetăților și Vârful Muncelul sau Vârful Godeanu ce 

ar fi putut funcționa ca releu. În orice caz, amplasarea fortificației dacice inițiale de la 

Sarmizegetusa Regia în jurul punctului cel mai înalt al platoului, precum și ipoteza 

existenței unui turn de observație construit pe terasarea centrală, în punctul maxim, 

sugerează existența unor relații vizuale importante cu teritoriul. 
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Relația dintre cetățiile dacice din Munții Orăștie 
 
 

Locuirea 

Din punct de vedere al locuirii I. Glodariu (1983, p. 47) considera  

Sarmizegetusa ca făcând parte parțial din Tipul IV  de așezare răsfirate de munte 

(Cetăţeni şi mulţimea de locuinţe, adesea în grupuri de câteva, ce se înşiruie de la 

Costeşti pînă la Sarmizegetusa) și Tipul V ce include tot aşezările din zona montană, 

dar compacte, cu locuinţele ridicate pe terase cel puţin în parte artificiale ce 

necesitau un mare volum de muncă pentru amenajarea lor (Craiva, Faţa Cetei, 

Feţele Albe, Sarmizegetusa). Dezvoltarea a acestui tip (V) de aşezări se explică fie 

prin situarea lor în zone importante (Craiva), fie prin resurse bogate ale subsolului, 

completate de importanţa politică a zonei (Faţa Cetei, Feţele Albe, Sarmizegetusa); 

unele dintre ele fiind centre economice, politice şi religioase în acelaşi timp. 

Locuinţele erau realizate cu pereţi susţinuţi de un schelet de pari înfipţi în 

pământ (uneori pe o fundație de piatră) și cu pereții realizați din pământ bătut pe pari 

sau din lemn lipit cu lut așa cum o demnostrează locuința circulară și cea poligonală 

de pe terasele II și V de la Sarmizegetusa (I. Glodariu, 1983, p.16-22). Alte locuințe 

consemnate în teren sunt locuințele-turn. O imagine clară asupra modului în care 

arătau acestea este greu de avut, dată fiind lipsa de date suficiente iar puținele 

sugestii existente nu sunt în mod necesar conforme descoperirilor arheologice ceea 

ce ridică întrebări privind veridicitatea lor.  
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Imagini de pe Columna lui Traian  

 

Din punct de vedere al arhitecturii și al imaginii ansamblului urban ipotezele 

și încercările de reconstrucție (desene, machete, imagini virtuale) sunt multiple, dată 

fiind lipsa de date detaliate și interpretarea diferită a celor existente. În cadrul 

cercetărilor făcute privind arhitectura domestică de la Sarmizegetusa Cristina Bodó 

(în Neamțu et al., 2016) încercă să recreeze o imagine a caselor, dominate fiind cele 

ridicate pe plan rectangular sau poligonal. Modul de construcție este sugerat de o 

serie de descoperiri arheologice și pe tradițiile constructive din epocile ulterioare. 

Planul locuinţei patrulatere de pe terasa a IV-a („Platoul cu şase terase”) cf. Cristina Bodó (în Neamțu 
et al., 2016, p.173) 
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Propunere de reconstituire a locuinţei patrulatere de pe terasa a IV-a („Platoul cu şase terase”) 
realizată de Cristina Bodó (în Neamțu et al., 2016, p.173) 

 

„Platoul cu șase terase“ este considerat a fi unul dintre cartierele aristocratice 

ale Sarmizegetusei (Cristina Bodó, 2016). Aici au fost descoperite edificii de mari 

dimensiuni care conțineau obiecte remarcabile. În același areal a fost găsit și un 

sistem de captare, filtrare și distribuire prin conducte de teracotă a apei unui izvor. 

Pe terasa a IV-a a ansmablului fost descoperită o locuință pe plan rectangular în 

timp ce pe terasa a V-a a fost cercetată o construcție rotundă. 

 Reconstituirea 3D locuinţei patrulatere de pe terasa a IV-a după Cristina Bodó (în Neamțu et al., 
2016, p.174) 
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Planul și modelul 3D al locuinţei circulare de pe terasa a V-a („Platoul cu şase terase”) după Cristina 
Bodó (în Neamțu et al., 2016, p.175) 

 

Arhitectura religioasă 

Spre deosebire de arhitectura domestică, cea religioasă s-a bucurat de mult 

mai multă atenție. Din acest punct de vedere Sarmizegetusa Regia reprezintă 

punctul culminant ar arhitecturii dace precum și cel mai amplu complex de construcții 

religioase cunoscut până acum.  

Dacă elementele de piatră au rămas în cea mai mare parte in situ 

suprastructurile de lemn sunt mult mai greu de reconstituit pentru a recrea o imagine 

de ansmablu. Deși, confrom lui Răzvan Mateescu, (în Neamțu et al., 2016, p.194) 

„dispunem de suficiente indicii despre existenţa lor, diverse detalii, precum modul de 

îmbinare a coloanelor, grinzilor şi scândurilor, forma şi dispunerea decupajelor 

necesare iluminării sau compartimentarea interiorului rămân sub semnul 

incertitudinii. Decorarea elaborată a multora dintre ţintele din fier descoperite în 

spaţiul templelor ne îndeamnă să credem că şi variile părţi din lemn, îmbinate cu 

ajutorul lor, aveau astfel de ornamente bogate, dar reconstituirea veridică a lor 
este imposibilă în prezent.” Cert este însă că templele erau închise și acoperite 

dată fiind descoperirea unor elemente din structura pereților și acoperișurilor (bucăți 

de perete din lut și bucăți de lemn de la stâlpii interiori la templul mare rotund, 

garnituri din fier de la porțile din lemn ale altor temple, șindrilă, țiglele de tip grecesc) 

Încercările de reconstituire sunt multiple, reprezentând doar ipoteze a 

modului de structurare sau de detaliere a construcțiilor. 
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Templul patrulater mare din andezit - propunere de reconstituire (diferite etape de realizare a 
modelului 3D) după Răzvan Mateescu (în Neamțu et al.,2016, p. 206) 

 

Templul mare de calcar - propunere de reconstituire după Răzvan Mateescu (în Neamțu et al.,2016, 

p. 209) 

 Cel mai mult a stârnit imaginația cercetătorilor templul mare circular, care se 

bucură de cele mai multe ipoteze de reconstituire, extrem de diferite, demonstrând 

necesitatea interpretării descoperirilor pentru specialiști dar și pentru publicul larg. 
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Reconstituiri ale templului mare circular propuse de Dinu Antonescu (1984); I. Glodariu, E. 

Iaroslavschi și A. Rusu (1988); I.H. Crișan & V. Salvanu (1992) 

 
Modele 3D realizate de Răzvan Mateescu sau propuse de siteul www.romaniadevis.ro 
 

Ansamblul urban 

Analizarea urbanității dacice plecând de la idea aglutinării locuințelor în 

ansambluri dense este una ce se bazează pe modele provenite din alte culturi (de 

ex. celtică sau galică – oppida) deși urmele de locuire din cadrul fortificațiilor sunt 

rare, acestea fiind mai degrabă aflate în afara zidurilor. 

De altfel, o analiză succintă a evoluției așezărilor dacice arată o tendință a 

abandonării locuinței individuale izolate în teritoriul său (tip fermă) și dezvoltarea 

aglomerărilor mai ales după ocuparea romană, fapt ce ar putea presupune o 

schimbare de model cultural. Este semnalată absența (posibil aparentă, datorată 

modului în care au fost conduse cercetările arheologice) a locuințelor izolate de tip 

fermă, cu posibile fortificații cu șanțuri de pământ, conform altor modele.  

Pe de altă parte modernitatea infrastructurilor, cu aducțiuni de apă, drenuri, 

instalații de stocare, drumuri pavate și altele nu pot aparține unei așezări rurale sau 

eminamente agricole, de tip rural. 
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Tuburi de conductă așezate în jgheab de lemn și conductă de apă in situ la Sarmizegetusa Regia cf. 
Gabriela Gheorghiu și Paul Pupeză (în Neamțu et al., 2016, p.189-191) 

 

Cu toate acestea încercările ipotetice de reconstituire s-au oprit de cele mai 

multe ori la câte un element arhitectural, neluând în considerare imaginea de 

ansamblu a așezării. Cele mai multe astfel de reconstituiri sunt deseori realizate de 

amatori sau artiști care nu se bazează pe informații și relevee arheologice detaliate. 

Nici aceste sugestii de ansamblu nu reușesc să surprindă întregul fenomen al 

locuirii la nivel general și relația intrinsecă cu peisajul, cercetările care ar putea 

genera ipoteze de lucru în acest sens fiind încă la nivel incipient.  

 
Reconstituire a Sarmizegetusei Regia propusă de https://www.ionpetrescu.ro/2013/02/07/cum-arata-
sarmizegetusa-regia/ 
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Reconstituiri ale zonei sacre de la Sarmizegetusei Regia propuse de https://templul-iubirii-
divine.blogspot.com/2014/08/ portalul-08082014-la-sarmizegetusa-regia.html  

Prima machetă a Sarmizegetusei realizată în 1906 de Teohari Antonescu – în cadrul studiului 
(Antonescu, 1906) fiind suprapuse constant date și interpretări despre Sarmizegetusa Regia și 
Ulpia Traiana (a cărei reconstituire probabil că o reprezintă macheta din imagine)  
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Aceste încercări mai mult sau mai puțin amatoricești, mai mult sau mai puțin 

corecte și documentate, bazate pe dovezile arheologice și pe analiza elementelor 

descoperite nu fac decât să demonstreze nevoia publicului de a avea o imagine mai 

completă și mai complexă asupra sitului, de a înțelege fenomenul locuirii dacice 

(proto-)urbane în ansmablul său, la nivelul vieții cotidiene. 

 

Ansamblul teritorial 

Din punct de vedere al locuirii de extremă importanță este argumentația 

Ioanei Oltean (2007) privind clasificările așezărilor care, departe de fi fost structurate 

pe tipuri simple combină de fapt mai multe tipuri de așezări / situri în cadrul unor 

teritorii mai largi, fapt evident în mod particular la Sarmizegetusa Regia. Ioana 

Oltean (2007, p.60), analizând clasificările anterioare realizate în principal de 

Glodariu și Gheorghiu exclud fortificațiile construite pe înălțimi ca fiind situri pur 

militare și nu așezări civile și definesc cinci tipuri de așezări: 

- Sate și cătune deschise localizate de-a lungul râurilor pe terasele superioare 

și la poalele dealurilor protejate de pante abrupte și vârfuri (considerate cele 

mai numeroase); 

- Așezări amplasate pe promontorii;  

- Așezări amplasate pe insule (inexistente în arealul studiat); 

- Așezări amplasate pe culmi care se împart la rândul lor în așezări răsfirate și 

așezări adunate. 

Conform analizei autoarei această clasificare, deși ia în considerație 

aspectele geografice și topografice pleacă însă doar de la aspectul defensiv al 

locurilor fără o analiză a utilizării terenurilor și resurselor și relațiilor cu acestea.  

O altă clasificare analizată de I. Oltean (2007, p.60-61) este cea făcută de 

Nandris, care nu menționează așezările de câmpie și cele de altitudine medie, 

clasificarea ne-corespunzând cu evidențele arheologice din alte zone decât Munții 

Orăștie ea cuprinzând: 

- Situri fortificate cu murus dacicus, plasate în locuri strategice 

- Așezări domestice „răsfirate între grădini, livezi și păduri parțial defrișate de-a 

lungul râurilor, în văi sau pe terase create pe pante” (apud Nandris) 

- Sălașuri și stâne amplaste pe înălțimi 
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- Sanctuare și situri rituale 

- Situri industriale (metal și olărit)  

În mod similar, clasificarea propusă de Lockyear și analizată de Ioana Oltean 

(2007, p.61) distinge, dincolo de așezările neapărate și cele fortărețe cu non murus 

dacicus o a treia categorie care cuprinde așezările din Munții Orăștiei (ca o categorie 

aparte) – care a fost într-adevăr o excepție în peisajul dacic răspunzând unor 

activități excepționale – deși derivă din tipologiile celelalte se dezvoltă diferit.  

Pe de altă parte, clasarea așezărilor din Munții Orăștie ca o categorie aparte, 

indiferent dacă existau sau nu fortificații este interesantă în sensul surprinderii unui 

peisaj teritorial complex și unitar, a unui ansamblu de locuințe diverse și alte 

construcții ce formează în sine un sistem de locuire și nu o alăturare de tipologii 

distincte și nerelaționate.  

De altfel, densitatea siturilor arheologice din zona Sarmizegetusei Regia, 

considerată deja de mulți autori ca reprezentând un fenomen urban sau proto-urban, 

sugerează un sistem de locuire unic, în care descoperirile făcute, departe de a 

reprezenta elemente disparate sunt parte a unui întreg urban-teritorial. Astfel, C. 

Daicoviciu și H. Daicoviciu (1960) descriu de altfel drumul dinspre Lunca Grădiștii 

către Sarmizegetusa ca o succesiune de terase naturale sau antropice pe care s-au 

găsit numeroase urme „fie ale unor fortificații mici – turnuri –, fie ale unor locuințe cu 

caracter civil sau de ateliere. Aceste urme se întind pe o lungime de cca. 3 km 

formând asfel cea mai mare așezare dacică cunoscută.”  

 
Situri arheologice descoperite în zona Sarmizegetusa Regia înscrise în LMI (cu roșu) sau RAN (cu 
negru) conform Quattro Design, 2011, vol.III, p. 8 (detaliu) 

 

Ioana Oltean (2007) argumentează că utilizarea unei terminologii vagi 

(„așezare” - Glodariu sau „sit” - Nandris) nu surprinde complexitatea și diversitatea 

situațiilor, abordarea axată pe siturile de cercetare nereușind să surprindă în mod 

holistic fenomenul locuirii în sensul larg al termenului și stucturarea socială (locală și 

teritorială) – peisajul privit ca „taskscape” (apud Ingold, 1993). 
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În acest context Sarmizegetusa Regia, la fel ca la Deva sau Costești, poate 

reprezenta un tip de (proto-)urbanitate în care, dincolo de aglutinarea unor cartiere 

specializate (zona militară, zona sacră, atelierele de prelucrare a metalelor sau de 

olărit) care au fost clar determinate în cadrul sitului, să fie bazat pe o locuire răsfirată 

pe o arie largă, cuprinzând în cadrul teraselor locuințe individuale înconjurate de 

terenuri largi sau locuințe ale familiilor extinse, terenurile fiind utilizate pentru 

agricultura de subsistență, producția fiind calibrată la nivelul gospodăriei.  

Fotografie aeriană a unei platforme antropice în zona Grădiștea Muncelului datată ipotetic la sfârșitul 
Epocii de Fier. Sursa: Ioana Oltean, 2007, p.68 

 

Zona rezidențială de la Sarmizegetusa Regia, cea mai mare așezare din 

Munții Orăștie, este întinsă pe mai mult de 100 de terase care adăposteau casa 

împreună cu anexele cu rol de depozitare de alimente sau scule, în timp ce în zona 

fortificată existau doar locuințe militare specializate (barăci, case-turn). Această 

posibilă autarhie a gospodăriei – nucleu poate fi susținută și de prezența depozitelor 

de alimente dar și a atelierelor (separate de „zona meșteșugărească” din jurul 

fortificației) în cadrul acestor terase-gospodării. 
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În conluzie, peisajul Sarmizegetusei Regia poate fi imaginat ca fiind unul în 

care elementele locuirii urbane și ale urbanității în general se suprapun practicilor 

agricole (așa cum în orașele extracarpatice terenurile agricole au reprezentat cea 

mai mare parte din teritoriile urbane până în sec. XIX – fără a pretinde o continuitate 

a formei de locuire). Astfel, peisajul urban nu poate fi delimitat clar, în cadrul 

așezărilor de mari dimensiuni precum Sarmizegetusa Regia, de peisajul agricol.  

 

4.1.2. Peisajul agricol 

Peisajul agricol a fost determinat pe de o parte de sistemele de cultivare a 

plantelor iar pe de alta de infrastructurile aferente, de la drumurile ce asigurau 

schimburile între localități sau între localități și zonele de exploatare la sistemele de 

prelucrare (mori, ateliere etc.) sau de depozitare (hambare și gropi de depozitare 

individuale sau comunitare. Cele mai multe hambare aveau plan rectangular (ca cele 

de la Sarmizegetusa Regia, Meleia, Fețele Albe), la Sarmizegetusa fiind identificate 

astfel de structuri (pline cu provizii arse depozitate în vase) pe terasa IX, deasupra 

zonei sacre (apud Gheorghiu 2001,p. 171). 

Un impact important asupra peisajului l-a avut și creșterea animalelor care a 

genarat infrastructuri specifice: locuințe sezoniere (sălașe – cum sunt presupuse a fi 

cele de la Meleia sau) la altitudini mari, pășuni, ateliere de prelucrare a lânii și pieilor 

etc. Un element al peisajului (trecut și prezent) generat de creșterea animalelor sunt 

căpițele de fân, acestea fiind prezente și pe Columna lui Traian (apud Lepper and 

Frere 1988, p. 65). 

 
Basorelief cu sugerarea căpițelor pe Columna lui Traian, Căpițe în cetatea de la Blidaru 
(https://patrimoniu.gov.ro/monumente-istorice/lista-patrimoniului-mondial-unesco/17-monumente-
istorice/unesco/92-cetatile-dacice-din-muntii-orastiei) 
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Cultivarea cerealelor dar și a altor plante, precum și pășunatul presupune o 

intervenție drastică în teren, în mod particular în zona montană unde au fost 

realizate terasări, metodă de organizare a teritoriului practicată și astăzi. Pe de altă 

parte, defrișările necesare creșterii plantelor de cultură și a animalelor au fost cel mai 

probabil extensive. Defrișările au reprezentat și o resursă pentru materiale de 

construcții sau pentru prelucrarea metalelor sau alte activități meșteșugărești în care 

lemnul reprezenta materialul primar sau doar combustibilul necesar. Peisajul rezultat 

este astfel caracterizat de un mozaic de terenuri cu utilizare diferențiată aglutinate în 

nuclee multifuncționale (locuire și terenuri exploatate divers și distinct). 

Cert este, din desoperirile arheologice, că atât locuirea cât și agricultura au 

fost făcute pe terase săpate în versanți, protejate prin taluzuri line sau consolidate 

consolidate fie cu ziduri de piatră (murus dacicus sau zidărie simplă de calcar) sau, 

posibil, cu palisade de lemn. Terasările erau prezente atât în zonele înalte montane 

cât și în văi, ele apărând fie ca structuri izolate fie ca parte integrantă din ansambluri 

dezvoltate pe teritorii mai largi. În general terasele erau orientate spre sud pentru a 

permite însorirea cât mai îndelungată a acestora. Dacă terasele par să fie un 

element constant al peisajului agricol și rezidențial al Daciei, din punct de vedere al 

culturilor acestea se succed pe paliere de înălțime și devin din ce în ce mai puțin 

specializate, similar cu ceea ce se întâmplă în gospodăriile tradiționale ce se 

dezvoltă ulterior în zonă. Culturile cerealifere apar și în zona montană dar pe 

suprafețe mult reduse, fapt ce sugerează practicarea în această zonă a unei 

agriculturi de subzistență, limitată la producția necesară nucleului gospodăresc.  

Descoperirile arheologice indică și posibilitatea unei migrații majore sezoniere 

pentru practicarea agriculturii. Ustensilele specifice sau de pietrele de moară 

descoperite în mod frecvent în zonele înalte, unde nu se putea practica agricultura 

extensivă, poate sugera exploatarea terenurilor din vale aflate la mare distanță de 

către comunitățile de pe culmi, acest fapt nefiind încă clarificat (Oltean, 2007, p. 

100). Absența locuințelor temporare în zonele de vale și existența facilităților de 

stocare pentru cantități mari de cereale – hambare – atât în vale (Sebeș-Lancram, 

Podul Pripocului, Simeria sau Vințu de Jos) cât și în așezările de culme (inclusiv la 

Sarmizegetusa) contrazic însă această ipoteză (Oltean, 2007, p.101), în acest sens 

fiind semnalată și absența uneltelor specifice treieratului din zonele înalte. Lipsa 

urmelor clare de organizare a câmpurilor agricole este presupus a fi determinată de 
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lipsa delimitărilor acestora pentru a permite pășunatul animalelor după recoltare 

(apud Sthal, 1986).  

Într-o anumită măsură putem afirma că peisajul agricol în zona montană și-a 

menținut o structură similară de-a lungul timpului, aceasta fiind bazată pe relația 

dintre gospodăriile pe terase, risipite pe culmi și platouri înalte pe de o parte, cu 

zonele de locuire mai densă din vale (schimburi) dar și cu locuirea sezonieră (stâne 

și sălașe). 

Platforma Luncanilor – câmpuri cultivate intercalate cu locuirea, livezi și pășuni, alte platforme fiind 
vizibile în zona pășunilor. Sursa: Ioana Oltean, 2007, p.34   
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Creșterea animalelor 

Din punct de vedere al zootheniei zona este cunoscută în prezent pentru 

creșterea de vite dar și oi, capre, porci, nelipsite în gospodărie fiind păsările de curte 

precum și caii și măgarii. Care era însă realitatea perioadei antice? Pe Columna lui 

Traian sau pe monumentul de la Adamclisi regăsim animalele domesticite (vite, cai, 

câini, oi, capre, porci dar și un cerb). Inscripții menționând conductores pascui (sau 

pascui et salinarum) atestă nu numai importnața creșterii animalelor dar și existența 

unui sistem de control asupra activității pastorale în perioada dacică. (apud Macrea 

1969, 298; CIL III, 1363, 1209). 

  
Basoreliefuri cu oi (Adamclisi) sau cai (columna lui Traian) 

Ioana Oltean (2007, p.35)) menționează dovezi găsite la Apulum și 

Porolissum ce demonstrează consumul de vite, porci, oi și capre dar și prezența 

cailor și câinilor, subliniind și faptul că o serie de cuvinte din limba română sunt de 

origine dacică (viezure, mânz, brânză, zer). 

Din punct de vedere al faunei sălbatice, fosile și instrumente din oase din 

epoca primitivă au fost găsite în peșterile Bordul Mare sau Cioclovina Uscată (urs, 

cal, lup). Dincolo de importantul simbol al lupului în cultura dacică, arta dă foarte 

puține indicii asupra faunei: lup, taur, șarpe, cal, pisică, bour (http://www.rasfoiesc. 

com/educatie/ geografie/Muntii-Sureanu13.php). Wanner (2010, p.75) menționează 

vânarea, în zona Sarmizegetusei Regia, a unor animale precum căprioara, mistrțul, 

ursul, lupul, castorul (apud Nandris, 1981, p.249). 
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Plantele cultivate 

Dată fiind structura variată a peisajului natural într-un areal relativ restrâns 

(între Valea Mureșului, Munții Șureanu și depresiunea Hațegului) a permis forme de 

dezvoltări umane și de utilizare a terenului diferite. Așa cum arăta Octavian Floca 

(1957), zonele joase, aluvionare și fertile, sunt ocupate în cea mai mare parte de 

terenuri arabile. Topografia și clima permiteau și permit extinderea suprafețelor 

arabile nu numai pe zonele joase ale râurilor dar și pe terasele mai înalte.  

Culturile principale sunt reprezentate de porumb, grâu, secară,  orz și ovăz. În 

mult mai mică măsură (sub o cincime din suprafețe) sunt cultivate cu sfeclă de 

zahăr, cartofi, tutun, cânepă, floarea soarelui sau alte plante furajere). Acestea fac 

loc treptat livezilor de pruni, meri, peri, cireși, vișini, caiși, piersici și nuci (care se 

găsesc și pe terasele mai abrupte dinspe vale) și viilor (doar în zonele bine însorite) 

iar mai sus pășunilor. Terenuri arabile se găsesc însă și la înălțimi mai mari de până 

la 1000-1400m în Munții Șureanu dar doar ca agricutură de subzistență.  

Despre plante exită o serie informații, inclusiv reprezentări – cele mai multe 

dintre ele fiind extrem de stilizate. Cu siguranță dacii creșteau vița de vie – fapt 

dovedit și de documentele ce menționează interzicerea acestei culturi în timpul lui 

Burebista – și utilizau relativ extensiv cerealele. Ioana Oltean (2007, p.36) 

menționează studii conduse de Gabriela Gheorghiu  în 2001 în zona Mureșului și o 

serie de studii realizate în anii 1970 privind plantele descoperite în siturile dacice, 

studii care relevă în jur de 45 de plante cultivate în arealul studiat sau în alte zone, 

dominante fiind speciile de cereale. În baza acestora se poate afirma că erau 

cultivate plante precum grâul (Triticum vulgare sau Triticum aestivum Triticum 

compactum, – soiuri care nu mai sunt folosite în agricultura actuală, Triticum 

dicoccum – existent azi doar în colecții, Triticum monococcum – în română alacul, 

folosit în zona montană până în prezent dată fiind rezistența lui la temperaturi mai 

scăzute decât restul de tipuri de grâu), secara (Secale cereale), mei (Panicum sp.), 

orz (Hordeum vulgare). 

Conform lui Cătălin Cristescu și Liliana Mateescu-Suciu (Neamțu et al., 2016), 

o altă plantă cerealiferă mai puţin cultivată în Dacia pre-romană era ovăzul (Avena 

sativa), semnalat pentru aria Munţilor Orăştiei doar la Grădiştea de Munte. Acesta 

era folosit cu precădere la furajarea animalelor, dar întrebuinţarea ca aliment de 
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către comunităţile umane nu este exclusă. Din cauza condiţiilor improprii de mediu 

(zonă montană cu temperaturi relativ scăzute), cerealele se cultivau doar în proporţii 

mici în zona capitalei dacice. Cantităţile mari necesare aprovizionării locuitorilor din 

Munţii Orăştiei erau probabil aduse din Valea Mureşului şi stocate în hambare, vase 

de provizii, lăzi, butoaie sau alte tipuri de recipiente. Dintre acestea, vasele de 

provizii sunt nelipsite din toate siturile dacice din zonă. 

Agricultura cerealiferă sugerată pe Columna lui Traian 

Dincolo de plantele pentru consum alimentar mai erau cultivate plante 

furajere Lolium sp., mohorul (Setaria viridis), dughia (Setaria Italica), iarba viermilor  

(Polygonum persicaria), hrișca urcătoare (Polygonum convolvulus sau Fallopia 

convolvulus), troscotul (Polygonum aviculare) și plante medicinale – sânzienele sau 

drăgaica (Galium spurium), turiță cu trei coarne (Galium tricornutum) – o rudă a  

turiței (Galium aparine) folosită și pentru coagularea laptelui –, mac (Papaverum 

somniferum), măcrișul – folosit și în alimentație (Rumex acetosa), bălușca 

(Ornithogalum pyramidale) etc. Ca plantă tehnică, utilizată pentru iluminat, era 

plantat lubițul (Camelina sativa). 
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Dintre legume au fost atestate arheologic lintea (Lens esculenta sau culinare - 

Lintea pare să fi fost consumată împreună cu grâu, mei şi orz, foarte adesea cele 

patru plante apar asociate în probe cf. Cătălin Cristescu și Liliana Mateescu-Suciu, 

op.cit.), bobul (Vicia faba), mazărea - numele ei fiind de origine dacică - (Pisum 

sativum), măzărichea (Vicia ervilia), muștarul (Sinapis alba, arvensis sau dinecta), 

usturoi (Allium sativum), rapiță (Brassica) iar mărul (Pyrus malus) este singurul fruct 

(în afară de struguri – cuvânt de origine dacă de asemenea) documentat arheologic. 

O tabletă ce conținea o listă de provizii, găsită la Alburnus Maior (Roșia Montană) 

menționa și ceapa, salata alături de produse prelucrate precum pâinea și oțetul dar 

și sarea. Alte dovezi privesc prezența și utilizarea ciupercilor (Polyphorus sau 

Bolettus) sau a lobodei (Chenopodium album). 

Atât cu rol curativ cât și cu rol alimentar Ioana Oltean (2007, p.37) 

menționează o serie de plante ce erau probabil folosite dat fiind că își au denumirea 

sau regionalisme provenind din limba dacică, ceea ce poate sugera prezența și 

utilizarea lor în antichitate: soc, mure, mușețel, odolean, cimbru. 

 

În concluzie, peisajul din perioada dacică în zona Grădiștei Muncelului era 

unul extrem de diferit față de cel actual. Aria construită ocupa aproape toată coama 

și versantul sudic, dominantă fiind prezența teraselor construite. Probabil că 

imaginea era cea a unei succesiuni de zone construite și plantate, modul de 

dezvoltare al așezării fiind unul de slabă densitate. Din punct de vedere al siluetei cel 

mai probabil peisajul era dominat de prezența fortificației construită în jurul 

muncelului (terasa I), aceasta reprezentând un centru de greutate al așezării. În 

absența unor păduri atât de dense ca cele de astăzi este ușor de imaginat o relație 

vizuală cu teritoriul extrem de importantă.  

4.2. Lectura actuală a peisajului  
Împădurirea puternică a versanților montani după încetarea intervențiilor 

antropice sistematice duce la o cvasi-absență a peisajului ca rezultat al interacțiunii 

dintre societate și natură, acesta oferind astăzi o imagine a unei arii naturale, 

aproape neatinse de om. Singura zonă în care structurarea spațiului în perioada 

dacică mai poate fi citită parțial este cea a zonei sacre ce se decupează ca un 

luminiș în peisajul general al pădurii.  
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Vederi aeriane generale asupra Grădiștii cu Sarmizegetusa Regia în centrul platolui decupată ca un 
luminiș. Sursa: Oltean, 2007, p.22; Oltean, 2004, p.36 

Vedere aeriană generală asupra Sarmizegetusa Regia. Sursa: Oltean, 2007, p.99 

În cadrul peisajului actual prezența dominantă a pădurii poate fi privită atât ca 

un factor favorabil pentru sit cât și ca unul defavorbil. În același sens poate fi privită 

și relația dintre situl arheologic Sarmizegetusa Regia cu Parcul natural Grădiștea 

Muncelului-Cioclovina care, deși ar putea constitui un sistem coerent de protecție a 

valorilor culturale și naturale (peisaj) rămân ca două entități distincte, a căror 

administrare este cantonată în perspective profesionale uni-direcționate, fără o 

viziune de ansamblu pluri-disciplinară.  
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Dacă pădurea a reprezentat pentru mult timp un factor de protecție al stiului și 

într-o mare măsură îl reprezintă și astăzi, există însă o serie de probleme evidente 

generate de necesitatea punerii în valoare a sitului arheologic în contextul menținerii 

pădurii. Pe de altă parte arbori uscați sau degradați reprezintă un real pericol pentru 

sit. În plus, în mod evident, faptul că pădurea a invadat fosta așezare face dificilă 

cercetarea arheologică detaliată, ceea ce determină și o neînțelegere a importanței 

și a dimensiunii teritoriale a acestuia de către publicul larg.  

  
Construcţia poligonală de pe terasa a II-a – aspect din timpul săpăturii (după C. Daicoviciu) și plintele 
din andezit ale templului de pe terasa a X-a (aspect din timpul descoperirii – după C. Daicoviciu). 
Sursa: Neamțu et al., 2016, p. 176, 202 

 

 Din punct de vedere al percepției pădurea joacă de asemenea două roluri. Pe 

de o parte asigură un cadrul natural impresionant, subliniind dramatismul peisajului 

în timpul vizitei. De asemenea prezența pădurii oferă un grad de confort (umbră, 

răcoare). Pădurea are și capacitatea de a masca sau a reduce impactul vizual al 

unor intervenții moderne care dăunează grav sitului arheologic, mai ales din punct 

de vedere estetic, dintre aceste elemente partea de infrastructură de vizitare fiind 

analizată în cele ce urmează.  

Traseul prin pădure oferă posibilitatea, încă nevalorificată, a organizării unor 

perspective controlate și a unor încadrări ale perspectivelor care ar putea participa la 

experiența generală a vizitei. Din păcate, deseori aceste perspective nu sunt 

valorificate prin amplasarea unui mobilier sau alte tipuri de elemente care să permită 

o oprire mai îndelungată, în plus panotajele fiind amplasate de multe ori impropriu și 

interferând în mod negativ cu aceste perspective valoroase nevalorificate la 

potențialul lor maxim.  
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Participarea vegetației la tabloul general al sitului – încadrări și accente 
 
 

 Pe de altă parte pădurea are și un impact vizual negativ, închizând o serie de 

perspective valoroase împiedicând înțelegerea globală a sitului, aspect asupra 

căruia vom mai reveni. În mod particular blocarea perspectivelor către văi pe tot 

perimetrul sitului face ilizibilă relația dintre cetate și teritoriul său precum și relațiile 

dintre diferitele zone interne ale cetății. De asemenea relieful sitului, antropizarea lui 

evidentă prin construcția de terase nu poate fi citit în actualul context. 

Percepția vegetației arboricole ca paravan vizual în jurul sitului și în interiorul sitului (portocaliu) și 
perspectivele plonjante majore cu relații importante între punctele de interes (cu negru), parte din 
perspective fiind blocate de aceste paravane 
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Succesiunea de terase relevate de modelul 3D, parte dintre aceste fiind ilizibile din cauza vegetației 

 

 
Blocarea perspectivelor către văile dominate și controlate cândva de prezența cetății precum și către 
vârfurile din apropiere. 
 

Nu vom reveni asupra efectelor negative legate de distrugerea construcțiilor 

sau de destabilizarea terenurilor pe alocuri dar trebuie să menționăm că, din punct 

de vedere vizual, un impact negativ îl are și starea deplorabilă a unei părți a 

arboretelor și imaginea generală de hățiș. În acest sens aplicarea corectă, detaliată 

și atentă a unui management grădinărit al pădurilor din perimetrul sitului arheologic, 

așa cum îl prevede și Planul de management PNGM-C ar putea ameliora situația 

prezentă și ar putea participa la o imagine favorabilă a sitului, fără a rezolva însă 

întru-totul situația.  
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O soluție evidentă o reprezintă tratarea vegetației din cadrul sitului ca pe cea 

specifică unui parc urban (parc arheologic) și nu ca pe o vegetație forestieră, atenția 

fiind acordată arborilor ca indivizi și nu arboretelor ca ansambluri vegetale. În acest 

sens, o analiză detaliată a vegetației de pe sit reprezintă subiectul Studiului de 

Biodiversitate din cadrul prezentelor studii relizate pentru Institutul Național al 

Patrimoniului și pentru Consiliul Județean Hunedoara, acest studiu putând decela o 

serie de soluții sau abordări adaptate sitului.  

Din punct de vedere al peisajului intevențiile asupra vegetației din sit trebuie 

să  urmărească nu numai protejarea și punerea în siguranță a monumentului dar și 

punerea acestuia în valoare. 

 
Imagini ale pădurii cu impact vizual negativ  

 

Dacă impactul vizual al pădurii în cadrul sitului arheologic nu este un factor 

important din punct de vedere al managementului ariei naturale, transformarea 

arborilor degradați într-un real pericol public în cadrul vizitării reprezintă o problemă 

gravă ce ar trebui soluționată urgent, cu atât mai mult cu cât vorbim de o utilizare 

intensă a sitului. Potrivit lui Mircea Bobora, președintele Consiliului Județean 

Hunedoara, în perioada ianuarie – noiembrie 2017 „numărul vizitatorilor a crescut cu 

15,35% față de perioada similară a anului trecut. Astfel, s-au înregistrat 69.786 de 

vizitatori, comparativ cu 60.500 de vizitatori în perioada ianuarie – noiembrie 2016” 

(https://www.pressalert.ro/2018/01/cetatea-dacica-sarmizegetusa-regia-magnet-

pentru-turisti-numarul-vizitatorilor-creste-de-la-la/). 
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Arbori degradați, cu ramuri rupte sau cu risc iminent de prăbușire în zona vizitabilă a sitului sau în 
imediata proximitate a ei, accesul fiind blocat prin limitări minimale.  
 

4.3. Percepția sitului  
4.3.1. Accesibilitatea și infrastructura de vizitare 

În acest moment accesul către Sarmizegetusa Regia se face cu mașina pe 

DJ 705 A și pe drumul forestier modernizat de-a lungul Văii Albe care asigură 

accesul spre parcarea organizată pe o platformă ce acoperă cursul râului. Din 

această parcare, a cărei construcție nu a urmărit integarea ei în peisaj și nu care nu 

dispune de dotări sau facilități pentru turiștii care opresc aici, se desprinde calea de 

acces către poarta de vest a cetății.  

Acest drum este construit în serpentine acute pe versantul foarte înclinat 

dinspre Valea Albă, fiind relizat prin forări de stâncă, cu taluzuri mari de stâncă 

derocată ce generează un peisaj dezolant dar și probleme tehnice majore (alunecări 

de teren, surpări etc.), dând un sentiment de nesiguranță vizitatorilor. Amenajarea 

drumului este una neadaptată sitului, drumul reprezentând o intervenție agresivă în 

peisaj iar detaliile de construcție fiind de proastă caliate și având un impact estetic 

negativ. Alternativ se mai poate asigura accesul pe drumul județean de pe Valea 

Grădiștei dar nu există o cale amenajată de urcare spre cetate prin pădure iar 

accesul este dificil de controlat în aceste condiții.  

Din punct de vedere al Planului de management PNGM-C infrastructurile de 

acces sunt încadrate în zona de dezvoltare durabilă a activităților umane ceea ce ar 
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permite amenajarea lor adecvată precum și lucrările de intervenție asupra vegetației 

și a taluzurilor în vederea punerii în siguranță a drumurilor.  

 

 

 

Drumul de acces între Valea Albă și Poarta de Vest 

Accesul pietonal 

O altă variantă, recomandată, este accesarea sitului cu piciorul, pe traseele 

montane amenajate. Din păcate nici acestea nu se află într-o stare mai bună, 

existând, așa cum am menționat mai sus, o lungă serie de probleme privind 

marcarea și întreținerea traseelor. Inclusiv în cadrul sitului, în zona semnalată pe 

panourile de vizitare ca fiind „cartierul civil de vest” lucrurile nu stau cu mult mai bine, 

potecile fiind ilizibile și desori blocate de arbori căzuți. 
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Poteci și marcaje în pădure în „cartierul civil de vest” 
 

C. Daicoviciu și H. Daicoviciu (1960, p. 29) menționau două căi principale de 

acces către Sarmizegetusa Regia care funcționau la acel moment. Primul pleca din 

Lunca Grădiștii (la confluența dintre Valea Godeanului și Valea Albă, de unde se 

formează Apa Grădiștii) unde se ajungea cu trenulețul forestier (inexistent astăzi). 

Din acest punct se putea lua un drum de picior ce urmărea muchia Dealului Grădiștii 

până la ruine. A doua variantă pleca de la stația trenului forestier de la Cetate (6 km 

în amonte de Lunca Grădiștii), de unde începea un urcuș pieptiș dar mult mai scrut 

decât primul drum. Dacă primul drum nu este bine semnalizat și dificil de urmărit al 

doilea a fost închis total accesului drumeților. 

La nivel mai larg al Munților Orăștie nu există încă o serie de trasee coerente, 

amenajate și clar marcate, care să lege cetățile dacice într-un circuit cultural și 

natural. Starea potecilor sau traseelor montane care să conducă la sit, absența 

legăturilor dintre sit și alte zone de intrare (la o distanță mai mare de cetate decât 

punctul de acces dinspre Valea Albă – de ex. drum de culme care să plece din 

Lunca Grădiștii – la confluența Văii Albe cu Valea Grădiștii) unde să fie amenajate 

parcări de unde drumul să fie continuat la picior precum și absența altor facilități 

turistice nu face de fapt decât să încurajeze accesul aproape exclusiv auto către 

Sarmizegetusa Regia. 

 

4.3.2. Circulația în interiorul sitului 
Circulația în interiorul sitului este neamenajată dincolo de zona sacră unde, 

este măcar curățată și relativ întreținută, potecile de pădure devenind șleauri 

înnoroiate în zilele ploioase, existând și pericolul de accidentări (alunecări, căderi), 

potecile respective devenind foarte alunecoase și periculoase în perioadele ploioase 
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(de ex. sfârșitul primăverii – începutul verii când vizitarea sitului este foarte intensă). 

Această stare de fapt duce și ea la degradarea continuă a sitului. Utilizarea intensivă 

a potecilor de pământ (majoritatea fiind în pantă) au condus în timp la decopertarea 

terenului și la afectarea sitului. 

  

 

Poteci și drumuri de vizitare din cadrul sitului  

 

Din punct de vedere al traseului deplasărilor în cadrul sitului, circulația 

turiștilor este cvasinecontrolată din punct de vedere al traseelor astfel încât mulți 

turiști circulă de voie, pășind peste drenuri, tasând terenul în zone fragile sau lunâd-

o diagonal pe versanții cu pericol de alunecare sau surpare. Lipsa ghidajelor sau 

amenajării și dirijării clare a circulațiilor pietonale face ca aceste deplasări să fie greu 

de controlat de către paznicii sitului (care sunt insuficienți raportat la numărul de 

vizitatori, cel puțin în sezonul estival) și la dispersia necontrolată a turiștilor în sit. 

Capacitatea relativă de a ține sub control interacțiunea dintre vizitatori și monumente 

este facilitată doar de reducerea zonelor vizitabile din cadrul sitului în ansmablul său 

în acest moment. 



95 
 

 
Vizitarea sitului într-o dimineață de primăvară cu un număr redus de turiști prezenți pe sit 
 
 

„Traseele” de vizitare, reduse la o surpafață relativ controlabilă din punct de 

vedere al pazei și protecției, sunt minimale și nu oferă posibilitatea percepției sitului 

în ansamblul său, experiența fiind limitată la traversarea fortificațiilor și un contact 

minimal cu acestea în partea de vest (zona romană) și la vizitarea zonei sacre. Zona 

cartierelor civile de vest și de est precum și alte zone de interes ale sitului general al 

așezării  nu este în prezent accesibilă vizitatorilor.  

Traseele de vizitare uzuale din interiorul sitului (o parte dintre acestea, precum drumul cu posibil 
acces auto dinspre vest, fiind închise publicului larg) și punctele de interes sau perspectivele 
importante care se deschid în cadrul vizitării sitului.  
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Pe de altă parte, așa cum menționam anterior, nu există un proiect de punere 

în valoare (mise-en-scene) a sitului din punct de vedere al perspectivelor valoroase 

potențiale care să puncteze traseele de vizitare, o astfel de amenajare putând 

participa la „ordonarea” parcursului de vizitare.  

 
Mobilier amplasat în jurul zonei sacre 

 

Un avantaj în cadrul vizitei îl prezintă mobilierul urban prezent pe sit care 

permite orpirea și contemplarea zonei, limitând astfel parcurgerea haotică a 

spațiului. Acesta este relativ bine amplasat pe marginile sitului și are un design 

minimal care nu interferează vizual cu monumentele, chiar dacă amplasarea lui nu 

este astfel gândită încât să permită oprirea de mai lungă durată în toate zonele de 

inters ale sitului.  

O singură excepție notabilă o reprezintă o bancă acopertiă amplasată în 

vecinătatea terasei XI care, prin volumul acoperișului, are un impact negativ în 

cadrul perspectivelor (cap de perspectivă al accesului spre zona sacră pe lângă 

drumul pavat), un factor important în acest sens reprezentându-l și gradul de 

improvizare al construcției. Dată fiind relativa sa izolare în zona plantată acest 

impact nu este unul major dar astfel de intervenții ar trebui să fie evitate pe viitor. 

  
Banca acoperită și prezența ei in sit (cap de perspectivă dinspre accesul în zona sacră).  
 



97 
 

4.3.3. Infrastructura de vizitare 

 În ciuda eforturilor administratorilor sitului de a asigura mijloace moderne de 

vizitare precum ghidul audio, vizitarea cetății Sarmizegetusa Regia rămâne o 

experiență la limita deplorabilului datorită lipsei oricăror amenajări adecvate unui 

astfel de sit, atât din din punct de vedere al amplasării dar și al calității construcțiilor 

sau al designului.  

Practic, înșiruirea de elemente ale infrastructurii de vizitare care se succed 

încep din parcarea organizată dar neamenajată adecvat în Valea Albă. De la parcare 

pornește drumul principal de acces, al cărui paviment se oprește brusc înaintea 

sitului propriu-zis delimitat, drum a cărui analiză a fost făcută anterior. După ieșirea 

de pe drumul pavat se intră pe un drum de pământ unde succesiunea funcțiunilor 

aferente vizitării sitului începe cu toaletele ecologice și un rezervor (tip bidon) de 

apă. Traseul conduce mai departe, de-a lungul parcării de biciclete, către punctul de 

intrare în fortificație care este flancat de „pavilioanele” de intrare pe stânga și de 

pubelele de gunoi pe dreapta. Platforma de pământ din dreptul accesului către sit 

este folosită și ca parcare pentru mașinile administrației sitului, acestea 

reprezentând capătul de persepctivă la urcare împreună cu bariera care blochează 

accesul spre drumul care înconjoară fortificația.  

Întrega amenajare de primire / orientare a turiștilor stă sub semnul 

improvizației. Din acest punct o potecă de pământ (deseori înnoroiată) conduce 

către fortificație, intrarea fiind marcată de amplasarea haotică a panourilor de 

ghidare și interpretare ce nu respectă un design unitar. Vandalizarea în timp a sitului 

(înscrisuri scrijelite în piatră, prăbușiri recente ale zidurilor) participă la impresia de 

abandon și neglijență.  
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Accesul către cetatea dacică Samizegetusa Regia ca suită de improvizații 
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Dincolo de modul de amplasare a dotărilor necesare (punct intrare și 

informații, toalete, pubele etc.) și de designul acestora sau, mai degrabă, de lipsa 

oricărui design o altă problemă o reprezintă panourile care ghidează vizitarea. 

Acestea se remarcă prin lipsa unei grafici și a unui design unitar, prin modul de 

amplasare aleatoriu în raport cu parcursul sau prin fixarea în cuie de arbori (!!!), 

acest ansamblu signalectic generând astfel o senzație de improvizație și de lipsă de 

grijă față de sit în ansamblul lui.  

    

  

 

Panouri de comunicare în cadrul sitului 
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4.3.4. Punctele de interes de-a lungul traseului de vizitare 

Plan general cu identificarea obiectivelor principale ale traseului de vizitare și cu identificarea 
secțiunilor prin teren prezentate în continuare 

 

Fortificația  

În ceea ce privește fortificația de la Sarmizegetusa Regia, aceasta este 

construită în mai multe etape care nu au fost clar identificate. O încercare de 

deslușire a etapelor succesive de construcție și a tehnicilor utilizate a fost realizată 

de I.A. Oltean și W.S.Hanson (2017) pe baza tehnologiei LiDAR. Astfel, autorii 

consideră că doar fortificația construită în jurul înălțimii din partea nordică a 

fortificației, precum și un posibil zid nedecopertat situat la vest de fortificația actuală 

ar data din perioada dacică (Horia Daicoviciu și Ioan Glodariu emițând ipoteza 

edificării în perioada lui Burebista), în timp ce alte două etape de dezvoltare cu 

șanțuri și ziduri ar data din prima și a doua fază romană. 

Glodariu (1983, p. 99) considera că, dat fiind că în interiorul cetăţii nu s-au 

descoperit decât urmele unor barăci de lemn (excluzând  construcţiile romane), 

cetatea Sarmizegetusei era doar una de refugiu, nelocuită permanent, loc de 

adăpostire al luptătorilor şi de ultimă rezistenţă. 
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Etape și tehnici differentiate de construcție ale fortificației Sarmizegetusa Regia. Sursa: I.A. Oltean și 
W.S.Hanson, 2017 

     
Actualul contur al fortificației cartat prin tehnologia LiDAR și traseele drumului pietruit (spre vest) și a 
drumului pavat (spre est). Sursa: I.A. Oltean și W.S.Hanson op.cit.p.439 / Zidul de fortificație 
reconstruit după 106 cu refolosirea de piese de andezit. Sursa: Arhiva Universității Babeș-Bolyai 
 
 

Forma actuală a fortificației este deci considerată rezultatul construcțiilor 

efectuate după 106, în timpul campării garnizoanei romane, când pentru refacerea 

fortificației au fost utilizate și pietre provenind din zona sacră sau de la alte 

construcții prezente pe sit. Conform studiului istorico-arhitectural preliminar realizat 

de INP pentru CJ Hunedoara, fortificația antică are o suprafață de cca 3 ha (30.157 

mp). Pe lungime are aproximativ 240 m, iar pe direcția transversală, pe segmentul 

cel mai lung, corespunzător direcției date de „Poarta de vest” și „Poarta de est”, are 

155 m. Diferența de nivel este de 35,4 m. Zidurile antice erau realizate din piatră de 

calcar fasonată, extrasă în principal din cariera de la Măgura Călanului. O serie de 

intervenții ce urmăreau restaurarea zidurilor au folosit, pentru clara definire a 

structurii originale, alte tipuri de piatră. 
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În cadrul vizitei pe sit fortificația funcționează în prezent mai mult ca un spațiu 

de trecere între porțile de vest și de est, cu posibilitatea opririi pe băncile amplasate 

de-a lungul potecii de travestare. Deplasările în cadrul fortificațiilor nu sunt practic 

posibile (nici indicate în condițiile actuale de vizitare), neexistând trasee amenajate 

care să permită perceperea globală a perimetrului sau accesul către terasa I pentru 

o mai bună înțelegere a relațiilor vizuale și spațiale din sit. 

 
Poteca de traversare și perspectiva închisă către vârful cu terasa I 
 

Deplasări laterale de-a lungul zidului (traseul 2) sunt posibile în interior 

(drumurile exterioare de-a lungul zidurilor fiind în prezent blocate) dar o promenadă 

circulară în jurul zidurilor, care ar permite experiența corporală care să îi evidențieze 

dimensiunile nu este posibilă în acest moment dată fiind starea avansată de 

degradare a unor tronsoane întregi ale fortificației și prezența vegetației arbustive ce 

blochează parcursul. Nici acest traseu nu este indicat a fi creat în condițiile actuale 

de vizitare, afluența vizitatorilor putând reprezenta un pericol suplimentar pentru 

stabilitatea deja precară a zidurilor. Un astfel de parcurs poate fi însă proiectat 

ulterior unei restaurări serioase a fotificației cu această ocazie putând fi evidențiate 

(interpretate) și etapele și formele succesive ale acesteia, în conformitate cu 

rezultatele studiilor prezentate anterior. 
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Trasee parțiale laterale și degradarea avansată a zidurilor ce face imposibilă vizitarea acestora 

 

  Nici din punct de vedere vizual înțelegerea terenului și perceperea 

dimensiunii fortificației nu este posibilă dată fiind prezența masivă a vegetației (atât 

arboricolă cât și arbustivă) în teren ce blochează perspectivele, deși o organizare pe 

principii peisagere a acesteia ar putea ajuta la punerea în valoare a monumentului 

prin crearea de perspective controlate capabile să evidențieze structura spațiului. 
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Închiderea perspectivelor în cadrul fortificației și nevalorificarea reliefului (generator al ansamblului 
fortăreței) în cadrul perspectivelor 
 

 Pe de altă parte vegetația are și un rol benefic, oferind umbră și confort 

termic dar și o serie de persective favorabile ce pun în valoare situl. În orice caz o 

intervenție de defrișare totală a arealului fortificației este departe de a fi indicată, de 

dorit fiind doar intervenții minimale care să aibă ca scop punerea în siguranță și 

punerea în valoare a întregului ansamblu al zidurilor.  

 

Ghidarea privirii de-a lungul traseului și imaginea de „catdrală” oferită de arbori 

 

Drumul pavat 

Traseul de vizitare, din dreptul porții de est, continuă de-a lungul drumului 

pavat ce coboară către zona sacră. 

Aurora Pețan (2015) analizează în detaliu atât structura drumurilor de la 

Sarmizegetusa Regia cât și modul de intervenție asupra acestora. Conform autoarei 

drumul pietruit cu bucăți de micașist, lat de 3 m, care, pornind din lunca Grădiștii, 

traversa așezarea civilă de vest, ajungea în preajma porții de vest, unde se ramifica. 

O ramură se îndrepta spre cetate, apoi pe lângă vechiul zid sudic al fortificației 

dacice (vezi pag. 100) până în zona sacră, iar cealaltă ajungea tot în zona sacră, pe 
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sub „baia romană”. Drumul pavat de la poarta de est până în piațeta pavată de pe 

terasa XI are cca. 200 m, nefiind clar cum se articulau cele două drumuri și unde 

avea loc schimbarea de profil și material.  

Drumul pietruit și cel pavat în imaginea Lidar (captură de imagine din filmul BBB Rome’s Lost Empire, 

minutul 00:30:06). Sursa: Aurora Pețan, 2015, p.37) 

 

Drumul pavat în momentul dezvelirii. Sursa: Aurora Pețan, 2015, apud Daicoviciu et al. 1951, p.105, 

fig. 7 
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Ramificarea drumului pietruit. Sursa: Aurora Pețan, 2015, p.39) 

De la poarta de est drumul coboară în pantă lină (7˚), apoi se bifurcă de două 

ori: o dată în dreptul terasei IX și apoi în dreptul terasei X, desfăcându-se în trei 

ramuri, câte una pentru fiecare dintre cele trei terase (IX, X și XI). Ramificația A, spre 

terasa IX a fost descoperită la săpăturile din 1990 în timp ce ramificația B, ce 

conducea spre templul de pe terasa X, a fost aproape integral distrusă în timpul 

lucrărilor din anii 1980. (Pețan, 2015, p.39).  

Ramificația C, care coboară pe terasa XI este mai bine documentată, mai cu 

seamă în capătul ei dinspre templul mare rotund, unde se termină printr-o piațetă 

pavată. De-a lungul acestei ramificații se afla un canal de calcar ce cobora de pe 

terasa X pe lângă latura nordică a pavajului  (ibdem. p.41). Autoarea consideră că 

este greu de imaginat că pavajul se termina cu acea piațetă, susținând ipoteza 

conform căreia de acolo se desprindeau mai multe alei care duceau la fiecare 

templu al ansamblului sau formau un circuit dirijat, însă informațiile arheologice sunt 

puține și nu permit reconstituirea traseului acestora.  



107 
 

Planul cu ramificațiile drumului (detaliu). Sursa: Pețan, 2015, p. 40 

Din analiza realizată de A. Pețan reies o serie de ipoteze de lucru (Pețan, 

2015, p.36). Astfel, I.H. Crișan a presupus existența unui acoperiș sprijinit pe stâlpi 

de lemn (formând o galerie care ar apărea pe Columna lui Traian), care la rândul lor 

se sprijineau pe cele două balustrade de piatră, iar D. Antonescu consideră acest 

drum o axă a zonei sacre, hotărâtoare în dirijarea și ierarhizarea perspectivelor 

directe și laterale. Astfel, drumul pavat pare a fi avut un rol ritualic dincolo de cel 

funcțional simplu, R. Mateescu (în Neamțu et al. 2016, p. 198) considrând că de-a 

lungul drumului aveau loc procesiunile religioase ce aveau ca punct final o piațeta 

aflată pe terasa a XI-a, în imediata apropiere a templului mare rotund. 
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Scena CXIV de pe Columna lui Traian, reprezentând o galerie ce acoperea, probabil, un drum/scară 
de piatră într-o cetate dacică (apud Miclea, Florescu 1980, fig. 282) 

 

  Autoarea lansează în continuare (ibidem, p.42), în urma unei analize detaliate 

a configurației blocurilor de piatră dar și a altor indicii din situl arheologic, ipoteza 

conform căreia acest drum ar fi fost de fapt o scară și nu un drum plan, „maniera 

neobișnuită de compensare a pantei, având în vedere că implica un volum mai mare 

de muncă și irosea un material de construcție adus cu greu de la 40 km depărtare, 

denota atenție sporită acordată căii de acces spre sanctuar. Asemenea trepte 

normau mersul pe drumul pavat, impunând o anumită cadență. Efectul, probabil 

impresionant, consta în mișcarea ritmică a câtorva zeci de persoane care purtau în 

procesiune darurile pentru zei.” (apud Mateescu 2012, p. 109) 

Drumul pavat în viziunea lui (Mihai Stancu, www.romaniadevis.ro – în Pețan, 2015, p.54) 
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 Modul în care drumul pavat este prezentat astăzi nu reușește să îl pună în 

valoare. Deși, în cadrul parcursului el ar putea reprezenta o surpriză, odată cu 

depășirea ruperii de pantă a potecii în dreptul porții de est, balustrada – neadecvată 

și cu un impact vizual mult prea puternic – distruge imaginea și perspectiva asupra 

drumului. 

   

 

Succesiunea de imagini și „descoperirea” drumului pavat obturat de-a lungul pantei de balustradă 

Un aspect pozitiv în percepția drumului pavat îl reprezintă prezența arborilor 

care crează un tunel deasupra drumului și generează perspective filtrate aspura 

teraselor inferioare, subliniind astfel perspectiva frontală axială, spre terasele X și XI, 

și dinamizând-o. 
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Perspectiva filtrată de arbori către terasa XII și perspectiva axială, dinamizată de ritmul trunchiurilor 

către terasele X și XI 

 

Zona sacră6 

Zona sacră sau a sancturelor se desfășoară pe terasele X și XI (conform 

numerotării teraselor utilizată în cadrul Studiului istorico-arhitectural preliminar. Situl 

arheologic SARMIZEGETUSA punct „Dealu Grădiștii” Jud. Hunedoara, Com. 

Orăștioara de Sus, Sat Grădiștea de Munte realizat de Mihnea Diana, Mortu Petru, 

Bâlici Ștefan – INP, 2017 precum și numerotării Utilizate de C. Daicoviciu). Terasele 

sunt susținute de ziduri realizate în tehnica murus dacicus din moloane de calcar 

extrase din cariere de la Măgura Călanului. Zidurile variază ca grosime între 1,8 și 3 

m, parte dintre acestea fiind distruse de-a lungul timpului și reconstruite în anii 1980 

din beton, fără respectarea necesităților de drenare a apei, fapt ce conduce la 

disfuncțiuni și la distrugerea terasărilor, o parte din ziduri aflându-se în pericol de 

prăbușire. Aceste terase fac parte dintr-un complex mai larg, numerotat dinspre cota 

cea mai înaltă spre vale. 

Pe terasa X se găsește Templul mare de andezit, amplasat la capătul de nord 

al drumului antic pavat (ramificația B). Săpăturile desfășurate au confirmat existența 

a două temple construite în perioade diferite. Dintre elementele arhitecturale ce 

aparțin primului templu se mai păstrează, în zona de nord vest, mai mulți stâlpi de 

calcar rectangulari care defineau zona de colț a edificiului. Templul, a fost 

demantelat către sfârșitul secolului I e.n., intenția anticilor fiind aceea de a construi 

un templu mai mare pe aceeași poziție. În acest scop a fost extinsă terasa spre est, 

                                            
6
 Analiză bazată pe Studiul istorico-arhitectural preliminar. Situl arheologic SARMIZEGETUSA punct 

„Dealu Grădiștii” Jud. Hunedoara, Com. Orăștioara de Sus, Sat Grădiștea de Munte realizat de 
Mihnea Diana, Mortu Petru, Bâlici Ștefan – INP, 2017 
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realizându-se și o dublare a zidului de sprijin dintre terasele X și XI. Noua structură 

era caracterizată de 60 de coloane dispuse în șase rânduri. Plintele din andezit, 

îngropate complet în epoca dacică, erau așezate pe fundații de piatră spartă legată 

cu lut, iar peste ele erau dispuse bazele coloanelor tronconice construite tot din 

andezit.  

 

Templul mare de andezit văzut de la bifurcația drumului pavat și de pe terasa X 

 

Complexul sacru de pe terasa XI este format dintr-o serie de edificii dintre 

care enumerăm succint: Templul patrulater mic construit din andezit (delimitat de 

stâlpi perimetrali, interiorul fiind definit de 18 coloane dispuse în trei șiruri); Templul 

patrulater mare, adiacent celui mic spre vest, definit de un număr inegal de coloane 

găsite în sit generând o serie de ipoteze privind dimensiunile și configurația sa; 

Templul mic rotund având inițial 114 stâlpi de andezit de dimeniuni diferite dispuși în 

alternanță, 8 înalți și 1 scund, în interiorul cercului fiind desoperită o vatră; Templul 

mare rotund cu diametrul de 29,40, delimitat la exterior de 104 blocuri de andezit și 

210 prisme din andezit, este dublat de un al doilea inel cu un diametru de 20 m 

format din stâlpi de lemn, inel ce adăpostește la rândul său o formă absidală 

delimitată de stâlpi. În afara celor patru temple în cadrul complexului mai este 

prezent și altarul de andezit, fiind singurul altar cunoscut din teritoriul Daciei, al cărei 

stare de conservare este precară.  

Altarul de andezit împreună cu Templul mare rotund ce a fost restaurat în anii 

1980, montându-se de o manieră non-intruzivă replici ale celor 102 stâlpi identificați 

prin urme a căror înălțime este variabilă dat fiind faptul că înălțimile inițiale nu sunt 

cunoscute, reprezintă piesele cele mai impresionante ale complexului din punct de 

vedere al impactului vizual. Acestea sunt articulate în jurul unei piațete către care 

accesul se face prin intermediul drumului pavat analizat anterior, piațeta având o 
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lățime maximă de 6,10 m și fiind realizată din dale de calcar având o lungime medie 

de 1,30 m lungime.  

 

Complexul celor patru temple de pe terasa XI văzut de pe terasa X și de la nivel 

 Complexul de pe terasa XI este completat de prezența platformelor de intrare 

în templele patrulatere și de sistemul de drenaj realizat din canale de piatră ce 

traversează platoul de la nord la sud, descriind un arc care ocolește pe la est 

Templul mare circular. Punctul cel mai înalt al canalului se află în zona Templului 

patrulater mic, iar cota cea mai de jos este înregistrată în apropierea râpei care 

limitează spre est terasa. Înainte de piațetă se intersectează cu un dren, paralel cu 

latura nordică piațetei, care colecta apele de pe terasa a X-a. 

Terasa XI, vedere de ansamblu 
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Prezența taluzurilor accesibile de pe laturile de vest și de nord a terasei XI 

permite perspective plonjante care pun în valoare ansamblul. 

 Numerotarea teraselor de la Sarmizegetusa Regia după A.S. Stefan (2001, p.92) 
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Complexul sacru de pe terasa XI se continuă către sud, pe o serie de platouri 

care nu se află la același nivel cu zona centrală dar nu sunt despărțite de ziduri de 

sprijin de aceasta. Din această cauză unii autori le numesc terasa XII și XIII (ex: 

Stefan) în timp ce alții o numesc terasa XI sud (ex.: Pețan). 

Pe această zonă, separată de centrul terasei de canalul de dren dar și printr-o 

ușoară rupere de nivel către Templul mare de calcar, cel mai vechi templu din 

întregul ansamblu și în cadrul căruia Ioan Glodariu a decelat patru etape 

constructive distincte dintre care, în etapa atribuită perioadei lui Burebista era 

alcătuit din patru șiruri a câte 13 coloane fiecare, o parte a bazelor cu diametrul 

cuprins între 1,3 și 1,4 m conservându-se in situ. Un strat anterior, reprezentat de un 

șir de blocuri de calcar pare să provină de la un alt templu. Pe latura sudică zidul de 

sprijin este dublat, paralel cu cele două ziduri, la distanță de aproximativ 2,5 m 

aflându-se un al treilea zid ce cuprindea o scară de calcar astăzi distrusă, rămânând 

în sit doar o parte din blocurile de construcție. Pe partea superioară a terasei XI de 

sud (sau pe terasa XIII) se găsește Templul mic de calcar, dispus paralel cu celălalt 

și în cadrul căruia operațiunile de restaurare demarate în anii 1980 au propus 

înlocuiri ale unor baze, ușor identificabile acum în teren prin materialul utilizat 

(calcarul de Podeni) și prin forma convexă a suprafeței. 

Senzația de separare a celor două părți ale terasei XI este sublinată și de 

prezența celor doi molizi ce încadrază trecerea între partea de nord a terasei XI 

către cea de sud (XII, XIII) formând, din punct de vedere vizual, o poartă către 

aceasta. 

 

Prezența în cadrul terasei XI a celor doi molizi 
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La limita de est a terasei XI se află Turnul pentagonal alcătuit din moloane de 

calcar și care a cunoscut o degradare majoră în ultimii ani datorită alunecărilor de 

teren, împingerile dislocând blocurile de la partea superioară, în momentul de față 

fiind identificabile doar patru asize. Verticalitatea suprafețelor zidite este 

compromisă, existând pericolul iminent al prăbușirii unor segmente consistente. 

Parte din împingeri sunt generate de arborii care, prin greutatea lor și prin poziția 

instabilă pe o muchie de teren, antrenează versantul în vale. 

 
Turnul pentagonal – fotografie din arhivele UBB (anii 1960) și fotografie actuală (arhiva personală) în 
care este vizibilă presiunea creată de arbori asupra zidului și destabilizarea muchiei terenului sub 
greutatea acestora 

 

Turnul pentagonal este aproape imposibil de perceput de pe terasa XI, 

perspectiva către el fiind obturată de ruperea de pantă. Datorită insabilității terenului 

accesul către turn este închis în prezent, acesta făcându-se pe o pantă foarte 

abruptă. 
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Accesul vizual și fizic către turnul pentagonal 

 

Dincolo de aceste terase ușor lizibile în teren sunt clar vizibile și terasele IX și  

VIII, aflate în partea superioară a teraselor XI și X, taluzurile acestora fiind într-o 

stare avansată de degradare. O altă serie de terase din proximitate nu sunt clar 

lizibile din cauza vegetaței abundente acestea desfășurându-se atât spre est cât și 

spre sud, conform orientării tradiționale ale teraselor antropice cercetate arheologic. 

Terasele IX și VIII privite dinspre terasa XI – este observabilă prăbușrea unor taluzuri dintre terasa IX 
și VIII, în fundal terasa I de pe muncelul din interiorul fortificației  
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Secțiunea B-B’ cu succesiunea teraselor principale din zona sacră 

 

Din punct de vedere al vizitării acestei zone o serie de probleme sunt legate 

de deplasarea necontrolată a oamenilor în sit, degradând sau punând în pericol 

anumite componente. În mod particular se remarcă destabilizarea pantelor spre 

canalul de dren datorită împingerii solului când vizitatorii sar peste el dar și 

destabilizarea taluzurilor și zidurilor de sprijin în urma deplasărilor necontrolate. 

  
Canalul de dren și zidul de spijin din beton  

 

Imaginea oferită de zidurile de sprijin prăbușite și mai ales de zidul de beton 

realizat în mod nefericit în anii 1980 este negativă, zidul de beton generând un 

contrast agresiv dată fiind materialitate acestuia și starea sa de degradare. 

Limitele zonei sacre se găsesc în general într-o stare deplorabilă, dincolo de 

starea taluzurilor de pe terasele IX și VIII un impact negativ avândul și starea 

drumului pe sub fortificație, versantul cu pietre prăbușite dinspre fortificație și terasa 

XI sudică, scara prăvălită de la templul de calcar, starea generală a arboretelor etc. 
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Imaginea generală defavorabilă a limtelor zonei sacre care au un impact negativ asupra sitului 
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Nici dincolo de zona vizitabilă lucrurile nu arată mult mai bine. În măsura în 

care un turist ar incerca să facă o lectură mai complexă a Sarmizegetusei se va lovi 

de un teren neprietenos și mut. Necesitatea creerii unor trasee perimetrale sitului 

care să integreze și o parte din îmrejurimi, extinzând aria de vizitare și permițând 

ocolirea fortăreței prin exterior (măcar în zone sudică, de-a lungul drumului de acces 

auto) este evidentă, închiderea sitului în limitele lui actuale nepermițând  formarea 

unei imagini generale asupra lui iar contrastul cu împrejurimile imediate fiind unul 

negativ. 

 
Drumul spre cartierul civil de vest 

 
Cartierul civil de vest 

 
Baia Romană 
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Astfel, cel mai important sit arheologic din țară oferă o experiență prea puțin 

impresionantă în raport cu importanța descoperirilor arheologice sau cu dimensiunea 

reală a așezării. Întreaga observare a sitului este redusă de atenția ce trebuie 

acordată obstacolelor, râpelor alunecoase sau arborilor prăbușiți sau în curs de 

prăbușire. Din tot ansamblul impresionant al sitului doar o mică parte este pusă în 

valoare, fapt ce generează de multe ori frustrare în rândul publicului, frustrare 

exprimată în remarca deseori auzită pe sit: „Asta e tot?”, asta cu atât mai mult cu 

cât panoul informativ de ansamblu promite mult mai mult. 

Panou explicativ cu indicarea zonelor componenete ale sitului Sarmizegetusa Regia 

În acest context raportul periodic pentru UNESCO, ciclul 2, secțiunea II, 

(http://whc.unesco.org/en/list/906/documents/) privind cetățile dacice realizat în 2014 

afirmă, la punctul 4.7.5 că există o excelentă cooperare între responsabilii sitului 

UNESCO și industria turismului în vederea prezentării valorilor universale 

excepționale.  
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5. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 
În urma analizelor efectuate reiese în mod evident că întregul peisaj aferent 

sitului Sarmizegetusa Regia, datorită unui management neadecvat unui astfel de sit, 

este mai degrabă unul dezolant. Deși pare logic ca, într-un astfel de loc unic, 

interesul acordat valorilor culturale universale să capete preeminență în fața valorilor 

naturale acest lucru nu se întâmplă astăzi, întreg managementul acestei zone 

punând accentul exclusiv pe protecția valorilor naturale, chiar dacă astfel riscăm 

disturgerea sitului arheologic. Acest fapt este cu atât mai șocant cu cât, comparat cu 

suprafața PNGM-C de 39.818 ha, situl arheologic Sarmizegetusa Regia ocupă 18,3 

ha având o zonă de protecție de 66 ha și o zonă protejată a zonei de protecție de 

218,2 ha, cea din urmă (cea mai largă) reprezentând 0.5 % din suprafața parcului 
natural (situl protejat propriu-zis reprezentând 0.04 %). 

5.1. Concluzii generale 

 Concluziile generale se referă în mod special la aspectele de natură juridică 
și administrativă ce generează disfuncții la nivelul sitului. Principalele probleme 

legate de calitatea peisajului în zona cetății dacice Sarmizegetusa Regia provin din 

nerelaționarea mecanismelor de protecție ale valorilor naturale și culturale din 

cadrul Parcului Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina, deși acesta este încadrat, 

conform Legii nr. 5/2000, în categoria parcurilor naturale, corespunzătoare categoriei 

V IUCN – „Peisaj protejat: arie protejată administrată în principal pentru 
conservarea peisajului şi recreere”.  Dincolo de prevederile IUCN care au fost 

menționate anterior (p. 4-5) în conformitate cu ANEXA 1 a OUG 57/2007 - SCOPUL 

ŞI REGIMUL DE MANAGEMENT al categoriilor de arii naturale protejate se prevede 

la litera e): Parcurile naturale sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt 

protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea 
activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu 
valoare semnificativă peisagistică şi/sau culturală, deseori cu o mare diversitate 

biologică. Managementul parcurilor naturale urmăreşte menţinerea interacţiunii 
armonioase a omului cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului, 

promovând păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi 

consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei locale. De 

asemenea, se oferă publicului posibilităţi de recreere şi turism şi se 
încurajează activităţile ştiinţifice şi educaţionale. 
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În acest sens, Planul de management PNGM-C se limitează la o serie de 

măsuri ce au ca scop protecția habitatelor naturale dar nu prevede resurse de 

dezvoltare durabilă a comunităților. Zonele de dezvoltare durabilă (valorificabile 

economic prin practici tradiţionale sau noi, ecologic admise, în limitele capacităţii de 

regenerare a resurselor) sunt reduse la intravilanul localităților și la infrastructurile 

rutiere, limitând astfel dezvoltarea generală a zonei. Situl arheologic de 18,3 ha (fără 

zona sa de protecție) este încadrat ca zonă de management durabil ceea ce perimite 

o serie de intervenții minimale în cadrul sitului menționate deja la p. 13-15.  

 Totodată o serie de conflicte sunt generate de modul de încadrare a sitului 

Sarmizagetusa Regia, precum și a altor situri arheologice, din punct de vedere al 

utilizării / destinației terenurilor. Astfel o analiză succintă relizată de Prof.Dr.ing 

Iovu Biriș puncteză următoarele aspecte: 

1. Orice sit cultural / arheologic / istoric este localizat în fondul funciar al 

Romaniei (cf. art. 1 din Legea 18/1991 - Terenurile de orice fel, indiferent de 

destinaţie, de titlul pe baza căruia sunt deţinute sau de domeniul public ori 

privat din care fac parte, constituie fondul funciar al României.). 

2. Orice sit cultural / arheologic / istoric este localizat pe un teren care poate 

avea urmatoarea destinație: i) agricolă; ii) silvică; iii) teren situat sub apă 

permanent; iv) intravilan; v) terenuri cu destinație specială (cf. art. 2 din 

Legea 18/1991 - În funcţie de destinaţie, terenurile sunt:  

a) terenuri cu destinaţie agricolă, şi anume: terenurile agricole productive - arabile, 

viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, 

fâneţele, serele, solariile, răsadniţele şi altele asemenea, cele cu vegetaţie 

forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, păşunile împădurite, cele 

ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajările piscicole şi de 

îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricolă, platformele şi 

spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile 

neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă; 

b) terenuri cu destinaţie forestieră, şi anume: terenurile împădurite sau cele care 

servesc nevoilor de cultură, producţie ori administrare silvică, terenurile destinate 

împăduririlor şi cele neproductive - stâncării, abrupturi, bolovănişuri, râpe, ravene, 

torenţi, dacă sunt cuprinse în amenajamentele silvice;  



123 
 

c) terenuri aflate permanent sub ape, şi anume: albiile minore ale cursurilor de 

apă, cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retenţie, fundul apelor maritime 

interioare şi al mării teritoriale;  

d) terenuri din intravilan, aferente localităţilor urbane şi rurale, pe care sunt 

amplasate construcţiile, alte amenajări ale localităţilor, inclusiv terenurile agricole şi 

forestiere;  

e) terenuri cu destinaţii speciale, cum sunt cele folosite pentru transporturile 

rutiere, feroviare, navale şi aeriene, cu construcţiile şi instalaţiile aferente, construcţii 

şi instalaţii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice şi gazelor 

naturale, de telecomunicaţii, pentru exploatările miniere şi petroliere, cariere şi halde 

de orice fel, pentru nevoile de apărare, plajele, rezervaţiile, monumentele naturii, 

ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice şi altele asemenea.  

3. La categoria e) terenuri cu destinație specială sunt incluse, printre altele, și 

„...ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice şi altele asemenea ”.  

4. În aceste condiții, în cazul în care aceste situri sunt încluse în fond agricol / 

forestier / ape permanente / intravilan, există două abordari posibile: 

a. „...ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice şi altele asemenea ” să 

fie scoase din terenurile cu destinație / fondul agricol / forestier / ape permanente / 

intravilan și să fie reîncadrate în categoria terenuri cu destinaţii speciale, și care 

să fie în administrarea unor structuri adimistrative desemnate special, după caz;  

b. menținerea acestor situri în încadrările actuale – terenuri cu destinație 

agricolă / silvică / ape permanente /intravilan – dar crearea unei categorii de 

folosință distincte – ex. terenuri ocupate de ansambluri şi situri arheologice şi 

istorice şi altele asemenea sau, în cadrul parcurilor naturale – parcuri arheologice. 

5. Încadrarea „...ansamblurilor şi siturilor arheologice şi istorice şi altele 
asemenea ” într-o categorie funcțională distinctă / aparte, indiferent că 

vorbim de fond funciar agricol, silvic, ape permanente, intravilan, permite 

adoptarea unor măsuri de management specifice, adecvate conservării / 

punerii în valoare a acestora, și soluționarea mai ușoară / rapidă a unor 

situații generate de prevederi legislative antagonice / conflictuale între 

legislația specifică domeniului culturii și legislația silvică / agricolă / ape. 

Specific la fondul forestier: categorie de folosință disctinctă →   zonare 
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funcțională distinctă →  prescripții de management silvic specifice categoriei 

funcționale atribuite →  simplificarea procedurilor pentru intervenții nesilvice 

asupra suprafeței respective.   

Pe de altă parte, prin expirarea practic a programului de protecție a 

monumentelor UNESCO (cf. HG 493/2004) aprobate prin HG 1268/2010 nu există 

măsuri coerente de management al siturilor arheologice din Munții Orăștie, inclusiv 

Sarmizegetusa Regia. Absența unui Comitet de organizare UNESCO (COU) duce la 

imposibilitatea de a lua decizii cu privire la gestionarea coerentă a sitului (COU 

având sarcina de a elabora strategia de întreţinere a monumentelor şi de prevenire a 

posibililor factori de ameninţare a integrităţii acestora; de a elabora planul de 

protecţie, planul de conservare, planul de întreţinere, precum şi planul de reabilitare, 

promovare şi punere în valoare a monumentului; de a raporta periodic starea de 

conservare a monumentelor și problemele generale sau specifice constatate în urma 

inspecţiilor de monitorizare. Planurile de Monitorizare și de Gestiune și Protecție ce 

trebuiau realizate în baza acestui program nu au fost realizate până acum, raportul 

periodic din 2014 afirmând că acestea sunt documente complexe ce sunt încă în 

curs de realizare. 

O soluție, care a fost încercată fără succes în 2016, este cea de a promulga o 

nouă Hotărâre de Guvern prin care să refie puse în funcție COU, în cadrul acestora, 

în cazul Sarmizegetusei Regia putând fi cooptați, pe lângă ceilalți membri, și 

reprezentanți ai PNGM-C și ROMSILVA, fapt care ar duce la o capacitate mai mare 

de discutare și negociere interinstituțională a soluțiilor privind situl și a planului de 

management specific.  

5.2. Concluzii specifice 

În urma analizei situației din teren rezultă că majoritatea disfuncțiilor din sit 

sunt generate de neclaritățile privind modul de protejare a valorilor sitului și a unei 

confuzii generate de dubla voaloare arheologică / culturală și natuală a sitului. Din 

observațiile făcute în teren rezultă necesitatea realizării unui studiu dendrologic 

amănunțit asupra fiecărui arbore în parte din cadrul sitului și din proximitatea 

acestuia pentru a stabili factorii de risc specific și pentru a desemna intervențiile 

necesare pentru fiecare arbore în parte. În urma unui astfel de studiu și a unui studiu 

prealabil pentru preîntâmpinarea problemelor de stabilitate a solurilor, se poate 
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realiza un Plan de intervenție asupra vegetației care să fie înaintat spre aprobare 

ROMSILVA și PNGM-C în vederea soluționării situației. În baza acestui plan se pot 

realiza, pe termen scurt și mediu, defrișările necesare pentru degajarea 

monumentelor și pentru punerea în valoare a sitului arheologic în ansamblul său. 

Modul de punere în valoare a sitului ar trebui realizat în baza unui plan de 

amenajare a peisajului.  

În ceea ce privește intervențiile asupra arborilor, în această suprafaţă este 

permisă tăierea vegetaţiei forestiere numai la solicitarea organelor de specialitate (a 

se citi silvicultură), în scopul efectuării lucrărilor de reparaţie, întreţinere curentă, 

cercetare arheologică, restaurare, consolidare şi conservare a monumentului istoric. 

Problema imediată este că aceste intervenții nu pot fi realizate la solicitarea 

administraței sitului sau a arheologilor care lucrează în sit și constată pericolul 

distrugerii componenetelor acestuia. Chiar atunci când aceste intervenții se 

efectuează, după mult prea îndelungate deliberări și tergiversări, nu se iau măsurile 

de protecție ale sitului arheologic în momentul execuției, fapt ce a generat deja 

distrugeri suplimentare. Modul de organizare a tăierilor, lipsa de măsuri de protecție 

și abordarea sitului doar ca pe o parte din pădure generează distrugeri iremediablie. 

   
Arbori prăbușiți din cauze naturale (2012) Sursa: http://www.anchetadehunedoara.ro/sarmizegetusa-
regia-o-istorie-furtunilor-care-au-devastat-monumentul-unesco-ii/ sau în urma unor tăieri (2018). 

 

Ca urmare a tăierilor din primăvara lui 2018, Ocolul Silvic Grădiște a cerut 

trecerea zonei stiului arheologic din zona de protecție integrată în cea de 

management durabil în cadrul Amenajamentului Silvic (încadrare ce la momentul 

realizării amenajamentului nu respecta Planul de management PNGM-C), această 

măsură negarantând însă și schimbarea atitudinii lucrătorilor în teren. În acest sens, 

dincolo de modificările necesare a fi aduse Amenajamentului Silvic (situația 

nerezolvată în ultimele 6 luni) este necesară întocmirea unui plan de 
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management al vegetației de pe sit însoțit de un plan de organizare a lucrărilor 
de execuție care să asigure evitarea oricăror distrugeri ulterioare cauzate de starea 

arborilor din teren sau de modul de înlăturare a acestora. 

 Dincolo de rezolvarea problemelor ce rezultă din necoroborarea 

interinstituțională a măsurilor de protecție a valorilor culturale și naturale apar ca 

necesare următoarele intervenții sau proiecte de punere în valoare a sitului: 

- Realizarea (cu o echipă interdisciplinară) unui proiect  de punere în valoare, 

restaurare și conservare a sitului Sarmizegetusa Regia în ansamblul 
său;  

- Modernizarea și adecvarea infrastructurii de vizitare și interpretare a 
sitului în baza proiectului de punere în valoare a acestuia; 

- Realizarea în teren a unor trasee amenajate adecvat și non-invazive pentru 

siguranța vizitatorilor și a sitului;  

- Realizarea, împreună cu administrația PNGM-C a unor trasee turistice 

montane care să includă siturile arhelologice – pe vechile drumuri și poteci 
dacice și romane, marcate ca atare, care să permită accesul pietonal în 

zonă și a unui drum alternativ de acces amplasat pe traseul fostei căi ferate; 

- Marcarea clară în teren a perimetrelor de protecție a siturilor 
arheologice; 

- Recuperarea și protejarea imediată a materialelor dislocate din zidurile cetății 

în vederea restaurării acesteia; 

- Punerea în valoare, restaurarea și conservarea monumentelor din sit și 

din aria extinsă de protecție – în baza proiectului anterior menționat – pentru 

asigurarea protecției în momentul creșterii numărului de vizitatori, 

- Realizarea unor intervenții la nivelul peisajului pentru a pune în valoare 

situl și aria de protecție a acestuia în baza unui plan de amenajare a 

peisajului. 

Din punct de vedere al traseelor o propunere a fost deja elaborată de Quattro 

Design în cadrul Planului Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism 

pentru zona protejată Cetatea dacică Sarmizegetusa Regia (comunele Orăștioara de 

Sus, Beriu și Boșorod, județul Hunedoara), neaprobat prin HG până la această dată. 



127 
 

 

Obiective de utilitate publică – inclusiv trasee turistice – plan general și detaliu (Quattro Design, 2011, 
vol.III, p. 19) 

Această propunere are calitatea de a pune în legătură situri ce au făcut parte 

dintr-un sistem de locuire teritorial interdependent putând conferi o imagine globală 

asupra zonei Grădiștii din punct de vedere arheologic. Pe de altă parte propunerea 

PUZ preia și traseele evidențiate deja de I.A.Oltean și W.S. Hanson (2017) prin 

tehnologia LiDAR, trasee ce asigurau accesul spre Sarmizegetusa Regia dinspre 

Vârful Muncelului și dinspre dealul Șesului, trasee ce ar permite și o perspectivă 

plonjantă asupra sitului.  
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Traseele dintre Muncel, Dealul Șesului și Sarmizegetusa Regia. Sursa: Oltean&Hanson, 2017, p. 437 

 

Dincolo de intervențiile in situ este necesară construcția unui punct turistic, 

muzeal și de informare la Lunca Grădiștii (la confluența între Valea Grădiștii și 

Valea Albă) care să prezinte o interpretare detaliată a sitului, inclusiv machete și 

reconstrucții volumetrice și 3D a clădirilor pentru a comunica ipotezele variate de 

interpretare a descoperirilor arheologice. Din acest punct principal de acces spre 

sit se poate asigura și transportul cu o navetă specială pentru a descuraja accesul 

auto până în parcarea amenajată pe Valea Albă de unde pleacă drumul spre poarta 

de vest, ce este insuficientă în zilele cu aflux mare de vizitatori. Acest punct turistic și 

muzeal trebuie gândit în acord cu traseele propuse și accesibilitatea în zonă, fiind 

intrinsec legat de o viziune clară și coerentă pe termen lung. O astfel de investiție 

și dezvoltare nu trebuie să aibă loc decât după restaurarea și punerea în valoare 
a sitului propriu-zis. 
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Ca metodă de stabilire a proiectului, ca pentru toate proiectele importante din 

această zonă, trebuie evitat criteriul celui mai mic preț, accentul trebuind pus pe 

calitatea proiectului, în acest context fiind recomandată organizarea unor 

concursuri de arhitectură și peisaj internaționale, care să poată genera o 

imagine adecvată unui sit de o asemenea valoare. Concursul trebuie să vizeze atât 

obiectul de arhitectură (muzeul) cât și reabilitarea / restaurarea peisajului. În acest 

sens un exemplu în poate constitui noul centru de vizitare și reamenajarea / 

restaurarea peisajului de le Stonehenge, Anglia. 

 
Stonehange – centrul de vizitare (https://www.maloneroofing.co.uk/projects/stonehenge-visitor-centre) 
și plan general de situație cu relația dintre centru și sit (http://www.newsteelconstruction.com/wp/ 
stonehenge-a-sustainability-monument/) 

 

Reabilitarea peisajului le Stonehenge, proiect care a impus și mutarea unui drum național care afecta 
situl – imagini înainte și după. Sursa:https://blog.stonehenge-stone-circle.co.uk/tag/stonehenge-tours-
from-salisbury/ 
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5.3. Recomandări pe termen scurt 

În vederea realizării și coordonării oricăror investiții în zonă, într-un mod 

coerent și bazat pe o viziune clară care să afecteze situl pe termen mediu și lung 

este necesară aprobarea prin HG a PUZ și RLU pentru toate cetățile dacice. 

O altă condiție este colaborarea permanentă cu specialiștii și cu forurile de 

specialitate, un prim pas fiind organizarea unui Comitet de organizare și 
administrare a siturilor UNESCO pe modelul COU și elaborarea Planurilor de 

Gestiune și Protecție. Totodată trebuie revizuite de urgență, în concordanță cu 

concluziile tuturor studiilor realizate pentru CJ Hunedoara, Amenajamentul silvic și 
Planul de management al PNGM-C.  

Pe termen scurt, de fapt în regim de urgență, este necesară punerea în 

siguranță a sitului și a elementelor sale componente (inclusiv prin intervenții asupra 

vegetației), recuperarea elementelor distruse și restaurarea componentelor 

principale ale sitului care s-au distrus în ultimii ani. 

Ca urgențe pe termen scurt se remarcă, dincolo de punerea în siguranță a 
elementelor componente ale sitului, și necesitatea reorganizării și amenajării 
traseelor de vizitare, intervenție ce este direct legată de punerea în siguranță. 

Amenajarea traseelor trebuie făcută cu mijloace non-invazive și minimale și trebuie 

să urmărească consecvent limitarea interacțiunii dintre vizitatori și elementele 

valoroase ale sitului și degradarea continua a terenului. În acest sens sunt 

recomandate metode tradiționale de modelare a terenului sau de realizare de poteci, 

trepte sau alei. Reversibilitatea acestor amenajări este un criteriu de maximă 

importanță. O altă cerință în cadrul intervențiilor de amenajare a traseelor de vizitare 

este menținerea naturalității sitului din punct de vedere al imaginii oferite, aceasta 

fiind una dintre calitățile majore ale sitului în acest moment.  
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Exemple de amenajare non-invazivă și reversibilă a traseelor în pantă 

 

  

Exemple de trasee amenajte non-invaziv și reversibil 

În cadrul intervențiilor pe termen foarte scurt și scurt, menite să 

îmbunătățească situația în sit până la stabilirea unor strategii și proiecte clare de 

dezvoltare, lucrările ce vor fi realizate cu scopul de a pune în valoare situl și zona de 

protecție a acestuia (așezarea Sarmizegetusa Regia în ansambul ei) vor trebui să 

urmeze o serie de recomandări și principii de bază: 

- Intervenții minimale, non-invazive și reversibile; 

- Sugerarea unei ambianțe, a unei structuri spațiale sau a peisajului prin 

instalații efemere sau prin utilizarea vegetației existente ca mijloc de 

comunicare – gestionare diferențiată, instalații  efemere sau de land-art - 

Intevenții efemere care pot genera un spectacol diferit de la o perioadă la 
alta sau de la un an la altul;  
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- Modelarea discretă a terenului din sit pentru a sugera structuri spațiale sau 

pentru a pune în valoare / perspectivă elemente importante ale sitului; 

- Utilizarea resurselor locale și a mâinii de lucru locale (alături de specialiști) 

pentru punerea în valoare a sitului; 

- Utilizarea unor materiale perisabile (chirpici, baloți de paie, etc. care să 

poată sugera obiecte, structuri sau elemente ale sitului; 

- Punerea în valoare a peisajului înconjurător ca element al esențial al sitului; 

- Amplasarea tuturor facilităților turistice (parcaje, centre de vizitare, cazare și 

alte servicii la distanță față de situl propriu-zis și crearea unor trasee de 

legătură spectaculoase fără a intra în concurență cu situl arheologic.  
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Exemple de intervenții non-invazive în situri fragile, bazate pe elemente de land-art și sugestie 

 

Modalitatea recomandată pentru obținerea unor rezultate adecvate și fără 
să aducă prejudicii sitului ar fi bazată pe: 

- Organizarea în parteneriat cu instituții de specialitate (patrimoniu, arheologie, 

arhitectură, peisaj) a unui concurs internațional / unor concursuri 

(punctuale) de arhitectură și peisaj care să aibă ca scop punerea în valoare a 

sitului arheologic cu metode non-invazive ce respectă principiile enunțate 

anterior; 

- Organizarea de consultări cu specialiști din domeniile arheologiei, 

arhitecturii, peisajului, artei, etc. în vederea redactării temei de concurs;  

- Redactarea unei teme detaliate care să conțină clar exprimate permisivitățile 

și interdicțiile cu privire la intervențiile în situl propriuzis și a altor zone afectate 

de posibilele amenajări ce urmăresc punerea în valoare a sitului – în acest 

sens ne referim la legăturile între diferitele părți ale sitului și între diferitele 

elemente ale așezării precum și la posibilele legături cu peisajul înconjurător 

sau cu rute turistice ce acoperă o arie mai largă;  

- Concursul trebuie să urmărească găsirea unor soluții pe termen scurt, 
mediu și lung și să includă un program multianual de intervenții; 

- Cooptarea în juriul concursului a unor specialiști internaționali din domeniile 

sus-menționate în vederea alegerii unui proiect de calitate; 

- Implicarea comunității locale în toate etapele sus-menționate  (consultări, 

comunicare, transparență).  
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Beneficiile unei astfel de abordări sunt: 

- Utilizarea unor materiale perisabile sau a unor instalații efemere pentru 

punerea în valozare a sitului arheologic prezintă o serie de avantaje, dincolo 

de evitarea unor erori ireversibile;  

- În acest sens instalațiile efemere, ce trebuie refăcute periodic, vor genera un 

peisaj dinamic ce poate atrage turiștii în fiecare an prin imaginea diferită a 

sitului. Refacerea periodică a acestor amenajări se poate face în cadrul unor 

școli de vară, fapt ce va duce la creșterea turismului academic în zonă;  

- Utilizarea de materiale perisabile, de producție locală poate aduce beneficii 

directe comunității locale ce poate fi implicată în producerea acestora, fapt ce 

duce la o mai bună înțelegere și la un mai mare respect al sitului de către 

locuitori, dincolo de beneficiile economice evidente;  

- Costurile presupuse de astfel de intervenții sunt mult mai reduse deși se 

desfășoară de-a lungul mai multor ani, aceste costuri putându-se tranforma în 

resurse în cazul organizării unor ateliere de lucru interdisciplinare și posibil 

internaționale periodice; 

- Caracterul experimental al unei astfel de abordări (mai ales în cazul 

României) poate genera de asemenea turism academic și dezvoltarea 

comunității științifice implicate în restaurările de situri arheologice.  

5.4. Recomandări pe termen mediu și lung 

Pe termen mediu și lung este necesară relizarea unor investiții majore nu 

numai la Sarmizegetusa Regia dar în toate siturile UNESCO sau LMI din Munții 
Orăștie în vederea punerii lor în valoare și integrarea lor într-un complex turistic larg, 

care să încurajeze și să determine turismul de medie și lungă durată în zonă. Aceste 

investiții pot genera o economie locală bazată pe turismul cultural dar în acest sens 

este necesară stabilirea unei viziuni clare pentru întreaga zonă, viziune ce trebuie să 

înglobeze aspecte trans și multidisciplinare și să fie urmărită în mod coerent pe 

termen lung. Între aceste investiții strategice se înscriu și crearea de trasee turistice 

precum și a muzeului de la Lunca Grădiștii menționate anterior. 

O condiție a reușitei unei astfel de strategii pe termen lung constă în mărirea 

investițiilor în siturile arheologie și infrastructurile de vizitare aferente, de un 

control strict al calității arhitecturale și peisagere ale noilor intervenții, instalații 
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sau construcții ce vor fi realizate în zonă, fie ele dedicate turismului fie nu. 

Dezvoltarea comunităților locale reprezintă o parte fundamentală a acestui efort, 

acest lucru putându-se baza pe utilizarea tradițională a resurselor din zonă (cf. cu 

recomandările IUCN pentru siturile de categoria V).  

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________

Autor: Conf.dr.arh. Ioana TUDORA 

Iulie 2018  
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