FORME DE HABITAT ÎN PERIOADA CLASICĂ
A CIVILIZAŢIEI GETO-DACE (SEC. Il A.CHR. - 1 P.CHR.)
DANIEL DAVID

Cunoaşterea în ansamblu a civilizaţiei geto-dace se întemeiază pe izvoare de natură şi
valoare inegale. Un rol important revine izvoarelor literare antice greceşti şi romane, care în
unele cazuri reflectă informaţiile unor observatori contemporani direcţi. Dar majoritatea acestor
ştiri oferă date despre cultura spirituală, omiţând domenii întregi ale culturii materiale şi
modului de viaţă. Datorită acestei situaţii se impune confiuntarea şi completarea izvoarelor
scrise cu informaţiile oferite de arheologie.
Cercetarea formelor de locuire specifice culturii geto-dace "clasice" (mijlocul sec.
II a.Chr.
sec . I p.Chr.) nu dispune de studii exhaustive. Pentru realizarea acestora este
necesară o intensificare a cercetărilor arheologice în toate tipurile de aşezări, precwn şi
publicarea rezultatelor acestor investigaţii.
Aşezările geto-dace, indiferent de caracterul lor, au fost clasificate de diverşi cercetători
în mai multe tipuri, pornind de la caracterul social-politic, situarea geografică, precum şi în
funcţie de diverse criterii referitoare la fortificarea sau nefortificarea lor1 • Totuşi, trebuie
menţionat că foarte puţine aşezări geto-dace au fost intens şi serios cercetate prin săpături
arheologice, în majoritatea cazurilor fiind vorba de cercetări de suprafaţă, sondaje sau săpături
de salvare.
Mai înainte de prezentarea propriu-zisă a tipologiei aşezărilor geto-dace, este necesară
definirea obiectivelor studiate. Poziţia în teren, prezenţa sau absenţa elementelor defensive,
grosimea depunerilor, forma şi tehnica de construcţie a edificiilor, cantitatea materialului
arheologic recoltat variază de la o aşezare la alta, explicaţia acestei diversităţi având cauze
multiple, unele de natură funcţională şi socială.
Condiţii social-politice, economice şi de mediu au făcut ca majoritatea aşezărilor să
păstreze pe toată durata existenţei lor un caracter modest, ''rural", fapt care a provocat şi
interesul scăzut din parte arheologilor. Aceste obiective ocupau, de regulă, suprafeţe nu prea
întinse, cu un număr redus de construcţii, observându-se o preferinţă pentru amplasarea acestui
tip de aşezări în zone protejate natural. S-a observat situarea mai multor aşezări rurale în
preajma unor fortificaţii ce aveau rolul de cetăţi de refugiu, iar o parte a aşezărilor de acest tip
aveau statutul de "satelit" al unor aşezări mai importante.
Cetăţile reprezintă centre fortificate menite să controleze anumite zone sau căi de acces
sau să adăpostească anumite comunităţi (cetăţi de refugiu), fără a avea un rol economic sau
-

1 C. Daicoviciu, în Istoria României, voi. 1, Bucureşti, 1960, p. 235-238; FI. Medeleţ, Tibiscwn, 1, 1971,
p. 33 şi urm.; H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea romană, Cluj, 1974; l.H. Crişan, Burebista
şi epoca sa (ed. II), Bucureşti, 1977; FI. Marinescu, SMMIM, 12, 1979, p. 1 14 şi unn.; F1orentina Preda,
Drobeta, 4, 1980, p. 59 şi unn.; M. Babeş, în voi. Palast wtd Hiitte. Bauen wtd Wohnen im Altertum,
Mainz am Rhein, 1982, p. 461472; 1. Gloclariu, Arhitectura dacilor - civilă şi militari (sec. D î.e.n.-1 e.n.),
Ouj-Napoca, 1983; D. Antonescu, Introducere în arhitectura dacilor, Bucureşti, 1984; N. Conovici,
Monica Mărginean!H:âm
: oiu, Thraco-Dacica, 6, 1985, p. 205 şi unn. ; FI. Costea, Marisia, 15-22, 19851992, p. 55 şi urm.; A. Rustoiu,AnB, 1993, p. 179 şi urm.; G. Trohani, Sargeoo, 25, 1992-l994, p. 65 şi urm.
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religios, cu o locuire "civilă" modestă; din punct de vedere politic, rolul cetă�lor este mai greu
de elucidat
Unele cetă�, ce par a avea caracter de refugiu, au fost ridicate in apropierea unor aşezări
oppidane, având probabil scopul de a proteja comunită�le umane din teritoriul aşezări lor de tip
dava, însă acest aspect nu a fost pe deplin elucidat. Un tip de aşezări, fortificate artificial sau
protejate natural, se constituie într-o categorie deosebită fiind mai modeste decât aşezările de
tip dava, dar depăşind statutul de aşezare rurală.
Aşezările care au evoluat spre un stadiu protourban au fost denumite de autorii greci
drept "oraşe" - nokt� (Diodor, XXI, 1 2, 2; Ptolerneu, Geogr., III, 8, 4; Arrian, Anab, 1, 4, 5)
dar pentru definirea lor este de preferat utilizarea termenului de dava (Oava), sufix care
apare in denumirea unor aşezări din Dacia. Semnifica�a acestui termen este încă nelămurită.
Există teoria conform căreia termenul dava desemnează "o aşezare in general"2
demonstrându-se acest lucru prin dovezi lingvistice; astfel, numele centrului din Munţii
Şureanu, Sarmizegetusa, nu conţine respectivul sufoc Autorul teoriei respective nu explică clar
caracterul centrului de la Grădiştea Muncelului; potrivit datelor publicate, este greu de crezut
caracterul de aşezare propriu-zisă a monumentelor de pe Dealul Grădiştei, fiind vorba mai
curând de un centru spiritual.
Alte păreri se referă la faptul că aşezări de tip dava sunt aşezările fortificate in generaP.
Astfel, pentru regiunea Olteniei, au fost incluse în rândul aşezărilor de tip dava descoperirile de
la Belcinu, Bobaiţa., Cârligei, Roeşti, Valea Muierii ş.a., deosebindu-le de aşezările oppidane,
de tipul celei de la Polovragi.
O opinie care pare mai veridică este aceea potrivit căreia da'va este un centru de putere,
incluzând şi un teritoriu din jur4• Singura cale de a găsi un răspuns este folosirea drept etalon a
acelor dava identificate arheologic: Poiana (Piroboridava), Brad (Zargidava), Răcătău
(Tarnasidava), Ocniţa (Buridava), Râşnov (Cumidava), Popeşti (Argedava?), Pecica
(Ziridava?), Bâtca Doamnei (Petrodava?).
Aşezările de tip dava ocupau de regulă promontorii care erau desprinse din terasele
superioare ale unor râuri, de care erau separate prin elemente defensive, sau inăl� puţin
accesibile, cu pante terasate. Termenul de "acropolă" (AKp01tOĂ.t�, "oraş inalt"), preluat in
terminologia arheologică pornindu-se de la modelul oraşelor greceşti, desemnează la aşezările
de tip dava sectorul fortificat aflat în pozi�e dominantă faţă de restul aşezării, pe care etau
ridicate, pe lângă locuinţe comune, edificii deosebite cu o destina�e care poate fi presupusă de
la un caz la altul. Depunerile arheologice de pe "acropole" sunt destul de consistente şi conţin
un material bogat, atestând o locuire intensă.
Din punct de vedere topografic, se disting cinci categorii principale de aşezări:
1 aşezări situate pe văile râurilor sau în apropierea acestora; acestui tip îi ap� majoritatea
descoperirilor cu caracter "rural";
II - aşezări amplasate pe promontorii, la extremitatea unor terase inalte sau boturi de deal,
înconjurate de apele râurilor din două sau trei p� sau de pante greu accesibile şi terenuri
mlăştinoase (Barboşi, Bemadea, Brad, Căţelu Nou, Ghindari, Piscul Coconi, Piscul Crăsani,
Pecica ş.a.). In multe cazuri , aşezările erau fortificate pe latura neprotejată natural (fortifica�e
de tip "promontoriu barat"). O parte din descoperirile din această categorie, datorită depunerilor
arheologice consistente şi amenajărilor conţinute, pot fi considerate a fi de tip dava. Există şi
-

-

2 1. Glodariu, op.cit, p. 72-73.
�

Florentina Preda, op.cit, p. 59-72; M. Taceva, în voi. The Titracian World at the Cro&<iroads
Civilisations, I. Bucureşti, 1 997, p. 547-557.
4 A. Vulpe, M. Zahariade, GetCMlacii in Istoria militarA a lumll .antice, Hucureşri, 1 987, p. -13-86.
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aşezări de acest tip care şi-au păstrat caracterul "rural" (Bălăceanca, Bezid, Căţelu Nou,
Frăteşti, lpoteşti-Olt, Sălaşuri, Sibiciul de Sus ş.a.).
III aşezări montane, nefortificate, dispuse de-a lungul cursurilor de apă, având în preajmă, în
pozi�i dominante, fortificaţii. Aceste aşezări sunt considerate a fi "aşezările civile" ale
fortifica�ilor (Cetăţeni, Braşov, Breaza, Costeşti, Sânzieni, Teliu).
IV aşezări montane ridicate pe ternse - naturale sau antropogene -, având în sectorul mai putin
accesibil o fortifica�e (Bâtca Doamnei, Dealul Grădiştei, Faţa Cetei, Mereşti, Racoş, Râşnov ş.a.).
V - aşezări amplasate pe ostroave, grinduri şi tell-uri neolitice (Borduşani, Craiova-Cemele,
Coroana de Jos, Drăgăneşti-Olt. Dulceanca, Vlădiceasca, Snagov).
Din punct de vedere al caracterului locuirii, aşezările pot fi clasificate în aşezări "rurale",
cetă�, aşezări fortificate şi aşezări de tip dava. Un loc aparte îl ocupă complexul din Mun�i
Şureanu, unde la Fa Cetei (lângă fortificaţia de pe "Vârful lui Hulpe", fiind înregistrate 40-50
terase antropogene) , "Sub Cununi',() şi "Dealul Grădiştei"7 (cea 200 terase antropogene) se
înregistrează o locuire deosebită, cu unele caracteristici protourbane. De asemenea, complexul
reprezentat de "Dealul Grădiştei" ("zona sacră" şi o parte din "aşezarea civilă'}, "Pustâiosu'.s,
"Feţele Albe"9, "Meleia"10, "Rudele"1 1 şi, probabil, "Tâmpu"1 2 reprezintă un tip unic de
"aşezări", cu un pronunţat caracter religios.
Aşezările "rurale" nu s-� bucurat de o atenţie deosebită din partea
cercetătorilor, cauza constituind-o locuirea restrânsă şi inventarul modest. Majoritatea
acestor obiective sunt amplasate de-a lungul cursurilor de a ă, ocupând promontorii
f
(Baraolt13, Bezid14, Căţelu Nou15, Dumbrava16, Frasin' , Gherla18, Horgeşti 19,
Ipoteşti2<), terase înalte (Bălăceanca-"Ecluză"2 1 , Cătunu22, Frăteşti23, Giurgiu-"Malu
-

-

p.

·

5 H. Daicoviciu, Materiale, 5, 1959, p. 385; ldem, Materiale, 10, 1973, p. 84; 1. Glodariu, op.cit., p. 47.
6 D. M. Teodorescu, Cetăţile antice din Munţii Hunedoarei, 1923, p. 20; M. Macrea, Sargeţia, 2, 1941,
p. 143-144; C. Daicoviciu, în Aşezările dacice din Munţii Orăştiei, Bucureşti, 1 95 1 , p. 30.
7 H. Daicoviciu, Şt. Ferenczi, 1. Glodariu, Cetăţi şi aşezări dacice din sud-vestul Transilvaniei,
Cluj-Napoca, 1 989 (cu literatura mai veche); Cronica. .. , Cluj-Napoca, 1 995; idem, Brăila, 1996,
p. 53-54, nr. 66; idem, Deva, 2000, p. 4 1 , nr. 60.
8 N. Gostar, Materiale, 3, 1957, p. 270-27 1.
9 Al. Ferenczi, în Aşezările dacice din Munţii Orăştiei, p. 102; H. Daicoviciu, 1. Glodariu, RevMuz, 6,
1966, p. 485-488; idem, ActaMN, 6, 1969, p. 465-473; H. Daicoviciu, 1. Glodariu, 1. Piso, ActaMN, 10,
1 973, p. 65-96.
1 0 C. Daicoviciu şi colab., Materiale, 5, 1 959, p. 346-349; idem, Materiale, 7, 1961, p. 308-315; idem,
Materiale, 8, 1%2, p. 467-473.
1 1 Idem, Materiale, 5, 1959, p. 386-39 1 ; idem, Materiale, 6, 1960, p. 341-346.
12 H. Daicoviciu, ActaMN, 1, 1964, p. 1 22.
13 Z. Szekely, Materiale, 8, 1962, p. 328-330.
14 ldem, Marisia, 6, 1976, p. I 17-1 1 8, 123.
15 V. Leahu, CAB, 1, 1%3, p. 15-43; idem, CAB, 2, 1965, p. 1 1-73.
1 6 S. Sanie, Şeiva Sanie, Cercet/st. 4, 1 973, p. 6 1-91 .
17 Dacia, N.S., 24, 1980, p . 360, nr. 60.
1 8 I.H. Crişan, Ceramica daco-getică, Bucureşti, 1 969, p. 263, nr. 134.
1 9 În punctul "Pe Holm" (material inedit).
20 E. Cornşa, Materiale, 8, 1962, p. 2 14.
21 Cronica... , Satu Mare, 1994, p. 4, nr. 6.
22 Comelia Stoica, Valachica, 3, 1972, p. 133- 140; idem. Materiale, 13, Oradea, 1979, p. 1 19- 121.
2 3 C. Isăcescu, D. Burlacu, în voi. Dfov - file de istorie, Bucureşti, 1978, p. 43-45.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

Daniel David

58

Roşu"24, Lapoş25, Săruleşte6, Sibiciul de Sus27, Şercaia28), confluenţa unor văi (Albeşti
Teleonnan29, Ciolăneştii din Deae0, Pânceşti-"Vatra Satului"3 1, Răcătău-"Hurnăria'.J2), rs
terasele inferioare de pe malul apelor (Bragadiru33, Brăniştari34, Chimogi-"Rudărie" 5,
Dudeşti36, Gropşani37, Şura Mică38, Tânganu39), pe grinduri (Borduşani40, Cemele41, Comana
de Jos42, Dulceanca43, Tămăşeni44) sau ostroave (lemut-"Cimitirul vechi'745, Snagov46, Valea
Argovei47, Vlădiceasca48, Ostrovul Corbului49, Ostrovul Şimian50).
Pomindu-se de la cercetările efectwite s-au observat anumite concentrări ale aşezărilor
rurale. Astfel, pe valea Mostiştei au fost identificate 43 aşezări cu specific rural51• Situaţii
oarecum similare se observă pe valea Oltului, cursul inferior al Jiului, cursul superior al
Olteţului, valea superioară a Neajlovului, bazinul Pârâului Negru, Bârladului, Ialomiţei,
Dârnboviţei, Argeşului, Crişurilor şi Siretului mijlociu.
24

Al. Păunescu şi colab., Materiale, 8, 1962, p. 127-140; Em. Alexandrescu, T. Popa, Buletinul Muzeului
1996- 1998, p. 68-7 1.
25 V. Căpitanu, Carpica, 14, 1982, p. 143, nr. 12b.
26 G. Trohani, CAMNI, 7, 1984, p. 85-109.
21 G. Trohani, C. Buzdugan, CAMNI, 9, 1992, p. 39-43.
28 Dacia, N.S., 23, 1979, p. 366, nr. 1 12.
29 D. Berciu, E. Moscalu, SCIV, 23, 1972, 4, p. 633-:64Q; E. Moscalu, CAMNI, 3, 1979, p. 339-346.
30 M. Petrescu-Dimbovita, S. Sanie, ArhMold, 6, 1969, p. 41-53; idem, ArhMold, 7, 1972, p. 241-258.
"T. Antonescu ", 2-4,

31 Inedit
32 Inedit
33 M. Turcu, Bucureşti, 8, 1972, p. 55-69; idem, Materiale, 13, Oradea, 1979, p. 125-126; idem, Materiale,

14, 1980 p. 191-194; idem, Materiale, 15, 1982, p. 229-231.
Ş. Semo, RevMuz, 5, 1966, p. 450.
35 G. Troharu, CAMNI, 1, 1975, p. 127-150.
36 M. Turcu, Carpica, 8, 1976, p. 41-48.
37 Gh. Popilian, M. Nica, Gropşani. Monografie arheologicA, Bucureşti, 1998.
38 Dacia, N.S., 23, 1979, p. 367, nr. 1 16.
39 M. Turcu, CAB, 2, 1965, p. 270-274; idem, Bucureşti, 6, 1968, p. 93-96.
40 G. Trohani, CAMNI, 10, 1997, p. 39-45.
41 P. Gherghe, AO, 6, 1989, p. 42-53.
42 1. Glodariu, A. Costea, 1. Ciupea, Comana de Jos. Aşezările de epocă dacicA şi prefeudali, Braşov,
1980, p. 35-58.
43 Suzana Dolinescu-Ferche, Aşezări'din sec. m-IX e.n. în sud-vestul Munteniei. Cercetările de la
Dulceanca, Bucureşti, 1974, passim.
44 Aşezlri p. 302.
45 V. Lam, RAJMureş, Târgu Mureş, 1995, p. 152.
46 D.V. Rosetti, PMMB, 2, 1935, p. 7-9, 15-20, 57-68; 1. Nestor, PZ, 27, 1936, 3-4, p. 270-27 1.
47
G. Troharu, CAMNl, 5, 1982, p. 59-63.
48 ldem, CAMNl, 1, 1975, p. 151- 175; idem, CAMNl, 2, 1976, p. 87-98 (aşezare pe ostrovul "GheQ1illău l
Mare"; o aşezare de acelaşi tip se află pe "Ghergălăul Mic", vezi M. Turcu, Get&dacii din Câmpia
Munteniei, Bucureşti, 1979, p. 70, nr. 200c).
49 P. Roman, in voi. Ostrovul Corbului, Bucureşti, 1996, p. l l-28.
�o Gh. Popilinn, in voi. Le DjerdapiLes Port.es de Fer a la deuxl�e moU� du premier miUenalre a'll.
34

•••

J.Cbr. jusqu'nux gueiT'ftl dftdquft;, m, Kolloquim in Kladovo-Drobeta Tr. Severin, 1998, Heograd.
1 999, p. 55-64.
5'

D, � G, Trohmli; In vot nrov - Dk de llirorlll. p,

17-'l�,
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O parte din aşezările rurale făceau parte din teritoriul controlat de aşezările cu un statut
superior, fiind amplasate în preajma acestora. Încă nu a fost realizat un studiu care să reliefeze
caracteristicile acestui tip de aşezări - cunoscute în literatura de specialitate ca aşezări "satelit" deşi ele erau probabil destul de numeroase. Astfel, în preajma aşezării de tip dava de la Răcătău,
pe o rază de cea. 1 O km2, au fost semnalate peste 12 posibile aşezări geto-dace rurale.
Cetăţile aveau în principal rolul de a controla căi de acces, anwnite zone sau având rolul
de a adăposti anwnite comunită�, nedispunând de o locuire intensă: Albeşti-Mureş52,
După dispunerea fortifica�ei, cetă�le sunt de tipul "promontoriu barat" sau fortificate
circular. În funcţie de elementele constitutive ale sistemului defensiv, cetăţile pot fi împărţite în
următoarele categorii:
1 - fortifica�i cu şanţ (Cernatu de Jos - în cazul în care şanţul hallstattian a fost folosit şi în epoca
dacică, Cozia - însă posibilul şanţ nu a fost încă cercetat);
ll fortificaţii cu val şi şanţ (Albeşti, Breaza, Clit, Jigodin 1-"Câmpul Morii", Marca, Mirşid,
Odorheiul Secuiesc, Porurnbenii Mari, Sărăţel, Teliu, Zetea), în unele cazuri existând mai multe
linii defensive;
ill - fortificaţii cu val sau zid de piatră (Valea Seacă, Câmpuri-Surduc, Ghindari, Jigodin ll şi lli,
Poloyragi-''Crucea lui Ursachi", Racu, Biborţeni, Olteni, Bobaita53);
IV - fortificaţii complexe realizate prin combinarea mai multor elemente defensive (ziduri,
turnuri, platforme de luptă, şanţuri, valuri, palisade). Astfel de cetăţi sunt cele de la Blidaru54 şi
Racoş-"Piatra Detunată". Posibila existenţă la "Pietroasa lui Solomon", lângă Blidaru, a unui
sanctuar cu aliniamente, care suprapunea un atelier metalurgic, conduce la ipoteza existenţei unei
aşezări deschise importante asociate cetăţii, care ar juca rolul de acropolă, caz în care caracterul
descoperirii de la Costeşti-"Blidaru" ar trebui modificat
Din punct de vedere funcţional cetăţile pot fi catalogate drept cetăţi de refugiu (Albeşti,
Cuciulata, Mirşid, Bobaiţa, Odorheiul Secuiesc, Cozla, Jigodin, Sărăţel, Teliu, Paişani, Racoş
"Piatra Detunată", Polovragi-"Crucea lui Ursachi", Şona ş.a.) şi cetăţi care supravegheau un
anume teritoriu sau căi de comunicaţii; în unele cazuri rolul de supraveghere revenea şi cetăţilor
de refugiu. Cetatea de pe Dealul Grădiştei poate fi considerată tot cetate de refugiu, ridicată între
"zona sacră" şi "aşezarea civilă"; zidul dacic înconjoară doar înălţimea cu cota 1 000 m
Complexul de pe Dealul Grădiştei mai era apărat de un val de pământ ridicat în apropierea cetăţii
(necercetat) şi o serie de turnuri izolate. Toate căile importante de acces, având o oarecare
însemnătate strategică, au fost fortificate de geto-daci, dar nu se poate vorbi despre un "sistem
defensiv", avându-se în vedere cronologia diferită a fortificaţiilor, precum şi caracterul extrem de
inegal şi de lacunar al datelor despre respectivele fortifica�i.
-

52 Gh. Baltag, RevBis, 8, 1994, p. 75-78.

53 P. Gherghe, Drobeta, 9, 1999, p. 60-61, nr. 81 (cu literatura mai veche).

C. Daicoviciu şi colab., SCN, 5, 1954, 1-2, p. 124-147; idem, SCN, 6, 1955, 1-2, p. 2 19-228; idem,
Materiale, 3, 1957, p. 263-270; Materiale, 8, 1962, p. 463466; I.H. Crişan, Şt. Ferenczi, Materiale, 10,
1973, p. 70-73.

54
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În unele cazuri, cetă�le sunt în apropierea unor aşezări de tip dava, făcând parte din

"teritoriul" acestora (Aibeşti, Mirşid, Cozla, Racoş, Polovragi ş.a).
Aşezările fortificate au o locuire permanentă, ce uneori se extinde şi dincolo de
linia fortificaţiei. În mare parte, acest tip de aşezare se aseamănă cu cele de tip dava
(unii specialişti chiar le atribuie acestui tip), dar unele caracteristici - dimensiuni mai
reduse, depuneri mai modeste, lipsa unor amenajări specifice aşezărilor de tip dava - au
făcut să le incadrăm unui tip aparte. Nu este exclus ca unele dintre ele să aibă un alt
statut (cetate sau dava), dar, din lipsa altor informaţii, am preferat să le atribuim acestui
tip. În rândul aşezărilor fortificate am inclus descoperirile de Ia Aghireşu55, Arpaşu de
Sus56, Barboşi57, Berindia58, Bemadea59, Cândeşti60, Celei-Corabia61 , Cemeşti62,
Covasna63, Cugir64, Pietroasele-"Gruiul Dării"65, Deva66, Divici67, Grădiştea68, Gura
Vitioarei69, ledera70, Mănăstioara-Fitioneşti7 1 , Mereşti72, Pescari73, Piatra Şoimului74,
55 1st. Ferenczi, AaaMP,

1 0, 1 986, p. 82-94.
Glcdariul, Aşezarea dacici de la Arpaşu de Sus, Bucureşti, 1976.
57 S. Sanie, ArhMold, 1 1, 1987, p. 103-1 10; idem, ArhMold, 12, 1 988, p. 53-102; S. Sanie, Şeiva Sanie,
ArhMold, l4, 1991, p. 45-55; idem, ArhMold, 15, 1992, p. 7 1-96.
58 S. Durnitraşcu, 1. Ordentlich, Crisia, 3, 1973, p. 47-95 (fortificarea aşezării este incertă).
59 V. Lazăr, RAJMureş, p. 54-55 (cu literatura anterioară); prezentarea fortificaţiei la 1. Glodariu,
Arhitectura dacilor, p. 14, 55-56.
60 M. Aorescu, în DIVR, p. 168- 169; Gh. Constantinescu, Vrancea, 1 , 1978, p. 19-24; A. Florescu,
M. Aorescu, SAA, 1 , 1983, p. 72-93; V. Bobi, Civilizaţia geto-dacilor de la curbura Carpaţilor (sec.
VI î.Chr. - II d.Chr.), Bucureşti, 1 999, passirn.
61 Oct. Toropu, C.M. Tătulea, Symp7hrac, 1, Craiova, 1983, p. 53-54.
62 Gh. Petrescu-Sava, 1. Nestor, RPAN, 2,-4, 1938-1940, p. 71-88 (caracterul şi datarea aşezării sunt încă
incerte).
63 Z. Sze
'kely, SCTV, 23, 1972, 2, P. 201-214; V. Sirbu, Viorica Crişan, AngUS'tia, 4, 1999, p. 71-8 1 .
64 H . Daicoviciu, Şt Ferenczi, l. Glodariu, op.dt., p . 224 (este posibil să fie o aşezare de tip dava, însă marea
parte a rezultatelor cercetării sunt inedite).
65 V. Dupoi, în voi. Timpul istoriei, 1, Bucureşti, 1997, p. 96-1 13.
66 Oct Floca, în OmCD, 1 960, p. 207-2 12; idem, Sargetia, 6, 1969, p. 18- 19; idem, Apulum, 9, 197 1 ,
p. 263-269; idem, Sargetia, 1 3, 1977, p . 171-181; I.P. Albu, Sargetia, 8, 1971, p. 57-60; idem, Apulum, 9,
1971, p. 14 1; 1. Andriţoiu, Sargetia, 14, 1 979, p. 22-23 (este posibil să fie o dava, cu acropola pe "Dealul
Cetăţii").
67 M. Gumă, A.S. Luca, C. Secărin, Banatica, 9, 1987, p. 199-238; 'M. Gumă, A. Rustoiu, C. Secărin,
Cercetări arheologice în aria nord-tracă, 1, 1995, p. 401-426; idem, Cercetări arheologice în aria nord
tracă, 2, 1997, p. 373 şi urm.
68
V. Sîrbu, Aşezarea getici de la Grădiştea, Bucureşti, 1995.
69 Gh. Petrescu-Sava, I. Nestor, op.cit., p. 86-88; E. Comşa, VI. Georgescu, SCNA, 32, 1981, 2, p. 271-282.
7° Cronica... , Cluj-Napoca, 1995; idem, Blăi1a, 1996.
71 Marilena Aorescu, în DIVR. p. 396-397; Gh. Constantinescu, op.cit., p. 19-24; M. Aorescu, A Aorescu,
Materiale, 15, Braşov, 1 981, p. 124-1 30.
72 Viorica Şoiom, Symp7hrac, 7, Tulcea, 1988, p. 3 1 1-312.
73 FI. Medeleţ, T. Soroceanu, N. Gudea, ActaMN, 8, 1 971, p. 465-467; Şt Matei, 1. Uzum, Banatica, 2, 1973,
56 M. Macrea., 1.

p. 1 4 1 - 1 41:

7•

R.

I.

G1odariu, op.cit..

p. 54.

"-'.tire. LJacia. 7 �- 1937-19<;0. p. 13-68.
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Braşov75, Săvârşin76, Sprâncenata77, Tăşad78, Târcov79, Tilişca80, Tinosul8 1 , Vărădia de
Mureş82, Beclean-"Bileag"83, Cladova84, Solotvina85, Orlovka86 ş.a.

Din punct de vedere al sistemului defensiv se disting trei categorii:

a) aşezări apărate natural: Berindia, Cemeşti (nu s-au descoperit elemente defensive
antropogene, iar locuirea geto-dacă este doar presupusă), Grădiştea, Tinosul (locuirea din
secolele 1 a.Chr. - 1 p.Chr. a abandonat sistemul defensiv constituit anterior), Vărădia de
Mureş;
b)
c)

aşezări cu fortifica�e artificială incertă: ledera (probabil avea şanţ şi val), Gura Vitioarei;
aşezări fortificate antropogen.
După elementele fortifica�ei, se observă următoarele situaţii:

1 - fortifica�i cu şanţ şi palisadă (Pescari);

II - fortificaţii cu val sau palisadă (Târcov, Cugir, Beclean);
III - fortifica�i cu val şi şanţ (Arpaşu de Sus, Barboşi, Bemadea, Aghireşu, Cândeşti, Cucuiş

"Dealul Golu", Mereşti, Piatra Şoimului, Săvârşin, Sprâncenata, Tăşad ş.a.). Uneori,

elementele defensive erau multiplicate, iar pe creasta valurilor erau ridicate palisade.

IV - fortifica�i complexe (ziduri, terasări, valuri, şanţuri, turnuri), cum sunt cele de la Covasna,
Diviei şi Tilişca.

Aşezările de tip dava sunt cunoscute în prezent rintr-o docurnenta�e inegală:
�
monografii (Brad87, Căpâlna88, Ocniţa89, Pecica90, Piatra Roşie 1), rapoarte detaliate (Popeşti92,

75 A. Costea, RAJBraşov, p. %-97.
76 Cronica. . . , Brăila, 1996, p. 106, nr. 130.
77 C. Preda, Geto-dacii din bazinul 01tului inferior. Dava de la Sprâncenata, Bucureşti, 1 986.
78 S. Dumitraşcu, Crisia, l, 1972, p. 129- l 3 l ; Cronica... , Cluj-Napoca, 1995, p. 92, nr. 132.
79 G. Trohani, R. Anclreescu, CAMNJ, 9, 1992, p. 46-51 .
0
8 N. Lupu, Tilişca. Aşezările arheologice de pe Căţânaş, Bucureşti, 1989.
8 1 R. şi Ecaterina Vulpe, Dacia, 1, 1924, p. 166-223; E. Comşa, Thraco-Dacica, 2, 1 981, p. 240.
82 M. Zdroba, M. Barbu, Ziridava, 9, 1978, p. 2 1-40.
83 Cronica.. . , Vaslui, 1999, p. 12- 1 3, nr. 15; idem, Deva, 2000, p. 18.
84 Repertoriul arheologic al Mureşului inferior. Judeţul Arad (coord. I.H. Crişan), Timişoara, 1 999,
p. 50-5 1 (cu literatura mai veche).
85 V. Vasiliev, A. Rustoiu, V. Kotigoro�ko, Cercetări arheologice În aria nord-tracă, 2, 1997, p. 340-346;
J. Kobal', lAM ,37-38, 1 995-1996 ( 1 997), p. l l 5-l5l (existenţa unui sanctuar absidat poate schimba
caracterul aşezării).
86 N. Gostar, Latomus, 24, 1967, 4, p. 987, 989-991.
87 V. Ursachi, Zargidava. Cetatea dacică de la Brad, Bucureşti, 1 995.
88 1. Glodariu, V. Moga, Cetatea dacică de'la Căpâlna, Bucureşti, 1 989.
89 D. Berciu, Buridava dacică, Bucureşti, 198 1 ; Maria losifaru, S. Purice, SympThrac, 1, Craiova, 1983,
p. 55-56; D. Berciu şi colab., Thraco-Dacica, 4, 1 983, p. 1 09- 1 1 3 ; idem, Thraco-Dacica, 7, 1 986,
p. 140-143; idem, Thraco-Dacica, 9, 1988, p. 171- 178; idem, Thraco-Dacica, 10, 1 989, p. 205-2 14;
idem, Thraco-Dacica, I l , 1990, p. 135- 138; idem, ThracoDacica, 12, 1991, p. 1 05-1 14;.
90 I.H. Crişani, Ziridava, Arad, 1979.
91 C. Daicoviciu, Piatra Roşie. Monografie arheologică, Bucureşti, 1 954.
92 R. Vulpe, SCIV, 6, 1955, 1-2, p. 239-269; idem, Materiale, 3, 1 957. p. 227-246; idem, Materiale, 5,
1959, p. 339-349; idem, Materiale, 6, 1959, p. 307-324; idem, Materiale, 7, 1961, p. 324-338; idem,
Materiale, 8, 1962, p. 45746 1; A. Vulpe, Marieta Gheorghită, CAMNJ, 3, 1 979, p. 95- 103; idem, CAMNJ,
4, 1981, p. 58-64; idem, CAMNJ, 8, 1986, p. 43-50; A. Vulpe, CAMNJ, 10, 1997, p. 163-169.
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94
97
99
98
96
93
95
Poiana , Satu Nou ) sau sumare (Cârlomăneşti , Cetăţeni , Radovanu , Răcătău , Racoş
ş.a).
Am inclus în cadrul acestui tip de aşezări şi unele descoperiri care
în prezent au
ux>
101
1
103
fost considerate cetă�. Complexele de la Băniţa , Căpâlna , Costeşti , Piatra Craivii ,
104
Piatra Roşie, Vârful lui Hulpe fac parte din aşa-numitul "sistem dţfensiv" (presupunându-se
contemporaneitatea lor) din jurul Dealului Grădiştei, dar unele elemente (locuri de cult
monumentale, edificii "administrative", sisteme defensive complexe, asocierea cu "aşezări
civile" importante) au făcut să le considerăm acropolele unor aşezări de tip dava. În cazul
105
106
siturilor de la Moigrad-"Măgura" , Sighişoara-"Wietenberg"
şi Şimleul Silvaniei
108
107
şi "Observator"
"Cetate"
(unde s-a dezvelit un posibil sanctuar rectangular absidat),

oPână

93 Radu şi Ecaterina Vulpe, Dacia, 3-4, 1927-1932, p. 253-351 ; R Vulpe, SCTV, 2, 1951, 1, p. 176-214;
idem, SCTV, 3, 1952, p. 191-210; S. Teodor, Carpica, 23/1, 1992, p. 1 15-124; S. Teodor, V. Mihăilescu
Bîrliba, ArhMold, 16, 1993, p. 121-129.
94 N. Conovici, M. Irimia. Thraco-Dacica, 10, 1989, p. 1 15-154; Cronica. .. , Cluj-Napoca, 1995, p. 78-79,
nr. l l4.
95 M. Babeş, Dacia, N. S ., 19, 1975, p. 125- 139; idem, SCJVA, 28, 1 977, 3, p. 3 1 9-352; M. Babeş,
M. Constantinescu, Materiale, 13, Oradea. 1979, p. 147-148; idem, Mousaios, 1981, p. 25-27.
96 D.V. Rosetti, SC/V, 1 1 , 1960, p. 39 1 -403; R. Vulpe, Aşezări getice din Muntenia, p. 38-43;
D.V. Rosetti, L. Chiţescu, BMI, 42, 1973, 4; L. Chiţescu, MuzNaţ, 5, 1981, p. 7 1-73.
97 S. Morintz, D. Şerbănescu, Thraco-Dacica, 6, 1985, p. 21-28 (aşezarea probabil de tip dava se află în
punctul "Gorgana a doua"; în locul "Ghergălău" se află o altă aşezare fortificată, legată de dava,
cf. E. Comşa, SympThrac, 7, Tulcea, 1 988, p. 290-292). Descoperirile din aşezarea oppidană au
făcut subiectul lucrării de doctorat a dl. D. Şerbănescu.
98 V. Căpitanu, Carpica, 8, 1976, p. 49-120; idem, Carpica, 23/1, 1992, p. 131-192.
99 1. Glodariu, în Documente recent descoperite şi informaţii arheologice, Bucureşti, 1986, p. 32-37;
I. Glodariu, A. Costea. EphemNap, 1, 1991, p. 21-40; Cronica... , Satu Mare, 1994, p. 52: idem, Cluj
Napoca. 1995, p. 73-74; A. Costea. Angustia, 4, 1999, p. 105-1 19; Cronica.. . , Deva. 2000, p. 79; (acropola
aşezării se află pe "Tipia Ormenişului", având în apropiere cetatea de refugiu de la "Piatra Detunai").
100 Oct
Aoca. în Cetăţi dacice din sudul Transilvanie� Bucureşti, 1966, p. 33-39.
101
Vezi nota 1 1 8 şi K. Strobei, SCTVA, 49, 1998, 2, p. 212-216.
102
q.M. Teodorescu, ACMIT, 3, 1929, p. 265-298; AI. Ferenczi, în Aşezările dacice din Munţii Orăştie,
p. 9-29; H. Daicoviciu, Şt.Ferenczi, 1. Glodariu, op cit, passim (mai există un val de pământ care includea
şi sanctuarele extramuros şi turnurile izolate de pe terasele de est, sud-est şi nord-est, cf. AI.S. Ştefan,
Materiale, Braşov, 1981, p. 1 80 şi fig. 1 1 - 12).
10
3 I. Berciu, AI. Popa. H. Daicoviciu, Celticum, 12, 1%5, p. 1 15- 146; I. Berciu, V. Moga. Crisia, 1, 1972,
p. 68-7 1 ; V. Moga. în voi. Studii Dacice, C1uj-Napoca. 1980, p. 103-1 16; RAJAiba, p. 84, nr. 54.4.
104 C. Daicoviciu, în Aşezările dacice din Munţii Orăştie, p. 45 (fortificaţia - astăzi distrusă şi
necercetată - este probabil "acropola" aşezării de la "Fata Cetei")
105
Al.V. Matei, ActaMP, 10, 1986, p. 126-128 (aşezarea de pe "Măgura" are în apropiere fortificaţi.ile de
la Moigmd, -"Fântâna S!Jăjerilor" şi "Citera", şi Mirşid).
106 1. Andritoiu, A. Rustoiu, Sighişoara-Wietenberg. Descoperirile preistorice şi aşezarea dacică,
Bucureşti, 1997.
10
7 S. Dumitraşcu, Cri.sia, 1, 1972, p. 136-137.
0
1 8 Cronica . , Cluj-Napoca, 1995; H. Pop. RevBis, 12- 13, 1999, p. 1 09-122; Cronica... , Deva, 2000,
p. 102-103, nr. 141 (în punctul "Cetate" există o aşezare fortificată, iar la "Observator" o altă aşezare
fortificam de cea. 4 hectare, lmde se nflli şi un !;3J1Cfimr m:tangular absidăl �li dou'i incAperi. ilnui in
.

. .

exteriorul fortificati�i).
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densitatea aşezărilor-"satelit" şi cetă�le de refugiu din jurul acestora au făcut să le atribuim
acestui tip.
Aşezările de tip dava pot fi clasificate în func�e de unele caracteristici generale,
principalele criterii fiind: prezenţa sau absenţa elementelor defensive antropogene, dispunerea
şi tipul fortifica�ei şi, pornind de la organizarea internă, prezenţa unor edificii deosebite.
Potnindu-se de la primul criteriu enunţat - acela al fortificării - se disting trei categorii:
a) aşezări apărate natural: Cârlomăneşti, Pecica, probabil Radovanu;
b) aşezări cu elemente de fortificaţie incerte: Bâtca Doamnei109-faza a doua, Ocniţa;
c) aşezări cu elemente sigure defensive, antropogene: Bâtca Doamnei-faza întâi, Brad,
0
Băniţa, Căpâlna, Costeşti, Cetăţeni, Moigrad, Piatra Craivii, Piatra Roşie, Piscul Crăsani 1 1 ,
1
Poiana, Polovragi-"Cetăţuia" 1 1, Popeşti, Racoş-"Tipia Onnenişului", Răcătău, Râşnov1 12,
Satu Nou-"Valea lui Voicu", Sighişoara, Şirnleul Silvaniei, "Vârful lui Hulpe", Zimnicea1 13,
Malaja Kopanja1 14•
Confonn clasificării fortifica�ilor în funcţie de elementele defensive se observă
următoarele tipuri:
1 - fortifica�i cu şanţ (cu rezerve, Zimnicea şi Radovanu-"Gorgana a doua");
II - fortifica�i cu val şi şanţ (Brad, Piscul Crăsani, Popeşti, Poiana, Râşnov, Răcătău); în unele
cazuri s-au reutilizat fortifica�i din epoci anterioare sau au fost arnenajate particularită�le
naturale ale zonei în care au fost amplasate aşezările;
III fortifica�i cu val de pământ cu structură din piatră şi şanţ (Satu Nou, Polovragi);
IV fortifica�i cu val sau zid (Bâtca Doamnei, Cetăţeni, Racoş, Piatra Craivii, Băniţa, Piatra
Roşie, posibil şi "Vârful lui Hulpe");
V - fortifica�i complexe (Costeşti, Căpâlna).
În unele cazuri peste valurile de pământ au fost ridicate palisade.
a) În ceea ce priveşte ultimul criteriu, acela al prezenţei unor edificii deosebite. în cadrul
acestor aşezări, se observă existenţa mai multor categorii de monumente:
b) "palate": Ocniţa, Popeşti, posibil Brad;
c) "cazănni": Piatra Roşie, Racoş;
d) turnuri-locuinţă: Bâtca Doamnei, Căpâlna, Cetăţeni, Costeşti, Ocniţa;
e) sanctuare cu aliniarnente de tarnburi: Bâtca Doamnei, Căpâlna (cel pu� două, confonn
dimensiunilor plintelor descoperite, însă nici una in situ), Băniţa, Costeşti (patru), Piatra Craivii
(trei), Piatra Roşie, Racoş (trei până în prezent) şi, probabil, Polovragi;
-

-

109 N. Gostar, în voi. Omagiul lui P. Constantinescu-laşi, Bucureşti, 1 965, p. 8 1 -86; V. Mihăilescu
Bîrliba., în Sinteză informativă, 1 984.
1 10
1. Andrieşescu, Piscu-Crisani, Bucureşti, 1924; V. Pârvan, Getica, p. 1 73-220; R. Vulpe, Aşezări
getice din Muntenia, p. 4245; N. Conovici, Materiale, 13, Oradea, 1 979, p. 143-145; idem, în
Documente noi descoperite şi informaţii arheologice, Bucureşti, 198 1 ; N. Conovici, M. Neagu,
Materiale, 15, Braşov, 198 1 , p. 1 93-200; N. Conovici, Thraco-Dacica, 4, 1983, p. 102-108; Cronica.. .,
1983-1 992, Bucureşti, 1997, p. 70-72, nr. 49.
1 1 1 FI .
Marinescu, Crisill, 1, 1972, p. 79-81 ; idem, SMMIM, 4-5, 1 971-1972, p. 5 şi urm.; A. Vulpe,
Valentina Buşilă, Drobeta, 1, 1974, p. 141-145; FI. Marinescu, SMM/M, 10, 1977, p. 25-32;.
1 1 2 FI.
Costea., Cumidava, 4, 1 970, p. 1 7-24; 1. Glodariu, Arhitectura dacilor, p. 57; idem, în EAIVR, 1,
p. 390-39 1 .
1 13
1. Nestor, SCTV, 1 , 1950, 1, p. 93-102; R Vulpe, op.dt.; N. Conovici, lstros, 4, 1985, p. 71-87.
1 14
V. Kotigoro�o. Ţinuturile Tisei superioare in veacurile III te.n.-IV e.n. (Perioada La Tene şi
Romani), Bucureşti, 1995, p. 71 -80.
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f) sanctuare absidate: Brad (două faze), Cârlomăneşti, Cetăţeni, Piatra Roşie, Piscul Crăsani,
Pecica, Popeşti (două faze), Racoş (trei sau patru până în prezent), Malaja Kopanja şi, posibil,
Şimleul Silvaniei-"Observator", Solotvino;
g) altare: Cârlomăneşti, Piscul Crăsani, Poiana, Popeşti, Radovanu.
În lipsa cercetărilor exhaustive, nu se poate vorbi cu certitudine despre existenţa unui
sistem de organizare internă. La Brad şi Popeşti, în zona reziden�ală, s-au descoperit "pi�e"
pavate.
Pe lângă tratarea principalelor forme de locuire, este necesară şi stabilirea inventarelor
diferitelor complexe legate de această problemă, fapt ce ar duce şi la o încadrare cronologică
mai precisă, dar, avându-se în vedere stadiul actual al publicării, acest lucru este dificil de
realizat
O altă problemă încă nerezolvată este definirea termenului de dava Probabil că acest
sufix defineşte atât aşezări de tipul Brad-Răcătău-Poiana-Popeşti-Pecica-Ocniţa (identificate
ipotetic cu unele dava pomenite în izvoarele antice) cât şi aşezări de tipul Bâtca Doamnei
Craiva-Căpâlna-Costeşti. Am considerat ca elemente definitorii pentru o aşezare de tip dava
următoarele: o "acropolă" (fortificată sau protejată natural) ce atestă o intensă locuire, un
teritoriu înconjurător unde se aflau aşezările "satelit", existenţa unor edificii şi amenajări
deosebite (''palate", turnuri-locuinţă, "pieţe publice", ateliere ş.a) şi a unor complexe de cult
(sanctuare, altare), descoperirea în apropierea acestor aşezări a unor necropole destinate elitei.
Întocmirea unui catalog care să cuprindă toate descoperirile ce atestă existenţa
aşezărilor geto-dace din perioada clasică este condi�onată de realizarea unor repertorii pentru
zone mai restrânse. În continuare vom prezenta descoperirile de acest tip din judeţul Bacău aşa
cum rezultă din publicaţiile de specialitate. Din păcate, cea mai mare parte a aşezărilor au fost
cercetate doar prin periegheze şi sondaje superficiale, fapt care împiedică realizarea unei
cronologii precise.
Catalogul descoperirilor
1.

Bodeasa, corn. Dealul Morii-"Cetăţuia"

la vest de sat, pe un promontoriu, s-a identificat o aşezare fortificată cu val şi şanţ, locuită
în neolitic, epoca bronzului şi epoca geto-dacă (încă nu se poate preciza cărei epoci îi
ap.e fortifica�a şi nici o datare mai precisă a locuirii geto-dace)
cercetare de suprafaţă V. Căpitanu
Bibl.: V. Căpitanu, Carpica, 14, 1982, p. 143, nr. l 3b.
2. Bogdăneşti, corn. Traian-"La Livadă"
aşezare rurală geto-dacă datată, pe baza cerarnicii, în sec. I a.Chr.-I p.Chr.
cercetare de suprafaţă V. Căpitanu
Bibl.: V. Căpitanu, op.cit., p. 157, nr. 80a
3. Brad, corn. Negri - "La Stâncă"
pe un promontoriu din stânga Siretului, locuit din eneolitic, s-a descoperit o aşezare geto
dacă de tip dava. Acropola era fortificată cu şanţ şi palisadă şi conţinea unele edificii
deosebite. printre care şi un sanctuar absidat cu două faze. Aşezarea de la Brad a fost
identificată ipotetic cu Zargidava
cercetare A. Vulpe, V. Ursachi
Bibl.: V. Ursachi, Zargidava. Cetatea dacică de la Brad, Bucureşti, 1995.
4. Capăta, corn. Gura Văii
pc teritoriul

localitatii s-au ct�9prnt c;;�rnicll gc;;t!H!!!cll şi un ctcnar rcput!lican rolllilll de
la începutul secolului 1 a.Chr.
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răsăriteană. Economie şi monedă, laşi, 1990.
Căuia de Jos, corn. Dealul Morii-"Vatra satului"/"Grădina lui M. Drăguţ"
fragmente ceramice geto-dace datate în sec. I a.Chr.-1 p.Chr.

Bibl.: V. Mihăilescu-Bîrliba, Dacia

5.

cercetare de suprafaţă V. Căpitanu

op.cit., p. 143, nr. 13a.
Coloneşti, corn. Coloneşti-"Salahor-Putini"
la cea. 1 km sud de sat s-au descoperit urmele unei aşezări rurale geto-dace,

Bibl.: V. Căpitanu,

6.

constând în
principal din ceramică lucrată cu mâna şi la roată aparţinând perioadei clasice (nu se poate
face o încadrare cronologică mai precisă)
cercetare de suprafaţă V. Căpitanu
Bibl.: M. Florescu, V. Căpitanu, ArhMold, 6, 1969, p.
7. Comăneşti-"Cimitirul lui Mitachi"

265.

pe terasa inferioară stângă a râului Trotuş s-au descoperit fragmente ceramice geto-dace

(printre care şi o ceaşcă din perioada clasică) şi aparţinând culturii Poieneşti-Luka.Sevka
cercetare de suprafaţă D.Gh. Teodor
Bibl.: V. Căpitanu, op.cit., p. 143, nr. I l a.

8.

Conţeşti, corn. Sascut

aşezare geto-dacă în care s-a descoperit un tezaur monetar cu denari republicani romani
eşalonaţi între 2 1 7/1 96-5/3 a.Chr.
Bibl.: V. Mihăilescu-Bîrliba, op.cit.

9.

Comii de Jos, corn. Tătărăşti-"Râpa mânăstirii"

aşezare dacică datată în sec. 1 a.Chr.-1 p.Chr.
cercetare de suprafaţă V. Căpitanu
Bibl.: V. Căpitanu, op.cit., p. 157, nr. 8 l a.

10. Comii de Sus, corn. Tătărăşti-"Cetăţuia"f'Cetăţele"
pe terasa superioară stângă a Siretului s-a identificat o aşezare locuită în mai mute epoci,
inclusiv în sec. II-I a.Chr., iar în apropiere un tezaur cu denari republicani romani eşalona�
între 1 961173-25/1 8 a.Chr.

R. Vulpe
356 (cu literatura mai veche).
I l . Floreşti, corn. Căiu�
aşezare geto-dacă datată în sec. I a.Chr.-1 p.Chr.
cercetare 1. Mitrea, 1. Bauman
Bibl.: 1. Mitrea, Carpica, 1 5, 1983, p. 1 3 1-136.
12. Fulgeriş, corn. Pânceşti - "Trei Cireşi"
sondaj

Bibl.: EAIVR, l , p.

aşezare locuită în mai multe epoci, printre care şi în cea dacică
cercetare V. Căpitanu

Situri arheologice cercetate în perioada 1983-1991, Brăila, 1996, p. 50, nr. 1 08.
13. Godineşti, corn. Vultureni - "Poarta Ţămii"
la nord de sat, în apropierea unui pârâu, pe o suprafaţă de cea. 2 hectare, s-a descoperit

Bibl.:

ceramică geto-dacă din perioada clasică, inclusiv ceramică pictată

cercetare de suprafaţă V. Căpitanu
Bibl.: V. Căpitanu, op.cit., p. 154, nr. 63c.
14. Gura Văii, corn. Gura Văii - "Pătrăşcani"
în fostul sat Pătrăşcani s-a descoperit o aşezare geto-dacă datată în sec.
cercetare A. Niţu, C. Buzdugan, C. Eminovici
Bibl.: S. Antonescu, Carpica, I l , 1979, p. 352.
15. Gutinaş, corn. Ştefan cel Mare - "La Silişte"
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materiale arheologice datate în sec. 1 a.Chr.-1 p.Chr. ce atestă o posibilă aşezare geto-dacă
cercetare 1. Mitrea, C. Eminovici
Bibl.: Cronica cercetărilor arheologice din 1983-1992, Bucureşti, 1997, p. 105, nr. 70.
16. Horgeşti, com Horgeşti - a) "Lutărie"
în partea de sud-vest a satului, pe terasa inferioară a pâJâului Răcătău, s-a identificat o
aşezare locuită în mai multe epoci, inclusiv în perioada dacică
cercetare de suprafaţă V. Căpitanu, C. Hoştină
Inedit Materialul se află în depozitul Muzeului Judeţean de Istorie "lulian Antonescu" Bacău.
- b) "Pe Holm"
pe un bot de deal s-au descoperit fragmente ceramice neolitice, din epoca bronzului, geto
dace din perioada clasică şi din epoci ulterioare
cercetare de suprafaţă V. Căpitanu, C. Hoştină
Inedit Materialul se află în depozitul Muzeului Judeţean de Istorie "Iulian Antonescu" Bacău.
17. Iteşti, com Bereşti-Bistriţa
în partea de vest a satului, pe terasa Bistriţei, s-a identificat o aşezare geto-dacă datată în
sec. 1 a.Chr.-1 p.Chr.
cercetare de suprafaţă V. Căpitanu
Bibl.: V. Căpitanu, op.cit., p. 141, nr. 5b.
1 8. Lapoş, corn. Dănnăneşti - "Podini"
pe terasa înaltă a Trotuşului s-au observat urme de locuire geto-dace datate în sec.
1 a.Chr.-1 p.Chr.
cercetare de suprafaţă V. Căpitanu
Bibl.: Ibidem, p. 143, nr. 12b.
19. Luizii Călugăra, corn. Luizii Călugăra
in marginea de est a satului s-au descoperit urme geto-dace constând din ceramică lucrată
cu mâna şi la roată
cercetare de suprafaţă V. Căpitanu
Bibl.: M. Florescu, V. Căpitanu, op.cit., p. 225, nr. 18b.
20. Livada, corn. Valea Seacă - "Vatra satului"
in lunea pâJâului Valea Seacă s-a descoperit ceramică geto-dacă de tip La Tene ill
cercetare de suprafaţă 1. Şandru
Bibl.: 1. Şandru, AŞU/, 2, 7, 1961, 1 , p. 224.
2 1 . Mileştii de Jos, corn. Parincea
Ia marginea satului s-a identificat o aşezare de epocă La Tene m
cercetare de suprafaţă V. Căpitanu
Bibl.: M. Florescu, V. Căpitanu, op.cit., p. 270, nr. 89b.
22. Moineşti - "Cetate"
in partea de est a oraşului, ocupând o poziţie dominantă asupra văii Tazlăului şi a pasului
Ghimeş, s-a descoperit o fortificaţie geto-dacă datată in secolele 1 aChr. - 1 p.Chr.
Sistemul de fortificare şi statutul sitului sunt încă incerte.
cercetare de suprafaţă V. Căpitanu, V. Ursachi
Bibl.: V. Căpitanu, V. Ursachi, Carpica, 18-19, 1986-1987, p. 53-70.
23. Năneşti, corn. Parincea - a) "Păltinoasa"
la est de localitate s-au descoperit fragmente ceramice geto-dace din secolele
1 a.Chr. - 1 p.Chr. (ceramică lucrată cu mâna şi la roată, inclusiv pictată, amfore de tip
Pseudocos şi provincial romane)
cercetare de suprafaţă N. Vascan
Bibl.: V. Căpitanu., op.cit., 150, nr. 41a.
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b) "Grădina lui 1. Tudoroiu"
c) "Tăpşanul de sus"
fragmente ceramice datate în secolele 1 - U p.Chr.
Bibl.: Ibidem, nr. 41e şi f.
24. Ocheni, corn. Huruieşti - "Şarba"
fragmente ceramice geto-dace şi denar republican roman din secolul 1 a.Chr. atestând o
aşezare din perioada clasică
cercetare de suprafaţă V. Căpitanu
Bibl.: Ibidem, p. 147, nr. 26c.
25. Onceşti, corn. Onceşti - a) "Pe Laz"
aşezare geto-dacă datată în secolele 1 a.Chr. 1 p.Chr. (rezultatul cercetărilor a rămas
necunoscut)
cercetare Al. Artirnon
Bibl.: S. Antonescu, Carpica, 1 1 , 1979, p. 353-354.
- b) "Valea Iepii"
aşezare geto-dacă datată în secolele 1 a.Chr. - 1 p.Chr. (rezultatul cercetărilor este inedit)
cercetare V. Căpitanu
Bibl.: Ibidem.
.26. Oprişeşti, corn. Răchitoasa - "Dealul Bisericii de lemn"
Ia est de sat, s-a identificat o aşezare geto-dacă
cercetare de suprafaţă V. Căpitanu
Bibl.: M. Florescu, V. Căpitanu, op.cit., p. 267, nr. 84 a.
27. Pânceşti, corn. Pânceşti - a) "Dealul Şoirnului"
pe terasa superioară stângă a Siretului, Ia cea. 500 rn de aşezarea de tip dava, s-au
descoperit unne de locuire dacică
cercetare de suprafaţă V. Căpitanu
Inedit. Materialul se află în depozitul Muzeului Judeţean de Istorie "Iulian Antonescu" Bacău.
- b) "Vatra satului"
pe terasa dreaptă a pârâului Soei s-au descoperit fragmente ceramice geto-dace din perioada
clasică (inclusiv un fragment de cupă cu decor în relief, predată prof. V. Căpitanu)
cercetare de suprafaţă D. David
Inedit Materialul se află în depozitul Muzeului Judeţean de Istorie "Iulian Antonescu" Bacău.
28. Pradaiş, corn. Huruieşti - "Râpa Fântânii"
la SE de sat au fost descoperite materiale arheologice ce atestă existenţa unei aşezări geto
dace din perioada clasică (datare făcută pe baza ceramicii, inclusiv pictată)
cercetare de suprafaţă C. Plantos
Bibl.: C. Plantos, Carpica, 28, 1 999, p. 79-90.
29. Prăjoaia, corn. Livezi - "Vatra satului"
pe terasa dreaptă a Tazlăului, în apropierea văii Trotuşului, s-au dezvelit unnele unei
aşezări geto-dace
cercetare de suprafaţă V. Căpitanu
Bibl.: V. Căpitanu, op.cit., p. 148, nr. 29a.
30. Răcătău (de fapt Pânceşti, corn. Pânceşti) - "Cetăţuia"
pe un pinten c;lesprins din terasa superioară din stânga Siretului s-a descoperit o aşezare
geto-dacă de tip dava. Acropola era fortificată pe latura ce făcea legătura cu restul terasei
prin amenajarea unei viroage naturale şi cu o palisadă; la est de fortificaţie, pe câteva
hectare, se întindea aşezarea deschisă. Aşezarea de la "Cetăţuia" a fost identificată ipotetic
cu Tarnasidava.
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cercetare V. Căpitanu, V. Ursachi

Bibl.: V. Căpitanu, Carpica, 8, 1976, p. 49- 120; idem, Carpica, 23/1 ,
3 1 . Răcătău, corn. Horgeşti - a) "Humărie"

1 992, p. 1 3 1 - 1 92.

pe o terasă înaltă, la est de confluenţa pârâului Răcătău cu pârâul Comăţel, s-a găsit
ceramică geto-dacă din perioada clasică
cercetare de suprafaţă V. Căpitanu, C. Hoştină
Inedit. Materialul se află în depozitul Muzeului Judeţean de Istorie "Iulian Antonescu" Bacău.
- b) "Băluică"
la cea.

2 km nord de sat, într-o zonă împădurită, s-a identificat o aşezare fortificată cu şanţ,

ocupând o suprafaţă de aproximativ 0,5 hectare, dintr-o epocă încă neprecizată, existând
posibilitatea să fi fost utilizată şi în epoca geto-dacă
cercetare de suprafaţă V. Căpitanu

Inedit. Materialul se află în depozitul Muzeului Judeţean de Istorie "Iulian Antonescu" Bacău.
32. Soei. corn. Pânceşti - "La Odăi"
fragmente ceramice ce pot fi datate în perioada clasică a civilizaţiei geto-dace
cercetare de suprafaţă V. Căpitanu

Bibl.: M. Florescu, V. Căpitanu, op.cit., p. 234, nr.
33. Stănişeşti, corn. Stănişeşti - a) "La cimitir"

32a.

- b) "Valea Ursului"
- c) "Valea Dinei"
în locurile menţionate s-au descoperit materiale arheologice
aşezări geto-dace datate în secolele 1 a.Chr. - I p.Chr.
cercetare de suprafaţă

care

atestă existenţa unor

op.cit., p. 155, nr. 66 a-lx.
34. Tg. Ocna - a) "Tiseşti-Titelca"

Bibl.: V. Căpitanu,

pc înălţimea "Titelca", lângă pârâul Strigoiul Olarului, aproape de confluenţa Oituzului cu
Trotuşul, s-a descoperit o aşezare geto-dacă, fortificată natural; erodarea marginilor
platoului înălţimii ar fi putut distruge eventualele amenajări antropogene defensive. Pe

platou s-a descoperit un strat de cultură subţire, cu un singur nivel, datat în secolele
I a.Chr.-I p.Chr.
cercetare A. Niţu, M. Zamoşteanu; V. Căpitanu, V. Ursachi

A. Niţu, M. Zamoşteanu, Materiale, 6, 1959, p. 375-382; Situri arheologice cercetate
în perioada 1983-1992, Brăila, 1996, p. 1 1 6, nr. 268.
Bibl.:

- b) "Vârful Hăsman"
aşezare geto-dacă pe înălţime (cu statut şi datare încă necunoscute)
cercetare de suprafaţă V. Căpitanu, V. Ursachi

Bibl.:

Situri arheologice cercetate în perioada 1983-1992, Brăila, 1 996, p. 1 16, nr. 268.

- c) "Podei"
pe un promontoriu desprins din terasa superioară dreaptă a Trotuşului s-a descoperit o
aşezare geto-dacă din secolul I a.Chr. - I p.Chr.
cercetare C. Matasă, Ioana Zamoşteanu, M. Zamoşteanu; D. Monah, Silvia lacobescu
Bibl.: C. Matasă, ArhMold, 2-3, 1964, p. 1 1-62; Dacia, N.S., 23, 1 979, p. 364, nr. 22.
- d) "Poieni"
aşezare geto-dacă din perioada clasică

Bibl.: A. Niţu, M. Zamoşteanu, op.cit.
Nu este exclus ca la Tg. Ocna să fie o aşezare de tip dava, cu acropola pe "Titelca" şi aşezări
civil� şi "satelit": la "Vârfhl lui Hăsman", "Podei" şi "Poieni", identificată ipotetic cu Utidava
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35.

Ţigăneşti, corn. Vultureni
la aproximativ 300 m de punctul "Pe Lac", pe o suprafaţă de cea.
descoperit urme de locuire din epoca geto-dacă

2

hectare, s-au

cercetare de suprafaţă V. Căpitanu
Bibl.: M. Florescu, V. Căpitanu, op.cit., p. 258, nr. 64c.
36. Ungureni, corn. Ungureni - "Duruitoarea Bota"
aşezare geto-dacă datată în secolele I a.Chr. - I p.Chr.
cercetare de suprafaţă V. Căpitanu

Bibl.: V. Căpitanu, Carpica, 14, 1982, p. 156, nr. 77a.
37. Valea Seacă, corn. Valea Seacă - "Duruitori"
la SSE de fostul sat Mândrişca (încorporat în prezent în satul Valea Seacă) s-au descoperit
fragmente ceramice de epocă La Tene (fără altă precizare)
cercetare de suprafaţă Gh. Bichir, E. Dogan
Bibl.: Gh. Bichir, Materiale, 8, 1962, p. 299.
În afară de descoperirile menţionate anterior, pe teritoriul judeţului Bacău s-au
descoperit şi vestigii aparţinând culturii Poieneşti-LukaSevka, atribuită bastarnilor şi datată în
1 15
secolele II-I a.Chr. : Căbeşti (corn. Podu Turcului), Comăneşti - "Podul lui Mitache",
Slobozia - Oneşti, Cârligi (corn. Filipeşti), Răcătău - "Dealul Mazilu" (corn. Horgeşti).
Un alt element care atestă locuirea în perioada clasică a civiliza�ei geto-dace şi
1 16
contactele cu lwnea elenistică şi romană sunt descoperirile monetare izolate :
tezaure cu monede geto-dace: Corbasca (nedeterminate), Rogoaza - Corbasca (Huşi
Vovrieşti), Pânceşti (două tezaure, Huşi-Vovrieşti şi Prundu-Jiblea);
tezaure cu monede elenistice: Grozeşti (azi Oituz, drahme din Dyrrhachium);
tezaure cu monede romane republicane şi imperiale timpurii: Comii de Sus, Drăgeşti Dămieneşti, Gioseni-Tamaşi, Scurta-Orbeni, Pârgăreşti, Fântânele (azi Sascut), Tg. Ocna;

monede elenistice: Tg. Ocna (tetradralună Filip Il);
monede geto-dace: Lichitişeni-Vultureni (Huşi-Vovrieşti), Comăneşti (Huşi-Vovrieşti)
monede romane republicane: Arini-Găiceana, Lozinca-Onceşti, Galbeni-Filipeşti,

Bărboasa-Onceşti, Găiceana, Nadişa-Strugari, Tg. Ocna, Viişoara-Tg. Trotuş, Vultureşti;
monede romane imperiale timpurii: Tg. Ocna, Arini.

Fonnes d'habitees dans la periode classique de la civilisation geto-dacique
(lf a.Chr. - r p.Chr. siecles)
Resume
L'article trate des divers types d'etablissements specifiques de la culture geto-dace
classique: dava, 1' etablissements fortifies, citadelles, et etablissements rurals. Apres la definition
des objectifs etudies, on a realise une typologie des etablissements en fonction des divers criteres:
topographie, le type de fortification, l'intensite de l'habitation, l'organisation interne.

Dans la demiere partie on a realise un repertoire sommaire des decouvertes geto-daces de
la periode classique du departement de Bacău.
1 15

M. Babeş, Die Poieneşti-Luka§evka-Kultur, Bonn, 1993 (cu literatura mai veche).
V. Mihăilescu-Bîrliba, Dacia răsăriteană in sec. VI-I i.e.n. Economie şi monedă, Iaşi, 1 990 (cu
literatura mai veche).
1 16
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.Â Aşezare de tip dava
& Probabil aşezare de tip dava
• Cetate
� Aşezare fortificată locuită probabil in epoca geto-dacă
• Aşezări rurale
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perioada

clasicf1 din j udetul Bacău
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