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Prima epoc� a fierului (epoca hallstattian�) reprezint� o etap� important� în 

evolu�ia istoric� a spa�iului românesc, numele acestei perioade (vârste) provenind de 
la o necropol� din localitatea Hallstatt (Austria de Sus) unde au fost descoperite 1270 
de morminte1. 

Caracterizând-o, constat�m o epoc� f�râmi�at� de frecvente conflicte �i 
ciocniri între diferite comunit��i, scopul fiind de a ob�ine pr�zi sau de a-�i m�rii 
teritoriul. Un alt rol important la apari�ia acestor conflicte ar fii rezultatul unor mi�c�ri 
de popula�ie. 

Nesiguran�a acestei perioade este demonstrat� de num�rul mare al a�ez�rilor 
fortificate aferente acesteia. În literatura de specialitate pentru întregul spa�iu al 
Transilvaniei (prin care se în�elege �i Cri�ana �i Maramure�ul) sunt men�ionate 29 de 
a�ez�ri fortificate.  

Consultând vechile cercet�ri �i corelându-le cu cele mai noi, semnal�m 
existen�a unui num�r de 61 de a�ez�ri fortificate aferente zonei Banatului �i spa�iului 
intracarpatic.  

A�ez�rile fortificate hallstattiene au o evolu�ie îndelungat�, reprezentând 
centre tribale, religioase �i economice ale comunit��ilor umane. Amplasarea �i 
m�rimea sitemelor defensive deriv� în func�ie de configura�ia terenului, dar �i de 
m�rimea comunit��ilor. Ele sunt situate pe locuri înalte, deoarece altitudinea oferea o 
anumit� protec�ie. Unele sunt amplasate pe în�l�imi izolate, iar altele sunt pozi�ionate 
în punctul de ramifica�ie a unor dealuri sau pe boturi de deal.  

În general, fortifica�iile hallstattiene sunt situate la o altitudine cuprins� între 
300 �i 550 m2, excep�ia de la regul� o reprezint� cele din zona montan�, care sunt 
amplasate la o în�l�ime mai mare. 

Pentru a creiona imaginea precizat� anterior, prezent�m câteva fortifica�ii 
al�turi de altitudinea la care au fost amplasate: 

- Dej (jud. Cluj) = 310 m; 
- Voivodeni (jud. Mure�) = 380 m; 
- Teleac (jud. Alba) = 382 m; 
- Media� (jud. Sibiu) = 432 m; 
- Huedin (jud. Cluj) = 535 m; 
- Some�ul Rece (jud. Cluj) = 650 m; 
- Ciceu-Corabia (jud. Bistri�a-N�s�ud) = 758 m; 
- Tu�nad (jud. Harghita) = 1083 m, a�ezarea situat� la cea mai mare 

altitudine din �ar�.3 
Majoritatea prezint� pe trei p�r�i pante abrupte, leg�tura principal� cu 

exteriorul realizându-se printr-o singur� latur�, unde era construit� �i fortifica�ia. 

1 Roz 1995, p. 79. 
2 Vasiliev-Aldea-Ciugudean 1991, p. 19. 
3 Vasiliev 1995a, p. 155. 
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Dup� opinia unor cercet�tori, hallstattieni evit� de-a amplasa fortifica�iile în 
zonele de step�4 (zonele de �es); excep�ia de la regul� o reprezint� a�ezarea 
fortificat� de Sântana (jud. Arad), aceasta fiind situat� în Câmpia de Vest. 

Men�ion�m c�, fortifica�iile apar în imediata apropiere a unui râu sau la 
confluen�a unor cursuri de ap�, dar �i la ad�postul unui deal mai mare (unde exist� 
posibilitatea, pentru c� oferea o anumit� protec�ie împotriva vânturilor).  

V�ile acestor râuri reprezentau c�i de acces c�tre a�ezare, dar �i c�tre 
teritoriul aferent lor, iar pozi�ionarea fortifica�iei în punctele precizate, demonstreaz� 
rolul militar �i strategic. 

Din punct de vedere al dimensiunilor le putem grupa în trei categorii: 
- a�ez�ri fortificate de mari dimensiuni, locuite permanent (un timp mai 

îndelungat), sunt considerate centre tribale sau uniuni de triburi. Ex. Sântana, Teleac, 
Ciceu-Corabia etc.  

- a�ez�ri fortificate de dimensiuni mijloci; cet��i de refugiu. Fortifica�iile sunt 
ref�cute de-alungul a dou� sau trei faze, iar caracterul nepermanent al a�ez�rii 
(sezoniere) este demonstrat de dimensiunile reduse ale stratului de cultur�. Acest tip 
de a�ez�ri sunt locuite doar în caz de pericol de comunit��ile din apropierea 
fortifica�iei.  

Ex, Dej,Voivodeni, Bozna etc . 
- a�ez�ri fortficate de dimensuni reduse (ex.: �ona (Alba)- 0,30 ha, Frumu�eni 

(Arad)- 0,10 ha, P�ticel (Bra�ov)- 0,60 ha). Dup� teoria lui V. Vasiliev5 acestea ar 
reprezenta centrele sau sediile unor mici conduc�tori sau vârfuri aristocratice. Din 
lipsa de cercet�ri ample efectuate în aceste zone, consider�m apartenen�a lor unor 
mici comunit��i, sublinind rolul strategic (probabil puncte de observa�ie). 

M�rimea a�ez�rilor fortificate reprezint� pe lâng� func�ia politic�, religioas� �i 
economic�, diferen�ele dintre comunit��i (triburi sau uniuni de triburi). Între�inerea unor 
asemenea sisteme defensive, necesita un mare efort din partea comunit��ilor, dar �i 
totodat� existen�a unor centre tribale puternice care puteau coordona efortul. 

Azi în general este acceptat� teoria potrivit c�reia, a�ez�rile fortificate 
hallstattiene sunt p�r�site în urma unui impact puternic (extern) prin sosirea sci�ilor.6 
O opinie ce ne apar�ine, cu privire la p�r�sirea acestor fortifica�ii, ar fi dispari�ia 
puternicilor centrelor politice sau diminuarea puterii acestora, astfel încât c�peteniile 
(�efii de trib) nu mai coordonau comunit��ile la între�inerea puternicelor fortifica�iilor. 

Concluzionând, observ�m c� a�ez�rile fortificate hallstattiene sunt mai mari 
fa�� de cele anterioare, plasate în imediata apropiere a terenurilor fertile, fapt ce le 
diferen�iaz� de majoritatea celor din perioada Latène. 

În lipsa unor cercet�ri de amploare care s� ne prezinte planul acestor a�ez�ri, 
consider�m un demers necesar intensificarea cercet�rilor în siturile fortifica�iilor �i 
publicarea unui num�r mai mare de informa�ii. O alt� sugestie ar fii studierea rela�iei 
func�ionale între sta�iunea-re�edin�� �i teritoriul înconjur�tor unde se g�seau de obicei 
mici a�ez�ri.7 

 
 
 
 
 

4 XXX 2001, p. 329. 
5 Vasiliev-Aldea-Ciugudean 1991,p. 20. 
6 Vasiliev 1980. 
7 XXX 2001, 330  
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A. 
 

1. Apa�a (comun�, jude�ul Bra�ov). 
În stânga drumului actual care leag� localit��ile Apa�a de M�ieru�, exist� 

dou� terase delimitate de pârâuri. Cea mai joas� se afl� lâng� drum, fiind „ap�rat�” 
de un �an� de 2 m l��ime �i cu o adâncime de 50-70 cm. În urma cercet�rilor de teren 
din anul 1979, Fl. Costea atribuie �an�ul primei epoci a fierului, men�ionând existen�a 
unei fortifica�ii. 
Bibliografie: Costea 2004, pp. 61-62. 
 

B. 
 

 2. Beia (comun�, jude�ul Bra�ov). 
 Pe teritoriul acestei localit��i este semnalat� o fortifica�ie hallstattian� de c�tre 
K. Horedt. Fortifica�ia este încadrat� cronologic pentru hallstattul timpuriu de c�tre 
cercet�toarea A. Ardeu. 
Bibliografie: Ardeu 1995-1996, p. 195; Costea 2004, p. 62 

3. Bernadea (comuna Behnea, jude�ul Mure�). 
 În cadrul localit��ii respective este men�ionat� o a�ezare fortificat� cu mai 
multe niveluri de locuire. Prima epoc� a fierului este bine reprezentat� printr-un nivel 
apar�inând culturii Basarabi. Nu cunoa�tem dac� sistemul defensiv era utilizat în 
perioada supus� studiului nostru. 
Bibliografie: Laz�r 1995, p. 54. 
 4. Berzovia (comun�, jude�ul Cara�-Severin). 
 A�ezarea este amplasat� în punctul P�truieni sau P�truene, sistemul 
defensiv fiind constituit din �an� �i val. Fortifica�ia ad�poste�te o suprafa�� de 150/100 
m. 
Bibliografie: Luca 2004a, p. 33; Luca 2006b, p. 37. 
 5. Bita (sat Reci, jude�ul Covasna). 
 La sud de sat se afl� un imens val numit de localnici „Homarca” sau 
„Honarka”. În urma unor cercet�ri efectuate pe val, s-a descoperit urme de arsur�, 
provenite de la substruc�ia palisadei. Autorul încadreaz� valul orizontului hallstattian, 
dar nu prezint� informa�ii despre materialul ceramic descoperit în apropierea acestuia. 
Bibliografie: Cavruc-colab. 1998, p. 122. 
 6. Bobâlna (comun�, jude�ul Cluj). 
 A�ezarea se afl� amplasat� pe colina cu acela�i nume (dealul mai este 
cunoscut sub numele de Babdii) la altitudinea de 695 m. În lipsa unor cercet�ri de 
amploare, nu cunoa�tem sistemul de fortifica�ie, dar pe baza materialelor ceramice 
este datat� pentru perioada hallstattului timpuriu.  
Bibliografie: Cri�an-colab. 1992, p. 55; Vasiliev 1995, p.19; Ardeu 1995-1996, p.196. 
 7. Boc�a Român� (ora�ul Boc�a, jude�ul Cara�-Severin). 

În punctul „Dealul Mare” situat în dreapta drumului ce duce spre Ramna sunt 
prezente urmale unei fortifica�ii cu val �i �an� (Clean�u lui Variu). Tot aici, au fost 
descoperite opt morminte hallstattiene de incinera�ie considerate contemporane cu 
fortifica�ia. 
Bibliografie: Gum� 1993, p. 285; Luca 2006b, p. 43. 
 8. Bodoc (comun�, jude�ul Covasna). 
 Se afl� amplasat� pe un platou numit „Vârful Comorii” la o altitudine de 100 
m, pe partea stâng� a Oltului. Este men�ionat� înc� din anul 1950 de c�tre K. Horedt.  
Sistemul defensiv are urm�toarele elemente: 

- o fortifica�ie tripl� în zona de NV-SE �i un singur val pe restul platoului; 
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- valul prezint� un zid sec de piatr� �i resturi calcinate de la palisad�; 
Stratul sub�ire de cultur�, ne relev�, utilizarea ca cetate de refugiu. 

Bibliografie: Ardeu 1995-1996, p. 196; Vasiliev 1995a, p. 149. 
 9. Boro�neul Mare (comun�, jude�ul Covasna). 
 Pe în�l�ime „Vârful Cet��ii” se afl� o a�ezare cu �an� �i val de p�mânt datat� 
în hallstatt, dar din p�cate necercetat�. 
Bibliografie: Cavruc-colab 1998, p. 52. 
 10. Bozna (comuna Agrij, jude�ul S�laj). 
 A�ezarea se g�se�te pe dealul (colina) cu numele de „Vrani�a Boznei”, situat� 
la 1,5 km vest de satul Bozna. Zonele accesibile (N �i NE) sunt perv�zute cu sistem 
defensiv. În urma cercet�rilor întreprinse în interiorul fortifica�iei au descoperit trei 
locuin�e de suprafa�� de form� oval�. S�p�turile relev� rolul de cetate de refugiu, rol 
subliniat de stratul mic de cultur�. 
Bibliografie: Ardeu 1995-1996, p. 196; Vasiliev 1995a, pp. 61-68. 

11. Bra�ov (ora�, jude�ul Bra�ov) 
 Pe „P�ticel”, între vârfurile Tâmpa �i Gori�a sunt dou� platouri de mici 
dimensiuni (împreun� au circa 1 ha), cu forme ovale �i p�r�i abrupte (V �i N). Între 
cele dou� platouri, dar �i fa�� de coama dealului apar �an�uri de dimensiuni reduse. 
Fortifica�ia este men�ionat� ca cetate de refugiu sau sediul unei mici c�petenii de trib. 
Bibliografie: Vasiliev-Aldea-Ciugudean 1991, p. 20; Ardeu 1995-1996, p. 197; 
Costea 2004, p. 63. 

 
C. 
 

 12. Cernatu (comun�, jude�ul Covasna). 
 A�ezarea este amplasat� în punctul „Vârful Ascu�it”. Sistemul defensiv este 
amplasat în p�r�ile accesibile (E �i V) fiind format din val, �an� �i palisad�. În urma 
cercet�rilor arheologice s-a descoperit un singur nivel hallstattian, c�ruia îi apar�in 
�ase bordeie de form� circular� �i dreptunghiular�. 
Bibliografie: Szekely 1966, p. 17-28; Ardeu 1995-1996, pp. 197-198; Crivac-colab. 
1998, p. 72. 

13. Ciceu-Corabia (comuna Petru Rare�, jude�ul Bistri�a-N�s�ud). 
La NE de sat, la circa 1 km, pe un promotoriu întins numit „M�gura” se afl� o 

fortifica�ie încadrat� în perioada supus� studiului nostru. Accesul în a�ezare este 
posibil pe latura nord-vestic� numit� „Coada M�gurii” barat printr-un val de p�mânt. În 
urma cercet�riilor s-a descoperit existen�a a dou� faze de construc�ie a sistemului 
defensiv 

- în prima faz� fortifica�ia a fost format� dintr-un val parapet; 
- în a doua faz� se renun�� la valul parapet, construindu-se un imens val de 

p�mânt pentru a-i acorda o consisten�� mantalei valului �i pentru a stopa 
alunec�rile de teren pe partea exterioar�, la baza valului au fost amplasa�i 
oblic, bolovani masivi. 

Investiga�iile arheologice au dus la descoperirea dou� locuin�e de suprafa�� 
fiecare având vatr� interioar�. Suprafa�a a�ez�rii este de aproximativ 30 ha.  
Bibliografie: Vasiliev-Gaiu 1980, pp. 31-65; Cri�an 1982, p. 227; Vasiliev-Aldea-
Ciugudean 1991, p. 10; Vasiliev 1995a, pp. 89-102; Ardeu 1995-1996, p. 198; Luca 
2006a, p. 96. 
 14. Cobor (sat, jude�ul Bra�ov) 
 Între satele Cobor �i Jibert, în stânga drumului (Drumul Dacilor dup� sa�i), se 
afl� urmele unei fortifica�ii format� din val de p�mânt cu în�l�imea de 3 m �i l��imea de 
5 m la baz�. Sistemul defensiv în form� de arc de cerc are o suprafa�� de 3 ha, 
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autorul subliniind existen�a unui �an� în fa�a valului care ulterior a fost umplut de 
alunec�rile de p�mânt.  
Bibliografie: Costea 2004, p. 66. 
 15. Corne�ti (comuna Or�i�oara, jude�ul Timi�). 
 A�ezarea este amplasat� pe Dealul Cornet, numit� de localnici „Iarc”. 
Fortifica�ia ad�poste�te o suprafa�� de 67,5 ha fiind format� din mai multe valuri. Cele 
mai bune analogii pentru tehnica valurilor de p�mânt de la Corne�ti le g�sim la 
a�ezarea fortificat� de la Sântana, considerat� contemporan�. Ca �i a�ezarea de la 
Sântana, cea de aici a fost considerat� o bun� perioad� de timp ringavar. 
Bibliografie: Radu 1972, pp. 35-38; Gum� 1993, p. 287; Luca 2006a, p. 96; Rusu-
colab. 1996, pp. 15-16. 

16. Covasna (ora�, jude�ul Covasna). 
 Fortifica�ia se afl� la est de ora� spre Voine�ti în punctul „Dealul Zânelor” sau 
„Cetatea Zânelor”. A�ezarea este amplasat� pe patru terase, fiecare având în partea 
accesibil� sistem defensiv. Celelalte p�r�i sunt ap�rate natural prin pante abrupte. În 
urma cercet�rilor s-a descoperit o locuire intens� în prima epoc� a fierului, fortifica�iile 
fiind ref�cute în perioada dacic�. 
Bibliografie: Cavruc-colab. 1998, p. 77. 
 17. Cucui� (comuna Beriu, jude�ul Hunedoara). 
 Sistemul defensiv este situat la est de sat în punctul „Golu” sau „Dealul Golu”. 
Aici se afl� �i o fortifica�ie dacic� al�turi de cea hallstattian�.  
Bibliografie: Luca 2005, p.59. 
 18. Cuvin (comuna Ghioroc, jude�ul Arad). 
 A�ezarea fortificat� se afl� în punctul numit „ Râtul cu R�chit�”, în hotarul 
„Cetate”. Nu cunoa�tem informa�ii cu referire la sistemul defensiv, dar din ar�tur� au 
fost adunate fragmente ceramice hallstattiene, dacice �i romane. Cercet�torii nu 
încadreaz� cronologic fortifica�ia, dar apari�ia ceramicii hallstattiene la suprafa�� ne 
permite, s� presupunem c� aceasta a fost ridicat� de primii �i folosit� ulterior de 
celelalte comunit��i. 
Bibliografie: Barbu-colab. 1999, p.50. 

 
D. 
 

 19. Daia (comuna Apold, jude�ul Mure�). 
 În valea lateral� a Târnavei Mari, între Albe�ti �i Daia, pe un deal abrupt, în 
punctul „Cet��uia” exist� urmele unei fortifica�ii de form� oval�. A�ezarea are 
lungimea de 120-135 m �i l��imea cuprins� între 55-60 m. Pe baza unor cercet�ri de 
teren, a�ezarea este datat� în hallstattul timpuriu. 
Bibliografie: Ardeu 1995-1996, p. 200. 
 20. D�bâca (comun�, jude�ul Cluj). 
 Pe teritoriul acestei localit��i exist� o fortifica�ie hallstattian� cu o suprafa�� de 
circa 15 ha, datat� în HaD. 
Bibliografie: XXX 1996, p. 29. 
 21. Dej (ora�, jude�ul Cluj). 
 Fortifica�ia este a�ezat� pe „Dealul Florilor” („Dealul Rozelor”), situat în partea 
de N-E a ora�ului Dej. Partea accesibil� a a�ez�rii este latura de S-E, celelalte fiind 
ap�rate natural prin pante abrupte. În urma cercet�rilor pe partea accesibil� s-a 
descoperit un �an� �i urmele unui val de p�mânt. Investiga�iile arheologice au scos la 
iveal� dou� locuin�e de suprafa�� în interiorul fortifica�iei, iar în exteriorul acesteia o 
groap� de provizii �i o locuin�� de suprafa��. Stratul sub�ire de cultur� �i inventarul 
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s�rac al locuin�elor relev� faptul c� a�ezarea de la Dej avea rol de refugiu în caz de 
pericol. 
Bibliografie: Cri�an-colab. 1992, p. 179; Vasiliev 1995a, pp. 11-18; Ardeu 1995-
1996, p. 201. 
 

F. 
 

22. Foeni (comum�, jude�ul Timi�). 
 În punctul „Cimitirul Ortodox” exist� o fortifica�ie hallstattian�, format� din val 
�i �an�, pozi�ionat� în extremitatea vestic� a platoului. 
Bibliografie: M�rghitan 1980, p. 76; Luca 2006b, p. 111. 
 23. Frumu�eni (comuna Fântânele, jude�ul Arad) 
 A�ezare fortificat� de mici dimensiuni, amplasat� în punctul „Dealul Caprei” 
sau „Cocoa�a Caprei”. Cercet�rile au subliniat existen�a a mai multor nivele de locuire 
(bronz, hallstatt, sec. III-IV, d. H.). Diametrul a�ez�rii este de 45/65 m. 
Bibliografie: Gum� 1993, p. 289; Luca 2006b, p. 114. 
 

H. 
 

24. Herneacova (ora�ul Reca�, jude�ul Timi�). 
 Fortifica�ia se afl� la 3 km N-NV de localitate în punctul „Cetate”sau „Cetatea 
Turceasc�”, lâng� pârâul Bencec. S�p�turile au relevat c� a�ezarea de�ine o 
fortifica�ie complex� format� din trei �an�uri �i dou� valuri de p�mânt.  
Bibliografie: Gum� 1993, p. 290; Cedic�-Medele� 2002, pp. 85-86; Luca 2006b,  
p. 133. 
 25. Huedin (ora�, jude�ul Cluj). 
 La nord vest de ora�, în punctul „Cetatea de P�mânt” sau „Prolic”, se afl� o 
fortifica�ie hallstattian� de form� elipsoidal� la o altitudine de 533 m. Sistemul 
defensiv este compus din dou� �an�uri �i valuri de p�mânt, dublate de palisad�. 
Cercet�rile arheologice conduse de St. Ferenezi în anii 1960 �i 1962, dar �i de St 
Coci� în 1989 au precizat existen�a unui strat mic de cultur�. Suprafa�a mic� de 13 ha 
�i stratul mic de cultur� ne indic� rolul de refugiu al a�ez�rii. 
Bibliografie: Cri�an-colab. 1992, p. 233; Vasiliev 1995a, p. 19; Ardeu 1995-1996,  
p. 204. 
 26. Hunedoara (municipiu, jude�ul Hunedoara). 
 În punctul „Dealul Sânpetru” exist� urmele unei fortifica�ii de p�mânt alungit�. 
Datarea acestei fortifica�ii este foarte dificil�. Un agument care ne vine în sprijin 
pentru datarea acesteia în perioada supus� studiului nostru sunt numeroasele 
materiale ce apar�in culturii Witenberg �i din prima vârst� a fierului. De�i exist� 
fragmente ceramice apar�inând epocii dacice �i romane, înclin�m s� presupunem c� 
aceast� fortifica�ie apar�ine perioadei târzii a epocii bronzului �i primei vârste a 
fierului. 
Bibliografie: Luca 2005, p.87. 

 
L. 
 

27. Laslea (comun�, jude�ul Sibiu) 
 A�ezarea fortificat� se afl� în punctul „La Brazi”, punct ce se situeaz� la 
extremitatea nordic� a p��unii comunal. A fost descoperit� înc� din anul 1958, dar 
cercet�ri arheologice au fost întreprinse între anii 1994-1998. S�p�turile au relevat 
existen�a a dou� valuri mari �i �an� între ele pe latura sudic� a a�ez�rii. Sistemul 
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defensiv de pe latura accesibil� prezint� o lungime de 160 m având o l��imea 
cuprins� între 15-20 m. 
Bibliografie: Luca-colab. 2003, p. 121. 
 28. Lipova (ora�, jude�ul Arad) 
 Pe teritoriul acestui ora� se afl� o fortifica�ie hallstattian� cu val �i �an� de 
p�mânt în punctul „Coasta Rea”. 
Bibliografie: Gum� 1993, p. 291; Barbu-colab 1999, p. 98; Luca 2006b, p.158 

29. Liubcova (comuna Berzasca, jude�ul Cara�-Severin). 
 În punctul „Senca Luibcovei” exist� o a�ezare fortificat� cu mai multe niveluri 
de locuire (bronz, Hallstatt, dacic). Cercet�rile au relevat existen�a unui val dacic, 
prezentând în interiorul acestuia urme hallstattiene. În lipsa unor cercet�ri de 
amploare presupunem c� fortifica�ia a fost ridicat� de comunit��ile hallsatattiene �i 
ref�cut� de daci. Situa�ia este similar� celei de la Tili�ca (jud. Sibiu). 
Bibliografie: Luca 2004, p. 23. 
 30. Luna de Sus (comuna Flore�ti, jude�ul Cluj). 
 Fortifica�ia hallsatattian� se afl� în punctul „Cetatea lui Darius”. 
Bibliografie: Cri�an-colab. 1992, p. 258 
 

M. 
 

 31. Media� (ora�, jude�ul Sibiu). 
 La marginea de nord a ora�ului în punctul „Pe Cetate” se afl� o important� 
a�ezare fortificat� hallstattian�. În urma sondajelor din 1958 s-a descoperit c�, în 
partea vestic� a dealului a existat o fortifica�ie format� din �an� �i val de p�mânt. 
Rezultatele ob�inute la aceea perioad� au fost inedite pentru studierea primei epocii a 
fierului. În apropierea sistemului defensiv se afl� o a�ezare deschis� cu trei niveluri de 
locuire,de unde comunitatea uman� se refugia în caz de pericol. 
Bibliografie: Nestor-Zaharia 1961, pp. 171-178; Bl�jan-Stoicovici-Georceanu 1979, 
pp. 35-45; XXX 1996, p. 156; Vasiliev 1995a, p. 155; Ardeu 1995-1996, p. 207; Luca-
colab. 2003, p. 121. 
 32. Mihai Viteazu (sat, jude�ul Cluj). 
 Fortifica�ia se afl� situat� la NV de sat pe colina care poart� numele de 
„Cetatea Fetei”. Se afl� pozi�ionat� în apropierea râului Arie� �i are o suprafa�� de 
circa 3,5 ha. Din p�cate nu cunoa�tem informa�ii cu referire la sistemul defensiv, dar 
�i a spa�iului cuprins în interiorul fortifica�iei, datorit� lipsei totale a cercet�rilor. 
Bibliografie: Vasiliev 1995a, p. 19. 
 33. Munar (comuna Secusigiu, jude�ul Arad). 
 La nord de drumul care leag� Munar de Sânpetru German în punctul „Dealul 
Lupului �i Vii” se afl� o a�ezare trapezoidal� de p�mânt al c�rei sistem defensiv este 
format din �an� �i val de p�mânt. P�trunderea în a�ezarea fortificat� se face dinspre 
nord. 
Bibliografie: Gum� 1993, p. 293; Barbu-colab 1999, pp. 67-68; Luca 2006b,  p. 177. 
 

N. 
 

 34. Neudorf (comuna Z�brani, jude�ul Arad). 
 Fortifica�ia este amplasat� în punctul „Pârâul Ro�ia”, la 1,5 km vest de sat pe 
un platou înalt, în apropierea unei surse de ap� (Pârâul Ro�ia). A�ezarea este 
atribuit� culturii Basarabi. 
Bibliografie: Gum� 1993, p. 293; Barbu-colab 1999, p. 69; Luca 2006b, p. 180. 
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O. 
 

 35. Or��tie (municipiu, jude�ul Hunedoara). 
 În punctul „X9” accesul este barat de dou� �an�uri dublat cu valuri. Fortifica�ia 
este amplasat� pe un bot de deal, iar materialele descoperite sunt hallstattiene. 
Bibliografie: Luca 1997, p. 20; Luca 2005, p. 112. 
 

P. 
 

 36. P�uli� (comun�, jude�ul Arad). 
 Pe teritoriul acestei localit��i se afl� o a�ezare fortificat� cu mai multe niveluri 
de cultur�. Aceasta este amplasat� în punctul „Dealul B�trân” sau „Via lui Karossy” pe 
un platou înalt. Cercet�rile arheologice din anul 1960 au definitivat urm�toarele 
niveluri: 

- sfâr�it de epoca bronzului; 
- hallstatt (cultura Basarabi); 
- dacic; 
- daco-roman. 

Bibliografie: Barbu-colab 1999, p. 71. 
 37. Pe�tera (comuna S�la�u de Sus, jude�ul Hunedoara). 
 La est de sat în punctul „Cetate” se afl� o a�ezare fortificat� cu val de p�mânt 
pe latura accesibil� (NV). Materialele descoperite în interiorul a�ez�rii apar�in epocii 
bronzului �i primei perioade a fierului. 
Bibliografie: Luca 2005, p. 119. 
 

R. 
 

 38. Raco� (comun�, jude�ul Bra�ov). 
 Pe teritoriul acestei localit��i au fost descoperite dou� fortifica�ii hallstattiene: 

a) fortifica�ia hallstattian� din punctul „Durduia”, format� din dou� valuri �i �an�. 
Valul interior nu dep��e�te 120 m lungime iar ambele au forma unui arc de 
cerc �i inchid terasele. Aceast� a�ezare este mai mic� fa�� de cea de-a doua; 
cercet�torii sus�inând existen�a re�edin�ei unei c�petenii locale. 

b) a�ezarea fortificat� din punctul „Dealul V�r�riei” este pozi�ionat� pe malul 
stâng al Oltului având o suprafa�� de 7 ha. Dealul este abrupt dinspre laturile 
E �i SE fiind ap�rat natural, iar în partea nordic� �i nord-vestic� apar dou� 
valuri de p�mânt �i �an�. Valul interior este mai mare având o lungime de 525 
m, dublat pe o bun� parte (252 m) de un val exterior mai mic. 

Bibliografie: Ardeu 1995-1996, p.211; Costea 2004, p. 78; Costea 2006, p. 155. 
 39. Remetea-Pog�nici (comuna Fârluig, jude�ul Cara�-Severin). 
 A�ezarea fortificat� se afl� la nord-est de sat în punctul „Dealul P�scoani”, 
„P�scoani” sau „Cetate”. Dealul prezint� trei pante abrupte �i una sub forma unei �ei 
t�iat� cu �an� dublu �i val de p�mânt. Fortifica�ia a fost cercetat� de I. Stratan �i Al. 
Vulpe, materialele descoperie apar�inând culturii Basarabi (HaC) dar �i post Basarabi. 
Bibliografie: Stratan 1961, pp. 163-170; Gum� 1982, p. 70; Gum� 1993, p. 294; 
Luca 2004a, p. 117; Luca 2006b, p. 211.  
  40. Roade� (sat, jude�ul Bra�ov). 
 Fortifica�ia hallstattian� se afl� amplasat� la nord de sat în punctul „Dealul 
Cet��ii”. Sistemul defensiv al a�ez�rii este format din dou� valuri �i �an� care în zilele 
noastre nu dep��e�te 1,50 m adâncime. Valurile de p�mânt nu dep��esc în�l�imea 
de 1,20m de la actualul nivel de c�lcare. 
Bibliografie: Costea 2004, p. 78. 
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S. 
 

  41. Satu Mare (comuna Br�de�ti, jude�ul Harghita). 
 În valea pârâului Br�de�ti în punctul „Vârful Cet��ii” exist� o a�ezare fortificat� 
cu val armat de piatr� �i �an�. Cercet�rile arheologice au datat fortifica�ia pentru HaC, 
având rolul de cetate de refugiu pentru comunit��iile hallststtiene din apropiere. 
Bibliografie: Cavruc 2000, p. 81. 
 42. S�r��el (comuna S�rata, jude�ul Bistri�a-N�s�ud). 
 A�ezarea este situat� la est de sat în punctul „Cetate” la confluen�a v�ilor 
Bistri�a, �ieului �i Budacului. Sistemul defensiv este alc�tuit din val cu blocuri de 
piatr� în manta �i �an�. În urma cercet�rilor arheologice s-au descoperit urmele de 
arsur� de la substruc�ia palisadei, iar fortifica�ia a fost datat� pentru perioada HaB2-
HaC. 
Bibliografie: Vlassa-D�nil� 1961, pp. 341-348; Vasiliev 1995a, p. 155; Ardeu 1995-
1996, p. 212. 
 43. S�r��eni (comuna Sovata, jude�ul Mure�). 
 În punctul „Cetatea Ciombod” sau „Csombod” se afl� o fortifica�ie situat� la 
nord-vest de localitate. Sistemul defensiv este format din dou� valuri, dou� �an�uri �i 
palisad�. 
Bibliografie: Laz�r 1985-1992, p. 37; Laz�r 1995, p. 242; Ardeu 1995-1996, p. 212. 
   44. Sânpetru (comuna Sânt�m�ria-Orlea, jude�ul Hunedoara). 
 Pe teritoriul acestui sat se afl� o a�ezare fortificat� situat� la est de râul 
Sibi�el în punctul Târnov. Fortifica�ia este format� din �an� �i val de p�mânt.  
Bibliografie: Tatu-colab. 1988-1991, p.100; Luca 2005, p.140. 
 45. Sântana (comun�, jude�ul Arad). 
 A�ezarea se afl� la 4 km sud de comun� în punctul „Cetatea Veche” lâng� 
partea de hotar numit� „S�li�tioara”. Cetatea este de forma aproximativ oval�, cu 
diametrul de 1000/900 m. Numit� de localnici „Varb�” ea este vizibil� �i azi de la mare 
distan��. Fortifica�ia are incinta de peste 78 ha, fiind catalogat� de cercet�tori ca cea 
mai mare a�ezare fortificat� hallstattian� din sud-estul Europei �i una dintre cele mai 
mari din Europa. Sistemul defensiv prezint� dou� faze de construc�ie pentru val. 
Acesta are în�l�imea cuprins� între 4-6 m, iar l��imea sa la baz� dep��e�te 25 m. În 
fa�a valului apar dou� �an�uri de ap�rare late de 3,5 respectiv 10 m �i adânci de 3-4 
m. Cu ocazia cercet�rii sistemului de fortifica�ie a fost descoperit� �i o locuin�� de 
suprafa��. 
Bibliografie: XXX 1996, p. 156; Roz 1995, p. 82; Rusu-colab. 1996, pp. 15-44; Luca 
2006a, p. 96. 
 46. Some�ul Rece (comuna Gil�u, jude�ul Cluj). 
 A�ezarea fortificat� este amplast� pe un promotoriu înalt, la confluen�a 
Some�ului Rece cu Some�ul Cald, în punctul „Cetate”. Pe trei laturi a�ezarea este 
ap�rat� natural prin pante abrupte iar în partea accesibil�, zona este barat� de un 
sistem defensiv. Acesta este format din dou� valuri �i dou� �an�uri. Valul mare este în 
interior „�an�ul Mare”, are o lungime de 144 m iar l��imea la baza sa este de 18 m. 
Valul mic („�an�ul Mic”) este situat la exterior, la 70 m dep�rtare spre sud-vest de 
primul. Cercet�rile din interiorul fortifica�iei au surprins trei niveluri de locuire.  
Bibliografie: Ferenczi 1964, pp. 67-79; Cri�an-colab. 1992, p. 364; Ardeu 1995-1996, 
p. 214; Vasiliev 1995a, p. 19. 
  47. Subcetate (comuna Sânt�m�rie-Orlea, jude�ul Hunedoara). 
 Fortifica�ia se afl� pe dealul Pietri�, situat între Ha�eg �i Subcetate. A�ezarea 
are o form� aproximativ patrulater�. Valul flancheaz� laturile SE, NE �i NV (pe alocuri 
are în�l�imea de 4 m), având un �an� vizibil pe laturile NE �i NV. La jum�tatea laturii 
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nord vestice apare un mare semicerc, considerat bastion, având un rol esen�ial în 
supravegherea �i ap�rarea cet��ii. Singura latur� nefortificat� este cea din partea 
vestic�, deoarece aici exist� o pant� abrupt�. Sistemul defensiv este construit în dou� 
etape. În prima etap�, valul ap�r� o suprafa�� de 18 ha, în cea de a doua faz�, acest 
val este p�r�sit �i ridicat unul nou care ap�r� o suprafa�� de 14 ha. Pe laturile NV �i 
SV a�ezarea prezint� spa�ii de p�trundere (por�ii) în fortifica�ie. În urma cercet�rilor 
arheologice au fost descoperite �apte locuin�e de suprafa��.  
Bibliografie: Vasiliev-Andri�oiu 1985, pp. 31-36; Vasiliev 1995a, pp. 33-44; Ardeu 
1995-1996, p. 215; Luca 2005, p. 148.  
 

�. 
 

 48. �eica Mic� (comun�, jude�ul Sibiu). 
 Punctul „Cetate” se afl� între Cop�a Mic� �i �eica Mic� pe un promotoriu 
înalt, la nord de comun�. A�ezarea prezint� pante abrupte spre vest, mai domoale 
spre est �i cu o �a de leg�tur� între celelalte în�l�imi, la sud. Din partea sudic� a 
fortifica�iei se ridic� �ase linii de ap�rare dup� cum urmeaz�: 

- prima cu �an� �i val 
- a doua la fel 
- a treia cu zid sec 
- a patra cu �an� 
- ultimele dou� cu val �i �an� interior. 

 Complexitatea fortifica�iei a dus la sus�inerea ipotezei c� aici ar fi existat un 
castru roman, teorie la care s-a renun�at dup� cercet�rile arheologice demarate în 
1962. Datarea a�ez�rii a generat multe opinii, cele mai importante incluzând-o în HaC 
sau HaD-început de Latene. 
Bibliografie: Popescu 1963, pp. 454-458; Vasiliev 1995a, p.155; XXX 1996, p. 156; 
Ardeu 1995-1996, p. 215; Luca-colab 2003, p. 211. 
 49. �ona (comun�, jude�ul Alba). 
 A�ezarea fortificat� este situat� la 7 km sud de localitatea �ona, pe un bot de 
deal ce separ� bazinul Târanavei Mari de cel al Târnavei Mici. Dealul este delimitat 
pe laturile E, N �i V de pante abrupte, inaccesibile. Latura sudic� separ� a�ezarea de 
restul platoului printr-un val masiv �i �an� în fa��. În urma cercet�rilor s-a descoperit 
c� valul are o lungime de 106 m �i dou� faze constructive. Pozi�ionatea fortific�iei în 
acest punct sugerez� rolul de supraveghere a v�ii Târnavei Mici.  
Bibliografie: Vasiliev 1995a, pp.125-129; Ardeu 1995-1996, pp. 216; Moga-
Ciugudean 1995, p. 182; Vasiliev-Aldea-Ciugudean 1991, p. 22. 
 50. �opotu Vechi (comuna Dalbo�et, jude�ul Cara�-Severin) 
 Pe teritoriul acestei localit��i în punctul „Mârvil�” sau „Mârvila” se afl� 
amplasat� o fortifica�ie hallstattian�, al c�rui sistem defensiv nu a fost cercetat.  
Bibliografie: Gum� 1993, p. 295;: Luca 2004a, p. 130; Luca 2006b, p. 243. 

 
T. 
 

  51. Teleac (comuna Ciugud, jude�ul Alba). 
 A�ezarea fortificat� este amplasat� pe dealul Gru�et, situat la NE de sat. 
Fortifica�ia se afl� la o altitudine de 352 m �i ap�r� o suprafa�� de 30 ha. Reprezint� 
una dintre cele mai importante a�ez�ri fortificate din România fiind �i cea mai mult 
cercetat�. Aceasta prezint� pe laturile S, N �i V condi�ii naturale de ap�rare prin pante 
accentuate sau abrupte. Sistemul defensiv al cet��ii este pozi�ionat pe latura E-NE 
fiind format din dou� valuri �i �an�uri. Primul val, cel exterior, este mai scund �i are o 
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lungime de 220 m barând o treime din latur�. Cercet�rile au relevat faptul c� acest val 
corespunde primului nivel de locuire. Al doilea val se afl� în spatele primului fiind 
construit dup� tehnica valului parapet m�surând 688 m lungime. Valul parapet 
prezint� spa�ii de p�trundere în a�ezare (poarti), por�iune în care valul se curbeaz� în 
exterior pentru a oferi o ap�rare mai bun� a drumului de acces. Ca �i în cazul 
fortifica�iei de la Subcetate, au fost descoperite bastioane pozi�ionate în punctele cele 
mai înalte, Valul parapet ap�ra a�ezarea contemporan� nivelurilor II �i III al a�ez�rii. 
Pe celelalte laturi, sistemul defensiv a fost amenajat prin ridicarea terenului �i 
amplasarea unei palisade simple ce nu necesita existen�a unei substruc�ii. Cercet�rile 
întreprinse în interiorul fortifica�iei au surprins existen�a a trei niveluri de locuire, 
ultimul fiind înregistrat pe întreaga suprafa�� a a�ez�rii. În urma cercet�rilor au fost 
descoperite 57 de locuin�e grupate dup� modul de construc�ie în: 

- bordeie (locuin�e adâncite) 
- semibordeie (locuin�e semiadâncite) 
- locuin�e de suprafa��. 

 Forma cea mai des întâlnit� este cea oval�, al�turi de locuin�e fiind 
descoperite vetre interioare (în locuin�e) sau exterioare, �i cuptoare. Prin descoperirea 
a 20 tipare din piatr� subliniem existen�a unor ateliere de turnat piese din bronz.  
 În spa�iul a�ez�rii au fost descoperite gropi rituale (gropi cu depuneri de 
ofrand�, gropi cu depuneri de copii) �i gropi de provizii (acestea dup� ce î�i sfâr�eau 
func�ionalitatea de depozitare erau utilizate ca gropi menajere). 
 Cu privire la datarea acestei fortifica�ii, cercet�torii sus�in evolu�ia dealungul 
fazelor HaB- HaC. 
Bibliografie: Horedt-Berciu–Popa, 1862, pp. 353-358; Vasiliev-Aldea-Ciugudean 
1983, pp. 155-159; Vasiliev-Aldea 1984, pp. 49-63; Vasiliev 1985-1986, pp. 79-90; 
Vasiliev- Aldea-Ciugudean 1991; Vasiliev 1995a, pp. 155; Vasiliev 1995b, pp. 93-95; 
Moga-Ciugudean 1995, pp. 189-190; XXX 2001, p. 332; Ciugudean 2004, pp. 7-11. 
  52. Ticvanul Mare (comun�, jude�ul Cara�-Severin). 
 Pe platoul de deasupra comunei, lâng� râul Cara�, cercet�rile de suprafa�� 
au descoperit o fortifica�ie din hallstattul timpuriu, probabil contemporan� cu 
necropola de aici. 
Bibliografie: Gum� 1993, p. 296; Luca 2006b, p. 294. 
 53. Tili�ca (comun�, jude�ul Sibiu). 
 Fortifica�ia este amplasat� pe un promontoriu înalt numit „Dealul C�t�na�”, 
fiind format� din dou� valuri �i �an�. Cercet�rile au scos la iveal� dou� niveluri de 
locuire: hallstatt �i dacic. Cercet�torul N.Lupu sus�ine teoria c� a�ezarea hallstattian� 
a fost ap�rat� de un val de ap�rare, val care a fost ref�cut de daci. O mare parte a 
materialelor hallstattiene descoperite apar�in perioadei timpurii (HaA2-HaB). 
Bibliografie: Lupu 1989; Luca-colab. 2003, p. 228; Ardeu 1995-1996, p. 217. 
 54. Tu�nad B�i (comun�, jude�ul Harghita). 
 A�ezarea fortificat� se afl� situat� la doi km est de B�ile Tu�nad între „Valea 
Cet��ii” �i „Valea lui Bene” pe dealul numit „Piscul Cet��ii”. Fortifica�ia este amplasat� 
la 1083 m altitudine �i are forma oval�. Cercet�rile lui Al. Ferenezi au condus la teoria 
c� aici ar fi existat Cumidava dacic�, ipotez� privit� cu reticen�� de cercet�tori. Noile 
cercet�ri au înl�turat aceast� teorie. 
Bibliografie: Vasiliev 1995a, p. 155; Cavruc 2000, p. 242. 
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U. 
 

   55. Uivar (comun�, jude�ul Mure�). 
 Pe teritoriul acestei localit��i este semnalat� o a�ezare hallstattian� din 
perioada timpurie. 
Bibliografie: M�rghitan 1980, p. 76; Luca 2006b, p. 261. 
  56. Ungheni (comun�, jude�ul Mure�). 
 Fortifica�ia hallstattian� de mici dimensiuni se afl� în punctul „Rotunda”. 
Sistemul defensiv este alc�tuit din dou� �an�uri �i val de p�mânt. Cercet�rile de 
suprafa�� au relevat faptul c� a�ezarea fortificat� este datat� pentru perioada 
sfâr�itului epocii bronzului, începutul primei epoci a fierului. 
Bibliografie: Laz�r 1995, p. 263. 
 57. Uroi (ora� Simeria, jude�ul Hunedoara). 
 A�ezarea fortificat� este situat� pe dealul din împrejurimi. Cercet�rile de 
suprafa�� au descoperit ceramic� hallstattian� timpurie, Basarabi �i dacic�. 
Bibliografie: Luca 2004b, p. 54; Luca 2005, p. 162. 

 
V. 

 
  58. V�leni (sat, jude�ul Bra�ov). 
 Cetatea se afl� amplasat� chiar în vatra satului, în punctul „Dealul Cet��ii”. 
Sistemul de fortifica�ii este format din valuri �i �an�. 
Bibliografie: Costea 2004, p. 83. 
  59. Voivodeni (comun�, jude�ul Mure�). 
 La doi km NE de localitate, în punctul „Bunghat” se afl� un platou de form� 
triunghiular�. A�ezarea fortificat� este m�rginit� în latura de N printr-un val de p�mânt 
cu o lungime de 420 m. Celelalte laturi sunt ap�rate natural prin pante abrupte.  
Bibliografie: Vasiliev-Aldea-Ciugudean 1991, p. 19; Ardeu 1995-1996, p. 219; Laz�r 
1995, p. 281; XXX 1996, p. 156. 

 
Z. 
 

60. Z�brani (comun�, jude�ul Arad). 
 În punctul „La Sui�” la N-E de comun�, la circa 1,5 km exist� o fortifica�ie 
elipsoidal� cu �an� �i val de ap�rare. Fragmentele ceramice culese din acest punct 
sunt hallstattiene �i din perioada sec. II-IV d.H. Încadr�m fortifica�ia pentru perioada 
hallstattien� din lipsa unor cercet�ri care s� prezinte faptul c� aceasta ar fi fost 
construit� în perioada roman� sau post-roman�. 
Bibliografie: Gum� 1993, p. 298; Luca 2006b, p. 275.  
 
 

Summary 
 

An essay to clarify the fortified boroughs from the first age of iron the inner 
carpathian space and Banat. 
 The first age of iron represents an important period in the evolution of human 
communities, evolution which can be established on this age by studiing these 
defensive systems. The present article trys to create an image on the larger scale 
about the spreding of these boroughs, beeing used as an area the inner carpathian 
space and Banat. The writer of this article mentions a number of 61 boroughs which 
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are alocated to this period, this number being the result of the datum time of the old 
resurches with the newest. 
 By describing these boroughs, the writer establishes a division in three 
classes after theirs dimensions: 

- Big fortified boroughs; permanently inhabited 
- Average fortified boroughs; there beeing classified as castle of reffuge 
- Small fortified boroughs; sightseeing spots 
Defensive systems are presented in a classified shape, at every borough 

beeing brought a few information in connection whith the defense system but also 
whith the inhabited area defeted by these systems. 

The fortified borough from the first age of iron have a long period of 
habitation. These boroughs vanish from the strong impact which came from exterior 
once whith the sciths invasion. Another hint which draw the conclusion about the 
desertion of these fortifications is linked by the recession of the strong spots which the 
communities effort in mantaining these big achivements. 
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