


ASOCIAŢIA ARHEO VEST 
TIMIŞOARA 

 
 
 
 

ARHEOVEST 
 

IX1 
 
 
 

-IN HONOREM VALERIU SÎRBU- 
 

Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie 
 
 

Timişoara, noiembrie 2021 

 

 

 
Editura MEGA 

Cluj-Napoca 
2021 



Editor: Sorin FORȚIU 
Coordonator: Dorel MICLE 
DVD-ROM: Adrian CÎNTAR 
WEB: Sorin FORȚIU și Claudiu TOMA 
Coperta: Aurelian SCOROBETE 
 
Această lucrarea a apărut sub egida: 
 

 

  
 

© ArheoVest, Timișoara, 2021 
Președinte Lorena SMADU 

 
ISBN 978-606-020-407-7 (General) 
ISBN 978-606-020-408-4 (Vol. I) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor revine în totalitate autorilor. 
DVD-ROMul conține contribuțiile în varianta color precum și imaginile  

la rezoluția maximă trimisă de autor. 



387 

ANSAMBLUL TERASAT FORTIFICAT DE LA  
ALUN-PIATRA ROȘIE 

 
 

Aurora Pețan* 
 
 
* Centrul de Studii al Fundației Dacica, Alun; aurora.petan@dacica.ro 
 
 
Abstract. The archaeological site at Alun-Piatra Roșie has been investigated very little so far, 
and the attention of archaeologists has been directed towards the monumental stone structures. 
The idea of a fortress consisting of two fortified precincts, with an exclusively military purpose 
and with only a few buildings inside, most of them barracks and warehouses, was thus outlined. 
Recent LiDAR data highlight the interior of the precincts, consisting of a large group of terraces 
(13 main terraces, to which is added some smaller ones), along with roads and stairs that con-
nect the elements together. This layout suggests a unitary initial planning, rather than a progres-
sive development. The chronological relationship between this ensemble and the two fortifi-
cations needs to be re-analysed, and future research will have to pay more attention to these 
terraces. 
 
Keywords: Dacian Kingdom, Piatra Roșie, LiDAR, terraces, fortifications. 
 
 

1. Introducere 
Situl de la Alun-Piatra Roșie (com. Boșorod, jud. Hunedoara) a fost cercetat 

într-o singură campanie, în anul 19491, iar decenii la rând s-a considerat că fusese cer-
cetat integral2, deși săpăturile s-au limitat la decopertarea parțială a zidurilor și la câteva 
sondaje pe terase. O scurtă campanie din anul 2004 a adus câteva informații noi3, însă 
demersul nu a fost continuat. Cercetările din 1949 au urmărit cu predilecție dezvelirea 
structurilor din piatră și obținerea unei planimetrii. S-au evidențiat astfel două fortifi-
cații perimetrale, care închideau două incinte adiacente, una pe platou și una pe versan-
tul estic. Interiorul incintelor este terasat, însă nu s-a acordat prea multă atenție acestui 
aspect; nu s-a făcut nici măcar o înregistrare și numerotare corectă a teraselor. De atunci, 
în toate descrierile acestui sit, caracterizat drept cetate dacică cu rosturi exclusiv mili-
tare, s-a pus accent pe ziduri: cetatea însăși a fost definită ca o îmbinare a două forti-
ficații (datate în perioade diferite de funcționare a cetății), cu o clădire principală, câteva 
barăci și depozite și un templu/edificiu de cult4.  

                                                      
1 Daicoviciu, 1954. 
2 Daicoviciu et alii, 1989, p. 171. 
3 Glodariu et alii, 2004. 
4 Chiar și cel mai recent plan oficial al sitului, expus la intrarea în sit începând din 2021, omite 
complet nu doar curbele de nivel, care ar putea da câteva sugestii cu privire la topografia cetă-
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Constantin DAICOVICIU era convins că Piatra Roșie a avut un caracter strict 
militar și adăpostea o garnizoană în incinta de pe platou, iar terasele din incinta estică 
permiteau comasarea unui număr mai mare de oameni în fața unui atac inamic5. Rolul 
acesteia ar fi fost acela de a apăra capitala Sarmizegetusa Regia în fața unei pătrun-
deri inamice dinspre sud-vest. Această viziune, explicabilă pentru acele vremuri, trebuie 
supusă discuției în lumina noilor date furnizate de metodele moderne de cercetare. 

Urmând interpretarea tradițională, am început o analiză a fortificațiilor de la 
Piatra Roșie. Într-un studiu publicat în anul 2019 am analizat în detaliu fortificația de 
pe platou, pornind de la datele furnizate de prima ridicare topografică realizată în acest 
sit, cu câțiva ani înainte6. Rezultatele au fost surprinzătoare și au evidențiat că zidurile 
de pe laturile de est și de vest ale platoului au avut o funcție primară de susținere a tere-
nului și doar în mod secundar au devenit parte a unei fortificații (aparent) rectangulare. 
Am intenționat continuarea acestei cercetări cu analiza fortificației, care închide ver-
santul estic al dealului, iar acesta ar fi trebuit să fie subiectul studiului de față. Între 
timp însă am avut șansa de a beneficia de un set de date LiDAR7, iar analiza acestor 
date a impus o nouă perspectivă cu privire la topografia cetății și la relația dintre terase 
și fortificații. Prin urmare, discuția cu privire la incinta estică a căpătat amploare și com-
plexitate, prin mutarea accentului de pe fortificații pe ansamblul terasat. Aceste date 
au fost coroborate cu informațiile arheologice publicate în monografia sitului și în pub-
licații ulterioare. Toate detaliile topografice discutate au fost verificate în teren, în 
măsura în care acestea au rămas vizibile la suprafață.  

2. Fortificația estică  
Existența unei a doua fortificații la Piatra Roșie, situată pe coasta estică a dea-

lului, a fost observată încă în sec. al XIX-lea8. În 1949, C-tin Daicoviciu a identificat 
întreg traseul fortificației, un val de piatră, pământ și lemn, care închidea zona terasată 
de pe versantul estic al dealului, alipită incintei de pe platou. El a crezut că vede în cele 
două fortificații două etape diferite: cea de pe platou, construită cu blocuri din calcar 
adus de la Măgura Călanului, ar fi mai veche și ar data din vremea regelui Burebista, 
iar cea de pe versantul estic, ridicată în grabă doar cu piatră locală, pământ și lemn, ar 
reprezenta o adăugire mai târzie, din vremea lui Decebal. Aceasta din urmă ar fi poste-
rioară celei de pe platou pentru că încorporează două turnuri anterior izolate (turnurile 
A și B) și pentru că în structura valului au fost prinse fragmente ceramice și de râșnițe, 
precum și blocuri de calcar din construcții aparținând unei faze mai vechi9.  

                                                                                                                                         
ții, ci și toate terasele, lăsând impresia că incinta estică este o incintă goală, cu o singură clă-
dire. 
5 Daicoviciu, 1954, p. 60 și 127. 
6 Pețan, 2019. 
7 Datele au fost colectate în anul 2018, la o rezoluție de 8 puncte/m2. Suprafața analizată are 
6 km2. Sunt recunoscătoare firmei Primul Meridian, care cu generozitate mi-a pus la dispoziție 
acest set de date. 
8 În 1803 au fost consemnate primele informații despre latura estică (un segment de zid cu mor-
tar), vezi mai jos.  
9 Daicoviciu, 1954, p. 63. 
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Fortificația era alcătuită dintr-un val de piatră și pământ cu palisadă, care avea 
o latură estică mărginită de cele două turnuri-locuință, latura sudică lega turnul A de 
turnul 4 de pe platou, latura nordică unea turnul B cu capătul nord-estic al platoului, 
iar latura vestică coincidea cu latura estică a incintei de pe platou și se continua spre 
nord cu un val, între turnul nr. 2 și colțul nord-estic al platoului. Rezulta o incintă apro-
ximativ dreptunghiulară, cu laturile de 140 × 125 m și o suprafață de 17500 m2 10 (Fig. 
1, 2). 

 
Fig. 1. Planul lui C-tin Daicoviciu și localizarea secțiunilor S1‒S3. 

                                                      
10 C-tin Daicoviciu afirmă că incinta avea doar 3500 m2, ceea ce este în mod evident o gre-
șeală (Daicoviciu, 1954, p. 60). 
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Fig. 2. Planul celor două incinte, suprapunere pe imagine aeriană. 

Valul nu este vizibil pe toată lungimea sa și are structură diferită de la un seg-
ment la altul. În 1949 au fost secționate toate laturile în mai multe puncte și au fost pub-
licate trei profile de pe laturile de sud, est și vest. Pentru o mai ușoară citare a acestora, 
le-am numit S1 (secțiunea de pe latura vestică), S2 (secțiunea de pe latura sudică) și 
S3 (secțiunea de pe latura estică). La acestea am adăugat opt profile altimetrice trasate 
pe modelul digital al elevației (DEM) realizat în baza datelor LiDAR (Fig. 3). 
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a.  

b.  

c.  

d.  

Fig. 3. Fortificația estică.  
a‒h. Profile altimetrice realizate în baza datelor LiDAR. 
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 e. 

f. 

 g. 

 h. 
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2.1. Latura vestică 
Conform datelor publicate, latura estică a fortificației de pe platou ar fi servit 

drept latură vestică a fortificației de pe versant între turnurile 4 și 2. Cum sectorul nor-
dic al platoului nu fusese fortificat, rămânea deschis un segment de 40 de metri între 
turnul 2 și colțul nord-estic al platoului. Aici, C-tin Daicoviciu spune că a văzut pe teren 
un val, pe care l-a secționat (secțiunea S1 -Fig. 4), constatând că era alcătuit din piatră 
și pământ, dar fără palisadă. Totuși, astăzi valul nu se poate vedea la suprafață, platoul 
este perfect plat (Fig. 3a; 5).  

 
Fig. 4. Secțiunea S1, profil sudic11. 

De altfel, profilul publicat în 1949 ridică unele probleme de interpretare. Stânca 
platoului, surprinsă între metrul 6,5 și 15, apare ca îndreptată artificial. Aceasta a fost 
lărgită prin adăugarea unei îngrămădiri de pietre între metrul 2 și 6, a cărei înălțime 

 
Fig. 5. Colțul de NE al platoului și secțiunea S1.  

În prim plan, terasa II și clădirea cu absidă. 
                                                      
11 Daicoviciu, 1954, p. 62, fig. 24. 
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se ridică exact până la înălțimea stâncii: acesta este "valul de piatră". Spațiul dintre 
"val" și stâncă a fost umplut cu un pământ roșiatic. Peste acest nivel se află un strat 
galben de pământ, cu grosimea de 1 m, foarte bine păstrat între metrul 4 și 15, dar alu-
necat în sectorul dinspre vale, între metrul 0 și 4.  

Toate datele indică o lucrare de lărgire a platoului prin intermediul acestei aglo-
merări de pietre, care avea și rol de consolidare a taluzului, practică frecvent întâlnită 
în lucrările de terasare ale dacilor. S-au adăugat astfel aproape 6 metri la lățimea plato-
ului, iar marginea estică a fost stabilizată, ea fiind și astăzi foarte bine conturată. "Valul" 
de piatră nu este alunecat spre vale, ci are pereții verticali, bine conservați, probabil 
datorită stratului gros de pământ cu care a fost acoperit. Este evident că acesta nu a 
putut fi mai înalt și a fost amenajat de la început doar până la nivelul stâncii. Arhitectul 
Dinu ANTONESCU este cel dintâi care a observat că această aglomerare de pietre 
este în realitate un zid de terasă, ridicat cu scopul fixării și sprijinirii pământului nece-
sar lucrărilor de extindere a platoului. El crede că această amenajare s-a făcut într-o 
etapă mai timpurie, fără legătură cu fortificația estică și fără rol de delimitare a incin-
tei. Acest zid îl continuă pe cel din piatră ecarisată dintre turnurile 4 și 2, dar este mai 
scund și din piatră locală. Antonescu mai susține că, dacă zidul se va fi continuat pe 
înălțime, deasupra nivelului de călcare al platoului, în mod cert nu se completa cu ele-
mente defensive12. 

Mai trebuie adăugat că existența unui val de apărare pe acest segment ar fi com-
plicat mult circulația: nu s-ar mai fi putut ajunge în sectorul Ib al platoului decât prin 
intermediul incintei Ia și doar dacă ar fi existat o poartă în zidul nordic al acesteia. Auto-
rul sesizează această problemă și postulează existența unor trepte la joncțiunea aces-
tui zid cu turnul nr. 213.  

Ipoteza lui D. Antonescu este bine argumentată, însă trebuie adăugat că un ast-
fel de zid de susținere avea implicit și un rol defensiv, prin înălțimea sa, care împiedica 
escalada, diferența de nivel dintre terasele I și II fiind de cca 4 m. 

2.2. Latura nordică 
C-tin Daicoviciu susține că valul descris mai sus făcea un cot în colțul nord-

estic al platoului și cobora spre est, formând latura nordică a acestei incinte. În teren 
acest val nu este vizibil astăzi nici în locul în care ar fi trebuit să cotească, nici mai 
departe. De fapt, de la platou și până la terasa IV nu există nici o urmă de val. De la 
terasa IV până la turnul B se vede la suprafață un val din piatră locală, pe o lungime 
de 43 m. Pe această porțiune l-a sesizat și arheologul clujean. Valul a fost secționat 
în două locuri și, deși nu s-au publicat detalii, se face mențiunea că pe această latură 
fortificația are o structură identică cu cea de pe latura sudică14.  

Profilele altimetrice realizate pe baza DEM LiDAR confirmă prezența valului 
pe segmentul inferior și absența sa în jumătatea superioară (Fig. 3b‒c). Lipsa valului 
pe porțiunea dinspre platou se poate datora fie unei alunecări a terenului în zona din-

                                                      
12 Antonescu, 1984, p. 140. 
13 Antonescu, 1984, p. 137, fig. 75. 
14 Daicoviciu, 1954, p. 61. 
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tre platou și terasa IV, fie altor rațiuni, care ne scapă. O alunecare de teren este suge-
rată de conturul neregulat al laturii nordice a platoului și al terasei II. 

2.3. Latura sudică 
Pe latura sudică valul urmărește marginea versantului natural și este vizibil 

aproape pe toată lungimea sa. A fost secționat la 80 m spre est de turnul nr. 4, iar pro-
filul vestic al secțiunii (S2) surprinde detalii interesante (Fig. 6 și 7). 

Conform primelor informații publicate, fortificația consta dintr-un zid sec de 
piatră locală, gros de 1,80‒2 m, prins între două paramente clădite cu piatră locală tăiată 
mai regulat și uneori cu blocuri de calcar de carieră. Pe creastă ar fi existat o palisadă  

 
Fig. 6. Secțiunea S2, profil vestic15. 

 
Fig. 7. Peretele vestic al secțiunii S2 (foto 2021). 

                                                      
15 Daicoviciu, 1954, pl. III/b. 
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a.                                                                b. 

Fig. 8. Reconstituiri ale zidului de piatră cu palisadă: a. inițial16; b. ulterior17. 

simplă sau dublă, din trunchiuri groase de copaci18. Ideea unei palisade masive ampla-
sate peste valul de piatră a fost criticată pe bună dreptate19. De altfel, câțiva ani mai 
târziu, C-tin Daicoviciu a propus o altă reconstituire, în care paramentul exterior dispă-
rea, iar palisada dublă era mutată de pe creastă în fața zidului; spațiul dintre pari era 
umplut tot cu pietre, iar zidul ajungea în acest fel la grosimea totală de 4 m20 (Fig. 8). 
Nevoia introducerii unei palisade în discuție venea de la sesizarea unor urme de căr- 
bune în secțiune, la 2 m adâncime de la suprafață, care sugerau existența a doi pari din 
lemn, incendiați. Nu au fost identificate și alte urme de arsură. 

Paramentul interior pare conservat pe cel puțin trei asize, însă blocul din asiza 
superioară prezintă o babă orientată longitudinal în raport cu paramentul, adică într-o 
poziție nefuncțională. Acest detaliu indică o refolosire a acelui bloc. Autorul monogra-
fiei spune, de altfel, că în structura acestui zid s-au găsit blocuri de calcar refolosite de 
la cetate21. 

D. Antonescu nu este convins de existența palisadei22. Îndoielile sale sunt jus-
tificate, mai ales că pe nici una dintre celelalte laturi nu au mai fost găsite indicii ale 
existenței acesteia. El insistă asupra necesității paramentelor de piatră pe ambele fețe 
și arată că, din pricina pantei foarte repezi, pentru ca zidul să nu se scurgă la vale, sin-
gura execuție posibilă era în trepte; în zona teraselor zidul își păstra orizontalitatea, iar 
între ele, diferențele de nivel erau rezolvate fie printr-un contrafort, fie prin trepte scur-
te (Fig. 9). Căderile de nivel nu puteau fi executate decât din blocuri de piatră cioplită23. 

Valul nu are aceeași structură pe toată lungimea sa. În dreptul terasei XII acesta 
este mult aplatizat, iar piatra nu mai este prezentă la suprafață decât sporadic. O secți-
une trasată prin val în 1949 înainte de turnul A, rămasă inedită, indică raritatea pietrei 

                                                      
16 Daicoviciu, 1954, p. 44, fig. 9. 
17 Daicoviciu, Daicoviciu, 1960, p. 26, fig. 3. 
18 Daicoviciu et alii, 1950, p. 146. 
19 Stefan, 2005, p. 227. 
20 Daicoviciu, 1954, p. 61 (unde totuși reconstituirea grafică indică doar o palisadă simplă, fără 
zid de piatră, v. p. 44, fig. 9). Cu toate acestea, varianta palisadei pe soclu de piatră este prelu-
ată în mai multe lucrări ulterioare (Daicoviciu, Daicoviciu, 1960, p. 26, fig. 3; Daicoviciu, 1965, 
fig. 21; Daicoviciu, 1972, p. 135, fig. V). 
21 Daicoviciu, 1954, p. 63. 
22 Antonescu, 1984, p. 142-143. 
23 Antonescu, 1984, p. 139-140, 148, fig. 81. 
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Fig. 9. Latura sudică, reconstituire de D. Antonescu24. 

și în secțiune. Profilele DEM confirmă diferențele dintre sectorul vestic și cel estic (Fig. 
3d‒f). 

Capătul vestic al acestei laturi nu se conectează la fortificația de pe platou. 
Valul se oprește în dreptul turnului 4, la o distanță de 3 m spre sud de acesta, fără să 
se lege de el. Un aspect neremarcat până cum este acela că la interior, pe toată lungi-
mea sa, valul era dublat de un drum lat de cca 3 m, care venea de la intrarea în incinta 
estică și urca prin marginea teraselor XII‒X până în apropierea turnului. Drumul deser-
vea terasele din acest sector, posibil și platoul. Dat fiind că zona din dreptul turnului 
a fost puternic răvășită de săpături, nu se pot face alte observații. 

2.4. Latura estică 
Latura estică era cea mai expusă și pe traseul său se află și intrarea în incintă. 

La sud de intrare, pe o distanță de 15 m, a existat un zid din piatră, gros de 1,80 m, cu 
paramente din blocuri de calcar de carieră și emplecton din piatră locală legată cu mor-
tar (Fig. 10). Blocurile din paramente nu erau legate cu mortar. C-tin Daicoviciu afir-
mă că și la nord de intrare fortificația avea același aspect ca la sud. Totuși, acest seg-
ment nu a fost dezvelit, ci doar presupus. Pe o lungime de 6-7 m de la intrare spre nord, 
terenul prezintă o ridicătură de pământ ce se aplatizează progresiv. În continuare solul 
este plat, alcătuind o terasă alungită, până aproape de turnul B (terasa XIII). Aproape 
de intrare, sunt vizibile câteva blocuri de calcar de mari dimensiuni, care pot proveni 
de la zid sau de la cadrul porții (Fig. 11). Despre poartă nu avem nici un fel de infor-
mații: știm doar că spre interior au fost găsite câteva lespezi din scara de piatră, care 
se pare că începea aici și urca până pe platou. 

Zidul cu mortar a fost observat pentru prima dată în anul 1803, de către procu-
ratorul fiscal TÖRÖK Pál, care spune că mortarul era atât de solid, încât pietrele puteau 

                                                      
24 Antonescu, 1984, p. 146, fig. 81. 
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Fig. 10. Zidul cu mortar. 

 
Fig. 11. Intrarea în incinta estică (vedere din interior). 

fi desprinse unele de altele doar cu mare greutate: “Apparet in hoc fortalitio, ubi ascen-
dens via ingreditur, pars muri libera ex ordinariis lapidibus caemento coagulata, sed 
adhuc adeo solida, ut caementum adhibita maxima etiam vi lapidum ab invicem evul-
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sionem vix patiatur”25. Prima interpretare a lui C-tin Daicoviciu a fost aceea că este 
vorba de un fenomen natural, care a produs acest liant26, însă analizele de laborator au 
arătat că este vorba de un mortar alcătuit din nisip de pârâu amestecat în proporție de 
10‒15% cu var27. 

De la capătul zidului cu mortar și până la turnul A, a existat un val de pământ 
și piatră. Deși aplatizat, acesta este încă vizibil (Fig. 12). Structura sa este surprinsă 
în profilul unei secțiuni din apropierea turnului A (Secțiunea S3, Fig.13). Stânca, neîn-
dreptată, apare între 5,50 m și 11,50 m. Direct pe stâncă se află un strat de pământ brun 
închis, ce conține fragmente ceramice, straturi de cărbune și pământ roșu foarte ars,  

 
Fig. 12. Latura estică a fortificației în apropierea turnului A și secțiunea S3 

 
Fig. 13. Secțiunea S3, profil sudic28. 

                                                      
25 Jakó, 1971, p. 441. 
26 Daicoviciu et alii, 1950, p. 146. 
27 Daicoviciu, 1954, p. 62-63. 
28 Daicoviciu, 1954, p. 62, fig. 24. 
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asemănător chirpiciului. Între metrul 4 și 2 există o aglomerare de pietre, identificată 
drept val de către autorul monografiei. De la metrul 2 spre vale, terenul cade. Peste aglo-
merarea de pietre este un strat de pământ roșu cu urme de ardere. În sfârșit, ultimul strat 
este de pământ galben și are grosimea de 1‒1,50 m spre interior și 0,50 m spre pantă. 
Urmele de cărbune și pământ ars din spatele valului ar proveni de la unele colibe adia-
cente zidului, conform autorului cercetării. Acesta conchide că acolo a existat un val 
din piatră, și că, deși urmele palisadei și ale paramentului interior nu au fost găsite, nu 
înseamnă că acestea nu au existat. 

3. Observații cu privire la cronologia fortificației estice 
Fortificația estică a fost atribuită de către Constantin DAICOVICIU epocii lui 

Decebal, însă fără argumente convingătoare. Despre o cronologie absolută a acesteia 
nu se poate vorbi, în absența unor artefacte asociate, cu putere de datare. Nu este cunos-
cută nici relația stratigrafică dintre fortificație și interiorul incintei. Niculae CONOVICI 
și Monica MĂRGINEANU-CÂRSTOIU au observat că sunt probabile mai multe faze 
și că valul nu poate fi datat doar la sfârșitul sec. I dHr29. Ideea este reluată de către Karl 
STROBEL, care a analizat profilul secțiunii S3 și a remarcat existența unei succesi- 
uni de faze30. 

Existența a cel puțin două faze este evidentă. Într-o primă fază a existat un val 
de piatră și pământ. Argumentele în favoarea palisadei de lemn sunt deocamdată sla-
be, însă cercetările viitoare vor lămuri dacă aceasta a existat sau nu. Sunt vizibile urme-
le unui incendiu, urmat de o reamenajare, poate o refacere a fortificației, însă doar cu 
pământ de această dată. 

Datele publicate de C-tin Daicoviciu relevă o structură neomogenă a valului, 
aspect remarcat și de Alexandre Simon STEFAN31. Toate acestea au fost atribuite de 
arheologul clujean unei singure faze de construcție. Totuși, această diversitate struc-
turală pledează în favoarea existenței mai multor faze, ipoteză argumentată și prin deta-
liile stratigrafice analizate mai sus. Este de la sine înțeles că fazele acestei fortificații 
nu pot fi lămurite decât în urma unor noi cercetări arheologice. 

Paramentul din blocuri refolosite ridică probleme interesante: de la ce construc-
ții (distruse/dezafectate) s-a recuperat o cantitate atât de mare de piatră?32 Latura sudică 
avea 125 m lungime, iar înălțimea minimă a fortificației trebuie să fi fost de 3 m. Latu-
ra nordică avea o structură identică. Rezultă o cantitate enormă de blocuri refolosite 
pentru stabilizarea acestor valuri de piatră (la un simplu calcul, în jur de 3500 de blo-
curi), care nu putea proveni decât de la zidurile platoului. Prin urmare, dacă se va con-
firma că aceste paramente au existat pe toată lungimea fortificației, este probabil să 

                                                      
29 Conovici, Cârstoiu, 1985, p. 212. 
30 Strobel, 1998, p. 208 
31 Stefan, 2005, p. 226. 
32 Deși paramentul a fost sesizat pe o înălțime de trei asize pe latura sudică, iar secțiunile de pe 
latura nordică au indicat aceeași tehnică de construcție, C. Daicoviciu afirmă în altă parte că 
nu s-au găsit decât puține blocuri în acest zid, ceea ce demonstrează că cetatea era încă în picio-
are (Daicoviciu, 1954, p. 125). Astfel de contradicții sunt frecvente în monografie și nu pot fi 
lămurite decât prin noi cercetări. 
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reprezinte o intervenție posterioară distrugerii zidurilor de pe platou.  
Porțiunile în care valul lipsește complet fie au fost afectate masiv de distru-

gere, fie s-au prăbușit în urma alunecării terenului. Din nou, doar reluarea cercetărilor 
în teren va aduce lămuriri. 

Zidul cu mortar a constituit o surpriză pentru arheologi și a suscitat discuții 
interesante. Pentru C-tin Daicoviciu, acesta era de epocă dacică și atesta utilizarea mor-
tarului de către daci, chiar dacă la o scară mai restrânsă. Câteva decenii mai târziu, 
medievistul Radu POPA susținea că acest zid este medieval. Deși nu a reușit să-l vadă 
în teren, el a conchis că este vorba de o refolosire a ruinelor fostei cetăți dacice în vre-
mea unui cneaz Cândea din zona Luncanilor, care ar fi amenajat la Piatra Roșie o for-
tificație cu funcțiunea de cetate de refugiu, în prima jumătate a secolului al XIV-lea. 
Argumentul său principal îl constituie existența unor fragmente ceramice medievale, 
publicate chiar în monografie, dintre care unele databile în sec. XI (unul chiar în inter-
valul sec. IX‒XI) și câteva, identificate de R. Popa între cele considerate dacice de că-
tre C-tin Daicoviciu, databile cel mai târziu la începutul sec. al XIV-lea. La acestea 
s-ar adăuga și unele piese de fier, a căror apartenență la epoca dacică nu ar fi asigurată 
de trăsături tipologice specifice33.  

Tehnica de construcție a curtinelor cu apareiaj în opus quadratum și emplecton 
legat cu mortar era cunoscută în perioada timpurie a Evului Mediu, dar era folosită rar, 
din pricina costurilor pe care le implica fasonarea blocurilor34. La Piatra Roșie se găseau 
blocuri din belșug în ruinele fostei cetăți dacice, însă piesele folosite la acest zid suge-
rează o utilizare primară a acestora: nu au "babe" pentru bârnele de legătură tipice zidă-
riei dacice și au dimensiuni mai mici decât cele din fortificația de pe platou. Aceste 
detalii arată că nu au fost refolosite de la alte construcții, ci au fost tăiate anume pen-
tru acest zid și deci cetatea era încă în picioare în acel moment. Extragerea și transpor-
tarea de noi blocuri din carieră de la mare distanță presupune un efort mare, care nu 
poate fi atribuit unui grup restrâns de oameni, cu resurse și scopuri modeste35. 

Pe de altă parte, acest tip de zidărie era cunoscut de romani și putea fi cunoscut 
și de daci, mai cu seamă după tratatul de pace cu Domițian, care a facilitat pătrunde-
rea meșterilor și tehnicilor romane în teritoriile locuite de aceștia. În plus, cercetările 
recente au demonstrat că mortarul a fost utilizat și în alte situri dacice, uneori chiar la 
ziduri de tip murus dacicus, chiar dacă la scară restrânsă36. 

Prezența unui grup de oameni între ruinele de la Piatra Roșie în perioada timpu-
rie a Evului Mediu este probată de fragmentele ceramice amintite mai sus, însă aceas-
ta nu garantează și o refacere și refolosire a fortificațiilor (dar nici nu o exclude). Este 
nevoie de cercetări mai amănunțite pentru a lămuri acest aspect. 

                                                      
33 Popa, 1977, p. 280. 
34 Rusu, 2005, p. 150. 
35 Deși C-tin Daicoviciu arată că blocurile de la zidul cu mortar diferă de cele din cetate (sunt 
mai mici și nu au "babe"), la pagina următoare susține că la acest zid s-au refolosit blocuri din 
cetate (Daicoviciu, 1954, p. 62-63). Din observațiile noastre în teren, elementele vizibile astăzi 
la suprafață diferă de cele de pe platou (sunt fără "babe"). 
36 La turnul-locuință din cetatea de la Ardeu (Pușcaș et alii, 2019). 
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Aspectul îngrijit al acestui zid nu susține nici ideea unei fortificații ridicate în 
grabă în ajunul confruntărilor cu romanii. Flancarea porții cu un astfel de zid se poate 
justifica atât prin nevoia unei apărări sporite în zona cea mai vulnerabilă, cât și prin 
efectul de monumentalitate adăugat porții. 

Distrugerea fortificației a fost pusă pe seama cuceririi cetății, în anul 106 dHr. 
Dacă datarea este corectă, refacerile ulterioare aparțin unei faze post-cucerire și rămâ-
ne de determinat, prin cercetări viitoare, când poate fi plasată aceasta în timp. Nu poate 
fi vorba doar de o demontare a fortificației, în condițiile tratatului din 102, deoarece 
există urme clare ale unui incendieri. O distrugere înainte de anul 106 nu trebuie ex-
clusă cu totul: la urma urmei, istoria acestei cetăți ne este aproape complet necunoscută. 

4. Ansamblul terasat 
Versantul estic este segmentat de calea de acces în două mari sectoare: cel 

nordic și cel sudic. Ambele sunt terasate, dar până în prezent nu au fost inventariate 
și puse pe un plan toate terasele.  

Cel dintâi care a observat terasele de la Piatra Roșie a fost același TÖRÖK Pál, 
în anul 1803. El scria, în raportul său: “Apparet ulterius ab ortu et semptemtriones, 
quinquies repetita, industria pensiliter facta planities, quarum infima in longitudine 
viginti, in latitudine saltem decem, suprema autem pariter in longitudine circiter 60, 
in latitudine autem plus minus 30 orgias habere iudicatur, extremitatibus his inter-
cepta qualibet media planitie suis vicinitatibus commensurata proportione efformata 
et in altum per 5, 6, aut 7 orgias elevata existente”37. Așadar, Török identificase cinci 
terase, dintre care cea mai de jos avea 20×10 stânjeni, iar cea mai de sus, adică plato-
ul, 60×30 stânjeni. Terasele mediane, situate între aceste extremități, erau amenajate 
proporțional cu cele învecinate și dispuse în trepte cu înălțimea de 5, 6 sau 7 stânjeni. 
E vorba de marile terase din sectorul sudic. Oricât ar părea de ciudat, acestea rămân 
până astăzi singurele descrieri și măsurători ale acestor terase (cu excepția platoului). 

Așa cum s-a văzut mai sus, imaginea conturată de C-tin Daicoviciu în urma 
cercetărilor este aceea a unei cetăți alcătuită din două fortificații perimetrale, una pe 
platou și una pe versantul estic. Platoul a fost tratat distinct, iar terasele în mare măsură 
ignorate. El a notat pe planul său doar trei terase în interiorul incintei estice (I‒III) și 
două în afara sa (de fapt terasa IV este tot în interior), admițând că numărul teraselor 
este totuși mai mare. Terasa I este notată aproape de intrarea în incinta de pe platou, 
la sud de scara de piatră, dar din text reiese că aceasta s-ar întinde și spre nord, până 
în marginea incintei. Terasele II și III sunt la nord de dolină, iar terasa IV în preajma 
turnului A. Terasa V este la poalele dealului, unde a fost identificat turnul C. Sunt omise 
astfel marile terase din sectorul sudic. D. Antonescu le amplasează pe acestea pe plan, 
trecându-le cu vederea pe cele din sectorul nordic. 

Cu toate acestea, multe dintre terase, inclusiv unele care nu au primit un număr 
și nu au fost puse pe plan, au fost sondate în 1949: urmele săpăturilor se văd și acum 
pe teren. Rezultatele au fost dezamăgitoare pentru echipa de cercetători: fragmente de 

                                                      
37 Jakó, 1971, p. 441. Informațiile au fost preluate aproape cuvânt cu cuvânt de Michael ACK-
NER, care de atunci este singurul citat pentru aceste descrieri, deși din textul său nu reiese că 
ar fi ajuns la Piatra Roșie (Ackner, 1844, p. 25-26).  
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vase, lipitură arsă și cărbune de la locuințe. Ei au conchis că pe aceste terase se aflau 
doar barăci de lemn și locuințe modeste38. Excepție fac doar clădirea de pe terasa I și 
dolina, în care s-au găsit numeroase piese metalice. Din păcate, aceste rezultate sunt 
consemnate extrem de sumar.  

Conform lui C-tin Daicoviciu, rolul acestor terase ar fi fost acela de a comasa 
un număr mare de luptători. Totuși, dacă se admite că fortificația a fost construită doar 
în preajma războaielor cu romanii, ar trebui lămurit raportul cronologic dintre terase 
și fortificație: existau terasele dinainte, iar fortificația a fost adăugată mai târziu, pen-
tru a le proteja? Ori terasele au fost amenajate odată cu fortificația, pentru a spori supra-
fața care să adăpostească luptători? Puținele artefacte publicate care provin de pe aceste 
terase se datează atât în sec. I îHr (dar se poate argumenta că au ajuns acolo mai târ-
ziu, cum este cazul dolinei, considerată un loc de depozitare a pieselor scoase din uz), 
cât și în cel următor.  

4.1. O nouă abordare 
Analiza datelor furnizate de măsurătorile topografice și de scanarea LiDAR ne 

dezvăluie o remarcabilă unitate de concepție în amenajarea acestei porțiuni de deal, care 
scoate în evidență terasele și lasă în plan secund fortificațiile. Devine astfel evident că 
platoul și terasele estice aparțin unui singur ansamblu cu suprafața de cca 26.000 m2, 
conceput unitar și care se înscrie într-un perimetru regulat, aproape rectangular (Fig. 14). 

Terasele estice au fost amenajate în etaje descendente pe direcția V‒E, alini-
ate cu axul platoului și dispuse de o parte și de alta a drumului. Numărul teraselor nu 
poate fi stabilit cu precizie și depinde de definiția pe care o dăm terasei. Dacii erau ex-
perți în lucrări de terasare, însă nu toate amenajările de acest fel erau destinate locuirii. 
Spațiile largi puteau susține reședințe aristocratice, turnuri, temple, clădiri publice sau 
locuințe mai modeste, depozite și ateliere, dar puteau constitui și simple spații publice 
pentru diferite activități. Existau însă și multe terase mici, adesea grupate cu unele mai 
întinse și care puteau avea diverse funcționalități auxiliare. Au existat de asemenea 
numeroase terasări înguste cu rol de trepte care facilitau deplasarea pe versanți. Nu 
toate terasele s-au conservat satisfăcător până astăzi. Cele mari sunt desigur bine păs-
trate, însă cele mai mici, dacă au suferit eroziuni și alunecări, sunt greu de identificat 
cu precizie. 

O inventariere și numerotare a teraselor de la Piatra Roșie trebuie să includă 
platoul (acropola), care este parte integrantă a acestui ansamblu, așa cum de altfel au 
observat unii dintre cei care au vizitat cetatea înainte de 194939. Cele două sectoare ale 
platoului le-am numerotat cu Ia (zona fortificată) și Ib (sectorul nordic, nefortificat). 
Cu siguranță terasa I avea un rol privilegiat40, însă acest rol nu poate fi înțeles decât în 
relație cu întreg ansamblul. 

                                                      
38 Daicoviciu, 1954, p. 66. 
39 Ansamblul terasat din zona centrală a Sarmizegetusei Regia include de asemenea acropola, 
numită terasa I.  
40 Clădirea principală a fost considerată fie “adăpost al plăieșilor” (Daicoviciu 1954, p. 54), al 
unei părți a garnizoanei cetății (Glodariu, 1983, p. 20), fie palat (Antonescu, 1984, p. 138), fie 
sanctuar (Strobel, 2019, p. 203). 
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De la platou spre est am identificat și numerotat încă 12 terase mari, unele din-
tre ele având atașate mici terase secundare, pe care le-am notat cu cifra terasei princi-
pale urmată de litera a. Suprafața totală acoperită de aceste terase este de cca 16395 m2 

(măsurătorile sunt aproximative) din totalul de 26000 m2 al acestui ansamblu, adică 

 a. 

 b. 

Fig. 14. Dealul Piatra Roșie, modelul digital al elevației (DEM) realizat  
în baza datelor LiDAR: a. vedere verticală; b. dinspre SE; c. dinspre NV. 
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c.  

63%, la care se adaugă drumurile, scările și treptele (Tab. 1).  

 Unități terasate Suprafața (m2) 
1 Terasa I (Ia+Ib) 7200 (4595+2605) 
2 Terasa II 1346 
3 Terasa III 728 
4 Terasa IV 540 
5 Terasa V+Va 390 
6 Terasa VI 755 
7 Terasa VII 246 
8 Terasa VIII 252 
9 Terasa IX+IXa 763 

10 Terasa X 1081 
11 Terasa XI 1370 
12 Terasa XII+XIIa 1364 
13 Terasa XIII 360 

Total 16395 

Tab. 1. Suprafețele unităților terasate. 

4.2. Terasa I (platoul) 
Terasa I reprezintă probabil cea mai spectaculoasă operă dacică de terasare 

cunoscută până în prezent. Ea este rezultatul îndreptării perfecte a vârfului dealului, 
în urma unor operațiuni foarte laborioase. O asemenea lucrare nu putea fi făcută decât 
din ordinul și cu resursele unui personaj foarte puternic și bogat. Profilul antropizat al 
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 a. 

 b. 

 c. 

Fig. 15. Dealul Piatra Roșie: a. Foto dinspre V;  
b. profil DEM LiDAR N‒S; c. profil DEM LiDAR V‒E. 

dealului a devenit un reper vizual, care s-a păstrat peste secole (Fig. 15). 
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Fig. 16. Ansamblul terasat, evidențiat pe DEM LiDAR. 

Platoul rezultat avea probabil un contur mai regulat în sectorul sudic și unul mai 
neuniform în cel nordic, unde există și o prelungire îngustă, care coboară spre nord-
vest, continuându-se cu o muchie care duce la terasele de pe versantul nordic și la tur-
nul D. În momentul de față, lungimea maximă a platoului este de 158 m, iar lățimea 
maximă 46 m. Suprafața actuală este de cca 7200 m2, însă în trecut aceasta cu siguran-
ță a fost mai mare. Alunecările de teren sunt vizibile pe toate cele trei laturi abrupte, 
mai cu seamă pe latura vestică și în colțul sud-vestic. Unele alunecări s-au putut produce 
chiar în vremea dacilor, așa cum sugerează unele particularități ale zidurilor41. 

Pentru C-tin Daicoviciu a fost o surpriză să constate că fortificația nu încon-
jura tot platoul, ci doar două treimi ale acestuia. Trecând peste această incongruență, 
el a atribuit fortificația fazei de început a cetății, adică domniei lui Burebista. Este însă 
probabil ca cel puțin zidul nordic, care taie platoul în două, să fi fost construit la o dată 
ulterioară amenajării platoului; secționarea acestuia în anul 2004 a dus la identificarea 
în emplecton a unor fragmente ceramice și oase arse42, fapt care sugerează o locuire 
anterioară construirii acestei fortificații43. 

Terasele se grupează de o parte și de alta a scării de piatră și sunt dispuse în 
trepte care coboară de la vest la est. Panta dealului a fost segmentată în etaje pe un ax 
de cca 125 m E‒V și 140 m N‒S, cu o diferență de nivel de 33 m între intrările în cele 
două incinte și o înclinație medie a pantei de 16° (Fig. 16). 

                                                      
41 Pentru aceste detalii vezi Pețan, 2019, p. 334-335. 
42 Glodariu et alii, 2005. 
43 Karl STROBEL atribuia această fortificație epocii lui Decebal, argumentând prin stratul de 
cultură foarte subțire de pe platou (Strobel, 1998, p. 210-212).  
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4.3. Grupul nordic 
Grupul nordic include terasele II‒VIII (Fig. 17). Pe terasa nr. II se află o clă-

dire cu două încăperi – una rectangulară și una absidată –, la care duce o alee pavată 
ce se desprinde din scara de piatră. Este o terasă deosebit de importantă, atât ca pozi-
ție, cât și prin amenajările de pe ea. Clădirea cu absidă are un inventar excepțional 
(discuri de fier ornamentate cu motive zoomorfe și vegetale) și este considerată de unii 
cercetători clădire de cult44.  

 a. 

 b. 
Fig. 17. Terasele din grupul nordic.  

Profile altimetrice DEM LiDAR V‒E. 

Terasa III se află la est de terasa II. Aici a fost găsită o piesă ornamentală de 
car dintr-un tip foarte rar, datată larg în sec. I îHr‒I dHr45. De pe terasa IV provine o 
piatră de râșniță, un cosor de fier, 2 bucăți mici de bronz și fragmente de vase. Aceste 
trei terase corespund teraselor I‒III de pe planul lui C-tin Daicoviciu. 

Terasa V se află la o cotă mai joasă față de toate terasele care o mărginesc, fapt 
care îi conferă aspectul unei "gropi": terasa II este mai sus cu 10,50 m, terasa III cu 
6,50 m, față de terasamentul scării de piatră diferența de nivel este de 5 m, iar față de 
terasa VI, 1,30 m (Fig. 18) Este posibil ca, la origine, acolo să fi fost o dolină, care a 
fost amenajată în trepte de daci. Terasa V constituie, de fapt, fundul acestei "gropi" 
și este rectangulară și perfect plană. În partea nordică, ea are o treaptă triunghiulară, 
o altă mică terasă (Va), situată cu cca 1 m mai sus. Laturile de sud și est ale acestei 
mari adâncituri sunt perfect drepte și formează un unghi de 90°. Traiectoria dreaptă  

                                                      
44 Detalii despre această clădire la Pețan, Sîrbu, 2020, p. 148-149. 
45 Rustoiu, Ferencz, 2002, p. 232. 
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a.  

b.  

c.  

Fig. 18. Terasa V (dolina): a. Vedere dinspre terasa VI;  
b. profil DEM LiDAR N‒S; c. profil DEM LiDAR V‒E. 

a laturii vestice este de asemenea vizibilă, chiar dacă alunecarea terenului o ascunde 
parțial. Latura nordică a fost deranjată de săpăturile din 1949, care au afectat și terasa 
Va. Peretele vestic și cel nordic sunt alunecați, din pricina diferenței mari de nivel. 
Accesul pe terasa V se făcea cu siguranță dinspre terasa VI. 
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Localnicii mai în vârstă din zonă își amintesc că pe fundul acestei gropi exis-
ta un “puț” adânc (aven?), cu diametrul de cca 1,50 m. Se pare că acesta se află astăzi 
acoperit cu blocuri de piatră aruncate în dolină în anii '50, după dezvelirea cetății. Tot 
tradiția locală consemnează că acest aven comunica cu peștera (astăzi parțial surpa-
tă), a cărei ieșire se află pe peretele vestic al dealului, sub platoul cetății. 

Terasa V a fost cercetată în 1949 prin două secțiuni. Piesele rezultate din aceas-
tă săpătură sunt deosebite și au dus la interpretări diverse cu privire la rolul acestei 
zone adâncite: o spadă de tip celtic, două zăbale, un cuțit curb, un călcâi de suliță, osia 
unui cărucior miniatural, un candelabru de bronz cu trei brațe (import), vase de bronz 
și de fier fragmentare, sticlă multicoloră etc. S-a afirmat că a acolo a fost o favissa ori 
un loc cu conotații de cult46. Unele piese se datează exclusiv în sec. I îHr, dar cele mai 
 multe au circulat până spre sfârșitul sec. I dHr. 

Terasa VI ocupă un loc aproape central, însă nu avem nici o informație des-
pre sondajele făcute aici. În aceeași situație se află și terasa VII, o terasă îngustă și 
alungită, situată mai jos de terasa VI. 

Terasa VIII este alipită de latura estică a fortificației și face legătura dintre 
poartă și turnul B, folosind și ca drum de legătură între acestea. 

4.4. Grupul sudic 
Grupul sudic include terasele IX‒XIII (Fig. 19). Terasa IX este deosebit de 

importantă, deoarece se află amplasată aproape de intrarea pe platou, lângă scara de 
piatră, și pe ea se văd urmele temeliei de piatră a unei clădiri de mari dimensiuni. Clă-
direa avea baza pătrată, cu latura de cca 8 m. Una dintre laturi a fost secționată în 1949, 
însă rezultatele nu au fost publicate. Blocuri fragmentare de calcar oolitic se pot vedea 
răspândite atât în șanțul rămas deschis, cât și în preajma acestuia. Terasa are o treap-
tă inferioară, care făcea legătura cu scara de piatră. Clădirea, probabil un turn, controla 
accesul spre platou și veghea asupra întregului ansamblu terasat. Terasa IX se află a-
proape la același nivel cu terasa II, însă sunt despărțite de scara de piatră și au funcții 
diferite: din acest motiv le-am considerat unități separate. În același timp, se află la ace-
lași nivel cu pavajul, care aici forma probabil o platformă.  

Terasele X‒XII se remarcă prin întinderea lor (Fig. 20). Diferențele de nivel 
dintre acestea sunt de cca 6 m. Deși au fost sondate în mai multe locuri, rezultatele nu 
au fost publicate. Știm doar că în zona terasei X, sub zidul estic al incintei de pe pla-
tou, s-au găsit resturi de locuințe și o lamă de fierăstrău.  

Terasa XIII (terasa IV la C-tin Daicoviciu) este adosată fortificației, la fel ca 
terasa VIII; a fost cercetată în aceeași campanie și s-au găsit urme de locuințe. Secți-
unea S3, care taie fortificația în apropiere de turnul A, a surprins și resturi de construcții 
incendiate care s-au aflat pe această terasă. 

5. Turnurile A și B 
Cele două turnuri amplasate la colțurile laturii estice ale ansamblului terasat 

erau turnuri-locuință, așa cum o demonstrează inventarul domestic bogat, dar aveau 

                                                      
46 Strobel, 1998, p. 210; Strobel, 2019, p. 2013; Pețan, Sîrbu, 2020, p. 147. Din păcate, în ciuda 
faptului că situl este administrat, dolina a fost braconată în vara anului 2021. 
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și rolul de a supraveghea calea de acces. La o înălțime estimată de 6 m, turnul A avea o 
arie de vizibilitate foarte largă, care acoperea principala cale de acces, dinspre Poiana 
Omului, dar includea și întreg ansamblul terasat, cu tot cu platou. Turnul B acoperea în 
plus o parte a versantului nordic. Ambele au fost cercetate superficial, doar pe traseul 
zidurilor. Turnurile aveau latura de 11,50 m (la exterior), temelii din ziduri de piatră 
groase de 3 m, construite în tehnica murus dacicus, suprastructură din cărămizi uscate 
la soare și acoperiș de țiglă. Tehnica de construcție este similară cu cea a turnurilor de 
la Costești-Cetățuie și Tilișca. Axa care leagă cele două turnuri este paralelă și egală 
ca lungime cu latura estică a terasei I, contribuind la geometria ansamblului și suge-  

a.  

b.  

c.  
Fig. 19. Profile altimetrice DEM LiDAR: a. Terasa IX (N‒S);  

b. Terasele X‒XIII (V‒E); c. Terasele II‒X (N‒S). 
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Fig. 20. Terasele XI și XII, vedere dinspre pavaj. 

rând o planificare atentă. Între turnurile A și B, la interiorul zidului, există o bandă de 
teren plan, probabil folosită ca drum. 

6. Circulația în interiorul ansamblului terasat 
Așa cum s-a văzut mai sus, accesul în incintă se făcea prin poarta situată pe 

mijlocul laturii estice. La această poartă se ajungea pe un drum tăiat în stâncă, păstrat 
până astăzi. În trecut acesta era cu siguranță mai lat decât acum, însă alunecările de 
pământ și pietre de pe versant au dus la îngustarea lui. Foarte probabil, în dreptul por-
ții începea monumentala scară de piatră, care urca până pe platou. Lungimea ei între 
poarta incintei estice și intrarea în turnul 2 era de 127 m, iar lățimea de cca 3 m (Fig. 21). 
Astăzi este conservată pe o lungime de 30 m, pe segmentul superior, însă acum câteva 
decenii se puteau vedea blocuri din scară pe o distanță mai lungă47. Scara era probabil 
acoperită cu o galerie de lemn care a fost incendiată, așa cum sugerează urmele puter-
nice de ardere de pe sol, vizibile și astăzi. 

Modul de amenajare a scării este unul ingenios. Deși la suprafață aceasta are 
aparența unei succesiuni de lespezi care se suprapun parțial, formând trepte scunde, în 
realitate scara este alcătuită din blocuri masive de calcar, înalte de cca 40 cm, înfipte 
în panta dealului, pe cel puțin 4 șiruri. La partea superioară piesele aveau o bandă de 
piatră care ieșea în afară și încăleca blocul din față, dând aspectul unor lespezi parțial 
suprapuse (Fig. 22). Din păcate, starea de conservare a acesteia este pe zi ce trece tot 
mai precară, în special pe latura dinspre dolină. 

Desigur, această scară era una ceremonială și de prestigiu, asemenea celei de 
la Sarmizegetusa Regia, și ducea la clădirea principală de pe terasa I, posibil și la tem-  

                                                      
47 Localnicii în vârstă își amintesc acest lucru, iar amprentele lăsate de aceste blocuri între rădă-
cinile copacilor crescute în unghi drept depun mărturie în acest sens.  
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Fig. 21. Scara de piatră. Fotografie aeriană. 

 
Fig. 22. Scara de piatră. Detaliu. 

plul cu coloane, într-o fază de început. O alee care se desprindea din aceasta înainte de 
turnul de poartă, ducea la clădirea cu absidă de pe terasa II (Fig. 23). 
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Această alee, amenajată cu blocuri de piatră dispuse pe două șiruri, a fost 
refăcută la un moment dat, așa cum o sugerează blocurile cu "babe" luate de la alte 
construcții și folosite la completarea pavajului aleii.  

De la această scară mai multe poteci duc la terasele situate de ambele părți ale 
acesteia. Existau însă și drumuri propriu-zise, folosite probabil pentru aprovizionare. 

Așa cum s-a văzut mai sus, de la poarta incintei estice drumul cotea atât spre 
nord, du-când la turnul B și terasa VIII, cât și spre sud, până la turnul A și terasa XIII, 
de unde urca prin marginea marilor terase XII‒X până la turnul 4. O ramură a acestui 
drum pare să cotească spre nord pe sub zidul estic al platoului. 

Diferențele mari de nivel dintre terase erau rezolvate prin trepte tăiate în stâncă, 
poate și prin trepte de pământ și lemn, care nu au lăsat urme. S-au păstrat bine treptele 
din sectorul nord-estic al incintei, unde nu există terase mari, ci doar astfel de "scări", 
sub forma unor mici terase, care alcătuiau un adevărat drum în trepte și ușurau depla-
sarea între turnul B și partea superioară a dealului (Fig. 24).  

 
Fig. 23. Aleea pavată de pe terasa II, vedere dinspre nord. 

 
Fig. 24. Trepte între terasa VII și turnul B. Profil DEM LiDAR SV‒NE. 
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7. Considerații finale 
Informațiile obținute în urma prelucrării datelor LiDAR ne furnizează o ima-

gine de ansamblu coerentă, surprinzătoare, care ne dezvăluie o remarcabilă unitate de 
concepție și realizare a ceea ce astăzi numim “cetatea dacică Piatra Roșie”. Centrul 
de greutate îl constituie ansamblul terasat, constituit din 13 terase principale, dintre 
care terasa I (platoul) este cea mai întinsă, la care se adaugă o serie de terase mai mici, 
împreună cu drumurile, scările și treptele care conectează elementele între ele. Acest 
ansamblu sugerează mai degrabă o planificare inițială unitară, decât o dezvoltare pro-
gresivă (Fig. 25). 

Planul celor două fortificații, așa cum a fost realizat în 1949, este unul ideali-
zat. Nu au fost dezvelite decât câteva segmente din fortificația de pe platou, iar forti-
ficația estică a fost secționată în câteva locuri. Nu este deloc clar cum se lega fortifi-
cația estică de cea de pe platou. 

Raportul cronologic dintre acest ansamblu terasat și cele două fortificații va 
trebui reanalizat din această nouă perspectivă. A fost fortificat de la început acest cen-
tru rezidențial sau a fost protejat de ziduri doar la o dată ulterioară? A fost fortificat 
în etape (întâi platoul, apoi restul teraselor) sau simultan? Cu siguranță fortificația esti-
că a avut mai multe faze: ea a putut fi ridicată odată cu amenajarea teraselor sau mult 
după aceea, a putut fi refăcută în urma unor distrugeri intenționate sau ruinări naturale. 
Rămânem pe tărâmul supozițiilor până la reluarea cercetărilor arheologice. Nu există 
argumente suficiente nici pentru datarea fortificației de pe platou în cea mai timpurie 
fază a cetății. Întărirea acestei mari terase cu ziduri construite cu piatră de carieră se 
putea face la orice dată pe parcursul celor aproape două secole de funcționare a aces-
tui centru. Încadrarea turnurilor A și B în geometria ansamblului terasat și rolul lor de 
supraveghere a accesului către acest nucleu sugerează o planificare simultană a aces-
tor elemente. 

Rămâne în continuare o enigmă ce construcție se afla pe platou în etapa ini-
țială: clădirea de lemn documentată în 1949 a aparținut ultimei faze. Din păcate, nu 
s-a săpat stratigrafic și nu avem informații despre fazele anterioare. 

Până acum, interesul manifest al arheologilor pentru structurile din piatră a 
lăsat în plan secund interiorul incintelor. Ne rămân astfel numeroase întrebări fără 
răspuns: ce tipuri de clădiri și de activități au existat pe aceste terase? Ce statut aveau 
cei care locuiau acolo? Care era raportul lor cu personajul care locuia pe platou? Cum 
era organizat acest "cartier"? Care era rolul "dolinei"? Cum se datează locuirea de pe 
aceste terase? Care este relația dintre terase și fortificații? 

Ansamblul terasat de la Piatra Roșie are câteva analogii în zona capitalei Rega-
tului Dac: la Sarmizegetusa Regia grupul de terase I‒XII și platoul cu șase terase din 
cartierul vestic, ansamblul terasat fortificat de pe Făerag (Costești-Blidaru), terasele în 
etaje de la Fețele Albe și Fața Cetei (Pădini) etc., însă și acestea din urmă sunt foarte 
puțin cunoscute, iar datările sunt rare și adesea incerte.  

Unul dintre argumentele în favoarea definirii acestui sit drept cetate cu rol ex-
clusiv militar a fost absența aproape totală a așezărilor în împrejurimi48. Realitatea este 
                                                      
48 Glodariu, 1983, p. 103. 
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însă diferită: atât pe versanții dealului Piatra Roșie, cât mai cu seamă pe dealurile din 
jur exisă numeroase terase artificiale, necercetate, dar cu evidente urme antice de locu-
ire. Nici inventarul sitului, bogat și adesea luxos, nu susține ideea caracterului militar. 
Devine astfel tot mai evident că ceea ce s-a desemnat până acum prin termenul “cetate” 
constituie de fapt nucleul unei întinse așezări, un bogat și important centru aristocratic49. 
  

                                                      
49 Ideea a fost deja lansată de Kris LOCKYEAR, care consideră că la Piatra Roșie a existat o 
reședință fortificată a unei elite (Lockyear, 2004, p. 47). Karl STROBEL a scris recent despre 
lipsa caracterului militar-strategic al acestui ansamblu și a avansat ipoteza unui "munte sfânt", a 
unui sanctuar montan (Strobel, 2018, p. 201-202). 
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Fig. 25. Ansamblul terasat fortificat de la Piatra Roșie.  

Plan realizat pe baza datelor LiDAR, curbe de nivel la 2 m. 
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