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Câteva observații privind administrarea cetăților 
dacice din Munții Orăștiei înscrise în Lista 
patrimoniului mondial UNESCO*

Vitalie BÂRCĂ

Abstract
In 1990, Romania signed the Convention concerning the protection of the World 
Cultural and Natural Heritage, adopted by UNESCO in 1972. Nevertheless, 
the effective enforcement of the Convention occurred only in 2000, when the 
government approved measures for the protection of the historical monuments 
on the World Heritage List. After 2000, various laws on the management, 
preservation and protection of the monuments on the World Heritage List 
were issued. Some of the provisions of these laws have not been applied or 
complied with, which made that some of the Dacian fortresses lacked to have a 
legal administrator, further resulting in the monuments decay. Presently, there 
are no management plans for six Dacian fortresses. In addition to this lack of 
management plans there is the lack of managers for these monuments, but also 
the lack of management plans and minimal short-term strategies that would 
solve stringent issues.
Another issue is that the Romanian authorities failed to resolve problems related 
to the permanent security of the monuments. The only Dacian fortress from the 
Orăștiei Mountains to benefit from 24/24-security services is Sarmizegetusa 
Regia, which is under the administration of the District Council of Hunedoara. 
Therefore, the phenomenon of the archaeological poaching and deliberate 
destruction disappeared completely in the area of Sarmizegetusa Regia. Not the 
same applies for the remaining fortresses, where the destruction, vandalism and 
archaeological poaching may be still found and not rarely. In almost all these 
fortresses, there are buildings in ruin and walls dislodges on several parts. Access 
routes to some of these Dacian fortresses are inadequate and vegetation in these 
unmanaged sites has invaded the monuments. The poor state of these fortresses 
is due to the fact they are managed by no one. Also, the legal status of the land on 
which the mentioned monuments lay and its registration has not been clarified 
until now alongside with the land mapping, the establishment of competent 
agents to manage UNESCO remains; the inclusion of the monuments and 
protection areas in the PUZ (Regional Urban Plan) and PUG (General Urban 

* Acest studiu a fost realizat în cadrul proiectului „Preservation by development of sustain-
able strategies for a better protection of the UNESCO World Heritage Sites from Romania” 
(http://archaeoheritage.ro/hero/), susținut de Consiliul Național al Cercetării Științifice 
(CNCS) – Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, 
Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), PN-III-P4-ID-PCE-2016-0737 și implementat sub aus-
piciile Institutului de Arheologie al Academiei Române, Filiala Iași.
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Plan) type documentations of the administrative-territorial units within the 
range of which lie respective monuments and documentation for the draft of 
large scale feasibility studies for each fortress were not prepared and drafted.
At Sarmizegetusa Regia things have changed for the better in the last 5 years, 
while discrepancies between this site and those unmanaged are increasingly 
more visible. There were set up: the Administration of the historical monument 
of Sarmizegetusa Regia, constant security/surveillance, video surveillance; a 
Consulting Scientific Council was created and a regulation for visiting the site 
was drafted and enforced. There were established visiting routes and created 
explanatory panels with texts in Romanian and English for each monument, 
while in the pavilion from the access to the site may be purchased adequate 
informative materials. The access road to Sarmizegetusa Regia was upgraded. 
The County Council of Hunedoara also finances archaeological excavations. 
Past all these positive things, there is a series of aspects that still require remedy. 
Amongst, the dislodgement of the constructional block and elements on certain 
parts of the fortification walls, the issue of the trees that fall onto the monument 
and the lack of management plans. The poor state in which lay part of these 
universal interest monuments reveals that the Romanian state, through the 
Ministry of Culture and National Identity, whose purpose, among others, is to 
protect the cultural heritage, shows nothing but contempt and total disinterest for 
these fortresses. The inactivity and lack of action of the state central authorities, 
added by opposition in transferring the management of the fortresses left in ruin 
to other institutions are revolting and prove the lack of vision, responsibility and 
respect for these unique monuments that belong to the universal heritage.

Keywords: heritage, monuments, UNESCO, Dacian fortresses, Orăștiei Moun-
tains, Bănița, Costești-Blidaru, Costești-Cetățuie, Piatra Roșie, Sarmizegetusa 
Regia, Căpâlna.

Toate acțiunile și activitățile realizate de oameni își pun amprenta asu-
pra evoluției societății. Acțiunile umane lasă urme care reprezintă și trăsăturile 
societății în care au trăit de-a lungul timpului oamenii, dar și condițiile și modul 
lor de viață. Schimbările sociale, economice, dar și cele politice lasă și ele ampren-
te notabile, adeseori definitorii, asupra valorilor și modului de viață, a peisajelor 
naturale, a monumentelor și siturilor arheologice. Evoluția societății și schimbă-
rile continui ale lumii în care trăim se reflectă și asupra patrimoniului cultural, a 
cărui stare și protejare reprezintă un indicator important al nivelului de dezvol-
tare al societății și al nivelului său educațional și cultural. În acest context trebu-
ie menționat că există state și națiuni care se consideră ca fiind parte a lumii ci-
vilizate, acestea caracterizându-se prin varietate și multiculturalitate, acceptând 
de cele mai multe ori schimbările ce survin ca urmare a circumstanțelor politice, 
economice, sociale și culturale. Pe de altă parte, se remarcă state și națiuni unde 
schimbările și evoluțiile în bine nu sunt acceptate în totalitate sau sunt ignorate. 
În statele din prima categorie se remarcă o grijă perpetuă pentru moștenirea cul-
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turală, dar și o preocupare și o responsabilitate în rândul societății, indiferent de 
apartenența politică, etnică sau confesională. Acestea sunt state care s-au afiliat 
deciziilor ONU privind recunoașterea patrimoniului cultural ca factor important 
de dezvoltare durabilă, de incluziune și integrare socială și susțin protejarea pa-
trimoniului cultural universal și importanța acestuia pentru evoluția societății 
umane. Din aceste considerente, România ar trebui să adopte toate practicile 
de succes din domeniul protejării și valorificării moștenirii culturale aplicate în 
alte state. Protejarea patrimoniului cultural de pe teritoriul României ar trebui să 
depășească limitele importanței culturale sau educaționale și să devină prioritate 
națională. De asemenea, patrimoniul cultural trebuie să devină unul dintre pilonii 
de bază în construcția unei societăți, iar moștenirea culturală, prin posibilitatea 
tuturor de a avea acces la beneficiile oferite, să contribuie la dezvoltarea durabilă a 
societății românești. Doar așa patrimoniul cultural, indiferent de apartenența lui 
identitară sau confesională, va ajunge să reprezinte cu adevărat moștenirea lăsată 
de generațiile anterioare, mai ales că el a fost creat de oameni pentru oameni.

Scopul principal al acestui demers este prezentarea unor aspecte, atât pozi-
tive, cât și negative, ce vizează administrarea, protejarea și cercetarea cetăților 
dacice din Munții Orăștiei înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO 
în anul 1999.

În prezentarea acestor aspecte ne sprijinim cu precădere pe vizitele de lucru 
efectuate la fața locului pe parcursul mai multor ani și pe cunoașterea situației 
de dinaintea includerii acestui complex fortificat în Lista patrimoniului mondi-
al UNESCO, precum și pe informații furnizate de colegii implicați, într-o mă-
sură mai mare sau mai mică, în activitățile legate de cercetarea arheologică din 
cadrul acestor situri.

* * *
Recunoașterea valorii universale a acestui complex fortificat, format din 

mai multe cetăți dacice, aduce, evident, prestigiu, dar mai ales responsabilități, 
mai cu seamă pentru autoritățile centrale și locale ale statului român.

Pentru implementarea Convenției privind protecția patrimoniului mondial cul-
tural și natural, adoptată de UNESCO în anul 1972, pe care România a acceptat-o 
în anul 1990, a fost elaborată Ordonanța de Guvern nr. 47/2000 privind stabilirea 
unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patri-
moniului mondial. Aceasta a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 564/2001. 
Din păcate, multe reglementări din cadrul acestei legi nu sunt respectate și aplica-
te nici de autoritățile centrale, nici de cele locale. Bunăoară, Legea nr. 564/2001 
prevede că „programul de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise 
în Lista patrimoniului mondial se elaborează pentru perioade de 5 ani de către 
Ministerul Culturii și Cultelor, se avizează de Comisia Națională a Monumente-
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lor Istorice și se aprobă prin hotărâre a Guvernului” (art. 6, alin. 2) sau că „monu-
mentele istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial sunt obiective speciale, 
iar paza acestora se asigură, fără plată, de către Ministerul de Interne” (art. 6, alin. 
6). În cazul art. 6, alin. 2, a fost elaborată o metodologie, aprobată prin Hotărârea 
de Guvern 493/2004. Aceasta reglementează atât monitorizarea monumentelor 
istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial (anexa nr. 1), cât și metodologia 
privind elaborarea și conținutul-cadru al planurilor de protecție și gestiune a mo-
numentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial (anexa nr. 2). Din 
păcate, până la această dată nu avem cunoștință să fi fost elaborate planurile de 
management ale celor șase cetăți dacice ce formează acest complex fortificat în-
scris în Lista patrimoniului mondial. La această lipsă a planurilor de management 
se adaugă lipsa managerilor pentru aceste monumente, dar și lipsa unor planuri 
de gestiune prevăzute de articolul 6 din Ordonanța de Guvern nr. 47/2000 și Le-
gea nr. 564/2001 și de Hotărârea de Guvern nr. 1268 din 2010, cu modificările și 
completările ulterioare. Nu în ultimul rând trebuie spus că nu există nici măcar o 
strategie pe termen scurt care să rezolve problemele stringente.

De asemenea a expirat Programul de protecție și gestiune a monumentelor is-
torice înscrise în Lista patrimoniului mondial, aprobat în 2010 prin Hotărârea de 
Guvern 1268 și actualizat prin Hotărârea de Guvern 1102 din 2011. Acesta pre-
vedea înființarea de comitete de organizare UNESCO1, elaborarea planurilor 
anuale pentru fiecare monument în baza Programului-cadru și numirea de co-
ordonatori ai acestor monumente, care aveau în sarcină și implementarea planu-
rilor. În anul 2012 Consiliul Județean Alba a înființat Comitetul de organizare 
UNESCO pentru cetatea dacică Căpâlna, avându-l coordonator pe dr. Constan-
tin Inel. Pentru această cetate a fost înaintat un proiect de cercetare, restaurare 
și valorificare, care a fost avizat și de Ministerul Culturii, dar nu a fost pus în 
practică din cauza problemei regimului juridic incert. Interesant de menționat 
că acest proiect nu a fost discutat, așa cum ar fi fost normal, la nivelul comitete-
lor de organizare UNESCO pentru cetățile dacice. În 2014, Consiliul Județean 
Hunedoara a înființat comitetele de organizare UNESCO pentru cetățile dacice 
Bănița, Costești-Blidaru, Costești-Cetățuie, Piatra Roșie și Sarmizegetusa Re-
gia, toate avându-l coordonator pe dr. Cătălin Cristescu2.
1 Un comitet de organizare UNESCO este constituit din: un reprezentant al Ministerului Cul-

turii, un reprezentant al direcţiei judeţene de cultură, un reprezentant al consiliului judeţean, 
un reprezentant al structurii specializate din cadrul Poliţiei Române, un reprezentant al co-
munităţii locale și coordonatorul monumentului, numit de consiliul judeţean [cf. articolul 
10, alineatul (1) al Hotărârii de Guvern 1268/2010].

2 Mulțumesc și pe această cale colegului și prietenului dr. Cătălin Cristescu pentru amabilita-
tea de a-mi semnala o serie de informații legate de problemele esențiale ale cetăților dacice 
din Munții Orăștiei. 
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În legătură cu aceste comitete de organizare UNESCO, ținem să menționăm 
că ele au o serie de atribuții3, dar nu dispun de pârghii concrete pentru a-și 
direcționa și desfășura cu maximă eficiență activitatea și a-și îndeplini misiu-
nea. Cei doi coordonatori ai monumentelor nu au și nici nu au avut suficiente 
prerogative legale pentru a acționa și a conduce în mod real activitatea de ma-
nagement al acestora. Mai mult decât atât, o serie de priorități și cerințe îna-
intate spre rezolvare autorităților centrale și locale de către comitetele de or-
ganizare UNESCO, care ar fi contribuit la bunul mers al lucrurilor, inclusiv la 
îndeplinirea atribuțiilor Comitetului, au fost ignorate, iar soluționarea acestora 
nu s-a materializat.

Din păcate, începând cu luna august a anului 2016, dr. Cătălin Cristescu nu 
mai este coordonatorul acestui Comitet, iar în locul lui nu a fost numită o altă 
persoană. Mai intervine faptul că de ceva timp nu au avut loc nici ședințele co-
mitetelor de organizare UNESCO ale monumentelor Bănița, Costești-Blidaru, 
Costești-Cetățuie, Piatra Roșie și Sarmizegetusa Regia. Nu au avut loc ședințe 
ale Comitetului de organizare UNESCO nici pentru cetatea dacică Căpâlna, care 
a rămas fără coordonator4. În condițiile în care aceste comitete nu au funcționat 
cel puțin în ultimii doi ani, ne întrebăm cum au fost respectate prevederile din 
Hotărârea de Guvern nr. 1268/2010, unde, la articolul 11, litera (b), se stipulează 
că membrii comitetului de organizare UNESCO efectuează inspecţii de monito-
rizare a lucrărilor de întreţinere a monumentului de cel puţin două ori pe an.

În lipsa unui plan de management pentru fiecare cetate în parte, în absența 
managerilor de sit, care practic completează și redactează secțiunea II a rapor-
tului, și a coordonatorului comitetului, se ridică întrebarea cine, cum și în baza 
a ce se va face următorul raport către World Heritage Center. Probabil că vom 
vedea încă o dată, ca și în cazurile precedente, că va fi înaintat un raport pe-
riodic ce va cuprinde numeroase date inexacte, incomplete sau care nu au le-
gătură cu starea reală a acestor monumente, fapt ce privează cetățile dacice de 
posibilitatea de a beneficia de ajutor din partea UNESCO și a unor organisme 
internaționale sau naționale.

3 Conform Hotărârii de Guvern 1268/2010, articolul 10, alineatul (2), comitetul de organiza-
re UNESCO are ca atribuții: 1. elaborarea unei strategii de întreţinere a monumentelor și de 
prevenire a posibililor factori de ameninţare a integrităţii acestora; 2. elaborarea planului de 
protecţie, a planului de conservare, a planului de întreţinere, precum și a planului de reabili-
tare, promovare și punere în valoare a monumentului; 3. raportarea periodică a stării de con-
servare a monumentelor, a problemelor generale sau specifice constatate în urma inspecţiilor 
de monitorizare; 4. organizarea unor dezbateri publice prin care să se atragă atenţia asupra 
importanţei păstrării în bune condiţii a monumentului și a măsurilor avute în vedere pentru 
îmbunătăţirea stării lui de conservare, a promovării și a punerii sale în valoare.

4 Începând cu 1 august 2018, Constantin Inel este managerul Complexului Muzeal Arad.
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O altă problemă spinoasă și încă nerezolvată de către autoritățile române 
este legată de paza permanentă a monumentelor, lucru cerut în repetate rânduri 
de către responsabilii științifici ai cetăților dacice din Munții Orăștiei, dar și 
de coordonatorul Comitetului de organizare al acestor monumente de pe te-
ritoriul județului Hunedoara. Astfel de solicitări au fost trimise inclusiv către 
președintele României, prim-ministrul României, ministrul Culturii, Comisia 
permanentă din Parlamentul României pentru relația cu UNESCO, dar și la 
Instituția Prefectului din Județul Hunedoara.

Deși autoritățile române au recunoscut valoarea universală a acestui com-
plex fortificat, care aduce prestigiu României, ele ignoră de ani de zile că au 
obligații și responsabilități. Statul român a enumerat majoritatea acestora în 
Ordonanța de Guvern nr. 47/2000 și Legea nr. 564/2001, punctând, în arti-
colul 3, alineatul (3), faptul că punerea în valoare a monumentelor înscrise în 
Lista patrimoniului mondial este obiectiv de interes național și că, în condițiile 
legii, pentru protejarea acestora se poate proceda la expropriere pentru cau-
ză de utilitate publică. De asemenea, articolul 4 al OG 47/2000 precizează că 
finanțarea pazei monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului 
mondial este în sarcina proprietarilor, administratorilor sau titularilor altor 
drepturi reale, după caz. În articolul 6, alineatul (6), se menționează că paza 
monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial se rea-
lizează de efective sau de subunități ale Ministerului de Interne în condițiile 
stabilite printr-o hotărâre a Guvernului. Articolul 9 prevede și că autoritățile 
administrației publice locale au, printre atribuțiile principale, stabilirea măsu-
rilor de pază și protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patri-
moniului mondial, indiferent de regimul de proprietate al acestora, semnalând 
serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Culturii, de urgență, orice 
nerespectare a legii [litera (i)]. În Legea nr. 564/2001, articolul 6, alineatul (6), 
se menționează că monumentele istorice înscrise în Lista patrimoniului mon-
dial sunt obiective speciale, iar paza acestora se asigură, fără plată, de către 
Ministerul de Interne. Așadar, putem remarca din textul legilor obligativitatea 
autorităților centrale și locale de a asigura paza acestor monumente arheolo-
gice. După 9-10 ani de la publicarea textelor normative menționate, Guvernul 
României a emis Hotărârea de Guvern nr. 1268/2010 cu privire la aprobarea 
Programului de protecţie și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista 
patrimoniului mondial UNESCO; în articolul 11, litera (a), se prevede asigu-
rarea pazei permanente a monumentelor de către Ministerul Administraţiei și 
Internelor, cu sprijinul autorităţilor judeţene și locale pe raza cărora se af lă mo-
numentul. Cu toate acestea, trebuie menționat că în momentul de față singura 
cetate dacică din Munții Orăștiei care beneficiază de servicii de pază/suprave-
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ghere 24/24 ore este Sarmizegetusa Regia. Aceasta se af lă însă, de la sfârșitul 
anului 2012, în administrarea Consiliului Județean Hunedoara5, care, prin 
Hotărârea nr. 40/2013, a înființat Administrația Monumentului Istoric Sarmi-
zegetusa Regia, fapt ce explică evoluțiile pozitive în gestionarea acestei cetăți. 
Pentru a asigura supravegherea/paza permanentă a zonei și a opri braconajul 
arheologic și acțiunile de vandalism, Consiliul Județean Hunedoara a angajat 
pentru asigurarea pazei permanente la Sarmizegetusa Regia o firmă speciali-
zată în astfel de servicii6. Ca urmare a acestor măsuri, fenomenul braconajului 
arheologic și distrugerile deliberate au dispărut complet în zona administrată. 
Nu același lucru se poate spune pentru celelalte cetăți, unde distrugerile și bra-
conajul arheologic mai sunt întâlnite nu rareori. În cazul cetății de la Căpâlna 
ținem să menționăm că aceasta este păzită de o persoană angajată în acest sens 
de către Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia.

În septembrie 2015 s-a semnalat faptul că în perimetrul cetății dacice de la 
Costești-Cetățuie, monument neadministrat în acest moment, s-au săpat ilegal 
câteva zeci de gropi și că unele monumente au suferit distrugeri. Este vorba de 
cele două turnuri-locuință de pe platoul superior al fortificației, elemente arhi-
tecturale remarcabile și simbol al acestui monument UNESCO. Au fost supuși 
vandalizării inclusiv unii tamburi din templele din afara incintei cetății.

De asemenea s-a constatat că și celelalte cetăți dacice de pe raza județului 
Hunedoara (Bănița, Costești-Blidaru și Luncani-Piatra Roșie) af late pe Lis-
ta patrimoniului mondial au fost vandalizate. Ca și în cazul cetății Costești-
Cetățuie, și acestea sunt neadministrate.

Acestea cetăți parte a patrimoniului cultural universal sunt singurele mo-
numente UNESCO din întreaga lume care nu au un stăpân legal, vina pentru 
această situație aparținând autorităților centrale ale statului (Guvern, Parla-
ment), care au toate pârghiile de a rezolva rapid trecerea acestor cetăți în admi-
nistrarea autorităților din județele Hunedoara și Alba, singurele în măsură să 

5 Trecerea Sarmizegetusei Regia în administrarea Consiliului Județean Hunedoara s-a făcut 
prin Hotărârea de Guvern nr. 1237/2012, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 876, din 
data de 21 decembrie 2012.

6 Angajarea unei firme private s-a realizat din cauza că Ministerul Afacerilor Interne nu vrea 
să asigure paza sitului 24/24 ore așa cum prevede articolul 6, alineatul (6) din Legea nr. 
564/2001 și articolul 11, litera (a) din Hotărârea de Guvern nr. 1268/2010, din cauza că 
monumentele istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO nu se regăsesc pe 
lista obiectivelor păzite cu exceptare de plată din Hotărârea de Guvern nr. 1486/2005, care 
reglementează asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de 
jandarmi. De asemenea se invocă faptul că aceste monumente nu întrunesc o serie de condiții 
pentru paza lor permanentă. În acest sens a fost făcută chiar și o evaluare, în urma căreia s-au 
formulat niște solicitări și cerințe care însă nu pot fi puse în practică într-un sit UNESCO.
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protejeze, cel puțin la momentul de față, aceste monumente UNESCO. Chiar și 
reprezentanții Ministerului Culturii și ai Institutului Național al Patrimoniului 
din cadrul comitetelor de organizare UNESCO au remarcat efectele pozitive de-
osebite ale preluării în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a zonei de 
18,3 ha pe care se af lă principalele vestigii ale sitului Sarmizegetusa Regia. 

Cu toate acestea, trebuie subliniat că, deși Consiliul Județean Hunedoara, în 
urma rezultatelor pozitive înregistrate în administrarea monumentului istoric 
Sarmizegetusa Regia, a solicitat în repetate rânduri autorităților centrale abili-
tate transmiterea dreptului de administrare a celorlalte cetăți dacice din județul 
Hunedoara, acest lucru a fost refuzat constant, invocându-se motive derizorii 
sau cerându-se în plus documentații sau proceduri inutile. Solicitări în care s-au 
cerut acțiuni concrete pentru transmiterea dreptului de administrare a cetăților 
dacice de pe Lista patrimoniului mondial UNESCO către Consiliul Județean 
Hunedoara au fost formulate până în 2016 și de către dr. Cătălin Cristescu, 
coordonatorul Comitetului de organizare UNESCO al monumentelor Bănița, 
Costești-Blidaru, Costești-Cetățuie, Piatra Roșie și Sarmizegetusa Regia.

Lipsa unui administrator și prezența lipsită de îndrăzneală a autorităților sta-
tului român în zona cetăților dacice au contribuit la persistența actelor de van-
dalism și braconaj arheologic cu utilizare de detectoare de metale în mai toate 
celelalte cetăți ale acestui complex fortificat, inclusiv în perimetrul așezării de 
la Fețele Albe, af lată în apropierea capitalei Regatului Dac. Pentru această din 
urmă așezare Consiliul Județean Hunedoara a solicitat, de asemenea, dreptul 
de administrare, demers rămas fără niciun rezultat.

Vizitele efectuate în ultimii ani la cetățile dacice fără stăpân legal relevă fap-
tul că acestea se af lă, practic, oricând la discreția oricui. Chiar dacă în ultimii 
ani distrugerile pe suprafața acestor situri, unice în lume, provocate de către 
căutătorii de comori sau de lipsa de educație, de simț civic al vizitatorilor s-au 
diminuat, pericolul pentru integritatea acestor monumente persistă, iar daunele 
produse în unele cazuri nu mai pot fi îndreptate sau corectate. Evenimentele re-
cente de vandalizare din cetatea de la Costești-Cetățuie, unde au fost dislocate 
4 blocuri din cel de-al doilea turn-locuință, iar unul dintre blocurile de fundație 
ale turnului de pe platoul superior a fost mutat și ciobit, confirmă faptul că lipsa 
unui administrator are și va avea consecinţe negative nu doar pe termen scurt, ci 
mai ales mediu și lung. Chiar dacă cercetarea arheologică continuă an de an, cu 
precădere la Sarmizegetusa Regia, în lipsa unei susțineri financiare substanțiale 
din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale și a autorităților locale, 
aceste monumente riscă să se degradeze semnificativ, iar porțiuni din ele să dis-
pară fizic în decursul timpului, dacă nu se vor aloca în permanență resurse fi-
nanciare pentru conservarea, restaurarea și protejarea lor. Amplasarea cetăților 
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dacice într-o zonă montană face ca acestea să fie expuse multor intemperii 
(umiditate excesivă, temperaturi scăzute, precipitații abundente, alunecări de 
teren, furtuni, toate cu multiple efecte negative) care contribuie la deteriorarea 
lor rapidă, fapt ce indică o dată în plus că măsurile de conservare și restaurare 
trebuie să fie susținute și efectuate în permanență de către autorități.

Alte probleme majore care nu au fost rezolvate, – deși soluționarea lor a 
fost cerută de nenumărate ori de către comitetele de organizare UNESCO ale 
monumentelor Bănița, Costești-Blidaru, Costești-Cetățuie, Piatra Roșie și Sar-
mizegetusa Regia, aceste probleme fiind vitale pentru legalitatea administrării 
acestora –, sunt legate de o serie de aspecte7:

–  clarificarea regimului juridic al tuturor terenurilor pe care se af lă monu-
mentele menționate, inclusiv al celor din zonele de protecție aferente, și 
luarea în evidență a acestora.

–  cadastrarea terenurilor.
–  stabilirea titularilor dreptului de administrare a vestigiilor UNESCO.
–  cuprinderea monumentelor și a zonelor de protecție în documentațiile de 

tip PUZ și PUG ale unităților administrativ-teritoriale pe raza cărora se 
af lă monumentele respective.

De asemenea, nu au fost pregătite și elaborate documentații pentru întoc-
mirea unor studii de fezabilitate de amploare pentru fiecare cetate în parte. Sin-
gura excepție o reprezintă Sarmizegetusa Regia, pentru care a fost finalizată și 
aprobată recent documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.), 
elaborată de Institutul Național al Patrimoniului și finanțată de Consiliul 
Județean Hunedoara.

Trebuie remarcat în cazul celor câteva aspecte enunțate că rezolvarea lor 
intră în sarcina autorităților locale și centrale, fapt stipulat în articolul 7 din 
Ordonanța de Guvern nr. 47/2000 și Legea nr. 564/2001 pentru aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție 
a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial.

Lipsa unui administrator legal al cetăților Bănița, Costești-Blidaru, Costești-
Cetățuie, Piatra Roșie și Căpâlna este evidentă sub mai multe aspecte. Bunăoa-
ră, căile de acces spre unele dintre aceste cetăți dacice nu sunt corespunzătoare, 
în unele cazuri acestea sunt chiar anevoioase (Pl. 1/2-3, 3/3, 7/3-4, 9/4). Accesul 
la cetatea Bănița este unul foarte dificil și se poate realiza doar dinspre calea fera-
tă Simeria-Petroșani, care taie așezarea civilă de la poalele cetății. Chiar și așa nu 
există nici măcar o cărare amenajată pentru accesul turiștilor, urcușul fiind unul 
periculos și aproape impracticabil pentru un necunoscător. Într-o stare deplora-

7 Informații dr. Cătălin Cristescu.
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bilă se af lă și drumul județean 668A, care duce către cetatea Piatra Roșie din 
direcția Boșorod, iar porțiunea care ar trebui să facă legătura cu valea unde se 
af lă cetățile Costești-Blidaru, Costești-Cetățuie și Sarmizegetusa Regia nu poa-
te fi parcursă decât cu tractoare articulate forestiere sau cu vehicule off-road. Ac-
cesul la cetatea Costești-Blidaru se poate realiza doar pe jos, parcurgând 2,0 km 
pe un drum destul de dificil, neamenajat și neîntreținut, iar în cea de la Costești-
Cetățuie în urma parcurgerii a 3,0 km pe un drum întreținut acceptabil.

Pentru toate acestea nu există un plan de acțiune anual pentru gestiona-
rea monumentului, așa cum prevede legea. Facilitățile pentru vizitatori lipsesc 
aproape complet în toate cetățile, iar panourile de informare de la intrarea în 
situri, realizate cu decenii în urmă, sunt în unele cazuri aproape ilizibile (cf. Pl. 
1/6, 3/3-4, 7/2, 9/3). Nu există în aceste cetăți nici panouri explicative pentru fi-
ecare obiectiv în parte din perimetrul acestora. În localitățile unde se af lă unele 
dintre aceste cetăți nu există centre sau chioșcuri de informare. Ajunși la aceste 
cetăți, turiștii constată că nu există materiale informative adecvate și că nici nu 
au de unde să-și achiziționeze un pliant sau o broșură cu toate informațiile pri-
mare despre monument.

În mai toate aceste cetăți se constată o deteriorare a monumentelor, dar și 
faptul că au, de la an la an, un aspect tot mai neîngrijit. În mai toate aceste cetăți 
întâlnești construcții care se ruinează și ziduri dislocate în mai multe locuri. 
Vegetația din aceste situri a pus stăpânire pe monumente, iar suprafețe impor-
tante ale zidurilor și construcțiilor sunt acoperite cu straturi de mușchi, licheni 
și briofite. La Bănița monumentele abia se mai văd pe teren (Pl. 11/2-6), iar la 
Piatra Roșie (Pl. 7/5-6, 8/1-6) și Căpâlna (Pl. 10) situația nu este cu mult mai 
bună – în toate trei se remarcă o stare de conservare destul de proastă. Accesul 
dificil către cetatea de la Bănița, practicabil doar pentru alpiniști și aproape im-
posibil pentru restul celor dornici de a vedea cetatea, chiar și pentru specialiști, 
face ca aceasta să fie ferită de acte de vandalizare sau braconaj arheologic. Pe de 
altă parte, cei care sunt preocupați și iubesc istoria sunt privați de posibilitatea 
de a vizita această cetate, care în vremurile ei de glorie veghea și controla acce-
sul pe valea Jiului. Atunci când ajungi la fața locului, constați că monumentul 
este neglijat și abandonat chiar dacă face parte din Lista patrimoniului mondi-
al, fiind un bun al întregii omeniri.

Dintre cele 5 cetăți fără administrator legal situația cea mai bună o găsim 
la Costești-Blidaru, unde există un paznic/îngrijitor, care, atât cât poate, se pre-
ocupă și de întreținerea și aspectul cetății (cf. Pl. 2). Cu toate acestea, și aici 
se remarcă dislocări ale zidului cetății, dar și o degradare a cisternei. Fiindcă 
cetatea Costești-Blidaru este mai greu accesibilă, distrugeri deliberate în acest 
sit se întâlnesc mai rar. La Costești-Cetățuie, până nu de mult cea mai vizitată 
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și îngrijită cetate, se remarcă o deteriorare a aspectului și a grijii pentru aceas-
ta (Pl. 3/4-6). Un exemplu în acest sens sunt turnurile-locuință I și II, la care 
se poate constata inclusiv starea avansată de degradare a acoperișurilor din ta-
blă (Pl. 4/2-6). Acestea prezintă fisuri și găuri care permit pătrunderea apei și 
a zăpezii, emplectonul zidurilor și elevația din cărămidă fiind astfel avariate în 
mai multe locuri. Sistemul de protecție al acestor turnuri, realizat în anii 80 ai 
sec. XX, este într-o stare precară, aproape căzut în unele zone, și are un aspect 
inestetic. În câteva locuri ale acestor ziduri din cărămidă se remarcă o serie de 
distrugeri intenționate. S-au înmulțit distrugerile cauzate intenționat la zidurile 
cetății, dar și prezența mai multor inscripții personalizate pe blocurile zidurilor 
cetății. Mai mult decât atât, cetatea este devastată sistematic de vitele cornute 
mari lăsate să pască în preajma zidurilor ei de către localnici. Starea în care a 
ajuns în ultimii ani cetatea de la Costești-Cetățuie se datorează și faptului că 
persoana care se ocupa de îngrijirea cetății s-a pensionat, iar muzeul din Deva, 
al cărui angajat era, nu mai are pârghii legale de a angaja o persoană care să 
îngrijească ceva ce nu îi aparține. Probabil, în câțiva ani această situație o vom 
regăsi și la Costești-Blidaru și Piatra Roșie, unde există câte un îngrijitor, ambii 
plătiți de Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva.

Nu în ultimul rând țin să menționez acțiunile Consiliului Județean Hune-
doara, în parteneriat cu Consiliul științific care răspunde de cetățile dacice din 
Munții Orăștiei, Parcul Național Grădiștea Muncelului-Cioclovina, Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane, Direcția Silvică Hunedoara și Prefectură, pentru 
igienizarea efectuată anul trecut la cetățile dacice Costești-Cetățuie, Costești-
Blidaru, Piatra Roșie și așezarea de la Fețele Albe. Această acțiune, alături de 
alte eforturi, reprezintă pași care demonstrează că autoritățile județene sunt 
mai responsabile decât cele centrale și că pot să îngrijească în condiții optime 
toate cetățile dacice, și nu doar pe cea de la Sarmizegetusa Regia.

La Sarmizegetusa Regia, af lată din decembrie 2012 în administrarea Con-
siliului Județean Hunedoara, care a înființat și Administrația Monumentului 
Istoric Sarmizegetusa Regia8, lucrurile s-au schimbat în bine în ultimii 5 ani. La 
ora actuală situl beneficiază de servicii de supraveghere 24/24 ore operate de o 
firmă specializată, de liniște și ordine publică asigurate de Jandarmeria Româ-
nă, de supraveghere video și un plan de pază bine pus la punct. Toate acestea au 
contribuit la dispariția completă a braconajului arheologic și a actelor de van-
dalism în zona administrată. A fost efectuată o igienizare silvică în perimetrul 
administrat și s-au instalat toalete la intrarea în sit. Locul în care acestea din 
urmă au fost amplasate nu este însă unul potrivit.

8 Structura din prezent de numește Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice.
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De asemenea a fost creat un Consiliu științific consultativ, format din spe-
cialiști din toate instituțiile care au atribuții în protejarea patrimoniului și cer-
cetarea monumentului. Acesta veghează ca deciziile luate asupra monumentu-
lui să fie corecte și în limitele legii.

A fost elaborat și pus în practică un program și un regulament de vizitare 
a sitului (Pl. 12/1-2), care să contribuie la o protecție eficientă a monumentu-
lui și la asigurarea un sistem turistic civilizat. Au fost stabilite trasee de vizitare 
în incinta monumentului și instalate panouri explicative cu texte în română și 
engleză pentru fiecare monument în parte (Pl. 13/1-4, 14/1). Pe tot perimetrul 
sitului au fost amplasate coșuri de gunoi, dar și bănci din lemn. La pavilionul 
administrației de la intrarea în sit pot fi achiziționate materiale informative 
adecvate (pliante, broșuri, cărți) cu informații primare despre monument, dar 
și diverse suveniruri (Pl. 12/6).

Administrația și jandarmeria au fost dotate cu două pavilioane din lemn 
cu caracter mobil și provizoriu (Pl. 12/6), adaptate realității și fără să afecteze 
stratul arheologic, iar clădirea de la intrarea pe Valea Albă a fost renovată. În 
aceasta din urmă funcționează baza de supraveghere a văii, sala expozițională 
și sediul central pentru jandarmerie. Drumul județean 705A, care face accesul 
spre Sarmizegetusa Regia, a fost modernizat9, iar la circa 1 km de la intrarea în 
cetate a fost amenajată o parcare pentru mașini (Pl. 12/4). De aici încolo, pe o 
porțiune de 1 km accesul este doar pietonal (Pl. 12/5). Eforturile realizate de 
Consiliul Județean Hunedoara și de Administrația sitului au făcut ca situl să 
aibă un aspect îngrijit și o curățenie permanentă, indiferent de anotimp, astfel 
atingând unele dintre standardele pe care trebuie să le întrunească monumen-
tele UNESCO10. De câțiva ani Consiliul Județean Hunedoara sprijină financiar 
9 Drumul de 18 km care duce la cetatea dacică Sarmizegetusa Regia a fost modernizat în anii 

2015-2016 ca urmare a accesării de fonduri europene de către autoritățile județene. Valoarea 
totală a lucrărilor a fost de 41.587.526,93 lei, din care 33.616.347,55 lei cheltuieli eligibile, la 
care se adaugă 7.971.179,38 lei TVA. Din această sumă contribuția Uniunii Europene a fost 
de 29.078.140,63 lei – 86,50%; contribuția de la bugetul de stat de 3.865.879,96 lei – 11,50%, 
iar restul de 2% fiind contribuții proprii/private. 

 Din păcate, acest drum s-a rupt de trei ori în ultimii doi ani, în anul 2018 acesta s-a sur-
pat pe anumite porțiuni de două ori: la 26 iulie și la 1 august. Pe lângă ploile și alunecările 
de teren care au contribuit la deteriorarea unor porțiuni ale drumului, o altă cauză au fost 
lucrările de proastă calitate. Pentru mai multe detalii și aspecte vezi https://presshub.ro/
banieuropeni/2018/10/11/drumul-spre-sarmizegetusa-regia-modernizat-in-2016-cu-fon-
duri-europene-s-a-rupt-de-trei-ori-in-doi-ani-cazul-este-cercetat-de-procurorii-dna/?f bc-
lid=IwAR1UTVCQhqUG6htxrLmAc_sKqfZnxcLbYpwIOsPMt-cv0wHvMIdpq5jdRGY 
(11.10.2018).

10 Aspectele legate de administrarea, evenimentele și acțiunile ce au loc la Sarmizegetusa Regia 
sunt promovate pe pagina oficială a Administrației sitului de pe Facebook (https://www.
facebook.com/sarmizegetusaregiapaginaoficiala/).
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și cercetările arheologice, fapt ce a dus la prelungirea semnificativă a perioadei 
de desfășurare a acestora, contribuind astfel la obținerea unor rezultate remar-
cabile și descoperiri impresionante11. În anul 2017 au fost schimbați stâlpii de 
lemn din sanctuarul mare circular (Pl. 14/2) și înlocuit gardul de protecție de 
la drumul pavat, care se af la într-o stare precară (Pl. 13/5). Toate aceste măsuri 
și eforturi au dus inevitabil la un interes crescut față de acest monument și la o 
creștere a numărului de turiști de la 30 de mii în anul 2013 la 75 de mii în 2017. 
Un lucru pozitiv și benefic pentru vizitatori este cel legat de organizarea Zilei 
Porților Deschise pe șantierul arheologic Sarmizegetusa Regia. Pe parcursul 
acestei zile cei interesați pot vizita șantierul și primi explicații legate de cercetă-
rile arheologice af late în curs, dar pot beneficia și de ghidaj la monumentele din 
cetate din partea specialiștilor. 

Nu în ultimul rând trebuie amintită aici implementarea proiectului „Când 
viața cotidiană antică devine patrimoniu UNESCO. Scanarea, restaurarea digi-
tală și contextualizarea artefactelor dacice din Munții Orăștiei”12, proiect elabo-
rat și implementat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în parteneriat cu 
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Universitatea Babeș-Bolyai și Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane din Deva. Proiectul, care s-a încheiat la finele anului 
trecut, a fost finanțat prin mecanismul financiar SEE 2009-2014 linia de proiecte: 
PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural13.

În cadrul proiectului s-a încercat realizarea unei incursiuni în viața cotidia-
nă dacică așa cum rezultă din descoperirile arheologice din cei aproape 100 de 
ani de cercetări sistematice în cetățile dacice din Munții Orăștiei. S-a efectu-
at digitizarea a peste 500 de artefacte reprezentative din patrimoniul dacic în 
vederea promovării acestora la nivel internațional și conversia a peste 500 de 
artefacte digitizate descoperite în siturile dacice incluse în lista patrimoniului 
UNESCO. A fost creată o bază de date sub forma unei platforme web deschise 
pentru gestionarea modelelor 3D și a metadatelor în concordanță cu portalul 
Europeana14, care poate fi completată cu alte modele 3D scanate. A fost realiza-
tă reconstituirea digitală a unor locuinţe și anexe, ateliere, temple și fortificaţii 
dacice din Munţii Orăștiei și s-a creat un tur virtual al muzeului, disponibil on-

11 Mulțumesc și pe această cale colectivului de cercetare de la Sarmizegetusa Regia, condus de 
prof. univ. dr. Gelu Florea, pentru deschiderea și amabilitatea de a ne prezenta la fața locului 
descoperirile din ultimii doi ani.

12 Mulțumesc și pe această cale prof. univ. dr. Călin Neamțu de la Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca, managerul acestui proiect, pentru amabilitatea de a ne furniza o serie de 
informații legate de realizarea și implementarea acestui proiect.

13 Proiect finanţat printr-un grant oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia.
14 Europeana.eu este un portal internet care funcționează ca o interfață către milioane de cărți, 

picturi, filme, obiecte de muzeu și înregistrări din arhive etc. care au fost digitizate în Europa.
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line. De asemenea, a fost publicat un amplu catalog al pieselor reale și virtuale, 
precum și reconstituiri ale pieselor, construcțiilor și cetăţilor dacice, vizibile în 
format normal sau anaglyph15. În anul 2015, la Ziua Porților Deschise, vizita-
torii au avut ocazia să interacționeze cu tehnologii 3D de ultimă generație, fo-
losite pentru punerea în valoare a multora dintre vestigiile dacice din Munții 
Orăștiei în cadrul acestui proiect16.

Tot în cadrul proiectului au fost amenajate două spații expoziționale mul-
timedia: unul la Muzeul National de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca 
și altul la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, care găzduiesc cele 
două expoziții mixte: real/virtual, „Incursiuni dacice în mediul virtual”. Aces-
tea oferă vizitatorilor posibilitatea interacțiunii cu mediul virtual reprezentat de 
artefactele digitizate și monumentele reconstituite virtual. În fiecare dintre cele 
două spații au fost instalate următoarele echipamente: proiector multimedia 
3D gama profesional (1 buc.), proiector multimedia 3D (2 buc.), dispozitiv hap-
tic (2 buc.), o masă interactivă (1 buc.), Microsoft kinect (3 buc.), display 3D 
Smart TV (3 buc.), monitor 3D 24” (6 buc.), ochelari 3D, sistem jaluzele pen-
tru săli de expoziție, vitrine pentru expoziție, sistem audio, sistem de iluminat 
pentru expoziție, sistem antifurt17. Implementarea acestui proiect a contribuit 
la facilitarea accesului la patrimoniul dacic din Munții Orăștiei, publicul inte-
resat de aceste monumente accesând ușor numeroase informații despre siturile 
dacice și înțelegând importanța acestor vestigii din Munți Orăștiei. 

Dincolo de toate aceste lucruri pozitive, există și o serie de aspecte care ne-
cesită a fi remediate. Printre acestea se numără dislocarea blocurilor și a ele-
mentelor constructive pe anumite porțiuni ale zidului fortificației (Pl. 13/1) sau 
ale turnului pentagonal (parte a zidului de susținere a terasei a XI-a) (Pl. 14/5), 
precum și starea precară în care se af lă ruinele băii romane, care nu sunt foarte 
vizibile, fiind acoperite de pământ, vegetație și părți din arbori căzuți. Într-o 
stare șubredă se af lă și ce a mai rămas din scara de acces din lespezi de calcar pe 
latura sudică a templului mare de calcar de pe terasa a XI-a.

După cum se știe, cetățile dacice din județul Hunedoara înscrise în Lis-
ta patrimoniului mondial UNESCO se af lă pe teritoriul Parcului Natural 

15 Cf. https://dacit.utcluj.ro/results 
16 Mulțumesc și pe această cale prietenului dr. Răzvan Mateescu, membru al colectivului de 

cercetare de la Sarmizegetusa Regia, pentru amabilitatea de a ne furniza această informație, 
dar și multe altele legate de cercetările arheologice și protejarea acestui monument.

17 Pentru mai multe informații despre acest proiect și rezultatele remarcabile obținute vezi 
https://dacit.utcluj.ro/; https://www.facebook.com/dacit.utcluj; http://www.fonduri-pa-
trimoniu.ro/proiecte_doc_101_cand-viata-cotidiana-antica-devine-patrimoniu-unesco-
scanarea-restaurarea-digitala-si-contextualizarea-artefactelor-dacice-din-muntii-orastiei_
pg_0.htm
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Grădiștea Muncelului-Cioclovina. Acesta reprezintă o arie naturală protejată, 
al cărei scop este protecția și conservarea unor habitate și specii naturale im-
portante sub aspect forestier, f loristic, faunistic etc. Prin regulamentul acestui 
parc sunt interzise activitățile de exploatare și utilizare a resurselor naturale, 
mai ales în zonele de protecție integrală. În raza acestora din urmă se af lă și 
unele dintre cetățile dacice, fapt ce îngreunează adeseori atât activitățile de 
cercetare arheologică, restaurare și conservare, cât și cele legate de adminis-
trarea acestor monumente. Mulți dintre arborii de pe suprafața pe care se af lă 
cetățile dacice sunt bătrâni, punând astfel în pericol atât monumentele, cât și 
viețile vizitatorilor. Situația cea mai alarmantă din acest punct de vedere se 
regăsește la Sarmizegetusa Regia, unde prăbușirea arborilor bătrâni, ca urma-
re a unor vânturi puternice sau furtuni, este tot mai frecventă (Pl. 14/6), dar 
este întâlnită și la Piatra Roșie. 

Pentru a proteja vizitatorii, Administrația sitului Sarmizegetusa Regia a 
fost nevoită să amplaseze la intrarea în sit un panou care îi avertizează pe 
turiști asupra pericolelor pe care le-ar putea întâmpina pe traseele de vizi-
tare din cetatea dacică: „Atenţionare, Cod Galben. Vă rugăm să circulaţi cu 
atenţie în zona împădurită. Pot cădea crengi sau arbori care vă pot afecta 
integritatea. În caz de furtună, vijelii sau ploi semnalizate la intrarea în zona 
administrată, vă rugăm să respectaţi cu stricteţe indicaţiile agenţilor supra-
veghetori” (Pl. 12/3).

Din cauza situației juridice neclare în ceea ce privește legislația care pro-
tejează monumentele UNESCO, cea care ocrotește fondul forestier și cea a 
Parcului Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina, s-a ajuns în situația în care 
nu se pot efectua cercetări în unele zone ale sitului sau se pot efectua doar cu 
aprobarea celor de la Romsilva. Din cauza acestei legislații, nu se poate interve-
ni nici asupra arborilor prăbușiți peste monumente, iar orice fel de intervenţie 
aduce după sine plângeri penale. Un exemplu în acest sens este cel din primă-
vara anului 2016, când în urma unei furtuni doi arbori au căzut pe zidul cetății, 
distrugând o porțiune din monumentul istoric. Angajații Serviciului de Admi-
nistrare au înlăturat arborii căzuți de pe monumentul istoric, dar acest fapt a 
condus la o cercetare penală pentru că au încălcat Codul silvic. Distrugeri ale 
monumentului de către arborii căzuți sunt tot mai frecvente în ultimii ani, dar 
măsurile legislative care să remedieze aceste anomalii se lasă așteptate, deși s-au 
făcut numeroase demersuri în acest sens.

Prin urmare, ne af lăm în fața unei situații în care vestigii unice în lume sunt 
lăsate să fie distruse de copacii care cad peste ele pe motiv că monumentele se 
af lă în zona specială de protecţie a Parcului Natural Grădiștea Muncelului-Cio-
clovina. Chiar dacă de ani buni se tot cere scoaterea vestigiilor de la Sarmize-



93P L U R A LP L U R A L
Câteva observații privind administrarea cetăților dacice 

din Munții Orăștiei înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO

getusa Regia din fondul forestier, nici astăzi problema nu a fost rezolvată. Nici 
inițiativa legislativă a parlamentarilor din județul Hunedoara pentru scoaterea 
cetăților din fondul forestier nu a avut sorți de izbândă. 

Așadar, autoritățile decidente ne lasă să asistăm în continuare la situații pre-
cum cea din toamna anului 2017, când pe un segment de zid, af lat la circa 25 
m nord de poarta de est a cetății Sarmizegetusa Regia, s-a prăbușit o ramură 
de foarte mari dimensiuni dintr-un copac secular af lat în apropiere, afectând 
ambele paramente ale zidului. Creanga căzută a dislocat din zidărie circa 20 de 
blocuri pe o lungime de 6-7 m, structura zidului fiind destabilizată semnifica-
tiv. Alte 5 blocuri de mici dimensiuni au fost sfărâmate.

* * *

O altă problemă care trebuie remediată este cea legată de lipsa planurilor de 
management pentru aceste cetăți, deși de la includerea lor în lista patrimoniului 
mondial au trecut mulți ani. O primă abordare structurată a planurilor de ma-
nagement al siturilor UNESCO a fost publicată în anul 1993 și republicată cinci 
ani mai târziu18. În cadrul acestui volum sunt punctate și aspectele manage-
mentului siturilor din lista patrimoniului mondial, lucrarea fiind un document 
de referință și astăzi. Operational Guidelines for the Implementation of the World 
Heritage Convention din februarie 2005 și cel din iulie 2017 descrie exact cadrul 
general al sistemului de management19.

La paragraful 108 se menționează că fiecare sit nominalizat trebuie să aibă 
un plan de management adecvat sau un sistem de management documentat, 
care va specifica modul în care valoarea excepțională a monumentului va fi 
conservată, preferabil prin mijloace participative.

Paragraful 109 precizează că scopul sistemului de management este acela 
de a asigura protecția efectivă a sitului nominalizat pentru generațiile prezente 
și viitoare. 

În cadrul paragrafului 110 se spune că un sistem efectiv de management 
depinde de tipul, caracteristicile și necesitățile sitului nominalizat, respectiv 
ale contextului său cultural și natural. Sistemele de management pot fi diferite 
potrivit diferitelor perspective culturale, resurselor disponibile și altor factori. 
Acestea pot cuprinde practici tradiționale, instrumente de amenajare a terito-
riului la nivel urban sau regional, respectiv alte mecanisme de control pentru 
urbanism, deopotrivă formale și informale. 

18 B. Feilden, J. Jokilehto, Management Guidelines for World Heritage Cultural Sites (Rome: IC-
CROM, 1993).

19 Cf. Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, https://
whc.unesco.org/archive/opguide05-en.pdf; https://whc.unesco.org/en/guidelines/ 
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În paragraful 111 sunt trasate elementele comune ale unui sistem de mana-
gement, care includ: 

a. o cunoaștere aprofundată, împărtășită (asumată) de toți deținătorii de 
interese cu privire la situl nominalizat;

b. un ciclu de planificare, implementare, monitorizare, evaluare și răspuns;
c. implicarea partenerilor și deținătorilor de interese; 
d. dezvoltarea unor mecanisme de implicare și coordonarea diferitelor 

activități între diferiți parteneri și părțile interesate;
e. alocarea de resurse necesare; 
f. consolidarea capacităților; 
g. o descriere transparentă, cuantificabilă a modului de funcționare a siste-

mului de management.
Nu în ultimul rând, paragraful 112 menționează că managementul efectiv 

implică un ciclu pe termen lung și acțiuni zilnice pentru protejarea, conservarea 
și prezentarea sitului nominalizat.

Planul de management trebuie să aibă o structură care să conțină concep-
te esențiale și o serie de elemente-cheie care să contribuie la o administrare, o 
protejare și o punere în valoare a sitului pe termen lung, atât în beneficiul situ-
lui cât și al întregii omeniri. În cazul cetăților dacice întocmirea planurilor de 
management este vitală pentru viitorul acestor monumente. La elaborarea pla-
nurilor de management pot fi folosite ca exemplu planurile de management ale 
unor situri care sunt modele de bună practică pe plan mondial, fiind numeroase 
astfel de cazuri și pe teritoriul european.

La nerealizările administratorului cetății Sarmizegetusa se adaugă lipsa 
întocmirii și depunerii unor proiecte pentru accesarea de fonduri europene 
destinate monumentelor istorice, deși noul program de finanțare, Programul 
operațional regional 2014-2020, Axa prioritară 5. „Conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, prin prioritatea de investiții 
5.1. „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natu-
ral și cultural”, oferă sume substanțiale pentru monumentele UNESCO. Lipsa 
depunerii de solicitări de finanțare din partea Consiliului Județean Hunedoa-
ra se explică prin faptul că din 2013 până în prezent nu s-au rezolvat o serie 
de probleme și aspecte obligatorii care să permită depunerea unor proiecte de 
finanțare. Printre acestea se numără lipsa planului urbanistic zonal, a unui plan 
de analiză și previziune financiară și a unui plan de management și marketing 
al sitului, iar documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) a 
fost finalizată doar recent – toate necesare pentru a putea depune o cerere de 
finanțare cu șanse reale de reușită. Ținând cont de complexitatea documentelor 
și de durata de timp în care ele pot fi pregătite, sunt puține șanse ca să se mai 
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obțină finanțare din fonduri europene până în anul 2020 pentru Sarmizegetusa 
Regia. În ceea ce privește celelalte cetăți, trebuie spus că pentru acestea nu pot 
fi obținute astfel de finanțări, fiind dificilă obținerea de fonduri prin competiție 
pentru conservarea, protejarea și promovarea acestora chiar și de la instituții și 
entități naționale.

Cert este că, deși aceste monumente de interes universal se af lă în pa-
trimoniul statului român, constatăm că Ministerul Culturii și Identității 
Naționale, care are misiunea de a proteja patrimoniul cultural, dă dovadă de 
un dezinteres total față de aceste cetăți, deși deține pârghiile necesare pen-
tru a obține resurse financiare pentru conservarea, protejarea, restaurarea, 
cercetarea și promovarea lor. Inactivitatea Ministerului Culturii și Identității 
Naționale, care nu întreprinde măsuri concrete ca aceste cetății să fie date în 
administrarea altor instituții, este revoltătoare și indică o lipsă de viziune, de 
responsabilitate și de respect în raport cu aceste monumente unice, ce aparțin 
patrimoniului universal20. 

Pe de altă parte, se poate constata, ca urmare a unor situații și decizii ale 
Ministerului Culturii și Identității Naționale, dar și ale celor care îl reprezintă 
în teritoriu, o atitudine lipsită de fermitate și coerență a autorităților județene 
în fața acestor decizii, luate în baza unei legislații contradictorii, care creează 
mari dificultăți în actul de administrare. Se remarcă în ultima perioadă și o se-
rie de disfuncționalități în relația dintre conducerea Administrației Monumen-
tului Istoric Sarmizegetusa Regia și Consiliul Județean Hunedoara și Direcția 
Județeană de Cultură Hunedoara.

În încheiere, nu pot decât să spun că este vai și amar de poporul care nu știe 
să protejeze și să valorifice patrimoniul cultural lăsat moștenire de generațiile 
anterioare și nu conștientizează că patrimoniul cultural reprezintă o verigă im-
portantă în dezvoltarea durabilă a societății, care oferă beneficii incomensura-
bile. Trebuie să tindem ca protejarea monumentelor istorice să depășească li-
mitele importanței culturale sau educaționale și să devină prioritate pe termen 
lung pentru România.

Rezumat
România a semnat, în 1990, Convenția privind protecția patrimoniului mon-
dial cultural și natural, adoptată de UNESCO în 1972. Însă punerea în apli-
care efectivă a Convenției a început abia în anul 2000, când a fost aprobată 
de Guvern stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care 
fac parte din Lista patrimoniului mondial.

20 Nici măcar în acest an al Centenarului Marii Uniri, acest Minister nu a făcut nimic pentru 
remedierea situației acestor monumente și pentru promovarea valorii lor culturale. 
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După anul 2000 au fost elaborate diverse legi privind administrarea, conser-
varea și protejarea monumentelor din Lista patrimoniului mondial. Unele 
dintre prevederile acestor legi nu au fost însă aplicate sau respectate, fapt ce 
a contribuit ca unele dintre cetățile dacice să ajungă în situația să nu aibă un 
administrator legal, iar monumentele să se degradeze.
Până la această dată nu au fost elaborate planurile de management ale celor 
șase cetăți dacice. La această lipsă a planurior de management se adaugă lip-
sa managerilor pentru aceste monumente și lipsa unor planuri de gestiune, 
precum și inexistența unei minime strategii pe termen scurt, care să rezolve 
problemele stringente.
O altă problemă nerezolvată de către autoritățile române este legată de paza 
permanentă a monumentelor. Singura cetate dacică din Munții Orăștiei care 
beneficiază de servicii de pază 24/24 ore este Sarmizegetusa Regia, care se 
află în administrarea Consiliului Județean Hunedoara; ca urmare, bracona-
jul arheologic și distrugerile deliberate au dispărut complet în zona Sarmi-
zegetusei Regia. Nu același lucru se poate spune despre celelate cetăți, unde 
distrugerilie, actele de vandalism și braconajul arheologic mai sunt întâlnite 
deseori. În mai toate aceste cetăți întâlnești construcții care se ruinează și 
ziduri dislocate în mai multe locuri. Căile de acces la unele cetăți dacice nu 
sunt amenajate, iar vegetația din aceste situri neadministrate a pus stăpânire 
pe monumente. Situația precară din aceste cetății este datorată faptului că 
acestea nu sunt în administrarea nimănui.
Nu au fost rezolvate până acum: clarificarea regimului juridic al tuturor te-
renurilor pe care se află monumentele menționate și luarea în evidență a 
acestora; cadastrarea terenurilor; stabilirea titularilor dreptului de admi-
nistrare a vestigiilor UNESCO; cuprinderea monumentelor și a zonelor 
de protecție în documentațiile de tip PUZ și PUG ale unităților adminis-
trativ-teritoriale pe raza cărora se află monumentele respective; elaborarea 
documentației pentru întocmirea unor studii de fezabilitate de amploare 
pentru fiecare cetate în parte.
La Sarmizegetusa Regia lucrurile s-au schimbat în bine în ultimii cinci ani, 
iar discrepanțele dintre acest sit administrat și siturile neadministrate sunt 
tot mai vizibile. A fost înființată Administrația Monumentului Istoric Sarmi-
zegetusa Regia, a fost instituită o pază/supraveghere permanentă, o supra-
veghere video, a fost creat un Consiliu științific consultativ și a fost elaborat 
și pus în practică un regulament de vizitare a sitului. Au fost stabilite trasee 
de vizitare și instalate panouri explicative cu texte în română și engleză pen-
tru fiecare monument în parte, iar la pavilionul de la intrarea în sit pot fi 
achiziționate materiale informative adecvate. Drumul care face accesul spre 
Sarmizegetusa Regia a fost modernizat. Consiliul Județean Hunedoara spri-
jină financiar și cercetărie arheologice.
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Dincolo de toate aceste lucruri pozitive, există și o serie de aspecte ce trebu-
ie remediate: dislocarea blocurilor și elementelor constructive pe anumite 
porțiuni ale zidului fortificației, problema arborilor care cad peste monu-
ment, lipsa planurilor de management etc.
Situația precară în care au ajuns o parte dintre aceste monumente de interes 
universal relevă faptul că statul român în persoana Ministerului Culturii și 
Identității Naționale, care are misiunea de a proteja patrimoniul cultural, dă 
dovadă de dispreț și de un dezinteres total față de aceste cetăți. Inactivita-
tea autorităților centrale ale statului, reticența lor de a da spre administrare 
cetățile fără stăpân altor instituții sunt revoltătoare și indică o lipsă de vizi-
une, de responsabilitate și de respect în raport cu aceste monumente unice 
aparținând patrimoniului universal.

Cuvinte-cheie: patrimoniu, monumente, UNESCO, cetățile dacice, Munții 
Orăștiei, Bănița, Costești-Blidaru, Costești-Cetățuie, Piatra Roșie, Sarmizegetu-
sa Regia, Căpâlna.
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Pl. 1. Panouri de semnalizare (1, 4, 5), drumul de acces (2-3) și panoul explicativ (6) pentru cetatea 

Costesti-Blidaru.

Pl. 1. Signalling panels (1, 4, 5), access road (2-3) and explanatory panel (6) for the Costesti-Blidaru 

fortress.
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Pl. 2. Imagini cu zidurile și turnul-locuință de la Costești-Blidaru.

Pl. 2. Images with walls and tower-house from Costești-Blidaru.
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Pl. 3. Panouri de semnalizare (1), drumul de acces (2), panourile explicative (3-4) și porțiuni din 

zidurile cetății de la Costești-Cetățuie.

Pl. 3. Signalling panels (1), access road (2), explanatory panels (3-4) and wall parts of the fortress 

at Costești-Cetățuie.
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Pl. 4. Scara monumentală cu trepte masive din piatră (1) și turnurile-locuință din cetatea Costești-

Cetățuie.

Pl. 4. Monumental stairs with massive stone stairs (1) and tower-houses from the fortress at 

Costești-Cetățuie.
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Pl. 5. Imagini cu zidurile și bastioanele de la Costești-Cetățuie.

Pl. 5. Images with the walls and bastions from Costești-Cetățuie.
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Pl. 6. Imagini cu sanctuarele (1-4), bastionul (5) și parte din valul de pământ (6) de pe latura vestică 

de la Costești-Cetățuie.

Pl. 6. Images of the sanctuaries (1-4), bastion (5) and part of the earth embankment (6) on the 

western side of Costești-Cetățuie.
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Pl. 7. Panouri de semnalizare și explicative (1-2), porțiuni din drumul ce duce spre cetate (3-4) și 

scara de acces și drumul pavat (5-6) de la Piatra Roșie.

Pl. 7. Signalling and explanatory panels (1-2), parts of the access road to the fortress (3-4), access 

stairs and paved road (5-6) from Piatra Roșie.
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Pl. 8. Imagini cu intrarea în incinta de pe platoul cetății (1), ziduri, bastioane și construcții de la 

Piatra Roșie.

Pl. 8. Images with the entrance in the enclosure on the fortress plateau (1), walls, bastions and 

buildings from Piatra Roșie.
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Pl. 9. Panouri de semnalizare (1-2) și explicative (3), porțiuni din drumul de acces (4) și imagini cu 

turnul (5-6) din cetatea de la Căpâlna (foto Sergiu Musteață).

Pl. 9. Signalling (1-2) and explanatory (3) panels, parts of the access road (4) and images of the 

tower (5-6) from the fortress at Căpâlna (photo Sergiu Musteață).
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Pl. 10. Imagini din cetatea de la Căpâlna (foto Sergiu Musteață).

Pl. 10. Images from the fortress at Căpâlna (photo Sergiu Musteață).
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Pl. 11. Imagini din cetatea de la Bănița (foto Cătălin Cristescu).

Pl. 11. Images from the fortress at Bănița (photo Cătălin Cristescu).
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Pl. 12. Sarmizegetusa Regia. Panouri explicative (1-2) și de avertizare (3), parcarea amenajată la 

circa 1 km de sit (4), drumul de acces (5), pavilioanele mobile din lemn pentru Administrație și 

Jandarmerie (6).

Pl. 12. Sarmizegetusa Regia. Explanatory (1-2) and warning panels (3), parking lot at ca. 1 km from 

site (4), access road (5), mobile timber pavilions for Management and Gendarmerie (6).
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Pl. 13. Zidul cetății (1-3, 6), panolul explicativ (4) și drumul pavat (5) de la Sarmizegetusa Regia.

Pl. 13. Fortress wall (1-3, 6), explanatory panel (4) and paved road (5) from Sarmizegetusa Regia.
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Pl. 14. Sarmizegetusa Regia. Panou explicativ (1), imagini cu zona sacră (2), drumul pavat (3), 

templul mare de calcar de pe terasa a XI-a (4), turnul pentagonal (5) și arbori căzuți (6).

Pl. 14. Sarmizegetusa Regia. Explanatory panel (1), images of the sacred area (2), paved road (3), 

limestone large temple on terrace XI (4), pentagonal tower (5) and fallen trees (6).
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