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Abstract. A series of studies were dedicated to the roads built on the territory of Dacia Province, 
and their ensemble was systematically analyzed more than a decade ago. The ancient roads be-
tween the most important centers of Dacia focused an increased attention. In the same time the 
connection roads between smaller settlements were studied either. During different historical 
moments, they were used by communities that inhabited some micro-areas in parallel, several 
communication routes, which combine valley and peak roads. 
Through this material we aim to investigate the possible routes of a distinct sector of the road 
that connects the town of Ampelum, located on the Ampoiului Valley, to Germisara, located on 
the Mureș Valley. The importance of the first as a mining center is well known, and the notori-
ety of the second is based on thermal waters with recognized therapeutic qualities. 
Following the road upstream, starting from the village of Renghet, the landscape changes. The 
slope becomes more and more accentuated, there are steeper, and the communication routes 
follow the Geoagiu Valley, which in this sector is generously wide. On the territory of Bozeș 
village, it narrows again, but the natural setting allows the arrangement of three access variants 
to the north, to the Ardeu ‒ Balșa depression. 
The argumentation of the paper we propose is based on the analysis of archaeological and car-
tographic sources and on the analysis of the land, especially on a distinct sector, in the area of 
Bozeș, Băcâia, Ardeu and Cheile Cibului localities. The habitation of human communities in 
the area, during many historical epochs is attested archaeologically and literary. And one of the 
important sites, both for the era of the Dacian kingdom and for the period in which the Prov-
ince of Dacia functioned, is the site identified on the Cetățuie hill in Ardeu village and in its 
surroundings. A number of archaeological arguments for the interpretation of possible itiner-
aries of roads in antiquity have been provided by the research of this site. 
Through this study we propose a model for the investigation and analysis of road networks in 
antiquity, the Middle Ages and in the pre-modern and modern periods. 
 
 
Keywords: Roman roads, Roman province, communication networks, Germisara, Ampelum. 
 
 

În zona Munților Metaliferi sunt atestate numeroase descoperiri, care ilustrează 
locuirea umană pe parcursul tuturor perioadelor istorice. Unele dintre ele, mai bine cer-
cetate, au permis delimitarea perimetrelor unor situri, în timp ce altele, mai puțin inves-
tigate, au beneficiat numai de consemnarea unor materiale descoperite în zonă. Un 
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studiu monografic, care să cuprindă în ansamblu toate aceste descoperiri ar putea să 
scoată în evidență multe caracteristici particulare ale modului de organizare a habita-
tului specifice fiecărei epoci. În ceea ce ne privește, ne propunem să ilustrăm unele 
aspecte particulare ale rețelei rutiere, care asigura legătura între Valea Mureșului și 
zonele miniere din Munții Apuseni, în antichitate. 

Terenul asupra căruia ne îndreptăm atenția aparține Munților Metaliferi, care 
sunt caracterizați de două subunități distincte: Munții Stănijei și Munții Detunatelor. 

Munții Stănijei se întind la sud-vest de Valea Ampoiului și se remarcă prin-
tr-o constituție geologică complexă. Rocile flișului cretacic, sunt alcătuite predominant 
din brecii, conglomerate, gresii, marne și șisturi violacee de vârstă santonian-campani-
ană, alături de care apar conglomerate pliocene cuarțoase, gresii micafere, șisturi argi-
loase și argile marnoase miocene. O parte din aceste corpuri, alcătuite din andezite 
cuarțifere, se evidențiază în cadrul reliefului sub formă de conuri vulcanice ascuțite, 
constituind cele mai mari înălțimi: Breaza (1121 m), Trâmpoaiele (1030 m), Măgura 
(911 m) și Dealul Jidovului (952 m). Mai jos de aceste forme de relief se întâlnesc trei 
suprafețe de netezire: Măguri-Mărișel I, treapta superioară (900‒1000 m), Măguri-
Mărișel II, treapta inferioară (750‒850 m) și Feneș-Deva (600‒700 m). În continuarea 
celei de a treia suprafețe se distinge un nivel piemontan (500‒575 m), care domină 
Depresiunea Zlatna prin versanți puternic înclinați1. 

Numeroase erupții vulcanice au generat corpurile de andezit înrădăcinate, ca 
urmare a unor curgeri de lave și depuneri de piroclastite, au fost însoțite de formarea 
unei rețele dese de falii verticale foarte profunde. Majoritatea acestor falii se află în 
Munții Stănijei și sunt orientate pe direcția generală VNV‒ESE, intersectând măgurile 
vulcanice enumerate mai sus, precum și altele cu dimensiuni mai mici, situate la sud 
de Dealul Iepurelui și din albia Văii Mari2. 

Datorită energiei mari a reliefului muntos și a precipitațiilor relativ bogate, reli-
eful fluvial este reprezentat printr-o gamă foarte mare de elemente, distribuite neuni-
form. Ogașele și ravenele se găsesc cu precădere la nord de Zlatna, dar apar frecvent 
și în bazinul Văii Rudelor, pe versanții nordici ai dealurilor Dumbrăvița și Măgura, la 
sud de Zlatna. Amplificarea lor se datorează intervențiilor antropice, sub forma despă-
duririlor și a pășunatului intesiv. Văile cu profil în forma literei “V” se întâlnesc doar 
în Munții Stănijei, pe cursurile mijlocii ale celor mai importanți afluenți ai Văii Ampo-
iului. Aceleași caracteristici sunt prezente și pe văile: Almaș, Tâmpoaiele, Balșa și 
Vâltori. Luncile sunt bine reprezentate de-a lungul Ampoiului, Vâltorilor și Almașului, 
precum și pe versanții sudici, pe cursurile inferioare ale pârâurilor Ardeu, Geoagiu, 
Băcîia și Homorod3. 

Ca o caracteristică a sectorului cuprins între Valea Mureșului și Valea Ampoiu-
lui, crestele dealurilor piemontane și ale munților sunt orientate în general pe direcția 
N‒S. Ea se datorează scurgerilor piroclastice din timpul formării reliefului muntos, care 
au fost mai apoi adâncite de râurile și pârâurile din zonă. În acest fel s-au creat culoare 

                                                      
1 Buza, 1996, p. 6. 
2 Buza, 1996, p. 8. 
3 Buza, 1996, p.11. 
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naturale de trecere, atât pe văi cât și pe principalele culmi ale interfluviilor. Majorita-
tea văilor sunt suficient de largi pentru a facilita deplasarea, pietonală, cu samare și 
chiar cu atelaje, pe culoarele create de râuri. În partea mediană a Munților Stănijei, în 
zona Cheilor Cibului și a Cheilor Glodului4 (Fig. 1), și mai departe spre nord în direc-
ția orașului Zlatna, orientarea culmilor montane se modifică. Cele mai multe sunt dis-
puse pe direcția NV‒SE, între cele două văi principale din acest sector Valea Mare la 
vest și Valea Mică la est. Cursurile celor două râuri, pe aliniamentul SV‒NE, crează 
alte culoare de trecere. Însă în partea superioară a bazinelor celor două unități hidro-
grafice, văile sunt foarte înguste, formând defilee sau chei. Din acest motiv adeseori 
au fost preferate drumurile de culme, chiar dacă astfel de soluții rutiere obligă uneori 
deplasarea în zig-zag. Cu toate acestea, avantajul consta în aceea că relieful este format 
din culmi aplatizate și pante domoale și în acest fel facilitau deplasarea carelor cu trac-
țiune bovină. 

 
Fig. 1. Cheile din bazinul Văii Geoagiu5. 

                                                      
4 Sursă hartă: http://www.karpatenwilli.com/apuseni/cheile07.htm (1.09.2020). 
5 după Cocean, 1988. 
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Fig. 2. Drum de culme peste Dealu Sec (astăzi, locul este cunoscut de localnici 

ca “Mateș”; foto I. V. Ferencz, 2020). 

Unele dintre drumurile care compuneau rețeaua rutieră în antichitate au fost 
folosite până la sfârșitul Evului Mediu6, și chiar mai târziu, până la construirea și moder-
nizarea drumurilor contemporane. Rețeaua drumurilor actuale preferă să urmeze văile. 
Întreținerea unor astfel de drumuri a necesitat un efort constant și control eficient7. De 
aceea erau preferate văile largi și terasele, precum și culmile de dealuri, evitându-se 
albia majoră a râurilor8. În zonele de deal și de munte drumurile erau proiectate astfel 
încât să fie evitate părțile inundabile, cât și crestele expuse, fiind preferate curbele de 
nivel și dispunerea traseelor la jumătatea pantei9.  

În anumite momente istorice, comunitățile umane care au locuit aici, au folosit 
în paralel mai multe tresee, care combină drumurile de vale și a celor de culme. Așa 
a fost cazul unui segment (între satele Bozeș și Cheile Cibului) al drumului care leagă 
Valea Mureșului, la Geoagiu, de Valea Ampoiului, la Zlatna. Situația rețelei de comu-
nicație rutieră este consemnată în Josephinische Landesaufnahme (Ridicarea topografică 

                                                      
6 Toda, 2007. 
7 Pentru modul în care erau administrate drumurile romane, vezi, Fodorean, 2006, p. 41-47, cu 
bibliografia 
8 Toda, 2007, p. 79. 
9 Fodorean, 2006, p. 34. 
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iosefină – 1769‒'73 (Fig. 3 și 4). 
Cele două documente 

cartografice prezentate în cele 
două figuri reflectă realitățile din 
teren așa cum au fost ele surprin-
se de administrația habsburgică 
la sfârșitul secolului al XVIII-lea. 
Dar noi credem că structura rețe-
lei de drumuri dura dintr-o peri-
oadă mai veche. 

Dacă ne îndreptăm aten-
ția asupra sectorului sudic al peri-
metrului investigat, adică spre 
Bazinul inferior al râului Geoa-
giu, vom remarca debușeul aces-
tuia în Culoarului Mureșului 
(sectorul Sebeș ‒ Deva), o unitate 
geografică distinctă și complexă. 
Fără să intrăm în detalii legate de 
geosistemul culoarului depresio-
nar intramontan al Mureșului în 
sectorul Sebeș – Deva, dorim să 
subliniem unele detalii, care pot 
oferi un suport științific analizei 
noastre. Astfel, în ceea ce priveș-
te geodeclivitatea, se constată că, 
pornind de la zona de confluență 
cu Mureșul, bazinul râului Geoa-
giu, străbate trei trepte de relief. 
Pe de o parte suprafețele plane, 
caracteristice unităților de luncă, 
apoi declivități cu pante mici cu-
prinse între 1‒5 grade, care se su-
prapun luncilor, glacisurilor de 
luncă și câmpurilor de terase, iar 
mai apoi pante cuprinse între 5‒
15 grade, specifice piemonturi-
lor. Doar la contactul cu ramura 
montană dinspre nord, spre Mun-
ții Metaliferi, apar foarte fregvent 

 
Fig. 3. Drumurile de vale și cele de culme din 
sectorul Bozeș – Ardeu, reprezentate pe Jose-
phinische Landesaufnahme (Ridicarea topogra-

fică iosefină, 1769-'73). 

pante, care depășesc 25 grade10. 
Densitatea fragmentării crește progresiv spre periferia culoarului, iar energia 

                                                      
10 Zotic, 2014, p. 5. 
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Fig. 4. Drumurile de vale și cele de culme din sectorul Balșa – Glod, reprezentate 
pe Josephinische Landesaufnahme (Ridicarea topografică iosefină, 1769‒'73)11. 

de relief are o repartiție teritorială inversă, adică este mai mică în ariile joase de culoar 
și tinde să crească în zona de contact cu aria piemontană. Această repartiție spațială 
generează la nivelul culoarului o categorie distinctă de teritoriu, cu energie mică și me-
die (0‒60 m/km2), favorabilă sub toate aspectele în valorificarea economică, pentru 
locuire sau dezvoltarea căilor de transport și comunicație. 

Analiza atentă a geomorfologiei culoarului râului Geoagiu, reliefează o carac-
teristică importantă, și anume, energia de relief mai accentuată a versanților estici. Aces-
ta este motivul pentru care căile de acces, încă din Antichitate, treversau prin sectorul 
opus, adică cel vestic, unde pantele sunt mai domoale deși fragmentarea teritoriului 
este mai mare. 

Un sector al drumului roman, cu o lungime de aproximativ 400 m, este și as-
tăzi vizibil în teren, la est de localitatea Geoagiu, respectiv la sud de stațiunea Geoagiu 
Băi. Segmentul este orientat N‒S și traversează o terasă mediană cu altitudinea de aprox. 
315 m12. Drumul roman, care pornește cel mai probabil din vecinătatea castrului de la 
Cigmău, făcea legătura cu băile romane Germisara13. Datele culese în teren arată că 
                                                      
11 Sursa hărților: https://ro.wikipedia.org/wiki/Ridicarea_topografică_iozefină (foaia 168 și 184). 
12 Fodorean, Ursuț, 2001, p. 208-210; Fodorean, 2006, p. 258-263. 
13 Vezi Ursuț, Fodorean, p. 208-210; Fodorean, 2006, p. 258-263. O imagine bună a rețelei ru-
tiere în apropierea castrului de la Cigmău se poate vedea la Oltean, 2007, Fig. 5.29. 
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ocolea zona de divagare, probabil mlăștinoasă la vremea aceea, dintre Valea Cetății 
la vest și pârâul Geoagiu la est. Chiar și astăzi zona aceasta este drenată de o serie de 
canale de desecare, într-o rețea destul de deasă, ceea ce denotă pezența unei bogate pân-
ze freatice, care în fântânile din estul localității Geoagiu, este observabilă la adâncimea 
de doar 1 m. Numeroase izvoare de coastă alimentează micile pârâuri sau vâne de apă, 
care apoi sunt drenate prin canale și șanțuri antropice. 

Analiza ridicării topografice iosefine scoate în evidență aceleași observații pe 
care le-am făcut și noi în teren, anume că sectorul de luncă, mlăștinos din zona de diva-
gare a pârâului Geoagiu era ocolit de principalele drumuri, în zona confluenței cu râul 
Mureș. Remarcăm că cele patru sau chiar mai multe drumuri existente în zona de tera-
se, care mărginesc la vest culoarul Geoagiului, spre est se răresc treptat, speculând două 
ușoare trepte altitudinale pentru a facilita deplasarea spre localitatea Geoagiu. În schimb, 
rețeaua de drumuri este mult mai densă, cu multe ramnificații, pe aliniamentul S‒N, 
dinspre Valea Mureșului către zonele piemontane dinspre nord, unde se găsesc cele 
mai multe dinte localitățile rurale (Fig. 5). 

 
Fig. 5. Drumurile din sectorul Geoagiu – Geoagiu Băi, reprezentate pe 

Josephinische Landesaufnahme (Ridicarea topografică iosefină, 1769‒'73). 
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Nu este de mirare că drumul roman din acest sector respectă aceleași coordo-
nate geomorfologice, reflectând nu doar cunoștințe inginerești, ci și o foarte bună cu-
noaștere a condițiilor de relief, a hidrografiei zonei dar și a regimului precipitațiilor, 
din partea constructorilor și arhitecților din antichitate14. 

Urmând drumul în amonte, începând din dreptul localității Renghet, peisajul 
se schimbă. Declivitatea pantelor devine tot mai accentuată, versanții sunt mai abrupți, 
iar căile de comunicație urmează Valea Geoagiului, care în acest sector este generos 
de largă. Pe teritoriul satului Bozeș se îngustează din nou, însă cadrul natural permite 
amenajarea a trei variante de acces spre nord, spre depresiunea Ardeu – Balșa (Fig. 15): 
1. O primă variantă (Fig. 6), care poate fi caracterizată ca fiind cea mai directă, dar nu 
și cea mai economică, leagă satul Bozeș de Cheile Cibului, pe Valea Băcâiei și a fost 
propusă de Florin FODOREAN15. 
2. A doua variantă presupune traversarea Dealului Sec (Mateș), cu vârfurile Sec de 
643 m și Dumbrava de 612 m, pe aceeași axă S‒N. Traseul, care a fost folosit până 
în urmă cu câteva decenii de către localnici, pornește din dreptul Bisericii “Sfinții 
Arhangheli” din Bozeș și ajunge în șaua dintre Dealul Judelui și Dealul Dălbeni, în 
locul numit de localnici “Mateș” (Fig. 2), la aprox. 1 km est de localitatea Ardeu. 
3. Vom lua în vedere și o a treia variantă, care presupune călătoria în amonte pe valea 
Pârâului Ardeu. O astfel de rută pare mai puțin directă spre Zlatna, dar care oferă avan-
tajul unei traversări sigure, cu o declivitate mai mică, valea fiind suficient de largă 
pentru a permite construirea și întreținerea unui drum. 

Între detaliile foii de hartă corespunzătoare acestui sector, așa cum a fost reali-
zată de topografii militari austrieci (Fig. 3), se observă cum este scos în evidență faptul 
că debitul Pârâului Băcâia era mult mai mare, de vreme ce doar pe el sunt ilustrate o 
serie de mori de apă, atât în sectorul Bozeș, cât mai ales în sectorul Băcâia‒Cib. Un 
debit ridicat, precum și sectoarele de chei înguste, reprezentau un dezavantaj pentru 
amenajarea unor căi de transport. O analiză comparativă a celor două văi paralele scoa-
te în evidență faptul că drumurile reprezentate pe documentul cartografic par să repre-
zinte o adaptare la condițiile locale. De aceea traseul drumului traversează de pe un 
mal pe altul, în funcție de microrelieful modelat de cursul apei. 

Detaliile morfometrice pe axa N‒S a profilelor longitudinale ale celor trei vari-
ante analizate comparativ (Tab. 1), ilustrează faptul că Traseul 3, corespunzător Văii 
Ardeului, era cel mai favorabil transportului, deoarece unghiul mediu al pantei este de 
1,02°, în timp ce Traseul 2 are 2,47°, iar Traseul 1 prezintă un unghi de 1,11°. Să remar-
căm și că aceste date reflectă diferența verticală dintre punctul de plecare (cel mai înalt) 
și cel de sosire (cel mai coborât). Dacă exprimăm aceleași valori reflectate în înclinația 
medie a pantei rezultă pentru T3 = 2,08%, T2 = 13,46%, iar pentru T1 = 2,71% (vezi 
Fig. 6, 7 și 8). În oricare dintre situații, rezultă clar că varianta a 3-a, pe Valea Ardeului, 
este cea mai facilă pentru transport. 
 

                                                      
14 Fodorean, 2006, p. 34-35. 
15 Fodorean, 2006, p. 260. 
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16 Analizele morfometriei terenului au fost realizate cu ajutorul programului Global Mapper. 
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Tab. 1. 
Detalii morfometrice pe axa N‒S, profil longitudinal 

Traseul 1 Traseul 2 Traseul 3 
Start Position: 358696.713,  
                        504259.864 
Start Height: 373.229 m 
End Position: 358409.854,  
                       498528.294 
End Height: 262.26 m 
Straight-Line Distance: 5.74 km 
3D Distance on Surface: 6.15 km 
Vertical Difference (Start to 
Finish): -111.0 m 
Total Climbing: 148.2 m 
Total Descending: 259.1 m 
Minimum Elevation on Path: 
260 m 
Maximum Elevation on Path: 
394.703 m 
Azimuth: 181°33′22.8″ 
Slope/Tilt: -1.11° 
Max Path Slope: 29.34° 
[452.48 m along path] 

Start Position: 357574.345,  
                        504122.369 
Start Height: 506.773 m 
End Position: 358399.064,  
                       498525.264 
End Height: 262.617 m 
Straight-Line Distance: 5.66 km 
3D Distance on Surface: 6.6 km 
Vertical Difference (Start to 
Finish): -244.2 m 
Total Climbing: 254.4 m 
Total Descending: 498.5 m 
Minimum Elevation on Path: 
260 m 
Maximum Elevation on Path: 
647.086 m 
Azimuth: 170°17′55.3″ 
Slope/Tilt: -2.47° 
Max Path Slope: 27.38° 
[769.96 m along path] 

Start Position: 356534.981,  
                        504003.550 
Start Height: 366.364 m 
End Position: 358381.633,  
                      498508.414 
End Height: 262.889 m 
Straight-Line Distance: 5.8 km 
3D Distance on Surface: 6.16 km 
Vertical Difference (Start to 
Finish): -103.5 m 
Total Climbing: 180.4 m 
Total Descending: 283.8 m 
Minimum Elevation on Path: 
262.89 m 
Maximum Elevation on Path: 
385.146 m 
Azimuth: 160°05′46.0″ 
Slope/Tilt: -1.02° 
Max Path Slope: 33.00°  
[4.19 km along path] 

Studiul caracteristicilor morfometrice cu privire la deschiderea văilor poate adu-
ce o contribuție importantă pentru o mai bună înțelegere a detaliilor de peisaj, care par 
să fi fost observate și înțelese empiric încă din vechime. În acest fel ele au putut să re-
prezinte jaloane, care au ajutat în luarea deciziilor privind alegerea unuia sau altuia din-
tre trasee. 

În imagini se poate observa cum Valea Ardeului, atât în sectorul de sud (Fig. 9), 
în dreptul localității Mada, cât și în sectorul de nord (Fig. 10), la intrarea în localita-
tea Ardeu, prezintă o caracteristică care favorizează construirea, întreținerea și utilizarea 
unui drum. Ne referim la existența unei terase mediane, în apropierea talvegului pârâ-
ului, pe versantul estic, cu o pantă ușoară și expunere către vest. Versantul opus are 
o declivitate mare, fiind impopriu pentru construirea unui drum.  

O analiză similară a Văii Băcâei, atât în sectorul sudic (Fig. 11), la ieșirea din 
localitatea Bozeș în dreptul localității Mada, cât și în sectorul nordic (Fig. 12), la nord 
de localitatea Băcâia, arată că pe valea acestui pârâu nu există astfel de facilități natu-
rale, adică nu există terase neinundabile care să favorizeze construirea unui eventual 
drum. 

Locuitorii din vechime ar fi putut să țină seama de toți acești factori. De altfel, 
hărțile istorice, realizate la începutul epocii moderne, au surprins situațiile concrete din 
teren. Între acestea probabil că unele rămaseseră neschimbate încă din Evul Mediu sau 
chiar din Antichitate. Ele reflectă mai degrabă specularea terenului și o oarecare negli-
jare a parametrilor geomorfologici, o firească adaptabilitate la condițiile impuse de mo-
dificările sezoniere ale talvegului pârâurilor. 

Un alt factor, care ar fi putut favoriza amenajarea Văii Ardeului ca arteră de 
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transport, era prezența unui martor natural de eroziune la intrarea în depresiunea Ar-
deu – Balșa, la poalele Dealului Pleșa Mare (711 m). Este vorba despre dealul “Cetă-
țuie”17.  

Locul înregistrează urme de locuire în mai multe epoci istorice18. Cercetările 
arheologice, desfășurate cu preponderență pe parcursul ultimelor două decenii, au docu-
mentat faptul că fortificația a jucat un rol geo-politic în zonă, în timpul regatului dac. 
Poate că amplasamentul obiectivului respectiv a avut legătură cu drumul de acces spre 
centrul Munților Apuseni, zonă bogată în metale prețioase19.  

Cercetările arheologice au scos la lumină și unele obiecte datând din perioada 
provinciei romane. Ele se încadrează în categoria materialelor de construcții (țigle)20, 
dar sunt și fragmente ale unor vase din ceramică, precum și obiecte metalice. Ele au 
fost interpretate ca mărturii ale prezenţei pe culmea dealului a unui post de pază roman, 
care avea menirea de a controla drumul până la exploatările din zona Crişului Alb şi 
a Ampoiului21, așa cum presupunea și TÉGLÁS Gábor22. În legătură cu acest aspect, 
într-o lucrare publicată anterior, am ilustrat fragmentul unei ţigle, cu un un text ștam-
pilat23, care dovedește prezența la Ardeu a unor militari, care făceau parte din Nume-
rus peditum singulariorum Britannicorum, atestați în castrul de la Cigmău24, la cca 
20 km faţă de Ardeu. 

În zonă au mai fost semnalate și alte descoperiri din epoca romană, dintre care 
cele mai multe au fost descoperite întâmplător25. 

Prin coroborarea datelor geomorfologice cu cele cartografice și istorice, precum 
și cu descoperirile arheologice, credem că putem presupune că drumul roman de la cas-
trul Germisara (Cigmău) spre centrul minier de la Ampelum (Zlatna de azi), trecea pe 
la Ardeu. 

Cât privește traseul drumului roman de la Ardeu către Zlatna, lipsa cercetărilor 
de teren face dificilă estimarea traseului. Sectorul de la Cheile Cibului până la Zlatna, 
care are aproximativ 10 km în linie dreaptă, trebuia să fi fost amenajat astfel încât să 
folosească cu precădere drumurile de culme. Analiza fragmentării terenului, dispune-
rea versanților, declivitatea pantelor, profilul transversal al văilor, prezența cheilor inun-
dabile, debitul apelor precum și înclinația pantelor de scurgere a rețelei hidrografice 
din zonă, ne face să credem că varianta cea mai facilă (nu și cea mai economicoasă) 
este traversarea acestui sector, alternativ pe drumurile de culme și într-o oarecare mă-
sură și pe văile unor pârâuri.  
 

                                                      
17 Pentru datele generale cu privire la amplasarea sitului, vezi, Ferencz, Roman, 2019, p. 43. 
18 Ferencz et alii, 2016, p. 266, Fig. 2 
19 Bodó, Ferencz, 2004, p. 148. 
20 Ferencz, 2012, p, 78, Fig. 6. 
21 Ferencz, 2012, p. 77-78. 
22 Téglás, 1885, p. 306; Téglás, 1888, p. 134.  
23 Ferencz, 2012, p. 78, Fig 6. 
24 Petolescu, 2002, p. 129-130.  
25 Vezi spre exemplu: Wollmann, 1996, p. 136-140. 
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Având la dispoziție diferite utilitare sofware de tip GIS, coroborate cu imagi-
nile satelitare și hărțile topografice, am identificat un posibil traseu cu o lungime de 
aprox. 15 km, care speculează în special drumurile de culme cu o pantă sub 10°. 
Datele cu privire la această rută sunt sintetizate în Tab. 2 și în Fig. 14. 

Tab. 2.  
Detalii morfometrice pe axa N‒S, profil longitudinal 

Traseu Cheile Cibului - Zlatna 
Start Position: 361947.695, 514236.350 
Start Height: 420.49 m 
End Position: 358678.701, 504357.157 
End Height: 375.409 m 
Straight-Line Distance: 10.407 km 
3D Distance on Surface: 15.967 km 
Vertical Difference (Start to Finish): -45.1 m 
Total Climbing: 627.1 m 
Total Descending: 672.2 m 
Minimum Elevation on Path: 374.805 m 
Maximum Elevation on Path: 732.27 m 
Azimuth: 197°01′39.6″ 
Slope/Tilt: -0.25° 
Max Path Slope: 27.79° [14.182 km along path] 

Atât datele geomorfometrice cât și planșele grafice ilustrează faptul că până și 
în zonele cu declivitate accentuată (precum cea de pe vesantul nord-vestic al Dealului 
Jidovului, Vf. Zlatna Sud, 952 m), unghiul pantei este favorabil utilizării carului tras 
de animale pentru transport și comerț, deoarece se grupează în jurul valorii de 10,8%. 
În restul zonelor valorile sunt mult mai mici, fiind cuprinse între 1‒5%.  

Din aceste motive, credem că întregul traseu, de la Germisara până la Ampe-
lum, putea să fie ușor străbătut într-o singură zi, fără mare efort, înclusiv cu atelaje 
trase de boi. Structura geomorfologică a solului este potrivită pentru a păstra drumu-
rile în perfectă stare de funcționare chiar și atunci când ploile spală solul lutos de la 
suprafață, deoarece roca este aproape la zi, iar zonele cu mlaștină nu există decât pe 
vale în depresiuni. 

Un punct de control al acestui drum se găsea, atât în epoca regatului dac, cât 
și în timpul în care a funcționat Provincia Dacia, pe dealul “Cetățuie” de la Ardeu. 

În concluzie, putem spune că, în urma analizelor geomorfografice și geomor-
fometrice, a cartografiei istorice și topografice, a descoperirilor arheologice de până 
acum, precum și a propriilor observații făcute în teren de către echipa noastră, traseul 
drumului roman dintre castrul de la Germisara (Cigmău) și Ampelum (Zlatna) trecea, 
cel mai probabil, pe la cetatea Ardeu. Nu era doar cea mai facilă rută, ci și cea mai sigu-
ră. Geografic vorbind, locația cetății de la Ardeu nu doar că speculează un excelent 
punct geo-strategic, ci și unul geo-economic. Este o zonă de conflență a două tipuri 
diferite de peisaj montan, cu caracteristici diferite, punctul de unde gradul de dificultate 
al traversării munților creștea, deci un foarte bun loc de stație, pentru primenirea baga-
jelor, pentru adăpatul animalelor și pentru odihna oamenilor. Pornind de la Germisara,  
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traseul drumului roman a speculat cu precădere, văile râurilor. Începând de la Ardeu 
traseul speculează drumul de culme. Departe de a da un verdict în acest sens, consi-
derăm totuși că am adus suficiente argumente pentru a ilustra, odată în plus, importanța 
strategică a cetății de la Ardeu, care nu s-a limitat doar la perioada regatului dac ci și 
după cucerire a continuat să exercite interes pentru administrația romană, datorită fap-
tului că garanta stabilitatea politico-economică a rutei comerciale către Ampelum. 
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Fig. 15. Traseu probabil al drumului antic între Germisara și Ampelum 

(procesare grafică Andrei STAVILĂ). 

Legendă: 1. Germisara; 2. Ardeu; 3. Ampelum.  
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