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I. Amplasarea sitului
Satul Ardeu este o mică localitate de munte, atestată documentar
încă din anul 1509 , ai cărei locuitori s-au îndeletnicit cu creşterea
animalelor, cu agricultura, atât cât le permitea terenul accidentat, precum şi
cu realizarea varului prin arderea pietrei de calcar. Amplasat pe drumul cel
mai scurt dintre valea Mureşului şi zona bogată în minereuri aurifere din
Munţii Apuseni (Fig. 1 şi 2), satul este bine aşezat între două „praguri" şi,
practic, este înconjurat de înălţimi, între care se remarcă Cornetul (Pleşa
Mare), culmea calcaroasă numită sugestiv „Raiu" şi „Cetăţeaua", un deal
care străjuieşte intrarea în sat în partea sa sudică, alcătuit din calcare
jurasice, din păcate distrus, în bună parte, de activitatea de exploatare a
pietrei. Satul este străbătut de „Valea Ardeului", iar acest curs apă, la
ieşirea din sat, spre sud, realizează frumoasele chei ale Ardeului, care
despart vârful „Cornet" de înălţimea numită „Cetăţuie" sau „Cetăţeaua".
Dealul „Cetăţeaua" se află amplasat intravilan şi are o suprafaţă de
34 530 m , conform C. F. nr. 1/ localitatea Ardeu, Nr. Topo 1568.
Cercetările arheologice s-au efectuat doar pe o mică parte din acest punct,
suprafaţa fiind foarte întinsă iar materialul arheologic descoperit este
foarte bogat. Din acest motiv considerăm că este necesar să continuăm
săpăturile arheologice pentru a investiga întregul areal.
Format din calcare jurasice, dealul oferă abrupturi inaccesibile pe
versanţii de nord şi vest, oferind condiţii naturale pentru apărare unor
comunităţi din vechime; panta dinspre est, ceva mai lină, se termină într1
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un platou cunoscut sub numele de dealul Judelui. Dealul „Cetăţeaua" este
un punct care oferă o perspectivă până în Valea Mureşului şi dincolo de ea,
spre Munţii Şureanu. La fel ca în antichitate şi astăzi drumul trece prin
apropierea acestei înălţimi.
II. Istoricul cercetărilor
Din câte cunoaştem, cea mai veche atestare a antichităţilor de pe
dealul „Cetăţeaua" şi de pe „Dealul Judelui" (sau „Judele") datează de la
sfârşitul secolului al XlX-lea (1888) şi se datorează neobositului cercetător
Teglâs Găbor . însă, în timp, locul a furnizat numeroase descoperiri
atrăgând interesul şi altor cercetători dintre care îi amintim pe Liviu
Mărghitan , Eugen Iaroslavschi şi Petru Roşu .
Cu toate acestea, abia la începutul anilor '70, au fost efectuate
primele săpături arheologice: Larisa Nemoianu realizează în anul 1973 un
„sondaj" arheologic pe culmea dealului şi pe unele terase . Din păcate nu
au fost surprinse decât puţine „urme de locuire", însă acest fapt se
datorează doar amplorii reduse a cercetărilor.
Totuşi, pe baza materialului arheologic recoltat, se remarcă că e
vorba despre o locuire intensă, care este pusă pe seama amplasării pe
drumul ce făcea legătura dintre zona Munţilor Şureanu (mai exact a
cetăţilor dacice cunoscute în acest spaţiu) şi arealul bogat în metale
preţioase din Munţii Apuseni (Fig. 2).
Ioan Glodariu a inclus situl între „cetăţile şi fortificaţiile dacice"
considerând posibilă existenţa aici a unor amenajări cu rol defensiv, sub
forma unei palisade simple, care să fi apărat platoul superior . Domnia sa
era de părere că fortificaţia de la Ardeu nu era utilizată permanent, ci
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numai pe timp de război, de o garnizoană mai mare sau mai puţin
numeroasă .
Intr-o monografie dedicată civilizaţiei dacice în sud-vestul
Transilvaniei, Hadrian Daicoviciu, Ioan Glodariu şi Ştefan Ferenczi, iau în
discuţie şi descoperirile de la Ardeu .
Ca urmare a unor descoperiri întâmplătoare care au rezultat în urma
exploatării carierei, o serie de piese din metal au intrat în colecţiile
Muzeului din Deva (unele dintre ele fiind inventariate la secţia de la
Orăştie). O anumită parte dintre ele au fost analizate cu competenţă, de
către Aurel Rustoiu în monografia dedicată bronzurilor dacice .
In anul 1999 Adriana Pescaru, Mihai Căstăian şi Călin Herţa au
identificat pe culme, în ruptura provocată de exploatare, un zid realizat din
piatră de calcar legată cu mortar, care s-a dovedit a fi o parte a unui zid
datând din Evul Mediu .
începând din anul 2001, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane din
Deva a început cercetarea sitului, prin campaniile din anii 2001 şi 2002,
sub forma unor săpături de salvare, finanţate de către Direcţia Judeţeană a
Drumurilor, R. A . şi, în anul 2003, sub forma săpăturilor sistematice,
finanţate de către instituţia muzeală.
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I I I . Prezentarea principalelor
arheologice din campaniile 2001-2003
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ale

săpăturilor

Concluziile rezultate în urma cercetărilor indică prezenţa unui sit
deosebit de interesant şi, deopotrivă, important nu numai pentru civilizaţia
dacică din zona Munţilor Apuseni, dar şi pentru cunoaşterea unor
manifestări culturale specifice mai multor epoci preistorice şi istorice. Este
vorba, începând în ordine cronologică inversă, despre perioada medievală,
Idem, op. cit, p. 119.
H. Daicoviciu, I. Glodariu, Şt. Ferenczi, Cetăţi şi aşezări dacice în sud - vestul
Transilvaniei, Bucureşti 1989, p. 32, 52, 55.
A. Rustoiu, Metalurgia bronzului la daci (sec. II î. Chr. - sec. I d. Chr.), Tehnici,
ateliere şi produse de bronz, Bucureşti 1996, p. 70.
A. Pescaru, M. Căstăian, C. Herţa, Ardeu, corn Balşa, jud. Hunedoara, punct Cetăţeaua,
în CCA, Campania 1999, Deva 2000, p. 15.
A. Pescaru, C. Bodo, M. Căstăian, I. V. Ferencz, Ardeu, corn Balşa, jud. Hunedoara,
punct Cetăţeaua în CCA, Campania 2001, Buziaş 2001, p. 41-43; I. V. Ferencz, M.
Căstăian, C. Bodo, C. I. Popa, Şt. Andrei, R. Stăncescu, Ardeu, corn Balşa, jud.
Hunedoara, punct Cetăţeaua în CCA, Campania 2002, Covasna 2003, p. 40-42.
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perioada post-romană (secolul IV p. Chr.), epoca dacică, prima epocă a
fierului, epoca bronzului şi perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca
bronzului.
Investigarea platoului superior al Cetăţuii a fost începută prin două
secţiuni magistrale, dispuse perpendicular una pe cealaltă (Fig. 3) şi prin
suprafeţe . Chiar dacă nu am reuşit să îl cercetăm în întregime, putem să
conturăm, în linii mari aspectul platoului superior în epoca dacică. Partea
superioară a dealului avea forma unei creste, mai îngustă spre SE şi care se
lăţeşte spre VNV, terminându-se printr-un mamelon (Fig. 3), diferenţa de
altitudine între nivelul platoului şi cota cea mai înaltă a dealului fiind de
cea 3 m. Pe suprafaţa acestei creste, stânca de calcar a fost îndreptată, spre
partea de NV, suprafaţa netezită fiind mai întinsă.
Pe panta dinspre est, la cea 12 m distanţă de creasta centrală, a fost
descoperit zidul fortificaţiei dacice. Acest element de fortificaţie este
realizat din piatră locală, nefasonată, legată cu lut. grosimea sa fiind de 2
m, iar înălţimea păstrată de 1,5 m. în interior, lipită de zid, a fost
descoperită groapa unui stâlp de lemn. ceea ce ne face să presupunem că în
structura acestui element de fortificaţie se regăsea şi o structură de lemn.
Pe panta estică s-a descoperit dărâmătura zidului, grosimea sa ajungând la
aproape 2 m.
Intre zid şi creasta descrisă mai sus panta a fost îndreptată,
obţinându-se o terasă. In urma cercetării părţii de SE a platoului, noi am
găsit pe suprafaţa astfel îndreptată câte o aglomerare compactă de
materiale, ceramică, oase şi obiecte metalice - reprezentând urmele a două
locuinţe.
Mamelonul situat în partea nord-vestică, domină, aşa cum am
afirmat mai sus, întregul platou. în acest loc au fost descoperite urmele
unei construcţii de mari dimensiuni (distanţa între cele două ziduri
paralele, surprinse în secţiunea magistrală, este de 8 m). La poalele
mamelonului, se afla o aglomerare de materiale arheologice: piatră, lipitură
arsă, numeroase urme de arsură, ceramică şi obiecte de metal. Credem că
această aglomerare de diverse materiale ar putea reprezenta dărâmătura şi,
respectiv, inventarul acelei construcţii care se afla pe mamelon şi care,
probabil, a fost un turn-locuinţă. Menţionăm faptul că în acest loc
materialul arheologic este extrem de bogat, cuprinzând atât piese de factură
dacică, cât şi obiecte romane, într-un strat compact. Se remarcă piesele
13

13

Ibidem, p. 41, pl. 14, p. 368.

Fortificaţia şi aşezarea dacică de la Ardeu

151

metalice: o brăţară şnurată de tip Şimleul Silvaniei, o psalie provenind de
la o zăbală, o aplică de bronz, mai multe chei de lacăt, un fragment de
pilum şi un opaiţ roman din ceramică.
Un amănunt care mai trebuie amintit când discutăm despre partea
superioară a dealului îl reprezintă gropile. In campaniile din anii 2001 şi
2002 au fost cercetate mai multe gropi săpate în stâncă. Datorită formei,
dimensiunilor, amplasării şi inventarului lor credem că au fost realizate în
perioade istorice diferite şi cu scopuri diferite. Unele dintre ele, având
dimensiuni mici, conţineau materiale dacice: ceramică fragmentară şi
puţine oase. Credem că acestea erau gropi menajere. Alte gropi, de
dimensiuni mari, nu conţineau materiale arheologice, motiv pentru care
este dificil să le încadrăm cultural şi cronologic. în acelaşi timp, unele
gropi, care urmăresc traiectul zidului fortificaţiei medievale, credem ca au
legătură cu acea construcţie. O atare interpretare ne sugerează şi
descoperirea, într-o astfel de groapă, a unui fragment dintr-un stâlp din
lemn cu diametrul de cea 0,30 m şi înălţimea de cea 0,60 m.
Ca urmare a săpăturilor efectuate până în prezent putem afirma că
aşezarea se întindea în mod sigur pe versanţii sudici şi estici ai dealului,
până pe malul Apei Ardeului, deci la poalele Cetăţuiei şi pe „Dealul
Judelui". Versantul vestic, foarte abrupt, formează „Cheile Ardeului", fiind
impropriu locuirii, în timp ce acela nordic, împădurit, nu a fost cercetat
amănunţit.
Cercetările efectuate până în acest moment în aşezare au fost
reduse, astfel că dispunem de puţine date privind amploarea locuirii şi
dinamica ei. Totuşi, din datele pe care le avem, putem afirma că locuirea se
întindea pe o suprafaţă considerabilă, la est şi sud de deal, fără să putem
estima dimensiunile. De asemenea, pe teritoriul aşezării suntem în măsură
să constatăm existenta unui atelier în care se confecţionau fibule .
Mai menţionăm că pe o terasă de pe partea nord-estică a dealului sau descoperit urmele a ceea ce credem că ar putea fi o depunere de cult sub o manta de piatră au apărut oase de animale, numeroase fragmente
ceramice şi diverse obiecte de metal (confecţionate din fier şi bronz).
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IV. Cronologia sitului
Fără a putea emite concluzii definitive, în urma cercetărilor
efectuate în cele trei campanii de săpături, dispunem de unele elemente cu
ajutorul cărora putem oferi câteva repere privind cronologia sitului. Pentru
epoca dacică, atât în interiorul fortificaţiei, cât şi în aşezare, au fost
surprinse stratigrafie două nivele de locuire şi amenajare. Desigur, de mare
ajutor pentru încadrarea în timp a descoperirilor, ne sunt piesele cu valoare
cronologică mare, ne gândim în primul rând la fibule şi monede, dar avem
în vedere şi alte categorii de artefacte.
In ceea ce priveşte fibulele, nu mai trebuie subliniată importanţa lor
în ansamblul inventarelor arheologice. Obiectele din această categorie,
descoperite în spaţiul geto-dacic au fost de curând abordate monografic .
La Ardeu au fost descoperite până în prezent 12 fibule, întregi sau
fragmentare, care se datează în secolul I a. Chr. şi pe toată durata secolului
următor .
Până în prezent, au fost descoperite două monede. Cea mai veche a
fost descoperită în campania din anul 2003 şi aparţine tipului Răduleşti Hunedoara, mai exact a grupei cu călăreţul spre stânga. Moneda este
confecţionată din argint, schifată, şi se datează în a doua jumătate a
secolului al II-lea a. Chr. şi până la mijlocul secolului următor şi face
parte din inventarul unei locuinţe din primul nivel de locuire dacic,
cercetată parţial în vara anului 2003. Cea de a doua, este un denar
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republican, confecţionat din argint, care a fost emis în anul 83 a. Chr ,
fiind descoperit în vara anului 2001, pe platoul superior al Cetăţuii.
In ceea ce priveşte aşezarea, ţinând cont de datarea monedei, cât şi
de aspectul arhaic al ceramicii descoperite în primul nivel, credem că ar fi
putut să îşi aibă începuturile în a doua jumătate a secolului al II - lea a.
Chr. sau, cel mai târziu, la începutul sec. I a. Chr., moment în care
debutează majoritatea aşezărilor care fiinţează în epoca Regatului Dac şi
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I. V. Ferencz, C. Bodo, Fibulele descoperite la Ardeu, corn. Balşa, jud. Hunedoara,
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Daicoviciu, Marian Gumă — In memoriam, Caransebeş 2003.
C. Preda, Monedele geto - dacilor, Bucureşti 1973, p. 300-307.
Mulţumim şi pe această cale domnului conf. dr. Radu Ardevan, pentru deteminarea
piesei.
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durează, probabil, până la Burebista. Cel de al doilea nivel, ar putea fi datat
din a doua jumătate a secolului I a. Chr. până la începutul sec. II p. Chr.
Pentru începuturile cetăţii, deocamdată dispunem de mai puţine
date. Totuşi, ţinând cont de materialele arheologice analizate până în acest
moment, este posibil ca primul nivel să fie datat în a doua jumătate a
secolului I a. Chr., iar cel de al doilea să se încadreaze pe toată durata
secolului I d. Chr, până la cucerirea Daciei. Spre o asemenea datare
pledează un opaiţ roman descoperit în campania din anul 2002, în
dărâmătura construcţiei de pe mamelonul care domină platoul superior al
dealului. Opaiţul este o copie provincială a tipului Loeschcke X al
lămpilor produse de firma Lampen. Piesele originale ale acestui tip apar în
nordul Italiei după anul 70 p. Chr. In Panonia, copiile provinciale (de a
doua şi a treia generaţie) sunt datate între sfârşitul sec. I şi începutul sec. II
p. Chr, fiind găsite în morminte asociate cu monede de la Vespasian,
Domitian si Traian .
2 0
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V. Concluzii
Sintetizând, se poate afirma că pe dealul „Cetăţuie" de la Ardeu, în
epoca Regatului Dac, se găsea o cetate ale cărei ziduri erau construite din
piatră locală de calcar, nefasonată, legată cu lut. Interiorul fortificaţiei,
nivelat, a fost locuit, probabil de către un tarabostes (este vorba despre
acea construcţie despre care noi credem că ar fi posibil să fie un turn locuinţă ).
Aşa cum menţionam anterior, datarea probabilă a fortificaţiei se
poate face în intervalul cuprins din a doua jumătate a secolului II a. Chr. şi
până la cucerirea Daciei de către romani.
Amplasarea fortificaţiei la Ardeu, credem, aşa cum s-a mai
afirmat , că poate fi pusă în legătură cu un drum care lega Valea
24

S. Loeschcke, Lampen aus Vindonissa, Ziirich, 1919, p. 256-262.
D. M. Bailey: A catalogue of the lamps in the British Museum, voi 2; Roman Lamps
Made in Italy, London 1980, p. 274-275
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Despre turnurile locuinţă, vezi I. Glodariu, op. cit, p. 26-29; două astfel de construcţii,,
aparţinând unor etape cronologice succesive, au fost descoperite la D i v i c i - „Grad", vezi
M. Gumă, A. Rustoiu, C. Săcărin, Raport preliminar asupra cercetărilor efectuate în
cetatea dacică de la Divici între anii 1988-1994. Principalele rezultate, în voi. Cercetări
arheologice în aria nord-tracă, I, Bucureşti 1995, p. 405, PI. I I I , p. 417.
~ L. Nemoianu, I. Andriţoiu, op. cit, p. 189.
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Mureşului, de centrul Munţilor Apuseni, mai exact de zona bogată în
metale preţioase. O altă astfel de cale de acces spre inima Munţilor
Apuseni, era controlată de cetatea de la Piatra Craivii . Dar, privind o
hartă, se poate uşor observa că din zona capitalei Regatului Dac distanţa
până în centrul Munţilor Apuseni este mai mică pe drumul controlat de
cetatea de la Ardeu, decât aceea urmând Văile Mureşului şi apoi Valea
Ampoiului. Amplasarea pe marginea unui asemenea drum explică şi
bogăţia şi diversitatea materialelor şi chiar prezenţa unor importuri
(ceramică pictată de factură scordiscă, numeroase obiecte metalice
confeţionate în Imperiul Roman, dar şi obiecte provenind din alte zone ale
arealului geto-dac).
Aşezarea situată la poalele dealului este, deocamdată, mai puţin
cunoscută însă, în funcţie de datele de care dispunem în prezent, se pare că
se întindea pe o suprafaţă considerabilă. In cadrul aşezării funcţionau şi
ateliere, dintre care sigur este atestat acela al unui bronzier, în care se
confecţionau şi fibule . De asemenea, din discuţiile cu localnicii reiese că
în momentul amenajării unui drum de acces în carieră au fost distruse mai
multe cuptoare. Ele nemaiexistând, nu ne putem pronunţa referitor la
descrierea şi nu putem indica nici destinaţia lor. Totuşi, am crezut utilă
menţionarea lor.
25
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In privinţa datării aşezării, aşa cum menţionam mai sus, au fost
surprinse două niveluri de locuire. începutul ei ar putea fi plasat în a doua
jumătate a secolului al II-lea a. Chr, este sigură locuirea pe parcursul
secolelor I a. Chr - I d. Chr., foarte probabil, până la cucerire.
în 1989, Ştefan Ferenczi remarca similitudinea dintre cetăţile de la
Bănită, Piatra Craivii şi eventual cea de la Ardeu, anume faptul că cele trei
fortificaţii sunt construite pe masive izolate de calcare jurasice , diferenţa
constând în modalitatea de confecţionare a zidului. Cu cele două fortificaţii
amintite se pot remarca şi alte similitudini - este vorba despre amplasarea
lor în aşa fel încât să controleze imporante artere ce circulaţie.
Deşi aflate la început, cercetările la Ardeu completează fericit
puţinele informaţii de care dispunem despre locuirea dacică în Munţii
Apuseni. Din păcate, situl este grav afectat datorită lucrărilor din cariera de
calcar şi deşi în ultimul an nu s-au mai executat detonări, ideea exploatării
pietrei nu a fost abandonată. în aceste condiţii, la care se adaugă slaba
I. Glodariu, op. cit., p. 95, cu bibliografie.
I. V. Ferencz, C. Bodo, op. cit.
Şt. Ferenczi, în H. Daicoviciu, Şt. Ferenczi, I. Glodariu, op. cit. p. 52.
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finanţare a cercetărilor, unul din puţinele situri dacice cunoscute în Munţii
Apuseni, având o deosebită importanţă, va fi distrus rară a mai putea fi
salvată nici măcar informaţia ştiinţifică.
S E V E R A L OBSERVATIONS ON T H E FORTIFICATIONS AND
DACIAN S E T T L E M E N T IN ARDEU (COM. BALŞA),
HUNEDOARA COUNTY
Abstract
Although the site includes findings of vestiges from several
historical stages, the most interesting ones are from the Dacian period (end
of 2 century BC - beginning of 2 century AD).
During the Dacian kingdom, on the Cetăţuie hill was a fortress with
walls made of unpolished limestone, tied together with clay. Maybe the
fortress was meant to control the road connecting the Mureş valley to the
area rich in precious metal in the Apuseni Mountains. Also, an unfortified
settlement was at the base of the fortress's hill.
A rich archaeological inventory was found in the fortress, the most
interesting of which are a number of bronze, iron and silver items.
Unfortunately, the site continues to be destroyed by a stone quarry,
meaning the complexes and inventory are gone.
nd
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Illustration
Fig. 1 Location of Ardeu village, Balşa commune, Hunedoara County
Fig. 2 Location of the Dacian city of Ardeu
Fig. 3 General plan of the excavations made in the Cetăţuia of Ardeu

Fig. 1. Amplasarea localităţii Ardeu, com. Balşa, jud. Hunedoara.

Fortificaţia şi aşezarea dacică de la Ardeu

Fig. 2. Amplasarea cetăţii dacice de la Ardeu.
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