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Cetățile dacice din Munții Orăștiei

Centrul puterii politice, economice și religioase 
al Regatului Dacic se afla pe teritoriul actual 
al județului Hunedoara, în Munții Șureanu. 

Datat între secolele II î. Hr. - I d. Hr., complexul 
de fortificații și așezări dacice din Munții Orăștiei 
este situat în sectorul central-vestic al masivului și 
se întinde pe o suprafață de aproximativ 200 kmp, 
cuprinzând cetățile de la Sarmizegetusa Regia 
(Grădiștea de Munte), Costești-Cetățuie (com. 
Orăștioara de Sus), Blidaru (com. Orăștioara de Sus), 
Piatra Roșie (com. Boșorod), Bănița (com. Bănița) și 
Căpâlna (jud. Alba). 

Sistemul de fortificații din Munții Orăștiei a 
fost creat pentru a proteja și controla accesul spre 
Sarmizegetusa Regia, capitala regatului aflată în 
centrul topografic al complexului, și reprezintă cea 
mai înaltă expresie a arhitecturii militare din Regatul 
Dacic, prin îmbinarea elementelor tradiționale 
de fortificare (val, palisadă, șanț) cu elemente noi, 
specifice zonei (zidurile de inspirație elenistică), dar 
și cu elementul natural reprezentat de terenul muntos 
abrupt, greu accesibil. Realizarea fortificațiilor, a 
templelor, locuințelor și a altor construcții din Munții 
Orăștiei, a necesitat ample lucrări de amenajare a 
unor terase artificiale și un efort pentru a transporta 
calcar și andezit de la zeci de km distanță (calcar de 
la Măgura Călanului și andezit de la Bejan), deoarece 
piatra locală compusă din șisturi cristaline este friabilă 
și nu se pretează ca material de construcție.

Cercetările arheologice au scos la iveală așezări civile, 
gospodării, ateliere de mai multe tipuri, drumuri, 
apeducte, rezervoare de apă, canalizare etc. Materialul 
arheologic este format din ceramică, unelte, obiecte 
de metal, arme, sticlă, monede etc.

Datorită unicității sale și a faptului că reprezintă un 
bun cultural universal, complexul de cetăți dacice din 
Munții Orăștiei a fost inclus în anul 1999 în Lista 
Patrimoniului Mondial UNESCO.

,,
Sarmizegetusa Regia

Sarmizegetusa Regia, fosta capitală a Regatului 
Dacic și reședința regală a ultimului rege al dacilor, 
Decebal, este situată în inima Munților Șureanu, 

la altitudinea de aproximativ 1000 m, pe promontoriul 
de deal numit Piciorul Muncelului. Marea așezare 
antică a fost ridicată între secolele I î. Hr. - I d. Hr. și 
cuprinde fortificația, zona sacră și cartierele civile, aflate 
la est și la vest de primele două. Așezarea antică este 
centrul unei întregi regiuni, ce cuprinde mai multe 
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fortificații și așezări, din a doua epocă a fierului, întinse 
pe o suprafață de aproximativ 200 kmp. Integrată într-un 
sistem de apărare ingenios gândit, Sarmizegetusa Regia 
era protejată de alte fortificații puternice ridicate pe 
înălțimi dominante, din jurul capitalei de pe Dealul 
Grădiștii. Istoria așezării antice se încheie brusc, la 
începutul secolului al II-lea d. Hr., odată cu războaiele 
daco-romane din 101-102 d. Hr., 105-106 d. Hr., în 
urma cărora o parte din Regatul Dacic va fi integrată în 
Imperiul Roman.

Bănița

Cetatea Bănița a fost ridicată pe Dealul Cetății sau 
Dealul Bolii, cum i se mai spune. Elementele 
de fortificare au fost amplasate pe panta de 

nord, pantele de sud, est și vest fiind foarte abrupte 
și nu necesitau construcții de apărare, constând din 
construcții cu caracter militar, ziduri de incintă, turnuri, 

platforme de luptă, val de apărare, etc. Intrarea în cetate 
se făcea printr-o poartă monumentală cu trepte de calcar, 
situată în partea de nord-est a zidului de incintă. Pe 
platoul superior au fost amenajate trei terase în trepte, 
prevăzute și ele cu elemente de fortificare.

Costești-Blidaru

Cetatea de la Blidaru avea un rol pur militar, cu un 
plan complex și cu cea mai densă rețea de turnuri 
de apărare în jurul său. Pe vârful mamelonului 

au avut loc ample lucrări de amenajare a unor suprafețe 
netede, urmate de două etape de construcție a cetății. 
Prima incintă, în zona estică, ridicată în prima fază, 
are forma unui patrulater neregulat, având la colțuri 
câte un turn, iar intrarea se făcea printr-o poartă de 
tip à chicane. În a doua etapă s-a construit o altă cetate 
de dimensiuni mai mari, înglobând și prima incintă, 
intrarea fiind pe latura estică. Pe laturile de nord-vest 

Cetatea Bănița Cetatea Blidaru
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și de sud-vest, de pe fața internă a zidului pornesc alte 
ziduri perpendiculare care formează încăperi patrulatere, 
cu dimensiuni inegale, în interiorul cărora se aflau spații 
de depozitare la bază, iar sus „cazemate” cu platforme 
pe care puteau fi instalate mașini de război. În interiorul 
cetății existau barăci de lemn, acestea fiind adăpostul 
garnizoanei de aici.

Costești-Cetățuie

În epoca lui Burebista, capitala Daciei se afla la 
Costești. Cetatea are mai multe etape de fortificare. 
În prima fază, s-a ridicat un val de pământ pe trei 

versanți, cu stâlpi de lemn înfipți pe culmea valului. În 
a doua fază, pe pantele de sud și vest a fost construit 
un zid în tehnica elenistică, cu două turnuri la capetele 
acestuia și unul central. În interiorul cetății, la capetele 
de nord și sud ale platoului, au fost ridicate două turnuri 
locuință. În ultima fază de fortificare a fost amenajat 

un alt val care urmărea traseul vechiului val, numit 
valul roșu. La Costești au fost descoperite patru temple 
patrulatere.

Piatra Roșie

La Piatra Roșie există două incinte, una construită 
din piatră fasonată, cealaltă din piatră nefasonată. 
Intrarea în cetate se făcea prin turnul aflat în colțul 

nord-estic, la care se ajungea parcurgând un drum pavat 
cu lespezi de calcar care se oprea în fața unei scări din 
calcar. Drumul se ramifică spre nord și duce la clădirea 
cu absidă de pe terasa aflată sub platoul cetății. Pe platou, 
în interiorul incintei mici, se află o clădire de dimensiuni 
mari, cu două încăperi, care era cazarma garnizoanei 
permanente a cetății. La nord de incinta mică, a fost 
descoperit un templu patrulater, iar în afara incintelor, 
se află alte două clădiri.

Costești-Cetățuie Piatra Roșie

REGIA  Nr.3/2022
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CORVINILOR
Castelul

Castelul Corvinilor este situat în partea sud-vestică 
a Municipiului Hunedoara, pe malul drept al 
pârâului Zlaşti, care coboară din Munții Poiana 

Ruscă. În cele aproximativ șase secole de existență, 
castelul a avut cinci faze principale de construcție.

Prima fază, care datează din a doua jumătate a 
secolului al XIV-lea sau începutul secolului următor, 
este reprezentată de o cetate de formă elipsoidală cu 
ziduri construite din piatră brută. Se presupune că pe 
latura nordică cetatea ar fi avut amplasate două încăperi 
ale unui turn, iar pe latura estică unele construcții 
aparținând garnizoanei.

Următoarele două faze de construcție ale castelului pot 
fi puse în legătură cu evoluția carierei politice și militare 
a lui Ioan de Hunedoara – voievod al Transilvaniei și 
guvernator al Ungariei. În această perioadă observăm 
dorința acestuia de a reflecta în construcția castelului 
noul statut social și politic al familiei, conferindu-i astfel 
acestuia un rol de reprezentare.

Primele lucrări urmăresc lărgirea curții interioare, 
motiv pentru care ridică o nouă curtină, prevăzută în 
partea superioară cu creneluri, flancată cu ajutorul a 
patru turnuri circulare (Turnul Pictat/Buzdugan, Turnul 
Toboșarilor, Turnul Pustiu/Janka, Turnul Capistrano) 
și două rectangulare (Turnul Vechi de Poartă și Turnul 
Nou de Poartă), dotate cu metereze și mașiculi. De 
asemenea, prin construirea galeriei și turnului Neboisa, 
loc de ultim refugiu pentru apărători, se extinde noul 
sistem de apărare și către dealul Sânpetru.

După numirea în funcția de guvernator, printre cele 
mai importante construcții ridicate, regăsim capela 
gotică, decorată cu numeroase elemente de plastică 
arhitecturală de o deosebită finețe și Palatul Mare, format 
din două săli de festivități suprapuse: Sala Cavalerilor, 
care păstrează o valoroasă inscripție gotică ce oferă 
informații legate de momentul construirii sale, și Sala 
Dietei, unde sunt conservate părți dintr-o frumoasă 
frescă datând din secolul al XVII-lea.
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CORVINILOR
Castelul

A patra fază de construcție a castelului începe după 
moartea lui Ioan de Hunedoara – 11 august 1456. 
Castelul este moștenit și administrat în această perioadă 
de către soția acestuia, Elisabeta Szilágyi și cei doi fii, 
Ladislau și Matia. Din această perioadă datează: pictura 
decorativă de pe turnuri, galeria gotică cu burdufuri 
adosată fațadei vestice a Palatului Mare și balcoanele 
gotice adosate Camerei de Aur, Logiei Matia și Turnului 
Nou de Poartă.

În partea de sud a castelului este construită Aripa 
Zólyomi, care are trei niveluri, unde era așezată Casa 
Croitorului și locuința vicecomitelui. Lângă aceasta, în 
fața Turnului vechi de Poartă, este construit Bastionul 
Alb care blochează definitiv intrarea veche. Puțin 
mai la nord, este ridicat Palatul Mare dinspre Oraș, 
format la parter din spații gospodărești, iar la etaj 
dintr-o frumoasă sufragerie. Tot acum este construită 
Terasa de Artilerie, care oferă o frumoasă panoramă 
asupra orașului și posibilitatea de a privi de aproape 
elementele arhitecturale care decorează cele două 

balcoane gotice ale Aripii Nordice. În Sala Dietei, care 
este recompartimentată, sunt amenajate dormitoarele 
principelui și soției, respectiv o sufragerie cochetă. 

Între 1724 și 1854, castelul a fost folosit de către statul 
austriac ca sediu al administrației miniere din zonă, 
judecătoriei locale și ocolului silvic.

În data de 14 aprilie 1854 are loc un incendiu care 
face castelul practic nefuncțional. Primele proiecte 
de restaurare (1868-1872) au urmărit transformarea 
Castelului Corvinilor într-un domeniu regal. În această 
perioadă, printre altele, a fost construit acoperișul actual, 
Galeria Neogotică, galeria din lemn a Turnului Nou 
de Poartă, iar în vârful Turnului Pictat a fost așezată o 
statuie care îl reprezintă pe Ioan de Hunedoara (1873).

O altă etapă de restaurare, care dorea să marcheze 
500 de ani de la moartea lui Ioan de Hunedoara, a 
început în anul 1956 și s-a întins pe durata a 12 ani. Noi 
lucrări au fost întreprinse în perioada 1997-2009, când 
castelul, inclus în Planul Național de Restaurare, a făcut 
obiectul unor proiecte de restaurare și refuncționalizare. 
Începând cu anul 2019, în cadrul unui proiect finanțat 
din fonduri europene, au fost demarate ample lucrări 
de restaurare a Castelului.

Ansamblul Castelul Corvinilor cuprinde pe lângă 
castelul propriu zis și o curte exterioară, care poartă 
numele de Curtea Husarilor. În secolul al XVII-lea 
aici erau așezate: locuința comisului, starostelui, Casa 
Trabanților, Casa Ogarilor, grajdurile și șopronul pentru 
trăsuri.

În prezent, parte din clădirile Curții Husarilor 
găzduiesc două dintre expozițiile Muzeului Castelul 
Corvinilor. În fosta clădire a Judecătoriei de Plasă este 
realizată expoziția Pre și Protoistoria Hunedoarei, care 
propune trei module expoziționale în care sunt expuse 
piese descoperite cu ocazia săpăturilor arheologice 
desfășurate în zona Hunedoarei și împrejurimi. În 
Casa Breslelor, sunt reconstituite, într-o manieră care 
corespunde cerințelor muzeotehnicii actuale, module 
expoziționale care reflectă atmosfera unor ateliere 
aparținând breslelor care au activat de-a lungul timpului 
și la Hunedoara (țesătorilor, cizmarilor, tăbăcarilor sau 
cojocarilor), o expoziție dedicată meseriilor practicate 
de către rromi și o expoziție de numismatică.  
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Nu este nevoie să călătorești tocmai până 
la Roma ca să cunoști măreția unuia dintre 
cele mai mari și puternice imperii ale lumii 

antice. După cucerirea Daciei, romanii și-au stabilit 
capitala provinciei în partea de vest a actualei Țări a 
Hațegului, aproape de granița Transilvaniei cu Banatul. 
Vestigiile înfloritoarei colonii romane Ulpia Traiana 
Augusta Dacica Sarmizegetusa pot fi văzute azi în cadrul 
complexului de monumente arheologice din localitatea 
hunedoreană Sarmizegetusa.

Încă de la fondare, Sarmizegetusei i s-a acordat 
statutul de colonie, ulterior primind o serie de privilegii 
suplimentare, râvnite de toate comunitățile urbane din 
provinciile romane. Metropola însuma o suprafață totală 
de aproximativ 100 de ha, pe care locuia o populație 
formată din 20-30.000 de oameni. Zona exterioară a 
sitului arheologic dezvăluie urmele unei vieți vibrante 
ce însuflețea urbea.

În imediata apropiere a sitului poți vizita și colecția 
de interior a Muzeului de Arheologie Sarmizegetusa, 
pentru o întregire a viziunii pe care ți-ai format-o 
despre lumea stăpânită de romani. 

Muzeul de Arheologie Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa

Aflat în proximitatea vechii așezări romane, Muzeul de 
Arheologie expune o colecție de artefacte și reconstituiri 
istorice ce îți vor oferi o viziune completă asupra 
lumii stăpânite de romani, de acum aproape 2.000 
de ani. Într-una dintre sălile muzeului vei fi martorul 
începuturilor Sarmizegetusei, cunoscându-i pe primii 
romani care s-au stabilit aici: soldații Legiunii a IV-a 
Flavia Felix. Urmează apoi spații dedicate educației 
romane, tehnologiei, ceramicii, agriculturii și statuilor 
imperiale.

Folosind tehnici de arheologie experimentală, 
printr-o machetă realizată la scară, muzeul propune 
vizitatorilor săi o variantă de reconstituire a 
amfiteatrului descoperit în incinta sitului Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa, din care s-a mai păstrat doar 
nivelul cel mai de jos al zidurilor.

11
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PARÂNG

Stațiunea Parâng sau Petroșani – Parâng, așa cum 
mai este denumită și cum o găsim menționată 
mai ales în lucrările de specialitate, se află pe 

versantul nordic al Munților Parâng (sud-estul județului 
Hunedoara), la o distanță de 15 km de orașul Petroșani 
și aproximativ 100 km de municipiul Deva. În Parâng 
găsim cel mai înalt pisc din județ, Vf. Parângul Mare 

– 2.519 m. Vestiții munți sunt menționați încă din 
Antichitate. Eschil, iar mai apoi Herodot povestesc, 
într-o legendă, despre Muntele Parangos, unde Prometeu 
a fost pedepsit să stea 3.000 de ani în ținutul de piatră 
de către zeul Jupiter.

Munții Parâng ocupă o suprafață de 1.100 kmp, 
învecinându-se la nord cu Munții Șureanu, la nord-vest 
cu Munții Retezat, la est cu Munții Căpățânii, iar la vest 
sunt despărțiți de Munții Vâlcan prin Defileul Jiului. 
Se remarcă prin piscurile de o rară frumusețe: vârful 
Parângul Mare (2.519 m – al patrulea vârf ca înălțime 
din România), vârful Cârja (2.405 m), vârful Parângul 
Mic (2.074 m) și vârfurile Mija, Stoienița și Mohorul. 

Statiunea,
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PARÂNG

De asemenea,  Munții Parâng  adăpostesc   22 de lacuri 
glaciare printre care amintim Roșiile, Gâlcescu, Mija, 
Lacul Verde.

Complexul este vizitat de turiști pe tot parcursul 
anului. În perioada de iarnă, în Munții Parâng se 
practică, evident, schiul, dar și alte sporturi de iarnă – 
sanie, snowboard, precum și plimbări cu snowmobilul 
și ATV-ul. Chiar dacă staținea își așteaptă iarna turiștii 
pentru a practica sporturile de sezon, vara zona are 
un farmec aparte, iar de aici pot fi admirate piscurile 
de o rară frumusețe. În stațiune mai funcționează și o 
școală de zbor cu parapanta. Pantele abrupte și curenții 
ascensionali de aer, fac din stațiune un loc ideal de a-l 
face invidios pe Icar.

REGIA  Nr.3/2022
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Zona turistică Râușor, un mic paradis de iarnă 
pentru iubitorii muntelui, a fost înființată în 
urmă cu peste 40 de ani, prin construirea unui 

motel cu același nume. Ulterior, în regiune s-au construit 
zeci de cabane și pensiuni în regim privat, capacitatea de 
cazare dezvoltându-se într-un mod accelerat.

În cadrul zonei de agrement Râușor funcționează 
singura pârtie de schi din Masivul Retezat, reprezentând 
un punct de plecare pentru iubitorii de schi de tură.

În fiecare iarnă, odată cu primele zăpezi, Râușorul 
se trezește la viață. La sfârșit de săptămână, în mica 
stațiune își fac aparița amatorii de schi și săniuș și cei 
care vor să se relaxeze pe munte, în Retezat. Locul este 
înconjurat de o pădure de brazi, care îi atrage pe turiști. 
Potecile ei înzăpezite țin locul unei zone de promenadă. 
Din Râușor pornesc mai multe trasee turistice spre 
vârfurile, lacurile și cascadele Retezatului.

Zona este una potrivită nu doar pentru iubitorii 
sporturilor de iarnă, ci și pentru împătimiții de drumeții 
pe timp de vară. Aici găsim aerul alpin, ne bucurăm 
de frumusețea tăurilor de munte și a lacurilor glaciare, 
care fac din Retezat un paradis al drumețiilor într-o 
atmosferă sălbatică.

Există mai multe variante de trasee, mai tehnice, 
mai mult sau mai puțin solicitante, dar și unele mai 
prietenoase cu turiștii care nu vor să se avânte prea 
departe. Traseul Curioșilor, ori o plimbare de o oră pe 
Valea Valereasca, sunt recomandate celor mai puțin 
aventurieri. De asemenea, se poate opta pentru traseul 
ușor care duce la cascada Râușor, o cascadă mai puțin 
cunoscută și vizitată. Este nevoie de doar 20-30 de 
minute de urcuș lent pe poteca marcată, pentru a 
ajunge în partea superioară a cascadei cu o cădere de 
apă spectaculoasă. Traseul necesită însă atenție în zilele 
ploioase și în perioadele cu îngheț-dezgheț.          

14



RÂUȘOR
Zona de agrement

 Drumul intră în zona turistică, lăsând în spate comuna 
Râu de Mori, iar după ce trece de Biserica Mănăstirii 
Colț, pe dreapta, și de ruinele cetății cu același nume, 
pe stânga, șoseaua străbate un defileu îngust cu pereți 
de piatră, de care stau agățați și înghesuiți copacii din 
liziera pădurii, apoi urcă abrupt prin pădure. După ce 
trece de niște poieni împestrițate cu brazi, la capătul 
câtorva serpentine strânse, drumul ne scoate direct între 
construcțiile nou apărute, unele amplasate pe stânga și 
dreapta drumului, iar altele agățate pe coasta golașă din 
stânga. Continuăm cale de un kilometru până la baza 
pârtiei, de altfel singura din acești munți unde găsim 
un restaurant și diferite construcții ce deservesc pârtia 
de schi. Peisajul se deschide brusc și se poate vedea deja 
zona alpină, Râușorul fiind una dintre principalele porți 
de acces în Retezat.
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În partea nordică a munților Vâlcan, la 1445 de metri 
altitudine se află stațiunea Straja. Aici, pasionații 
sporturilor de iarnă găsesc 12 pârtii de schi de 

dificultăți diferite, de la pârtii pentru începători, la pârtii 
de dificultate medie sau mare. Cea mai lungă pârtie de 
aici are mai bine de 8 kilometri. Fiecare are instalație pe 
cablu, iar cinci pârtii au și nocturnă. Fiind amenajate 
pe versantul nordic al masivului, pârtiile au zăpadă din 
noiembrie până în aprilie. 

Pârtiile însumează 26 km și sunt permanent întreținute 
de ratracuri moderne. Zeci de tunuri completează 
necesarul de nea cu zăpadă artificială și transformă 
iernile cu zăpadă puțină căzută în mod natural, în ierni 
perfecte pentru practicarea sporturilor de iarnă.

Turiștii care aleg să meargă în stațiunea Straja pot 
urca atât cu telescaunul, cât și cu telegondola. Pe lângă 
pârtiile de schi a fost amenajată și o pârtie pentru sanie, 
Pârtia Baloo, iar pentru schiorii foarte mici există aici și 
o bandă specială. Părinții interesați să le ofere copiilor 
o vacanță la munte trebuie să știe că au la dispoziție 

variante de tabere cu pensiune completă, ghid turistic 
și animatori, drumeții, activități de descoperire a naturii, 
speologie, cățărare, cascadă, tiroliană, orientare cu 
busola, activități sportive, jocuri, dar și animație. Și 
adulții care vin în stațiunea Straja vara se pot bucura de 
o mulțime de activități de vacanță inedite.

Dacă ați ajuns în sțatiunea Straja este aproape imposibil 
să nu vizitați și Schitul Straja. În amintirea militarilor 
români care și-au pierdut viața în prima conflagrație 
mondială a fost construită Crucea Eroilor. Apoi, aici a 
fost ridicat schitul din lemn și, ulterior, a fost amenajat 
și tunelul celor 365 de sfinți, cu un inedit calendar pictat 
pe o lungime de 57 de metri!

Pentru accesul în stațiune există două variante: 
prima, cu autoturismul, pe drumul din Lupeni sau 
cu telegondola care pleacă din punctul de pornire a 
telescaunului vechi. Ambele variante sunt relativ rapide, 
însă dacă optați pentru telegondolă ascensiunea vă 
va oferi priveliști de o rară frumusețe și o panoramă 
splendidă asupra întregii Văi a Jiului. 

STRAJA
Statiunea
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ȚEBEA
Complexul de Monumente 
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Localitatea Țebea din comuna Baia de Criș se 
numără printre locurile pline de istorie și legendă 
din județul Hunedoara. Atestată documentar 

încă din anul 1427, localitatea Țebea adăpostește mai 
multe obiective reprezentative pentru evenimentele 
istorice petrecute în contextul luptei moților împotriva 
nedreptăților sociale și economice, pentru eliberare și 
unitate națională. 

Mai exact, în cimitirul satului, cunoscut și sub 
denumirea de Complexul de Monumente Țebea, se află 
mormintele lui Avram Iancu, conducător al Revoluției 
române din Transilvania de la 1848-1849 și al armatei 
populare din Transilvania, Ioan Buteanu și Simeon 
Groza, ambii membri importanți ai Revoluției de la 
1848-1849, morminte și cruci comemorative ale eroilor 
din Războiul de Independență al României, din Primul 
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Război Mondial și cel de al Doilea Război Mondial. Tot 
în cadrul complexului de la Țebea se află Gorunul lui 
Horea, cu o vechime de aproximativ 400 de ani, sub 
care, conform legendei, Horea a chemat la luptă oamenii 
din zonă în anul 1784, dar și alți goruni plantați de 
personalități marcante ale istoriei României moderne: 
Regele Ferdinand I, Regina Maria sau Generalul Henri 
Mathias Berthelot. 

Întregul complex este străjuit de Biserica „Adormirea 
Maicii Domnului” sau Biserica cu Tricolor așa cum mai 
este cunoscută. Edificiul de proporții monumentale, 
construit în stilul arhitectonic neoclasic apusean, este 
prevăzut cu absidă decroșată, de formă pentagonală, 
o clopotniță zveltă și un turn etajat învelit în tablă. 
Actuala biserică a înlocuit la sfârșitul secolului al XIX-lea, 
un edificiu de piatră în care s-a săvârșit, la 12 septembrie 
1872, slujba prohodului „Crăișorul Munților”, pentru 
Avram Iancu. În biserică se află astăzi o serie de obiecte 
de muzeu: clopotul de bronz al vechii biserici, turnat 
în 1845, clopot care a vestit moartea lui Avram Iancu, 
coroanele cu tricolor, tabloul eroilor moților – Horea, 
Cloșca și Crișan și un drapel vechi cu chipurile lui 
Avram Iancu, Horea, Cloșca și Crișan. Pictura bisericii, 
realizată recent, a fost sfințită la 10 septembrie 2022, cu 
ocazia împlinirii a 150 de ani de la moartea lui Avram 
Iancu. 

În fiecare an, în septembrie, la mormântul lui Avram 
Iancu au loc Serbările Naționale de la Țebea, închinate 
memoriei acestuia. Serbările se organizează în a doua 
duminică a lunii septembrie, o dată care să fie cât mai 
apropiată de ziua de 10 septembrie, ziua morții lui 
Avram Iancu. Complexul de Monumente Țebea, situat 
pe drumul național DN 76  Deva - Oradea, poate fi 
vizitat pe tot parcursul anului.  

19



DENSUȘ
Biserica Sf. Nicolae 

,,
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Biserica Sf. Nicolae din Densuș se află pe drumul 
care leagă Hațeg de Sarmizegetusa. A fost 
construită din piese litice, la inițiativa familiei 

cneziale locale, utilizându-se mult material de factură 
romană, precum monumente sculpturale, epigrafice și 
cărămidă, provenit de la un edificiu antic dispărut din 
apropiere. Datorită faptului că se încadrează în stilurile 
arhitecturale romanic târziu și gotic timpuriu, edificiul 
se datează în a doua jumătate a secolului al XIII-lea. 

Arhitectura complexă și inedită a monumentului a 
determinat apariția mai multor interpretări și legende 
cu privire la originile sale. De-a lungul timpului, 
monumentul a fost considerat ca fiind păgân, templul 
lui Marte sau mausoleul generalului Longinus. Abia la 
sfârșitul secolului al XIX-lea s-a înțeles că este de fapt o 
construcție medievală. 

În ceea ce privește planimetria edificiului, aceasta este 
formată dintr-un compartiment de plan aproape pătrat, 
cu naosul din care se ridică un turn, patru stâlpi realizați 
din altare romane, care formează traveea de susținere a 
turnului și o absidă semicirculară amenajată din piatră 
de carieră. La sud de altar se află diaconiconul de mari 
dimensiuni și o “capelă” al cărei acoperiș din lespezi 
de piatră este astăzi în mare parte demolat. Ulterior 
Reformei, a fost adăugat la vest un compartiment 
rectangular, cel pe care îl vedem astăzi fără acoperiș. 
Abia în secolul XIX au fost adăugate pe fațadele de sud 
și nord ale naosului și falsele contraforturi compuse din 
coloane romane, precum și leii funerari romani, montați 
la baza acoperișului absidei. 

Pictura în frescă, realizată în principal de meșterul 
Ștefan și echipa sa în secolul XV, la inițiativa membrilor 
familiei cneziale, cuprinde caracteristici (cromatica 
echilibrată, desenul ferm, modul de redare a personajelor 
etc.) care au făcut să fie una dintre cele mai apreciate 
decorații medievale de origine bizantină din Transilvania.

La sfârșitul secolului XVIII autoritățile imperiale 
austriece au trecut biserica în folosința comunității 
greco-catolice, iar în prezent biserica aparține ritului 
ortodox.   
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Mănăstirea Prislop (Silvaşu de Sus, oraş Hațeg) 
este un aşezământ monahal întemeiat la 
începutul secolului al XV-lea de Sf. Nicodim 

de la Tismana, care a copiat aici, în anii 1405-1406, 
un Tetraevangheliar slavon. Biserica-monument istoric 
a chinoviei, cu hramurile „Sf. Evanghelist Ioan” şi 

„Înălțarea Sf. Cruci”, a fost rectitorită şi pictată în anul 
1564 pe cheltuiala domniței Zamfira, fiica domnului 
Moise al Țării Româneşti; este un edificiu de plan triconc, 
cu o turlă centrală elevată deasupra navei. În perioada 
medievală, la Prislop a rezidat cel puțin un arhipăstor 
ardelean (Ioan II de la Peşteana); alți ierarhi doar au 
provenit din obştea mănăstirii, precum mitropoliții 
Ghenadie I şi Ioan III, respectiv episcopul Teofil al 
Vadului.

Înstrăinată în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, 
chinovia a revenit Bisericii Răsăritene în preajma anului 
1744, fiind incendiată în 1762 din ordinul generalului 
austriac Adolf von Buccow și trecută apoi din nou sub 
jurisdicția Diecezei unite a Blajului (până în 1948). 
Fragmentele de pictură murală păstrate datează din anul 
1759, fiind executate de preotul Simeon Zugravul din 

Pitești. Părăsită după 1800, a fost reactivată la începutul 
secolului al XX-lea, transformându-se, treptat, într-un 
cunoscut loc de pelerinaj. 

În incinta mănăstirii se păstrează peștera în care s-a 
nevoit duhovnicește Sf. Ioan de la Prislop în jurul anului 
1500, precum și mormântul marelui duhovnic ardelean 
Arsenie Boca, supranumit în popor „Sfântul Ardealului”. 
Mormântul a devenit unul dintre cele mai căutate locuri 
de pelerinaj pentru creștinii ortodocși din România, 
fiind căutat de sute de mii de pelerini, în orice anotimp.

Arsenie Boca s-a născut în 29 septembrie 1910, în Vața 
de Sus, în județul Hunedoara. A absolvit Liceul „Avram 
Iancu” din Brad, apoi a urmat Academia Teologică 
de la Sibiu și Institutul de Belle Arte din București, 
frecventând în paralel și cursuri de medicină. După 
patru luni petrecute la Muntele Athos, în Grecia, a 
intrat în monahism la mănăstirea Brâncoveanu de la 
Sâmbăta de Sus, în județul Brașov. Acolo a fost preot și 
stareț până în noiembrie 1948, când a fost transferat de 
Mitropolitul Nicolae Bălan al Transilvaniei la Mănăstirea 
Prislop din Țara Hațegului, până în mai 1959.

PRISLOP
Mănăstirea 
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Începutul Muzeului Civilizației Dacice și Romane 
din Deva se leagă de momentul înființării Societății 
de Istorie şi Arheologie a Comitatului Hunedoara, 

în anul 1880. Muzeul din Deva funcționează în clădirea 
Magna Curia, cunoscută drept Castelul Bethlen, un 
vechi monument de arhitectură situat la poalele Cetății 
Deva, în partea de sud a acesteia. Vechimea, importanța 
și frumusețea acestei clădiri în stil baroc a fost motivul 
pentru care a fost inclusă pe Lista Monumentelor 
Istorice de categorie A.

Începând cu anul 1998, edificiul a intrat într-un 
proces de restaurare, încheiat în anul 2006 și care a 
avut menirea de a reda pe cât posibil splendoarea de 
altădată a palatului, făcându-l un punct de atracție 
pentru vizitatori și astfel să reprezinte o emblemă a 
orașului.

Din anul 2012, în curtea Palatului Magna Curia, 
funcționează un Lapidarium în aer liber care 
adăpostește o colecție de monumente, aparținând 
epocilor: preistorie, dacică și romană, provenită din 
cercetările arheologice de la Baia de Criș, Cetățile dacice 
din Munții Orăștiei, capitala Daciei romane – Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa, Micia, Germisara, Aquae sau 
din descoperiri întâmplătoare. Zona de Lapidarium 
a fost completată ulterior cu alte două corpuri care 

DACICE SI ROMANE
Muzeul Civilizatiei 

,,
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adăpostesc monumente romane grupate pe două 
teme majore „Arhitectură civilă romană și Arhitectură 
funerară romană”.

Piesele preponderente din patrimoniul muzeului 
sunt constituite în colecții de preistorie, epocă dacică, 
romană, medieval timpurie, medievală, o colecție 
de arme albe și de foc, echipament militar modern 
și contemporan, colecții cu piese de istorie modernă 
și contemporană. La acestea se adaugă o colecție de 
artă și una de efemeride, precum și una de științele 
naturii. Colecțiile de etnografie se regăsesc la muzeele 
din teritoriu: Muzeul de Etnografie și Artă Populară 
din Orăștie și Muzeul de Istorie Locală și Etnografie 
din Brad.
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DACICE ȘI ROMANE,,
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La 3 km de orașul Hațeg, pe DN 66, una dintre 
principalele artere care face legătura între regiunile 
istorice ale Transilvaniei și Olteniei, se găsește 

renumita rezervație de zimbri, prima locație de pe 
teritoriul României în care a fost reintrodus zimbrul 
european, dispărut din pădurile țării încă din secolul 
al XIX-lea, în urma vânătorii excesive. Povestea unuia 
dintre simbolurile Hațegului a început la data de 12 
noiembrie 1958, atunci când o pereche de zimbri, 
Podarec și Polonka, a fost adusă din Polonia. Peste 
cinci ani, în pădurea de lângă Hațeg a mai fost adus un 
exemplar, tot din Polonia, Pumila. 

Aceștia s-au înmulțit, astfel că în anul 1979, în 

Rezervația de Zimbri Hațeg-Slivuț, existau deja 12 
zimbri. Conform unei legi nescrise, dar respectată cu 
sfințenie, numele puilor născuți în țara noastră trebuie 
să înceapă cu litera „R” sau chiar cu indicativul „RO”, 
astfel că cele aproximativ 50 de exemplare care au văzut 
lumina zilei la Hațeg, în cei 54 de ani de existență a 
rezervației, poartă astfel de nume. O parte dintre aceștia 
au luat calea altor locuri din țară unde s-au format astfel 
de rezervații. 

Zimbrul sau Bison bonasus este varianta europeană a 
bizonului american și este cel mai greu animal de uscat 
de pe bătrânul continent. Are o lungime de aproximativ 

Rezervatia de,
ZIMBRI  SLIVUT
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3 metri și o înălțime de 2 metri, ajungând să cântărească 
până la 900 de kg. Liberi în natură, zimbrii trăiesc 
aproximativ 20 de ani, iar în captivitate ajung și la 30 
de ani. 

Doar vizitând Rezervația de Zimbri Hațeg-Slivuț, 
turistul poate să înțeleagă mai bine de ce imaginea 
zimbrului a fost atât de des folosită în heraldica 
universală. Rezervația de Zimbri Hațeg-Slivuț se află 
într-o arie protejată de interes național, Pădurea Slivuț, 
inclusă în Geoparcul Internațional UNESCO Țara 
Hațegului. Aria protejată are o suprafață de aproximativ 
40 ha și reprezintă un ecosistem natural cu quercinee 
xeroterme, rest al unor întinse păduri de stejari care au 
fost defrișate în urma extinderii activităților agricole.

HAȚEG



GERMISARA
Thermae
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Thermae Thermae „Germisara” sau băile termale romane din 
Stațiunea Geoagiu-Băi se păstrează aproape în 
aceeași formă ca în Antichitate, fiind construite 

într-un promontoriu circular cu diametrul de 90-
95m, chiar în centrul stațiunii. Băile au funcționat în 
două faze (Germisara și ulterior Termele Dodonei). În 
anul 1935, la săparea primelor bazine moderne, au 
fost dezgropate statuile reprezentându-i pe Esculap 
(Aesculap) și Egeea (Hygeea), care stau mărturie vieții 
intense din acele timpuri, iar printre multele artefacte 
(șapte plăcuțe votive din aur) și obiecte de uz cotidian 
din acea epocă s-au mai găsit și dovezi care atestau 
prezența unui templu dedicat Nymphaelor, precum și 
depuneri de altare, statui, monede și obiecte din metal 
prețios.

Antica „Germisara” este cunoscută, mai ales, datorită 
apelor termale utilizate, probabil, încă din epoca dacică. 
Băile romane sunt identificate în punctul „Dâmbul 
romanilor”. Din întregul complex termal antic, astăzi 
mai pot fi văzute bazinele cu banchete pe toate laturile, 
rețeaua de canale săpate în stâncă prin care se dirija 
apa, precum și urme ale lăcașelor de cult închinate 
divinităților care patronau aceste ape curative.

Acest sit se poate vizita la orice oră din zi, fiind deschis 
publicului în permanență. Bazinele săpate direct în 
stâncă, pe firul vechiului izvor termal, se pot vizita 
și pe deasupra și pe interior, printr-un tunel de acces 
construit la baza colinei calcaroase.
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Inedit în județul Hunedoara! 
„Exploring Dacia” – proiect digital în 
capitala Daciei.

Sarmizegetusa Regia, sit de o valoare inestimabilă, 
aflat pe lista patrimoniului mondial UNESCO, 
beneficiază de un nou instrument de promovare 

și de punere în valoare, în cadrul proiectului derulat 
de către Consiliul Județean Hunedoara, prin Direcția 
Generală de Administrare Monumente și Promovare 
Turistică Hunedoara, și co-finanțat de către Administrația 
Fondului Cultural Național.

Proiectul constă într-o aplicație de realitate augmentată, 
care oferă informații despre monumentele de cult de la 
Sarmizegetusa Regia și despre artefactele descoperite 
aici. Aplicația a fost testată în cadrul evenimentului 
de lansare și s-au făcut demonstrații la workshop-ul 
organizat chiar în cetate.

Practic, au fost digitizate 30 de obiecte valoroase 
descoperite în incinta monumentului, piese care se 
află fizic la Muzeul de Istorie a Transilvaniei din Cluj-
Napoca și Muzeul Civilizației Dacice și Romane din 
Deva. Două dintre elementele arhitectonice din Zona 
Sacră beneficiază de reconstrucție digitală 3D, astfel 
încât să ofere privitorului senzația aproape reală de 
interacțiune cu acestea. Aplicația poate fi accesată de 
pe telefon sau tabletă prin intermediul site-ului dedicat 
proiectului www.exploringdacia.ro.

Parteneri în cadrul proiectului sunt: Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane Deva, Muzeul Național 
de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca și Institutul 
Național al Patrimoniului. 

Proiectul „Exploring Dacia” este menit să contribuie 
la dezvoltarea turismului în județul Hunedoara și la 
promovarea imaginii patrimoniului istoric, cultural și 
turistic hunedorean în țară și în lume.
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