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PREZENTARE GENERALĂ A ETAPEI A 2-A, 2019 
Valeriu SÎRBU, Dan ȘTEFAN 

Proiectul Peisaje ascunse: explorarea prin teledetecție și LiDAR a drumurilor, granițelor și 

câmpurilor de luptă din Carpații de Sud-Est (HiLANDS) este un Proiect Complex de Cercetare de Frontieră 

(PCCF) și este finanțat de către Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, 

Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI). Proiectul este implementat de către un consorțiu de unități de cercetare 

dezvoltare (CD), respectiv Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” al Academiei Române, Muzeul Brăilei 

”Carol I” și Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni. 

Etapa a 2-a a proiectului a fost denumită Achiziționarea datelor pentru situri și peisaje 

arheologice cunoscute. În cadrul acestei etape a fost continuată documentarea siturilor arheologice 

cunoscute în zona Carpaților de Sud-Est. Acest demers a fost extins și în zonele geografice adiacente, aflate 

în strânsă conexiune culturală cu zona Carpaților de Curbură. În paralel, au fost explorate cu ajutorul 

tehnologiei LiDAR suprafețe semnificative, în special în zone împădurite, în scopul identificării de anomalii 

(micro)topografice în relief, care pun în evidență urme cunoscute sau necunoscute ale activității din 

trecut. A fost continuat procesul de corelare a anomaliilor topografice identificate cu datele de arhivă. 

Totodată, au fost inițiate numeroase expediții de explorare geofizică și de verificare în teren a rezultatelor 

obținute prin teledetecție. 

Cercetările în cadrul acestei etape au fost definite prin trei activități majore: 2.1. Evidență 

arheologică, 2.2 Teledetecție și LiDAR în zone cu situri reperate și 2.3. Cercetări de teren - validare date 

teledetecție & LiDAR. La nivelul fiecărei instituții din consorțiu, respectiv: Institutul de Arheologie ”Vasile 

Pârvan”, Muzeul Brăilei ”Carol I” și Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, au fost planificate activități 

specifice. Conținutul acestora și principalele rezultate vor fi detaliate în secțiunile următoare. Aceste 

activități fac parte dintr-un cadru de cercetare mai larg, definit încă de la elaborarea proiectului. 

Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni a condus toate activitățile care au fost desfășurate pe 

teritoriul județelor Brașov, Covasna și Harghita și a participat la activități derulate în celelalte județe care 

sunt incluse în aria de cercetare a proiectului. 
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Fig. 1 – Cadrul general de cercetare în cadrul proiectului HiLands 

Principalele activități 

Evidența arheologică 
Activitatea denumită ”Evidență arheologică” continuă și dezvoltă cercetările inițiate în activitatea 

”Evaluarea generală a surselor de informații” din etapa precedentă (2018). Au fost extinse stagiile de 

documentare și de digitizare a documentelor de arhivă (jurnale de săpătură, materiale cartografice, arhive 

foto-documentare) aflate atât în biblioteci și instituții muzeale din țară, dar și din afara țării. 

În acest cadru, o mențiune specială poate fi făcută pentru Atlasul descoperirilor numismatice din 

Carpații de Sud-Est. Astfel, a fost finalizată elaborarea catalogului descoperirilor numismatice al cărui 

conținut urmează a fi discutat și interpretat într-o lucrare ce va fi publicată în timpul perioadei de 

implementare a proiectului. 

Teledetecție și LiDAR în zone cu situri reperate 

Scanare LiDAR 

Au fost extinse suprafețele cercetate prin scanare laser cu ajutorul unui echipament LiDAR 

aeropurtat, în special în zonele Brețcu-Oituz- Valea Putnei, Valea Buzăului, zonele de legătură ale Limes 

Transalutanus, în special către Țara Bârsei. Totodată, au fost realizate scanări LiDAR și în afara ariei 

Carpaților de Sud-Est, în scopul obținerii de modele de teren comparative din regiuni aflate în conexiune 

culturală cu siturile cercetate în proiect. Astfel, a fost posibilă documentarea prin scanare laser a 
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complexului de situri din zona Ocnele Mari (cetatea din ce-a de a doua epocă a fierului de la Ocnița, castrul 

roman de la Ocnele Mari, zona exploatărilor de sare etc.). 

În total, în etapa 2019, au fost scanate suprafețe care totalizează 1764 kmp, în special în zone de 

dealuri înalte și montane dificile acoperite de păduri, imposibil de documentat prin alte metode de 

teledetecție. 

Prelucrarea seturilor de date LiDAR 

Datele obținute prin scanare laser prin metoda LiDAR sunt disponibile sub forma unor colecții de 

nori de puncte însoțite de numeroase atribute (coordonate geografice, intensitatea semnalului, tipul de 

reflecție a semnalului). Transformarea acestor seturi de date numerice în modele de teren, este posibilă 

doar după un complex proces de prelucrare a datelor instrumentale. Astfel, seturile de date sunt filtrate 

pentru eliminarea zgomotului și apoi sunt clasificate după criterii statistice și morfologice. La final, sunt 

generate modelele digitale utile pentru studierea reliefului în ansamblu și, în mod special, a anomaliilor 

topografice generate de activitatea umană din trecut. 

Prelucrarea datelor LiDAR presupune un efort considerabil. Din acest motiv, doar o mică parte 

dintre seturile de date disponibile au fot prelucrate. Pentru a beneficia cât mai curând de informații utile 

pentru echipa de proiect, prelucrarea datelor se realizează nivele diferite de rezoluție. Astfel, au fost 

realizate prelucrări de tip pre-vizualizare, cu clasificare automată și rezoluții mai slabe (de ex., densitatea 

punctelor folosite pentru modelele digitale la 1 m), dar și clasificări automate corectate manual utilizate 

pentru calcularea modelelor digitale de mare rezoluție (0.25 – 0.5 m). Zonele prelucrate intens, la rezoluție 

mare, sunt, în general, cele pentru care au fost identificate urme ale activității umane în etape anetrioare 

de studiu. 

Arheologie aeriană 

Au fost documentate cu ajutorul fotografiilor aeriene oblice și perpendiculare zone aflate în 

atenția specialiștilor din cadrul proiectului: 

- Covasna – Cetatea Zânelor și zonele adiacente  (suplimentar față de activitățile proprii ale MNCR) 

- Rucăr – zone din traseul principale și/sau traseele secundare ale Limes Transalutanus. 

Investigații geofizice 

Au fost realizate investigații geofizice în zone periferice ale unor situri arheologice cunoscute, în 

scopul detectării unor indicii referitoare la modalitatea de conectare a acestor situri cu căile de 

comunicație majore din trecut. 

- Brețcu, jud. Covasna (suplimentar față de activitățile proprii ale MNCR) 

- Covasna – zona de acces către Cetatea Zânelor (suplimentar față de activitățile proprii ale MNCR) 

- Bixad – jud. Covasna 

- Reci – jud. Covasna (suplimentar față de activitățile proprii ale MNCR)  

- Teliu – jud. Brașov 

- Piscul Crăsani, jud. Ialomița 

- Filipești, jud. Brăila 

- Vârteșcoi, jud. Vrancea 

Cercetări de teren - validare date teledetecție & LiDAR 
Au fost planificate și executate numeroase expediții arheologice pentru verificarea în teren a 

rezultatelor obținute prin interpretarea datelor de teledetecție: 
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- Crizbav – Rotbav – Feldioara - Rupea, jud. Brașov 

- Racoș – Augustin, jud. Brașov 

- Covasna – Comandău, jud. Covasna 

- Brețcu, jud. Covasna 

- Bixad, jud. Covasna 

- Catalina, jud. Covasna 

- Valea Lupului, jud. Buzău 

- Pietroasa Mică ”Gruiu Dării”, jud. Buzău 

- Teliu, jud. Brașov 

- Rucăr – Bran, jud. Argeș și Brașov 

- Pitești – Câmpulung, jud. Argeș 

- Soveja – Rucăreni – Negrilești – Bărsești, jud Vrancea 

- Vârteșcoiu, jud. Vrancea 

- Ploscuțeni – Argeaua, jud. Vrancea. 

Au mai fost planificate și executate expediții de documentare și verificare în teren a informațiilor 

de arhivă și de teledetecție și în alte zone, aflate în afara ariei de studiu direct a proiectului, dar care se 

află în conexiune culturală cu aceasta: 

- Filipești – Surdila Găiseanca, jud. Brăila 

- Măxineni, jud. Brăila 

- Piscul Crăsani, jud. Ialomița. 

Rezultate academice cuantificabile 

Articole și capitole în volume colective 
1. Maria-Magdalena ȘTEFAN, Dan ȘTEFAN (2019). “Noi Cercetări Asupra Fortificațiilor de La Teliu, Jud. 

Brașov”. ANGVSTIA 23. 

2. Maria-Magdalena ȘTEFAN, Dan ȘTFAN (2018). “Raport preliminar asupra cercetărilor desfășurate la 

Reci-Doboika, Jud. Covasna, un sit cu depuneri în gropi din Epoca Fierului / Preliminary Report on the 

Researche in Reci-Doboika (Covasna County) a 1stmillennium BC Site with Deposits in Pits.” ANGVSTIA 

22: 137–67 (apariție 2019) 

3. Aurel VÎLCU (2019). Un tezaur monetar din timpul războiului ruso-austro-turc din anii 1787-1792 

descoperit la Vispești, jud. Buzău, în Costin CROITORU (ed.) Miscellanea Historica et Archaeologica in 

honorem Professoris Ionel Cândea septuagenarii, ed. Academiei Române, ed. Istros, București, Brăila. 

4. Dragoș MĂNDESCU (2019). Drumuri și trecători peste Carpați – primele reprezentări în cartografie, în 

vol. Miscellanea Historica et Archaeologica in honorem professoris Ionel Cândea septuagenarii, ed. 

Costin CROITORU, Editura Academiei Române – Editura Istros, București – Brăila, 2019, p. 448-451. 

5. Dragoş MĂNDESCU 2019 – ”Un topor din prima epocă a fierului descoperit la Micești (jud. 

Argeș)”, Argesis – Studii şi comunicări, Seria Istorie, XXVII, 2018 (apărut 2019), p. 7-16. 

6. Viorica CRIȘAN, Paul PUPEZĂ, Luminița SĂSĂRAN, Dan BUZEA(2019). Pietre de ascuțit dacice de la 

Covasna - Cetatea Zânelor, Mouaios, 22, p:173-190. 

Studii în evaluare 
În această secțiune sunt redate studiile predate și aflate în evaluare, în jurnale academice și/sau 

volume colective, cu dată de apariție în anul 2020. 



2019 - HiLands - PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0090 
 

6 
 

Bogdan CIUPERCĂ, Andrei MĂGUREANU 2020 - Investigații non-invazive în zona Târgșoru Vechi, 

jud. Prahova, în volumul Dan APARASCHIVEI, George BILAVSCHI, Ludmila PÎRNĂU (eds), De pe situl 

arheologic în birou - descoperiri arheologice recente și metode moderne de cercetare în România și 

Republica Moldova, ed. Mega, Cluj-Napoca. 

Bogdan CIUPERCĂ 2020 - Cetățile de la Slon și Valea Teleajenului în contextul mutării 

adrianopolitanilor la nordul Dunării în epoca țarului Krum, Stratum Plus 2020(4) 

Bogdan CIUPERCĂ 2020 - Topografia vechilor drumuri comerciale din Prahova. O analiză a hărților 

istorice din colecțiile Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, ANGVSTIA 24 

Valeriu SÎRBU, Diana DAVÂNCĂ 2020, Dog skeletons found in the Geto-Dacian settlements (4th c. 

BC- 1st c. AD) - ritual/affective inhumations or corpse riddance? Se va publica în Proceedings of The 2nd 

International Colloquium ”Iron Age Sanctuaries and Cult Places at the Thracians and their Neighbors”,  

with the topic “Temples and Cult Places from the Second Iron Age in Europe, Alun (HD), 7-9 mai 2019. 

Valeriu SÎRBU, Lucica SAVU, Diana DĂVÎNCĂ (2020). Dacian Warriors Graves in 

Southeastern Transylvania (2nd-1st centuries BC). Se va tipări în Proceedings of The 18th International 

Colloquium of Funerary Archaeology, with the topic ”Eurasian Graves from Bronze and Iron Ages: Grave 

Goods and Rituals as Possible Markers of the Social Status and the Ethnicity”, Buzău, 17-20 octombrie 

2019. 

Liana OȚA, Valeriu SÎRBU (2020). Funerals and Social Status at the Sarmatians from a Border Area 

– Wallachia and Moldavia. Se va tipări în Proceedings of The 18th International Colloquium of Funerary 

Archaeology, with the topic ”Eurasian Graves from Bronze and Iron Ages: Grave Goods and Rituals as 

Possible Markers of the Social Status and the Ethnicity”, Buzău, 17-20 octombrie 2019.  

Valeriu SÎRBU, Sebastian MATEI (2020). Tumuli graves near the Dacian residential centres (davae) 

east of the Carpathians (1st BC – 1st AD. Se va tipări în Proceedings of The 18th International Colloquium of 

Funerary Archaeology, with the topic ”Eurasian Graves from Bronze and Iron Ages: Grave Goods and 

Rituals as Possible Markers of the Social Status and the Ethnicity”, Buzău, 17-20 octombrie 2019. 

Comunicări în cadrul unor manifestări științifice 
Valeriu SÎRBU, Dan ȘTEFAN, Maria-Magdalena ȘTEFAN, Eugen Silviu TEODOR (2019). Peisaje 

ascunse: explorarea prin teledetecție și LiDAR a drumurilor, granițelor și câmpurilor de luptă din Carpații 

de sud-est, la Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” - „Metodă, teorie și practică în 

arheologia contemporană”, București, 27-29 martie 2019.  

Valeriu SÎRBU, Lucica SAVU, Diana DĂVÎNCĂ (2019). Dacian Warriors Graves in South-eastern 

Transylvania (2nd-1st centuries BC), la The 18th International Colloquium of Funerary Archaeology, with 

the topic ”Eurasian Graves from Bronze and Iron Ages: Grave Goods and Rituals as Possible Markers of the 

Social Status and the Ethnicity”, Buzău, 17-20 octombrie 2019. 

Liana OȚA, Valeriu SÎRBU (2019). Funerals and Social Status at the Sarmatians from a Border Area 

– Wallachia and Moldavia, la The 18th International Colloquium of Funerary Archaeology, with the topic 

”Eurasian Graves from Bronze and Iron Ages: Grave Goods and Rituals as Possible Markers of the Social 

Status and the Ethnicity”, Buzău, 17-20 octombrie 2019.  

Valeriu SÎRBU, Sebastian MATEI (2019). Tumuli graves near the Dacian residential centres (davae) 

east of the Carpathians (1st BC – 1st AD)., la The 18th International Colloquium of Funerary Archaeology, 
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with the topic ”Eurasian Graves from Bronze and Iron Ages: Grave Goods and Rituals as Possible Markers 

of the Social Status and the Ethnicity”, Buzău, 17-20 octombrie 2019. 

Eugen Silviu TEODOR (2019). Cercetări recente pe sectorul montan al Limes Transalutanus, la 

Ecosinteze și etnosinteze carpatine, Sesiunea Naționale de Comunicări Științifice A Muzeului Județean 

Argeș, Pitești, 3-4 Octombrie 2019. 

Dragoş MĂNDESCU (2019). Conexiuni transcarpatice în prima epocă a fierului reflectate în 

necropola de la Valea Stânii, jud. Argeş şi a fost susținută la Simpozionul Național Mobilitate individuală 

și colectivă în Transilvania Epocii Fierului. Perspective Interdisciplinare (Zilele academice clujene 2019, 

Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca), Cluj-Napoca, 30 mai 2019.  

Aurel VÎLCU (2019). Un tezaur monetar din timpul războiului ruso-austro-turc din anii 1787-1792 

descoperit la Vispești, jud. Buzău, comunicare la  Simpozionul „Cercetări Arheologice și Numismatice”, 

ediția a V-a, organizat de Muzeul Municipiului București și Institutul de Arheologie „Vasile 

Pârvan”, București, 19-20 septembrie 2019. 

Bogdan CIUPERCĂ, Andrei MĂGUREANU (2019). ”Lidar approaches. Some examples from 

Romania“ în sesiunea nr. 322 "Collaborative Archaeological Fieldwork and Intellectual Property in the 

Digital World" din 25th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists ”Beyond 

paradigms”, Berna, 4-7 September 2019 

 Bogdan CIUPERCĂ, Andrei MĂGUREANU (2019). „A 3D approach at Târgșoru Vechi, Prahoha 

county“ în sesiunea nr. 201 "The 3 Dimensions of Digitalized Archaeology – Data Management, Scientific 

Benefit and Risks of Data Storage in Archaeological Image-Based 3D-Documentation" din 25th Annual 

Meeting of the European Association of Archaeologists ”Beyond paradigms”, Berna, 4-7 September 2019 

Bogdan CIUPERCĂ, Andrei Măgureanu (2019). Situri vechi, abordări noi. O altfel de imagine a 

siturilor de la Târgșoru Vechi și Budureasca, jud. Prahova susținut în cadrul Simpozionului naţional De pe 

situl arheologic în birou - descoperiri arheologice recente și metode moderne de cercetare în România și 

Republica Moldova, organizat în cadrul „Zilelor Academice Ieșene”, ediţia XXXIV, 23-25 Octombrie 2019. 

Bogdan CIUPERCĂ, Andrei Măgureanu (2019). Epoca romană de la Târgșoru Vechi. De la spațiu la 

obiect, susținută în cadrul Colocviul Limes Forum VIII organizat de Ministerul Culturii, Comisia Naţională 

Limes, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Muzeul Național al Banatului și Muzeul Naţional de 

Istorie a României, Timișoara, 13-15 decembrie 2019. 

Theodor ISVORANU, Sebastian MATEI (2019). Tezaurul de denari romani descoperit la Pârscov, 

județul Buzău susținută la Muzeul Municipiului București, Simpozionul „Cercetări Arheologice şi 

Numismatice”, ediția a IV-a, București, 13-15 septembrie 2019. 
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EXPLORAREA VIRTUALĂ A PEISAJEOR MONTANE 
Dan ȘTEFAN, Maria-Magdalena ȘTEFAN 

 

Datele obținute prin scanare laser (metoda LiDAR) sunt compuse din seturi de nori de puncte cu 

densitate foarte mare (aprox. 8 milioane de puncte pe kilometru pătrat). Valorificare și interpretarea 

acestor date este posibilă doar prin prelucrări GIS foarte avansate, cu instrumente software specializate 

ce rulează pe platforme hardware de ultimă generație. În general au fost parcurse următoarele etape: 

- Filtrarea datelor de tip nor de puncte pentru eliminarea valorilor generate de zgomot 

- Clasificarea norului de puncte, în primul rând pentru stabilirea punctelor care caracterizează 

suprafața solului (ground); clasificarea este realizată, într-o primă etapă automat,   

- Calcularea modelelor digital la rezoluții variabile (uzual: 0.33m, 0.5m, 1m, 2m. 5m) 

- Calcularea produselor derivate (de ex., umbrire cu azimut și unghi zenital variabil, umbrire 

multiplă, analiza principalelor componente etc.). 

 
 

 
Fig. 2 – Date LiDAR din zona Cetății Zânelor, Covasna. Sus - norul de puncte LiDAR; jos – norul de puncte LiDAR, după 

clasificare (punctele din imagine descriu suprafața solului (ground), după eliminarea coronamentului pădurii și a vegetației 
joase). 
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Fig. 3 – Modelul digital de elevație a terenului în zona Cetății Zânelor de la Covasna. 

     
Fig. 4 – Mode digitale derivate la Covasna, zona Cetății Zânelor. Stânga: modelul digital al rezultatului Analizei 

Principalelor Componente; dreapta, analiza statistică a rutelor de parcurgere a terenului (prin metoda Least Cost Path). 
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Fig. 5 – Covasna, zona Cetății Zânelor. Evidențierea rețelei hidrografice. 

 

Studiul aprofundat al celor mai importante urme ale activității umane identificate, sub vegetația 

montană, în modelele digitale de teren, a fost continuat prin investigații geofizice ale subsolului. Pentru 

aceasta, au fost folosite investigațiile prin metoda magnetometrică, prin metoda măsurării susceptibilității 

magnetice la suprafața terenului și prin metoda tomografiei de rezistivitate electrică. Ori de câte ori a fost 

necesar (și posibil), datele din teren au fost completate prin misiuni de arheologie aeriană, prin fotografii 

aeriene perpendiculare și oblice. 
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Fig. 6 – Așezarea fortificată de la Bixad: modelul digital suprapus de harta magnetică. 

 

 
Fig. 7- Așezarea fortificată de la Teliu, vedere 3D; : modelul digital suprapus de harta magnetică. 

 

 

  


