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Uriașul sit arheologic din Munții Orăștiei este o mărturie a epocii 
de glorie a civilizaţiei dacice. Ruine de turnuri, sanctuare, ziduri de 
apărare, unele dezgolite, altele înierbate se etalează pe o suprafaţă 
întinsă, într-o zonă muntoasă, aparent neprielnică locuirii. Cetăţile 
formează un scut de apărare al capitalei spirituale şi politice a rega-
tului dac, Sarmizegetusa Regia. Privind ruinele de azi este aproape 
imposibil să îţi imaginezi viaţa de odinioară. Locuitorii erau nume-
roşi: conducători militari, nobili, preoţi dar şi mulţi meşteşugari şi 
mână de lucru gata să asigure cele necesare mai marilor capitalei. 
În ciuda cercetărilor aproape anuale din ultimul secol, situl rămâne 
puţin cunoscut, multe zone fiind încă neexplorate. 

02
Dacii: rădăcinile românilor

Prinţul Ştefan

Poate te întrebi cum a răzbit 
amintirea dacilor până în timpurile 
când oamenii au început a răscoli 
pământul după urmele lor. Prin 

cărți! Puținul povestit de istoricii 
antici a fost repovestit de istoricii din 

perioada medievală. Așa se face că 
unchiul meu, Stolnicul Constantin 

Cantacuzino, care în secolul  
al XVII-lea scria Istoria Țării 
Românești, adică a Valahiei, 
repovestea și el toate aceste 

informații, privindu-le și ca un 
urmaș al vechilor daci. El știa că 
Dacia se întindea odinioară peste 

cele 3 țări române și că dacii veniseră 
în aceste locuri de undeva dinspre 

Răsărit, cândva, într-un trecut foarte 
îndepărtat. Știa că Decebal era un 
conducător de temut, știa istoria 

războaielor cu romanii, atât cât i se 
povestise și lui.

Profesorul
Mircea Vulcănescu

Am avut şansa să-l cunosc  
pe Vasile Pârvan, un mare om şi 

profesor, un pasionat arheolog, care 
mi-a deschis mintea și sufletul către
izvoarele dacice ale civilizaţiei vechi

româneşti. De la el am înţeles că 
istoria este de fapt firul care ne leagă 

de strămoşi. Eram elev în ultima 
clasă de liceu, la Bucureşti, când îi 

audiam cursurile de la Universitate. 
De atunci, m-am gândit mult la daci, 

ale căror ecouri le-am regăsit mai 
târziu, în cercetările de teren din sate, 

prin munţi, în preajma stânilor, în 
diferite obiceiuri arhaice şi port, mai 

ales în zone mai izolate. Încerc un 
joc al imaginaţiei: dacă mi-aş desface 
sufletul şi mintea ca pe o ceapă, dând 
la o parte una după alta foile aşezate 
prin  învăţătură de la alţii, aş ajunge 

la miezul meu dacic.  

Arheolog/arheologie - disciplină a istoriei 
care se ocupă cu găsirea şi interpretarea 
urmelor de viaţă materială lăsate de 
oameni, de-a lungul timpului. Acestea 
sunt cel mai adesea îngropate sub pământ 
iar identificarea şi explorarea lor corectă 
necesită un efort uriaş de cercetare şi o 
mare inteligenţă practică. Rezultatele pot fi 
însă uimitoare şi de neînlocuit în scrirerea 
istoriei. 

Port - îmbrăcăminte caracteristică unui 
popor, unei regiuni, unei epoci

Columna lui Traian - monument triumfal 
aflat la Roma, în Forul lui Traian, ridicat 
în secolul al II-lea, d.Hr; este o coloană de 
marmură, înaltă de 40 de metri, sculptată 
în relief, cu scene care povestesc istoria 
războaielor duse de împăratul Traian pentru 
cucerirea Daciei. Aparține zonei protejate 
UNESCO din centrul Romei. Una dintre cele 
4 copii desfășurate ale Columnei se află la 
Muzeul Național de Istorie a României din 
București. 

Clio - muza istoriei în mitologia vechilor 
greci, rămasă un simbol al acestei ştiinţe 
sociale.

Cetățile dacice 
din Munții Orăștiei

Oamenii noi, înflorind în marea lumină a vieţii, se pleacă cu reculegere 
spre pământul unde dorm oamenii vechi, din tăria cărora au crescut ei, 
oamenii noi, ca florile noi din pulberea florilor vechi. Omul singuratic 
e pieritor, însă legat prin memoria colectivă, de marele lanţ al celor din 
trecut, de faţă şi viitori, el rămâne viu şi parte a omenităţii. De aceea 
memoria, sublimată la modul superior în istorie, este atât de impor-
tantă pentru noi: “(…) Tu, Clio, încălzeşti cu focul tău trupurile de 
demult adormiţilor şi îi faci iar vii, trăind din nou puternic în lumea lor 
şi năvălind plini de viaţă în lumea noastră: cu sângele încă lunecând 
pe armurile lor, cu patima încă aprinsă în privirile lor, cu visul încă 
palpitând în făptura mâinilor lor. (…) în renaşterea ei perpetuă din cele 
ce au fost, în nesfârşirea ei de iubire spre cele ce vor fi - strălucim de 
lumina întreagă a sufletului omenesc întreg, de la cel dintâi care a trăit 
până la cel din urmă care va trăi, unul.” (Vasile Pârvan, 1882-1927, istoric, 
arheolog, eseist)

Arheologul clujean Constantin Daicoviciu, 
lângă scara de la Costeşti-Cetăţuie, în 
anii ’30 ai secolului al XX-lea. A fost cel 
care a avut șansa să participe peste 4 decenii 
la săpăturile de la cetățile dacice din Munții 
Orăștiei. 23 de ani a condus șantierul. Săpături 
izolate începuseră din secolul al XIX-lea, dar 
cele științifice, sistematice, au demarat de 
abia în 1924, la îndemnul istoricului Vasile 
Pârvan. Constantin Daicoviciu a avut parte de 
descoperiri extraordinare, care au adus lumină 
asupra celui mai important centru al civilizației 
dacice. De-a lungul anilor de cercetare a 
format și alți arheologi tineri, care i-au dus mai 
departe munca; este considerat unul dintre 
părinții arheologiei din Transilvania. În istoria 
zbuciumată a secolului al XX-lea, când a fost 
posibil și, continuând până în zilele noastre, 
campaniile arheologice se desfășoară an de an 
în Munții Orăștiei iar situl încă aduce surprize. 
Cea mai mare parte a artefactelor găsite 
în săpătură se află în muzeele de istorie și 
arheologie din Cluj, Deva și Alba Iulia. 

Costeşti-Cetăţuie, jud. Hunedoara, 
scara care ducea către un turn-locuinţă. 
Iată peisajul obişnuit al Cetăţilor dacice din 
Munţii Orăştiei, deal înalt, împădurit, cu 
poieni și fânețe. Cele 6 fortificații sunt parte 
din complexul strategic menit să apere 
Sarmizegetusa Regia, cel mai important 
centru politic şi religios al dacilor. La Costeşti, 
s-a aflat o fortificaţie puternică ce cuprindea 
cisterne pentru depozitarea apei, sanctuare şi 
turnuri-locuinţă ale nobililor daci.

Familii dace din Munţii Orăştiei, reprezentate pe Columna lui Traian, 
secolul I d.Hr. Ştim cu toţii, de la lecţia de istorie, din imnul naţional, că dacii sunt 
strămoşii noştri. Dar cum au fost aceşti strămoşi, de unde au venit, ce obiceiuri 
aveau, căror divinităţi se închinau, toate acestea sunt dificil de reconstituit și sunt 
provocări permanente pentru istorici. Izvoare scrise despre daci au rămas puţine, 
de la istoricii antici. În rest, reliefurile Columnei lui Traian, ceea ce putem afla în 
zilele noastre din cercetările arheologice, unele aspecte care pot fi încă găsite în 
viaţa ţăranilor de la munte, din spațiul vechii Dacii, mai ales în unele comunităţi 
mai izolate ori detalii care pot ieşi la iveală din studiile lingvistice. 

Harta Daciei, realizată de geograful 
grec Ptolemeu, în secolul al II-lea, după 
cucerirea Daciei de către romani. Chiar 
dacă desenul poate părea vag, comparat 
cu precizia obişnuită astăzi, poţi observa 
Dunărea, Oltul, Mureşul, Jiul, Nistrul, Tisa 
– desigur, cu denumirile lor antice. Înainte 
de cucerirea romană, Dacia se întindea 
peste graniţele actuale ale României, cu 
tot cu Republica Moldova. Ptolemeu a 
identificat şi a fixat pe teritoriul vechii Dacii, 
cu longitudine şi latitudine, mai multe zeci 
de localităţi dace şi romane. Harţile lui au 
rămas un reper până în secolul al XVI-lea.
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Geto-dac – se consideră că geții și dacii au 
fost popoare înrudite, vorbind limbi foarte 
asemănătoare și înțelegându-se între ei. 
S-au unit în statul lui Burebista, ca să facă
față mai bine pericolului roman. Unele
izvoare istorice vorbesc de geți, altele de 
daci, așa că istoricii, ca să nu se înșele 
prin omisiune, îi numesc în unele situații 
geto-daci. Este de notat că, lucrarea cea mai 
renumită a lui Vasile Pârvan, în care încearcă
să reconstituie istoria mileniului I î.Hr, pe 
meleagurile noastre, se numește Getica. 

Cetăți dacice pe lista UNESCO:

• Sarmizegetusa Regia
• Costeşti Cetăţuia
• Costeşti Blidaru
• Luncani-Piatra Roşie
• Băniţa
• Căpâlna

Identifică pe hartă cele 6 cetăți dacice din Munții Orăștiei. 
Caută o hartă a zonei și propune trasee care să lege cele  
6 cetăți. Dacă pornești de la Orăștie? Dar de la Petroșani?  
Dar de la Sibiu?

Construiește din lut și lemn un ceas solar și urmărește 
trecerea timpului așa cum o făceau și dacii. 

Gândește-te la situația marelui tempu circular de la 
Sarmizegetusa Regia. Ce crezi că e mai bine în astfel de 
situații: să se facă reconstituiri incerte sau să fie lăsat 
situl cu artefactele de piatră la pământ și explicat prin alte 
modalități? Imaginează-ți o strategie de punere în valoare a 
descoperirilor arheologilor, cu mijloace moderne.

Sarmizegetusa Regia - cel mai important 
centru spiritual și politic al dacilor 

În anii care au urmat, am săpat mult 
la altarul de sacrificii, din andezit, 
de la Sarmizegetusa, cunoscut sub 
numele de Soarele de Andezit. El a 
fost decopertat în anii 1959 și 1960. 
Vreau să relatez aici un lucru inte-
resant: dacii aveau un instrumentar 
pentru măsurarea timpului și puteau 
sa determine echinocțiile, ceea ce este 
rar pentru civilizațiile antice. Și iată 
cum: de la altarul de formă rotundă 
pornește o săgeata, un șir de blocuri 
de piatră, pe direcția nord. Pe blocuri 
sunt câteva marcaje cu două linii, un 
pic distanțate. Ziua începe acolo unde 
începe săgeata cu pricina și se termină 
la capătul pietrelor. Dacii au măsurat 
trecerea timpului, ca și ceilalți din 
Antichitate, cu umbra unui băț pus pe 
altar; acel baț lăsa umbra la amiază 
exact pe săgeata cu pricina. Desigur că 
umbra cea mai scurtă este la amiaza 
solstițiului de vară, iar cea mai lungă 
- la solstițiul de toamnă. Lungimea
șirului de blocuri de piatră se încadrea-
ză exact în aceste dimensiuni. Acolo,
pe un bloc unde ar fi căzut umbra,
este marcat locul echinocțiului, dar
și alte două semne care pot semnifica
date religioase importante pentru ei.
(Ioan Glodariu arheolog clujean, a condus 
șantierul din Munții Orăștiei peste 20 de ani, 
din 1985)

Sarmizegetusa Regia - este orașul 
dacic, aflat la o altitudine de 1 200 m. A 
nu se confunda cu Sarmizegetusa Ulpia 
Traiana, capitala provinciei romane Dacia, 
după cucerire. Aceasta din urmă se află la 
40 km distanță de vechea capitală a dacilor, 
într-o zonă de șes, în Țara Hațegului, astăzi 
parte din Geoparcul Dinozaurilor de care am 
povestit la p. 18-19. 

Monoteist/politeist - care crede în una, 
respectiv mai multe divinități. 

Ziduri dacice la cetatea Blidaru, Munții Orăștiei. Așezările 
dacice din Munții Orăștiei, care înconjoară capitala Sarmizegetusa, 
se întind pe o suprafață de cca. 200 km2. Complexul a fost ridicat în 
timpul lui Burebista, cel care a reușit să unifice triburile geto-dace 
într-un stat puternic. Ridicarea acestui complex a fost un efort 
uriaș. Gândește-te doar că piatra fasonată din care sunt ridicate 
zidurile nu se găsea la fața locului, ci fusese tăiată și cărată dintr-o 
carieră aflată la mulți kilometri distanță, pe Valea Streiului. S-au 
ridicat kilometri de ziduri late de 2-3 metri și înalte de 2-4 metri. 
Acestea au fortificat și mai mult poziția naturală, strategic aleasă. 
În interior s-au aflat așezări civile, turnuri-locuință, sanctuare, o 
întreagă desfășurare de forță umană menită să facă posibil traiul 
și să apere centrul politic și spiritual cel mai important al dacilor și 
elita care îi dădea viață. 

Reconstituirea parţială a marelul tempul circular, realizată 
în anii 8̀0 ai secolului trecut. S-a împământenit ca imagine 
emblematică a Sarmizegetusei Regia. Este însă o viziune enigmatică 
care poate deruta. Sanctuarele dacice erau uneori înconjurate de 
incinte din stâlpi de piatră înfipţi în pământ. Templul propriu-zis 
era însă , în acest caz, o construcţie circulară din lemn, tencuită cu 
pământ. Arheologii au descoperit amprentele bârnelor ce formau 
pereţii acestuia. Diferenţa de dimensiune a stâlpilor din reconstituire 
arată presupusele înălţimi, în extreme, ale peretelul din bârne. La 
daci, ceremonia religioasă se desfășura afară iar în sanctuar nu 
aveau voie să intre decât preoții. 

Soarele de andezit, altar de sacrificii și instrument de 
măsurare a timpului, la Sarmizegetusa Regia. 

 Sarmizegetusa Regia, zona sacră. Vechea capitală a dacilor 
era structurată în 3 zone: așezarea civilă, cetatea și zona sacră. 
Cea din urmă păstrează urmele a 7 sanctuare. Teoriile privind 
religia dacilor sunt diverse. Unii susțin că dacii erau monoteiști, 
alții că erau politeiști. Divinitatea supremă era Zalmoxix, personaj 
menționat în scrierile istoricilor greci în legătură cu matematicianul 
Pitagora. Credința dacilor va fi fost diferită ca manifestare de cea a 
grecilor sau a romanilor, fie și doar pentru faptul că în numeroasele 
sanctuare de la Sarmizegetusa nu s-a găsit vreo statuie sau măcar 
vreun soclu capabil să susțină o astfel de reprezentare, atât de 
obișnuită în lumea mediteraneană. 

Drum din piatră fățuită la Sarmizegetusa Regia. În ciuda 
peisajului sălbatic şi a altitudinii, citadela dacilor era în rând 
cu alte centre ale civilizaţiei antice, având drumuri amenajate, 
sisteme de captare a apei pe conducte de ceramică îngropate, 
cisterne, sisteme de decantare a apei şi de păstrare şi conservare 
a alimentelor. Este limpede că dacii nu erau izolaţi în munţii lor, că 
erau la curent cu tehnologiile grecilor şi ale romanilor, pe care le 
îmbinau cu concepţia lor frustă asupra construcţiilor. 
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Războaiele de cucerire a Daciei: ani 101-102 și 105-106

Modelează din lut o ceașcă-opaiț. Amintește-ți că și dacii 
tot ca tine o modelau, fără roată. 

Observă cele 2 obiecte de ceramică și notează câteva 
diferențe. 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Fapte de arme, întorsătura istoriei

Dar cel mai mare război de atunci pentru romani a fost îm-
potriva dacilor peste care domnea în acea vreme Decebal... 
Dura, care avusese domnia mai înainte, o oferi de bună voie 
lui Decebal pentru că acesta era priceput în ale războiului 
şi iscusit la fapte. Ştiind când să năvălească şi când să se 
retragă la timp, meşter în a întinde curse, viteaz în luptă, 
pricepând a se folosi cu dibăcie de o victorie şi a ieşi cu bine 
dintr-o înfrângere; fapt pentru care el a fost mult timp pen-
tru romani un potrivnic de temut. (Dio Cassius, istoric roman, 
sec. II-III d.Hr)

Din descoperirile remarcabile ale anilor următori, rețin 
dezvelirea, în 1954, a locuinței poligonale (21 de laturi) cu 
un inventar extrem de bogat și de variat: unelte și o lupă de 
fier, ceramică pictată cu motive florale și zoomorfe, cere-
ale carbonizate, un flacon de sticlă și fragmente din vasul 
cu celebra inscripție Decebalus per Scorilo (Decebal fiul lui 
Scorilo). Moneda de bronz de la Traian, fară titlul Dacicus 
Maximus, asigură datarea locuinței în ajunul și în timpul 
războaielor daco-romane de la începutul secolului al II-lea. 
(Ioan Glodariu, arheolog clujean)

Portret de dac, foarte probabil Decebal, aflat la Muzeul de Arheologie din Napoli, 
Italia. La sfârșitul secolului I, d.Hr, urcă pe tronul Daciei Decebal, un rege tânăr și extrem de 
abil. Decebal acceptă greu autoritatea pe care Imperiul Roman vroia să o manifeste iar împăratul 
Traian, își dădu seama, la rândul lui, că Dacia trebuie neapărat supusă. Motivele erau atât politice 
cât și economice, căci romanii știau că munții Transilvaniei erau foarte bogați în aur, iar o pradă 
bogată de război ar fi prins bine visteriei Romei. Au fost necesare 2 campanii militare, cu eforturi 
uriașe din partea Romei pentru a-i supune pe daci. În 106, Cetățile din Munții Orăștiei erau 
asediate și înfrânte, Decebal mort, iar Dacia își începea istoria de provincie romană care avea să 
fie puntea către o nouă etapă a istoriei. Și prada adusă din Dacia a fost pe măsură: cantități uriașe 
de aur, prizonieri și alte trofee. Roma a fost în sărbătoare 123 de zile, 1 an s-a oprit perceperea 
impozitelor iar împăratul a început ridicarea unui mare for care să-i poarte numele, un spațiu de 
întâlnire publică ce avea inclusiv bibliotecă și a pieței cu mai multe etaje destinate comerțului, la 
care s-a lucrat zece ani, cu prizonieri de război. 

Imagine de luptă pe Columna lui Traian. Învață să recunoști personajele 
după înfățișare. Dacii poartă barbă, părul mai lung, retezat rotund pe frunte 
și la ceafă. Nobilii lor, numiți pileati sau tarabostes, poartă o căciulă strâmtă, 
trasă pe frunte. Cei cu capul descoperit sunt comati, pătura socială mai puțin 
înstărită. Dacii erau oameni liberi iar cele 2 categorii sociale erau dictate de 
puterea financiară a fiecărei familii. 

Brăţară de aur dacică, secolul II-I î.Hr, găsită 
la Sarmizegetusa Regia. Astfel de podoabe, 
ieşite din comun, erau destinate regilor şi erau 
purtate, se pare, în partea de sus a braţului, între 
cot şi umăr.

Armă dacică găsită la 
Ceatatea Căpâlna. Este, 
se pare, tipul de cuțit cu 
care și-a pus capăt zilelor 
Regele Decebal, nevrând 
să cadă viu în mâinile 
dușmanului, fiind conștient 
de umilințele de neîndurat 
care l-ar fi așteptat. O altă 
ipoteză este uciderea lui, 
tot prin decapitare, de 
către un roman, cel care 
a dus capul Regelui dac, 
spre mărturie, Împăratului 
Traian. Alegerea Munților 
Orăștiei pentru stabilirea 
capitalei dacice s-a legat și 
de resursele de minereuri 
ale subsolului - în principal 
fier, cupru, plumb, aur -, 
capabile să alimenteze 
atelierele de fierărit locale. 
Acestea produceau în 
primul rând arme iar apoi 
alte artefacte necesare și 
podoabe. 

Vas dacic din Munții Orăștiei. Iată ceramica folosită 
de nobilii daci, produsă într-un atelier local, din zona 
capitalei Sarmizegetusa. Este cu totul diferită de olăria 
comună. Ceramica de lux era lucrată la roată, decorată cu 
multă grijă și lustruită. Dacii erau meșteri olari excelenți, 
moștenind meșteșugul de la civilizațiile neolitice locale și 
fiind capabili să preia și să reproducă și obiecte din spații 
culturale învecinate. 

Vas dacic cu grâu carbonizat descoperit 
la Cetatea Căpâlna. Acest tip de vas, numit 
și ceașcă-opaiț, datorită toartei așezate 
în partea de jos, este foarte răspândit în 
materialul arheologic dacic. Este ceramica 
cea mai obișnuită, lucrată cu mâna, fără 
roată, cu peretele destul de gros și cu aspect 
frust. Astfel de vase erau cele de toată ziua, 
cele folosite în toate casele. 

Imagine de săpătură arheologică în 
Munții Orăștiei, prima jumătate a 
secolului al XX-lea. 

Iată stindardul dacilor, cel care 
îi însoțea în luptă, scoțând 
prin mișcarea aerului un șuier 
înfricoșător. 

Lupă -  calup de fier care avea în jur de 40 kg
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Ești într-o excursie în Munții Orăștiei și găsești în albia 
râului câțiva cosoni. Descrie situația, ce simți și ce te 
hotărăști să faci cu ei. Doar tu știi de asta, poți lua orice 
decizie.

Mergi la Muzeul de Istorie din localitatea ta și caută 
martori ai civilizației dacice. Le găsești peste tot prin țară.

Avers și revers - așa sunt denumite fața și 
spatele unei monede de către arheologi și 
numismați. 

Numismat - persoană specializată în studiul 
monedelor istorice. 

Tezaur - din perspectivă arheologică un 
tezaur este o cantitate mare de monede, 
bijuterii, pietre scumpe sau alte obiecte de preț, 
descoperite într-un singur loc.

• Cel mai renumit rege al dacilor, care a purtat războaiele

cu romanii 101-102, 105-106_____________________

• Capitala regatului dac din Munții Orăștiei

________________________________________

• Ramură a istoriei care se ocupă cu căutarea și cercetarea

așezărilor umane din trecutul îndepărtat

________________________________________

• Istoric, arheolog și profesor, extrem de pasionat de

civilizația geto-dacă, care a însuflețit generații de

arheologi și cercetători și încă o mai face, peste timp, prin

scrierile sale: Vasile __________________________

• Cetate din Munții Orăștiei unde s-au idetificat turnuri

locuință, cisterne și sanctuare __________________

• Arheolog clujean care a participat peste 4 decenii la

săpăturile din Munții Orăștiei:

Constantin _______________________________

• Resursă naturală foarte prezentă în zona Munților

Orăștiei, necesară realizării armelor _______________

• Monument triumfal ridicat la Roma de către Împăratul

Traian în memoria războaielor dacice

________________________________________

• Munții în care dacii și-au organizat capitala și rețeaua de

cetăți pentru apărarea acesteia: Munții ____________

• Monedă de aur bătută de daci, inspirată de un model

roman și care, în mod enigmatic, nu a circulat pe piață ci

a fost tezaurizată ___________________________

Găsește 10 cuvinte legate de cetățile dacice din 
Munții Orăștiei.
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Zonă cercetată de arheologi în fiecare an de aproape
un secol și căutată de turiști în zilele noastre 

În 1951, pe terasa a VIII-a, s-a dezve-
lit parțial marele atelier de făurărie, 
cel mai vast și mai bogat cunoscut în 
Dacia preromană, în cuprinsul căruia 
se aflau lupe și zeci de unelte din fier, 
unele prevăzute inclusiv cu adausurile 
de lemn indispensabile folosirii lor. În 
așezarea civilă, s-a terminat de cer-
cetat instalația de captare a apei de la 
Tau, de unde s-a recuperat recipientul 
de brad, tuburi de conducta din teraco-
tă și bine cunoscutul filtru din plumb. 
(Ioan Glodariu, arheolog clujean)

Podoabă dacică din metal , lucrată în atelierele din 
Munții Orăștiei. În săpăturile arheologice din această 
zonă s-au descoperit multe obiecte de lux, fapt care arată 
că printre locuitori erau mulți nobili. 

Zid dacic la Costești-Cetățuie. Este un tip de zidărie devenit 
specific, în ciuda faptului că nu este întru totul original. Feţele 
zidului sunt ridicate din lespezi de piatră finisate, între ele 
turnându-se o umplutură din pietriş, spărtură de piatră şi lut, bine 
bătută. Feţele de piatră erau legate între ele cu bârne de lemn 
cioplite la capete şi aşezate în lăcaşuri tăiate în corpul lespezilor. 
Înălțimea acestor ziduri, groase de până la 3 m, putea ajunge, la 
nevoie, chiar la 10 m. În istoria arhitecturii, acest fel de a construi 
un zid a rămas cu denumirea latină de murus dacicus. 

Monede Coson, avers și revers. Acest tip de monedă de aur este 
posibil să fi fost bătută în atelierele din Munții Orăștiei. Este o monedă 
misterioasă, descoperită doar în Transilvania, care nu a circulat pe piață 
ci a fost, se pare, doar tezaurizată. Începând cu secolul al XVI-lea, au 
început să iasă la iveală prin albiile râurilor din zona cetăților, tezaure 
de astfel de monede. Desigur, vânătorii de comori au încercat să le 
găsească. Erau prea puțin valorizate ca monezi provenind din  antichitate 
ci mai mult pentru aurul în sine. După unii istorici, modelul acvilei de pe 
reversul acestei monede este  inspirat dintr-o piesă romană.

Templul mare de calcar, în zona sacră a 
Sarmizegetusei Regia. Ceea ce mai putem 
observa astăzi sunt bazele de piatră care 
sprijineau coloanele de lemn. Era o clădire 
acoperită.  




