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STUDII DE CAZ 
 

Cercetări pe tronsonul montan al Limes Transalutanus 
Eugen Silviu TEODOR 

1. Date generale 

Fără a repeta aici obiectivele generale, este prezentat modul în care aceste obiective au fost 

interpretate pentru arealul geografic pentru care am luat un angajament de cercetare; este vorba despre 

coridorul strategic Rucăr-Bran şi continuările sale spre sud, respectiv două foarte importante: aliniamentul 

cunoscut drept Limes Transalutanus, respectiv Câmpulung-Piteşti (urmând Râul Târgului); valea 

Dâmboviţei, care conduce spre capitala medievală, Târgovişte. Oricare alt traseu de comunicare, chiar 

dacă pare relevant în zilele noastre (precum Valea Prahovei), va fi considerat un obiectiv secundar. 

Demn de 

observat este că 

oricare dintre aceste 

drumuri – inclusiv 

unele mai mici, 

precum drumul de la 

izvoarele Dâmboviţei 

(la vest de Piatra 

Craiului), sau cel 

peste creasta Leaotei 

– debuşează în unul şi 

acelaşi loc geografic: 

Râşnov. Importanţa 

istorică a acei locaţii – 

în calitate de capăt de 

drum pentru zeci de 

variante de traseu 

care pleacă spre 

nord, din Ţara 

Românească – este 

de maximă relevanţă. 

Rolul istoric 

major al pasului Bran 

este ilustrat foarte 

clar pentru mai multe 

epoci istorice: în 

primul rând de 

staţiile de etapă ale 

frontierei romane din 

prima jumătate a sec. 

III; în al doilea rând de 

 

Prezentarea schematică a coridoarelor principale de circulaţie între 

Râul Târgului şi Valea Prahovei. 
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cetatea medievală de la Oratea, care închide accesul în pas dinspre sud; în al treilea rând de numeroase 

documente medievale care demonstrează că Branul a fost principalul coridor comercial şi militar între 

Ţara Românească şi zona Brașovului. Şi, dacă tot am vorbit despre conjuncturi geografice favorizante, să 

spunem aici că spre Brașov converg trei dintre cele mai importante pasuri montane dintre teritoriile extra- 

şi intra-carpatice: Bran, Pasul Tătarului (sau Drumul Buzăului) şi Pasul Oituz. Deși o balanță clară şi 

transparentă este imposibil de realizat, noi credem că cele trei pasuri sunt cele care au facilitat mai mult 

de jumătate din volumul total al schimburilor de mărfuri trans-carpatice. Şi culmea, toate trei ajung la 

Braşov, ceea ce este de natură să lumineze poziția pre-eminentă a orașului de-a lungul evului mediu... 

O a doua constatare importantă este că teritoriul de referință al zonei descrise supra este 

considerabil: el acoperă 6565 km2 (cât un județ mediu), respectiv teritoriul pe care se găsesc 435 de 

localități. Cifrele sunt covârșitoare şi sugerează că nu poate fi vorba despre o „cercetare exhaustivă” 

(termen încă foarte la modă în arheologia românească, deşi este discutabil), ci de una orientată spre 

priorități. Foarte probabil fiecare arheolog român ar formula priorități diferite, pentru zona definită, în 

cazul în care ar fi întrebat. Prioritățile noastre însă sunt înscrise în chiar titlul proiectului de cercetare: 

drumuri vechi, zone de frontieră și câmpuri de bătălie.  

Prin prisma celor din urmă, prioritatea zero a zonei a fost stabilită pe linia vechii frontiere romane, 

care însă este o sumă a două coridoare strategice vechi: legătura dintre Pitești și Câmpulung şi partea 

superioară a coridorului Dâmboviței, cele două unindu-se în zona Dragoslavele-Rucăr, înainte de accesul 

în pasul montan. Acest traseu, care merge practic din Piteşti până în Râşnov, conţine toate ingredientele 

necesare: situri antice şi medievale cheie, rute medievale şi câmpurile de luptă ale primului război 

mondial.  

Evident, coridorul Văii Dâmboviței, în aval de Dragoslavele, este în atenția noastră, fără a constitui 

o prioritate „zero”. Am deschis astfel discuția despre obiectivele secundare – termen care nu înseamnă 

„fără importantă”. La această categorie se înscriu toate rutele care se îndreaptă spre munte şi care au 

debuşeu pe partea nordică a Carpaților: Valea Superioară a Ialomiței (sau, mai degrabă, plaiurile aflate la 

vest de ea), Valea superioară a Prahovei şi rutele sale alternative spre Transilvania: peste Bucegi sau peste 

Diham (rutele la est de Diham sunt în afara zonei de studiu), dar şi alte drumuri minore (sau, cu un termen 

mai adecvat, poteci) care coboară în Ţara Bârsei, cum ar fi cel de la vest de Piatra Craiului. 

Acestea ar fi prioritățile de cercetare, la nivel „strategic”. În cele ce urmează voi enumera câteva 

priorităţi de acţiune la nivel metodologic. 

2. Evidenţa arheologică 

Fiindcă vorbim despre un proiect de cercetare care şi-a propus o contribuție majoră la 

cunoașterea siturilor arheologice din zona montană1, prima sarcină evidentă a fost alcătuirea unui 

repertoriu de situri deja cunoscute. Un astfel de obiectiv a fost formulat pentru finalul primului an de 

activitate; doar că activitățile în teren urmau să se desfășoare mult mai repede. A existat deci nevoia, de 

la bun început, de a cunoaște siturile arheologice din perimetrul de lucru. În acest scop am recurs – în 

regim de urgenta şi fără a înregistra toate caracteristicile fiecărui sit – la o cartare rapidă a celor existente 

 
1 Exprimare generică, incluzând zonele pre-montane şi sub-montane. Sigur, „peisaje ascunse” pot exista 

oriunde, şi sub valurile Dunării; zona montană, însă, este peisajul tipic al siturilor „ascunse”, datorită vegetației tipice.  
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în cele două repertorii judeţene existente, pentru Argeș şi Dâmbovița2. Pentru Prahova nu există publicat 

un repertoriu, iar datele din RAN3, după cum se știe, sunt incomplete. Se pare totuși că valea superioară 

a Prahovei este foarte săracă în mărturii arheologice (ca și valea superioară a Ialomiței, de altfel). 

 
Situri arheologice din perimetrul de interes pentru zona de vest a proiectului 

Legenda: neolitic – stea carmin; epoca bronzului – stea albastru închis; Hallstatt – stea verde; 

romb – La Tène; pătrat negru – epoca romană; pătrat gris – Chilia-Militari; pătrat roşu – Sântana de 

Mureş; Ipoteşti-Cândeşti- pătrat roşu închis; ev mediu (şi modern) – triunghi. 

3. Toponimie 

Fiindcă oricare cercetare se sprijină pe lucruri deja știute pentru a descoperi lucruri deocamdată 

neștiute, am considerat că toponimia zonei de activitate este importantă pentru forța sa de sugestie. 

Conform unei practici deja mai vechi, din timpul proiectului Limes Transalutanus4, hărțile zonei au fost 

 
2 Măndescu et al. 2014, Repertoriul arheologic al judeţului Argeş, Istros, Brăila; Olteanu et al. 2002, 

Repertoriul arheologic al județului Dâmbovița, Cetatea de Scaun, Târgoviște 
3 Prescurtare uzuală pentru Repertoriu Arheologic Naţional, http://ran.cimec.ro/.  
4 Desfăşurat între 2017-2017, tot cu finanţare UEFISCDI, pentru consultarea rezultatelor toponimice de 

atunci vezi http://www.limes-transalutanus.ro/baze-de-date/toponimie.html 

http://ran.cimec.ro/
http://www.limes-transalutanus.ro/baze-de-date/toponimie.html
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folosite pentru cartarea toponimiei. Pentru ilustrarea acestei linii de investigare avem mai jos o hartă de 

distribuţie a cuvântului „plai” (sau termeni asociaţi). 

 

Distribuţia 
termenului „plai” 
(portocaliu) sau a 

unor termeni 
asociaţi (alte 

culori). 
Linii roşii – 

perimetrul de lucru. 
Linii mov – 

aliniamentul Limes 
Transalutanus. 

Linii verzi – limitele 
judeţelor. 

Privind harta alăturată vedem cât de inegală este distribuția termenului „plai”. În unele zone 

absentează complet, cum ar fi zona din proximitatea râului Argeş, la est de limes5, în alte cazuri, din contră, 

fiind foarte multe. Zonele de concentrare nu au obligatoriu aceeaşi poveste, pentru că la nord de 

Târgovişte ele vorbesc despre nenumăratele rute montane „neoficiale” (deci netaxabile) din vremea 

evului de mijloc, prin care capitala era aprovizionată cu bunuri din Transilvania; din contră, grupul de pe 

versantul oriental al Bucegilor pare să fie de formaţie recentă, din epocă mai degrabă modernă. Demn de 

remarcat ar fi şi frecvenţa mică a numelui în Pasul Bran; aici explicaţia este de altă natură, geo-

morfologică: munţii din zonă au, din contră, o profilare agresivă, neputând fi folosiţi în maniera obişnuită 

a drumurilor „de plai”. Terminologia tipică aici este alta, de exemplu „poduri”, marcând locurile greu de 

trecut, pentru care au fost necesare lucrări speciale (fără  fi obligatoriu sensul curent al cuvântului). 

 
5 Interesant de observat, nu fiindcă ar lipsi peisajul tipic (dealuri cu coama blândă), ci pentru că se află prea 

departe de rutele esenţiale care conduc spre pasurile montane). 
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Relevanţa distribuţiei acestui cuvânt este mai degrabă în direcţia identificării drumurilor „capilare”, care 

ocolesc punctele de vămuire (vezi cazul Muntelui Păpuşa şi a variantelor ocolitoare ale Pietrei Craiului).  

Există şi alte categorii de cuvinte care ne-au stârnit interesul, dar aici vor fi amintite în treacăt. Aşa 

este toponimul „schei”, care în mod eronat a fost pus în legătură cu populaţii balcanice, cel puţin în opinia 

noastră. Distribuţia lui în special în jurul Târgoviştei, sugerează că el marchează puncte de „schelă” (punct 

vamal), „şchei” fiind un derivat popular, denumind locuitorii unei schele. Ipoteza este consolidată de 

prezenţa numelui în cartierul nordic al oraşului Câmpulung, locul fiind în evul mediu o „schelă”.  

Altă categorie de toponime demne de tot interesul sunt cele referitoare la resurse. Pentru 

exemplificare vom folosi cazul „slănicelor”, care se grupează în două zone distincte ale hărţii: la nord de 

Târgovişte şi la est de Câmpulung. Chiar castrul roman de la Jidova este localizat într-un cartier numit Apa 

Sărată, dar grosul toponimelor saline se află în jurul localităţii Slănic, aflată la cca 10 km vest de 

Câmpulung. Această cartare sugerează clar interesele romanilor la vest de linia graniţei, având în vedere 

că din aceeaşi zonă se procura piatra de construcţii (calcarul de Albeşti fiind celebru până în epocă 

modernă). 

4. Teledetecție prin metoda LiDAR 

LiDAR este elementul-cheie al întregului proiect. Noua tehnologie (nouă în România) este cea care 

permite să vorbim despre cercetarea „peisajelor ascunse” sub vegetație (fie ea pășune sau pădure). 

Profitând de evoluția spectaculoasă din ultimii 4 ani, atât în privința performanței, cât și a costurilor, la 

acest moment utilizarea LiDAR nu mai este doar un „test tehnologic”, ci o unealtă care efectiv deschide 

drumul în munte. Dacă în proiectul scris în primăvara anului 2016 se vorbea despre „minimum 150 de 

km2”, în iarna anului 2018-2019 am comandat deja, doar pentru coridorul transalutan, 709 km2. La acest 

moment sunt operaționali, pentru același sector, 116 km2.  

Fișierele LiDAR (în format *.las) au fost primite cu pre-separarea punctelor de tip „ground” (solul 

efectiv) de celelalte (vegetație, clădiri), așa încât sarcina transformării lor în modele-teren (cu extensia 

dem) a fost relativ simplă, chiar dacă a consumat un timp apreciabil. Fișierele conțin, în medie, cca 25 

milioane de puncte pe km2, ceea ce permite obținerea unei rezoluții de sub 8 cm (ceea ce este, în sine, 

fabulos). Problema este dimensiunea unor astfel de fișiere. Dacă la o rezoluție de 30 de cm un fișier DEM 

ocupă o suprafață pe disc de 66 MB/km2, la o rezoluție de 8 cm același fișier are nevoie de 950 MB,6 adică 

de aproape 15 ori mai mult. Iar problema adevărată nu este spațiul de stocare (se pot găsi soluții), ci timpii 

de deschidere.7 Un fișier GIS care conține elemente atât de detaliate se deschide, proporțional, de 15 ori 

mai lent; oricare zoom de vizualizare a detaliilor ar dura, pentru realizarea imaginii pe monitor, de 15 ori 

mai mult, însemnând o considerabilă risipă de timp de muncă.  

Datorită unor astfel de calcule, efectuate în prealabil, am optat pentru o rezoluție de lucru 

„modestă” (30 cm), care totuși descrie fiecare metru pătrat cu 9 puncte de altimetrie. 

 
 

 
6 Deci doar fișierele DEM necesare pentru Limes Transalutanus ar ocupa 663 GB. 
7 Lucrez curent pe trei calculatoare diferite. Nici unul nu este rău, dar nici unul nu este nou. A cumpăra 3 

super-calculatoare doar pentru a asigura timpi mai buni de lucru, pentru un singur cercetător, mi s-a părut o opțiune 
de evitat.  
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LiDAR 
planificat (verde) și 
existent în octombrie 
2019 (hașură), pe 
sectorul de lucru 
Limes Transalutanus 
(Pitești-Râșnov). 

 

5. Preistorie 

Vom face aici o foarte scurtă trecere în revistă a celor mai interesante rezultate ale cercetării în 

perimetrul vestic al proiectului, pe aliniamentul Limes Transalutanus (este cel pentru care există date 

LiDAR, vezi secțiunea anterioară). 

Modelele-teren, la rezoluție de 30 cm, există pentru o fășie de teren care începe imediat la sud 

de castrul Jidova și se încheie dincolo de creasta principală a munților, la intrarea în satul Drumu Carului. 

Observațiile noastre principale se referă la această zonă, în primul rând. Cea mai importantă este 

constatarea că majoritatea movilelor funerare (circa trei pătrimi) se află pe drumurile de plai. Departe de 

a fi surprinzătoare, situația confirmă un fapt bine cunoscut pentru societățile tradiționale (până târziu în 

sec. XVIII), anume că dacă aşezările se află în vale, în apropierea apei, legăturile dintre ele se realizează în 

primul rând prin drumuri aflate pe înălţimi. Motivele sunt practice: drumurile de creastă (în sens tehnic) 

nu traversează râuri, deci nu sunt necesare poduri, iar datorită lipsei unor versanţi superiori sunt primele 

care se usucă. Relaţia preferenţială între drumuri şi necropole este un alt lucru care se poate verifica 

pentru multe societăţi vechi, fiind cel mai bine documentată pentru civilizaţia greco-romană; pentru 

societăţile preistorice, însă, se poate presupune mai degrabă o semnificaţie legată de marcarea 

teritoriului, de luarea în posesie, strămoşii fiind mărturia.  
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O a doua observație se 

referă la tendința de grupare a 

tumulilor de pe drumurile de plai,9 

ceea ce foarte probabil avertizează 

tot asupra teritorialității. Cât despre 

movilele din zone mai joase, ele se 

află spre baza pantei, dar nu în zone 

inundabile. Pentru movilele din vale 

nu am observat o tendinţă clară de 

grupare (ceea ce ar însemna 

distanţe sub 100 de m), ci faptul că 

ele se află, de fapt, în aceleaşi zone 

în care avem, pe înălţimea alăturată, 

grupuri de tumuli. Vorbind tot într-

un limbaj al căilor de comunicaţie, 

ele marchează probabil legătura 

dintre aşezări şi drumurile care urcă 

coasta, spre drumul principal de 

plai.  

 

 
8 Tumulii din treimea sudică a hărţii au fost găsiţi pe versiuni vechi de tip LiDAR, cu calitate inferioară, ceea 

ce nu garantează completitudinea datelor. Aceste puncte însă au fost cartate fiindcă ilustrează acelaşi tip de 
distribuţie.  

9 Ea a fost consemnată recent şi pentru drumurile de plai de la nord de Piteşti (Măndescu et al. 2018) 

 

Distribuţia tumulilor (triunghiuri) în lungul coridorului 
Limes Transalutanus (linie punctată)şi distribuţia siturilor 
arheologice cunoscute (steluţe, epoca bronzului şi Hallstatt.8  
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Necropola de la Mărcuş şi contextul mai larg al microzonei. 

Triunghiuri– tumuli; pătrat fortificaţie de refugiu; stea albastră – punct anterior în RAN 

 

Cea mai interesantă situaţie se înregistrează la marginea estică a cartierului Mărcuş, de la periferia 

sud-vestică a oraşului Câmpulung, unde a fost găsită o relativ mare necropolă tumulară, pe drumul de 

plai.10 Pe planul alăturat se vede grupajul de morminte de pe cotele maxime ale zonei, dar şi două „relee” 

funerare care fac legătura cu valea. O aşezarea de epoca bronzului era deja semnalată în repertoriul 

arheologic în partea sudică a cartierului Apa Sărată. Deasupra acesteia şi la cca 1 km sud de necropolă a 

fost descoperită şi o mică fortificaţie de refugiu (vezi mai jos).  

În necropola tumulară a fost iniţiată şi o săpătură de evaluare arheologică, pentru a oferi acestui 

important sit arheologic o identitate culturală. Din nefericire, deşi cercetarea a reuşit identificarea exactă 

a poziţiei mormântului, timpul afectat săpăturii s-a demonstrat prea scurt pentru o dezvelire îngrijită a 

complexului, astfel încât săpătura a fost complet astupată (cu mijloace mecanice), urmând a fi redeschisă 

în 2020. Spre deosebire de cele înscrise deja în RAN (fişa fiind completată în iunie, înaintea săpăturii), este 

de menţionat că tumulul nu are manta de piatră, ci pietre de râu care aparţin sedimentului din care argila 

mantalei a fost construită. Cât despre mormânt, el este marcat cu piatră de carieră.11 Deşi nu au fost 

 
10 Din punct de vedere administrativ situl se află pe teritoriul comunei Godeni, dar accesul este 

(deocamdată) posibil doar dinspre cartierul Mărcuş, motiv pentru care numele puctului este „Mărcuş”. Situl, 
descoperit şi cercetat parţial în 2019, este deja înregistrat în RAN (16560.01). 

11 Cea mai apropiată carieră (cunoscută) este localizată chiar lângă fortificaţia dinspre sud, de la Coasta 
Popii. 
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descoperite artefacte care să clarifice datarea movilei, au fost prelevate fragmente de lemn ars care vor 

permite datarea mormântului (prelevate chiar din groapa acestuia).  

Mult mai puţine movile funerare au fost identificate în zona pre-montană de la nord de 

Câmpulung. Cert este doar un grup de 3 movile aflat pe coasta vestică a satului Nămăeşti, chiar deasupra 

celebrului schit, pe ceea ce evident este capătul sudic al unui drum de plai. Dimensiunile acestora variază 

de la 20 m diametru şi 1,3 m înălţime (movila sudică) la 13 x 0.8 m pentru cea centrală (cu urme de jefuire 

care afectează înălţimea măsurată) şi 11 x 0,4 m (cea nordică, cea mai mică movilă din tot lotul discutat). 

Raritatea lor în toată zona de plai care conduce la Muntele Păpuşa sugerează locuirea diluată în zona pre-

montană şi montană (acestea se află la altitudini în jur de 850 m, dar cu acces dificil, mai degrabă de tip 

montan).  

Fenomenul acesta al rarefierii de habitat preistoric este încă şi mai clar în zona montană propriu-

zisă, tumulii funerari lipsind din evidenţă pentru mulţi km la nord de Nămăeşti.12 Următorul grup de tumuli 

se află departe, în mijlocul coridorului Oratea-Bran, în partea sudică a Dealului Muierii, la altitudini de 

peste 1100 m. Sunt de remarcat aici câteva lucruri: cel mai important, probabil, este schimbarea relaţiei 

cu peisajul. Movilele nu mai sunt amplasate pe cote maxime sau pe drumuri de creastă, având în vedere 

profilul agresiv al munţilor din zonă, cu pante grele, ci pe versanţi, în proximitatea unui drum, mai exact 

deasupra lui. Dimensiunile lor sunt ceva mai mici decât cele din zona de deal, oscilând între 11 x 0.7 m şi 

9 x 0,6 m13, dar se conservă tendinţa de grupare (3 movile pe cca o treime de hectar şi o a patra uşor 

distanţată). Deşi izolate ca obiectiv funerar, movilele nu sunt complet izolate în peisaj, aflându-se la mai 

puţin de 1 km (în linie dreaptă) de o fortificaţie de refugiu datând, probabil, din aceeaşi epocă, bine-înţeles 

în lungul aceluiaş coridor de circulaţie (problema este tratată mai jos).  

 

 

Fortificaţi
a de refugiu de la 
Coasta Popii, plan 
şi secţiune (NV la 
SE). 

Vedere tip 
„slope shader” (care 
evidenţiază 
declivitatea). 

 
12 O posibilă explicaţie tehnică a acestei aparente lipse se află la intersecţia dimensiunilor modeste cu 

relieful accidentat tipic montan, pe care denivelări atât de mici sunt greu de observat.  
13 Dimensiuni între care se încadrează trei movile certe. O a patra, cu un profil ceva mai consistent, nu a fost 

verificată în teren, fiind observată pe modelul-teren abia după vizita la faţa locului. 
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În zona de referinţă s-au descoperit trei fortificaţii, toate mici, încadrabile în categoria „fortificaţie 

de refugiu”. Două se află în zona de dealuri înalte de lângă Câmpulung, iar una se află în chiar pasajul 

montan Oratea-Bran14. Cea mai sudică, de la Coasta Popii, se află la SV de oraş şi la 1 km SV de necropola 

de la Mărcuş, practic pe drumul de plai, în marginea sa nord-vestică. Are formă subrectangulară, cu două 

laturi lungi şi relativ paralele, şi două scurte, din care cea de SV este distrusă de o carieră. Este de remarcat 

şanţul practicat la interiorul palisadei,15 ceea ce sugerează un constructor preistoric. Datorită 

dimensiunilor reduse (67 x 34 m între palisade) şi a lipsei apei, nu poate fi decât o fortificaţie de refugiu a 

unei mici aşezări aflate, cel mai probabil, pe coasta de vest a dealului (spre Godeni). Suprafaţa fortificaţiei 

este complet acoperită de un crâng atât de dens că nu se poate pătrunde în el, deci posibilităţile de 

cercetare, pentru cel puţin o generaţie, par compromise.  

O fortificaţie similară a fost găsită pe Valea Rumâneşti, aflată la E de Câmpulung. Este de formă 

rectangulară regulată, cu colţuri rotunjite, cu o singură intrare, încă şi mai mică decât anterioara, 

măsurând 33 x 23 m între cotele maxime ale palisadei. Similar, şanţul din care au fost scoase materiale 

pentru construcţie este la interiorul palisadei. Locul este o înălţime cu bună vizibilitate deasupra Văii 

Rumâneşti, dar nu este o înălţime dominantă, având cote superioare spre NE. Locul este accesibil, pe o 

păşune (fostă livadă?), şi poate fi cercetat în detaliu.  

 

Fortificaţia 
de refugiu de la 
Rumâneşti.  

Reprezentar
e de tip „slope 
shadow” (pentru 
evidenţierea pantei) 
şi axă altimetrică de 
la NV la SE. 

 

 Al treilea caz – Valea Urdii – este asemănător doar în privinţa dimensiunilor, relativ mici. Poziţia 

sa montană, la peste 1100 m, pe un vârf nu foarte înalt, dar cu pante grele (pe latura lungă de NV este 

 
14 Dacă în mod obişnuit se vorbeşte despre „pasul Rucăr-Bran”, noi ne vom referi distinct la zona montană 

propriu-zisă cu expresia Oratea-Bran, definind zona înaltă (peste 1000 m), cu acces dificil şi culoare de circulaţie 
foarte limitate. Punctele extreme sunt cetatea Oratea (altitudine cca 965 m) şi vechea vamă austriacă (cea de secol 
XIX, toponim Podul Găvenii, cca 1250 m), puncte între care sunt 5,5 km (în linie dreaptă) 

15 Este un „şanţ de împrumut” pentru construcţia palisadei, nu un „şanţ defensiv”. 
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practic o prăpastie). Fortificaţia constă în două rânduri de palisade, unul exterior (lungime maximă, pe 

diagonală, 126 m) şi unul interior, de formă relativ rotundă, respectiv 53 x 47 m. 

 

Fortificaţi
a dublă de la Valea 
Urdii, model teren 
la 8 cm. 

Reprezenta
re altimetrică. 

 

 

Şi accesul de pe pantele orientale este dificil, motiv pentru care aici ambele rânduri de fortificaţii 

sunt mai degrabă sumare, având aspectul aparent al unor poteci (care nu merg nicăieri) înguste, cât să le 

permită aparătorilor să stea în picioare sau să se deplaseze mai rapid. Singura pantă mai accesibilă este 

cea dinspre vest (VSV), iar aici s-au făcut lucrări ceva mai serioase (în special pe exterior), respectiv crearea 

unui zid artificial prin dislocarea rocilor, zid înalt până la 2,5 m. Din aceste lucrări au rezultat şi nişte terase, 

una mai mare pe exterior (imposibil de apărat, dar singurul loc pe care s-ar fi putut încropi nişte colibe), 

una mai lungă (13 m) deasupra primului obstacol artificial şi una mai scurtă (5 m) deasupra lucrării de 

apărare de la interior. Este un sit pe care nu se poate „locui”, întâi fiindcă nu există apă, apoi fiindcă nu 

există spaţii care să se preteze locuirii, terenul fiind prea accidentat. Este, deci, un „refugiu” de un anume 

tip.  
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Valea superioară a 
Muierii şi fortificaţia de la 
Valea Urdii (săgeata).  

Realitate virtuală, 
model teren la 0,3 m pentru 
zona proximă (şi la 3 m pentru 
fundal), vedere spre NE. În 
dreapta imaginii – şoseaua 
naţională (construcţie de la 
finalul sec. XIX). În centru-
dreapta Muntele Giuvala şi 
Vârful Găvenii, cu cotele cel 
mai mari din zonă (peste 1360 
m)  

 

Ilustraţia alăturată demonstrează nu doar terenul accidentat al pasajului montan, sau forma 

semeaţă a monticolului pe care stă fortificaţia de la Valea Urdii16, dar şi numeroasele urme de drumuri 

vechi care urcă spre izvorul Pârâului Muierii. În această imagine se văd practic toate drumurile care au 

traversat pasul montan, până în secol XIX, fiind singurul traseu practicabil. De aici rezultă valoarea 

fortificaţiei de la Valea Urdii: era un post de observaţie şi control al traficului montan, folosit probabil şi 

pentru avertizarea timpurie a locuitorilor (nu este clar dacă de la sud sau de la nord), dar şi pentru 

vămuirea trecătorilor. Că fortificaţia era una sezonieră – este clar, aşa cum şi drumul era sezonier, nefiind 

practicabil în lunile de iarnă.  

Fișierele LiDAR nu indică urmele locuirii propriu-zise, acestea fiind prea discrete pentru a putea fi 

observate. Problema locuirii montane este una dificilă iar abordarea cea mai recomandată este de etno-

arheologie, prin studiul habitatelor actuale (deși comunicațiile moderne, pe drumuri asfaltate, schimbă 

paradigma). O primă constatare legată întâi de aspectul locuirii actuale este multitudinea de construcții 

părăsite. Factura lor este diferită, de la „odăi” (termenul este cunoscut pe munte!), adică adăposturi de 

noapte pentru animale, în care pot dormi și păstorii, până la gospodării închegate, cu grupuri de 3-5 

construcții, cu funcțiuni diferite (case, bucătării, hambare, grajduri, etc.). Locuirea este însă activă și astăzi, 

folosind inclusiv vechile căi de comunicare.  

O mică săpătură de sondaj, realizată în 17 și 19 septembrie lângă crucea aflată la vest de Dealul 

Muierii (vezi secțiunea dedicată evului mediu), într-o secțiune de 3.2 x 1 m, realizată pentru a testa ipoteza 

unui drum (fără a strica drumul vechi dar actual, folosit de localnici), a căzut însă într-o locuință probabil 

preistorică, dezvelind o latură a locuinței (cu fundație de lemn lată de 30 cm) și o parte dintr-un cuptor 

masiv, de o formă neobișnuită (sub-rectangular, lat de 110 cm, cu o lungime probabilă de cca 140 cm), 

cuptor care, complet surprinzător, era complet curățat, astfel încât nu am recuperat nici un fragment 

 
16 Nu am găsit pe nici o hartă numele acelui monticol (nici localnicii nu ştiu...), aşa încât am împrumutat 

numele satului care stă la poalele răsăritene ale înălţimii.  



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

24 
 

ceramic și nici un fragment de cărbune, deși vatra avea numeroase refaceri și fusese folosită intens. Au 

fost recuperate doar fragmente de fier puternic corodat, provenind de la niște piroane de fier destul de 

masive (după dimensiunea florii), ceea ce poziționează construcția în epoca de la finalul preistoriei, dacă 

nu mai târziu. Importanța acestei săpături care nu și-a atins obiectivul inițial este că ea atestă o locuire 

temporară, la altitudini de peste 1100 m (deci similară fortului „rotund” de la Valea Urdii). Deși nu avem 

elemente de datare, săpătura poate fi extinsă, în speranța de a data fenomenul.  

6. Epoca romană 

Cercetarea obiectivelor de epocă romană a plecat de la câteva constatări legate de distanțele între 

siturile cunoscute. Având în vedere că distanțele între două stații ale unei rute, în zona montană, nu ar 

trebui să fie mai mici de 12 mile (cca 17,6 km), dar nici mai mari de 15 mile (22 km), este ușor de observat 

că în ambele perioade de referință, respectiv perioada scurtă de ocupație din vremea lui Traian, apoi 

perioada când zona a fost graniță a Daciei romane (prima jumătate a sec. al III-lea), multe dintre aceste 

distanțe sunt fie prea mari, fie prea mici (și cele din urmă ar trebui explicate!).  

Tabel pentru distanțele de pe Limes Transalutanus 

(distanțe în km) 

Traian Severi 

    Purcăreni-Jidova 35,0 

Jidova-

Voinești 
10,0    

    Jidova-Oratea 30,2 

Voinești-Rucăr 16,1    

Rucăr-Râșnov? 36,2    

    
Jidova-Dr. 

Carului 
38,6 

  Jidova-Oratea 30,2 

    
Oratea-Dr. 

Carului 
8,4 

    
Dr. Carului-

Râșnov 
23,1 

 

Consultând tabelul alăturat vedem că lipsește o stație între Purcăreni și Jidova, traseul de 35 de 

km (pe ruta actuală) este prea lung pentru trupele de infanterie, iar un castru intermediar este încă de 

căutat (dacă nu o fi complet distrus)17. Din contră, între Jidova și Voinești sunt doar 10 km. Este aici de 

spus că distanța tipică de „stație” nu este un argument exclusiv. Argumentul vine de aproape, de la 

Purcăreni, castru aflat la mai puțin de 10 km de râul Argeș,18 într-un loc însă de vitală importanță 

strategică: accesul pe valea râului Târgului, la traversarea Râului Doamnei,  deci coridorul geografic 

 
17 Pentru zona respectivă nu există deocamdată informație LiDAR. 
18 Nu există dovada materială a unui castru la Pitești, dar există numeroase argumente conjuncturale că nu 

unul, ci două fortificații romane ar fi existat acolo (Teodor, Chivoci 2017). 



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

25 
 

obligatoriu pentru o înaintare spre Jidova. Așa cum vom vedea, există bune explicații strategice atât 

pentru localizarea Jidovei, cât și pentru poziția geografică a castrului de la Voinești.19  

Etapa Voinești-Rucăr (16,1 km) pare cam scurtă, dar ea este măsurată pe o rută optimă, imperfect 

demonstrată, și despre care nu știm sigur că a fost folosită și la începutul sec. II (posibil nu). Pentru secolul 

III, în care nici castrul de la Voinești nici cel de la Rucăr nu au fost populate, distanța dintre Jidova și Drumul 

Carului (primul reper cert de sec. III spre nord) este de neimaginat (aproape 40 de km), presupunând în 

realitate cel puțin două (dar posibil trei) etape de marș.  

Sigur, avem motive serioase de a lua în considerare poziția de la Oratea (mai exact platoul de la 

est de cetatea medievală), întâi pentru că sunt acolo atestate „bordeie cu ceramică Chilia-Militari” (adică 

de secol III...),20 apoi fiindcă stânca de la Oratea este locul perfect pentru a opri oricare aventură venită 

dinspre sud, iar romanii nu aveau cum să nu observe oportunitatea. Chiar și așa, distanța dintre Jidova și 

Oratea (peste 30 km) este dublul distanței pe care militarii o puteau parcurge pe jos, deci lipsește o stație 

intermediară.  

Concluzionând, singura distanță care pare a corespunde normelor este cea dintre Drumul Carului 

și Râșnov (Cumidava), situație care definește destul de clar nivelul actual de cunoștințe.  

 

 
19 Urmele acestui castru pe teren (și fișierul LiDAR) sunt neconvingătoare, dar ne bazăm pe două serii de 

fapte: existența băilor romane (care obișnuit însoțesc un castru), și săpături (din nefericire nepublicate) ale prof. C.C. 
Petolescu, care au pus în evidență elemente tipice pentru un castru.  

20 Alexandrescu, Păunescu 1971. 
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Declivitate şi oportunităţi de comunicaţie. Coridorul est-vest de la Jidova. 
Imagine tip „slope shader”, evidenţiind valoarea pantelor (cu nuanţe închise – declitivităţi mari). 

 

Motivul localizării unui important castru de etapă la Jidova – practic singurul cunoscut a funcţiona 

în ambele etape analizate – devine foarte evident pe imaginea alăturată. Imediat spre vest se află 

resursele de sare despre care vorbeam în secţiunea toponimică, iar ceva şi mai la vest linia de fortificaţii 

alutane, care securizau accesul în defileul Oltului. În partea de est a hărţii de mai sus vedem cursul 

Argeşelului, de unde, în condiţii similare, se iese pe cursul Dâmboviţei la sud de defileul strâmt (şi 

periculos) de la Cetăţeni, de unde drumul este deschis spre forturile romane din zona central-nordică a 

Munteniei (în epoca lui Traian, desigur). Am sublinia faptul că este vorba despre mai mult decât o 

„oportunitate”, acest coridor de circulaţie submontan fiind chiar o necesitate, câtă vreme două trupe din 

epoca Traian sunt atestate şi pe traseul – convenţional numit – transalutan, dar şi în alte părţi ale nordului 

Munteniei. Astfel, Coh. II Flavia Bessorum este atestată şi la Rucăr, dar şi la Stolniceni, pe Olt, iar Coh. I 

Flavia Commagenorum este atestată și la Voinești, dar și la Drajna de Sus. Având în vedere dimensiunile 

modeste ale fortificațiilor de la Rucăr și Voinești, care cu siguranță nu puteau găzdui o cohortă, suntem în 

situația unor vexilații ale acelor unități militare, detașate pe coridorul transalutan. Comunicațiile între 

Rucăr și Stolniceni, pe de o parte, și Voinești și Drajna, pe de altă parte, ar fi de neimaginat în absența 

„oportunității” de la Jidova, care deci supraveghea o importantă intersecție de drumuri strategice. Lucrul 
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acesta rămâne desigur valabil și pentru secolul al III-lea, fiindcă deși nu mai existau trupe romane în nordul 

Munteniei centrale, vechiul lor drum spre vest putea fi folosit de barbari. Intersecția trebuia deci păzită.  

Eforturile noastre din 2019 au fost direcționate spre găsirea unor elemente palpabile care să 

documenteze această intersecție. Astfel, studiile de vizibilitate au arătat că poziția ideală din care se poate 

supraveghea coridorul de circulație de la est de castru este pe vârful (numit foarte tentant) Cetățuia. 

 

Test de 
vizibilitate din 
castrul mare de 
la Jidova (colțul 
de NV, cel mai 
înalt) – rezultate 
pozitive în hașura 
verde (test cu 
parametri 8+8, 
adică vizibilitate 
între turnuri de 8 
m înălțime). 

Punctel
e cu albastru 
reprezintă releele 
ideale (pe poziții 
înalte, cu 
excelente 
vizibilități spre 
est).  

Model 
teren la 3 m, cu 
excepţia colțului 
de SE, unde se 
termină zona 
LiDAR, și vedem 
un SRTM (la 30 
m).  

 

Ilustrația demonstrează poziția excelentă a Cetățuii, ca un prezumtiv punct de observație înaintat, 

în zona graniței (mai degrabă teoretice) cu barbaricum. Sondajul arheologic realizat în imediata apropiere 

a vârfului nu a produs însă decât artefacte care pot fi legate de epoca modernă. Un control cu detectorul 

de metale nu a relevat nimic special, cu excepția unor cartușe românești din primul război mondial, ceea 

ce, de altfel, explica perturbările morfologice observate pe teren (dar greu de atribuit războiului 

menționat, zona nefiind cunoscută ca linie de front)21.  

Un insucces similar am înregistrat pe partea opusă a Văii Târgului, unde am încercat să găsim 

drumul roman care lega Jidova de Muntenia de vest. Fiindcă nici modelul-teren, nici imaginile captate cu 

drona termică nu au produs o sugestie clară, am ales panta cea mai blândă și mai directă care ducea pe 

 
21 Unul dintre voluntarii noștri, Răzvan Bolba, ne-a oferit totuși o explicație plauzibilă: Cetățuia era pe traseul 

de retragere a armatei române de la Câmpulung, adică exact pe acel coridor vest-est comentat mai devreme, pe 
direcția Târgoviște.  
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dealul22 de la vest de valea principală, aflată la 262 m nord de șoseaua actuală spre Curtea de Argeș. Din 

nefericire săpătura de sondaj nu a produs rezultatul așteptat.  

Multe secvențe de investigații pentru epoca romană au produs alte rezultate decât cele așteptate. 

Așa a fost o sesizare a unui voluntar (Florin Chivoci, localnic), arătându-ne că pe malul estic al Râului 

Târgului, între podurile Teodorescu şi Bălcescu (peste 300 m) din Câmpulung, toate părţile din spate ale 

curţilor sunt mai înalte decât restul terenului. O relativ lungă anchetă socială ne-a arătat că, parţial, aveam 

dreptate: acolo, pe malul râului, existase un drum, doar că el nu era epocă romană sau medievală, ci din... 

1987.23 

Un eşec similar am înregistrat cu un frumos drum de piatră de râu, găsit de LiDAR în curtea 

Spitalului de Ftiziologie din oraş. Ne-a scutit de o săpătură inutilă faptul că am găsit amenajări similare în 

aceeaşi zonă a oraşului, coasta dinspre vest, la Vila Golescu; doar că amplele modificări peisagistice de la 

Vila Golescu erau bine documentate: început de secol XX, cu terase, drumuri de piatră şi alte ziduri 

„antice”, caracteristici comune ambelor foste proprietăţi de lux. În fine, un mic detaliu tehnic al drumurilor 

de piatră ne-a demonstrat că erau amenajări antichizante, dar nu antice.  

Am urmărit drumul roman – mai exact ceea ce se presupune de mult vreme a fi fost drum roman24, 

la urcarea pe Calea Pietroasă, în extremitatea nord-estică a oraşului, pe practic singurul loc pe unde un 

drum ar putea urca coasta, însă proprietarul ne-a interzis orice fel de investigaţie, inclusiv geofizică. Sus, 

de-a lungul a ceea ce se numeşte tradiţional Calea Pietroasă III (azi, oficial, strada Mircea cel Bătrân), ne-

am lovit de cunoscuta ostilitate a proprietarilor, deşi în zonă vechiul drum se recunoaşte în cel puţin trei 

locuri, pe un traseu rectiliniu, obişnuit romanilor.25  

Este însă foarte clar că în această zonă, la nord de Câmpulung, avem o problemă cu drumurile, 

fiindcă vechiul castru de la Voineşti se află cu aproximativ un km în afara acestei rute peste Calea 

Pietroasă.26 Poziţia periferică a castrului ni s-a părut totdeauna curioasă, dar o descoperire întâmplătoare 

a făcut ca ea să fie cel puţin parţial înţeleasă (fie şi ipotetic). 

Pe un drum de plai, la est de Lerești, pe o înălţime fără nume (am întrebat și localnicii) dar aflată 

între Valea Mare, la est, și Valea lui Pătru, la vest, la altitudini în jur de 880 m, a fost descoperit pe datele 

LiDAR ceea ce pare a fi un castru de marș. Foarte adevărat, forma sa nu este dintre cele mai tipice27, având 

partea nordică lărgită, ca urmare a spațiului disponibil în direcția vest. Mai rău, colțurile sale nu par să 

urmeze regula „playing card”; colțul de sud și de est sunt ușor curbate, dar colțurile de vest și nord par în 

unghi drept. Această ultimă informație poate fi îndoielnică, fiindcă latura de NV este dublată de un drum 

(nemodernizat), iar în acea zonă pot exista alterări ale amenajării inițiale. Spre colțul de nord există o 

groapă naturală de formă neregulată, cu dimensiuni maxime de 45 x 26 m, cu suprafață de cca 800 m2 și 

 
22 Numit și el sugestiv – fața Grădiștii, fiindcă privește spre cele două castre de la Jidova.  
23 Autorităţile construiseră un drum, necesar echipelor de intervenţie în caz de inundaţie; doar că iniţiativa 

a fost în practică prin abuz, construcţia făcându-se prin curtea oamenilor; evident, în 1990 şi-au reluat în posesie 
proprietatea., împingând gardurile dincolo de drum.  

24 De la Pamfil Polonic încoace. 
25 În urmă cu patru ani am semnat un studiu despre drumurile din acest areal, la NE de Câmpulung (Teodor, 

Dumitrescu, Chivoci 2015). 
26 Numele vechi este, în sine, o probă a existenţei unui drum de piatră. 
27 Deși în România își găsește o analogie foarte bună, la Târsa.  
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adâncime maximă de 1 m. Groapa28 pare formată de un izvor care în vremurile noastre a migrat câteva 

zeci de metri spre sud.29 Dimensiunile generale ale incintei sunt de 174 x 113 m (lățimea maximă) x 64 m 

(lățimea minimă), iar suprafața închisă este de 1,145 ha30.  

Există și alte aspecte curioase ale îngrădirii de la Lerești; de exemplu – nu se vede nici o poartă. 

Este drept, cea mai mare parte a laturilor de SE și SV sunt spre pante abrupte care nu duc nicăieri; latura 

de NV este alterată, iar cea de NE este foarte slab conservată. Partea sudică a laturii de NE a fost resăpată, 

cu clare alterări (pământul este scos pe partea opusă a șanțului), fiind utilizată ca tranșee în primul război 

mondial; la fel, o parte a laturii de SV (tot partea sudică). Dar dincolo de astfel de stricăciuni și probleme 

cu starea de conservare, nu se vede nicăieri clar o întrerupere a șanțului (ceea ce este ciudat pentru oricare 

uz posibil), nici adausuri tipic romane gen clavicula sau titulus. 

 

 

Castr
ul de marș (?) 
de la Lerești. 

 
Săgeți roșii – 
zone afectate 
de săparea 
unor tranșee 
din primul 
război 
mondial. 

Săgeți 
verzi – zone 
aparent 
neafectate de 
intervenții 
ulterioare. 

 

S-a încercat datarea obiectivului cu ajutorul detectoarele de metale (cu voluntari), în speranța că 

cel puțin unele obiecte vor fi suficient de tipice. Speram ca în afara tranșeelor vechi de un veac să putem 

cerceta în liniște. S-a demonstrat însă că locul este scena unei lupte crâncene, nu doar în tranșee, ci și în 

afara lor (este plin de muniție trasă sau pierdută, schije de obuz, echipament, etc.), astfel încât toată 

 
28 Groapa are aspect de dolină, însă în principiu dolinele există numai în zone fără izvoare de suprafaţă, ceea 

ce nu este cazul aici.  
29 Poziție ciudată pentru un izvor! Nu ar trebui exclusă utilitatea de carieră, posibil pentru clădirea alăturată 

(vezi mai jos).  
30 Cam puțin pentru un castru de marș, dar cam mult pentru orice altceva. 
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suprafața de interes „sună” la fel, foarte mult și cam peste tot. Rămâne rezerva unei săpături care – 

eventual – să stabilească dacă șanțul împrejmuirii este – sau nu – tipic castrelor romane de marș. 

În cazul în care am ajunge la concluzia că situl este – între altele – o tabără de noapte a romanilor, 

vom ajunge la explicații complicate, precum (exemplificări) de ce distanța de la Voinești la Lerești este așa 

de mică (cca. 3 km)? sau unde ducea acest drum de creastă, fiindcă la Rucăr nu ducea, decât cu ocoluri 

mari.  

Un alt aspect interesant este că lângă colțul de nord al „castrului” se vede o clădire pătrată, de 30 

x 30 m, probabil împărțită în patru sferturi. Construcții pe munte s-au mai făcut, și mai noi și mai vechi, 

dar o construcție de 600 de m2 este cam mult. Singurele clădiri cât de cât impunătoare, pe munte, ar fi 

putut aparține unor posturi de control al traficului montan, dar harta austriacă arată linia acestora mult 

mai la nord, pe latitudinea Rucărului, inclusiv pe plaiul care urcă de la Voinești, dar tocmai în dreptul 

Pojorâtei.  

Traseul drumului roman, cel sugerat de literatura veche (Polonic, Tudor) a fost studiat şi în zona 

localităţii Nămăeşti, aceasta fiind ruta obligatorie pentru traversarea muntelui prin Gura Pravăţ. Am 

revizitat proprietatea pe care se află cel mai bine păstrat segment de drum roman,31 obţinând iniţial de la 

proprietar promisiunea că ne va permite accesul pentru săpătură, cândva după 15 octombrie (pentru a 

proteja producţia de fân); la 15 octombrie, însă, proprietarul s-a răzgândit. Forma micului petec de teren 

pe care drumul a rezistat (aprox. 8 x 8 m) este însă nealterată, aşa cum am văzut-o în 2014,32 iar mărturia 

proprietarului este cât se poate de clară („Nu este aici nimic. Sunt numai pietre”).  

Ruta Gura Pravăţ-Dragoslavele a fost testată în trei împrejurări distincte: prima dată dinspre 

Argeşel, de la vest, apoi dinspre Dragoslavele, de la est, apoi, în fine, pe o rută de creastă care pleacă de 

lângă monumentul de la Mateiaş şi ajunge în şaua cea mai înaltă între Pravăţ şi Dragoslavele, pe direcţia 

sud-nord. Primele două au fost eşecuri, pentru că nu am reuşit să intrăm cu o maşină de teren mai mult 

de 5-600 de m, drumul fiind nu doar neîntreţinut, dar după unele teorii rupt deliberat (de pădurari, pentru 

a preveni furtul de lemne). Oricum, pantele indicate de modelul teren sunt probabil prea aspre pentru a 

admite uşor un drum roman. Este de menţionat că ruta există pe a treia ridicare austriacă, deci era 

practicabilă la finalul sec. al XIX-lea, fie şi ca drum secundar (este marcată cu linie subţire); pe aceeaşi 

hartă, singurul drum marcat cu linie groasă este cel care pleacă de la Mateiaş şi merge pe creastă, spre 

nord. Am fost şi pe acel drum, în a treia încercare de identificare a drumului roman, dar trebuie spus că 

acel „drum principal” este astăzi greu şi chiar periculos, chiar pentru maşini bune. Nici această a treia 

vizită, în şaua de înălţime, nu a produs rezultate.  

În aceeaşi direcţie a studierii de variante între Nămăeşti şi Rucăr s-a vizitat şi ruta Rucăr-Vf. 

Căpitanului, care s-a demonstrat mai fezabilă decât cele anterior menţionate în zona de munte, însă 

conectarea acestei rute cu zona Gura Pravăţ este un lucru destul de dificil, geografic vorbind.  

 

 
31 Teodor, Dumitrescu, Chivoci 2015, 132, Fig. 5. 
32 S-a întâmplat deja de prea multe ori pentru a nu reflecta la cauze. Dincolo de o discuţie despre patriotism 

(interesantă, dar nu foarte aplicată), rămâne faptul că proprietăţile care conţin monumente istorice (sau asociate) 
au parte doar de interdicţii (de pildă de edificare), nu şi de avantaje (de pildă la impozit).  
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Drumul de semi-înălțime de la Valea Frasinului. 

Neclaritățile actuale asupra traseului real a drumului roman, între valea râului Argeșel și Valea 

Dâmboviței, ne-a obligat să lucrăm cu ipoteze alternative. Ilustrația alăturată, cu drumul de la Valea 

Frasinului, relevă doar una dintre ele. Pe fișierul LiDAR a fost observat un drum paralel cu Valea 

Dâmboviței, realizat la o înălțime de cca 50 de m (altitudine) față de actualul coridor de circulație, de pe 

valea principală. Acest drum nu prea are legătură cu realitățile actuale sau recente, fiindcă satul 

Dragoslavele se află pe partea cealaltă a Dâmboviței, un râu iute, de munte, abia ieșit din strânsoarea 

Cheilor Dâmboviței, greu de traversat, deci nu este clar cum ar fi deservit interesele comunității locale. 

Nucleul istoric ala satului Dragoslavele, în jurul Văii Caselor (aflată la est de Dâmbovița), se află cu câteva 

sute de metri în aval (sud). Un astfel de traseu ar putea fi pus în legătură, cel mult, cu rutele urmate de 

rucăreni, care au nucleul istoric al satului pe partea vestică a Dâmboviței. Drumul este relativ prea îngust 

pentru un drum roman (are sub 3 m), însă simpla inspectare vizuală nu ajută totdeauna la evidențierea 

unor caracteristici particulare, cum ar fi cele ale unui drum roman. Va fi necesară, și aici, o investigație 

complexă (detector de metale și săpătură de diagnostic).  
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Sectorul de drum roman între Rucăr şi Posada. 

 

La nord de oraşul Râşnov ne-am ocupat, încă din primăvara anului 2019, de stabilirea poziţiei 

exacte în teren a acelui castellum şi a termelor sale, amândouă investigate (relativ sumar) cu decenii în 

urmă. Clarificarea localizării era absolut necesară pentru căutarea rutei romane pe sectorul Rucăr-Oratea. 

Din studiul modelului-teren rezultă că două segmente de drum au caracter obligatoriu, ne-existând 

alternativă viabilă: cel aflat imediat la nord de complexul roman de la Rucăr, respectiv pasajul de 

traversare a Posadei. În zona intermediară, la poalele sudice ale Muntelui Pleaşa, există foarte multe urme 

de drum, semn cert al unui trafic intens (cu o densitate rară de urme paralele), dar stabilirea rutei exacte, 

pentru epocă romană, pare aici foarte dificilă.  
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Veder
e 3D în zona 
abruptului de 
la Oratea, în 
direcţia NE. Cu 
roşu – traseele 
drumurilor 
vechi.  

 

Următoarea zonă critică a drumului care traversează munţii este cea de la NE de satul Podul 

Dâmboviţei. Aceasta este poziţia cea mai dificil de abordat din tot coridorul Rucăr-Bran, având de depăşit 

un abrupt de 90 de metri altitudine, pantele fiind foarte abrupte, cu secvenţe cvasi-verticale. Dacă traseul 

medieval este cunoscut din studii anterioare33, el ocolind pe la vest cetatea medievală, interesul nostru s-

a îndreptat în special către identificarea drumului roman. Faptul că aici ar fi trebuit să fie două drumuri 

distincte rezultă din topografia locului şi a siturilor cunoscute. Pentru înţelegerea corectă a situaţiei 

trebuie spus că cetatea medievală este apărată natural de prăpastia de la sud, de valea adâncă şi foarte 

înclinată a Oraţiei, la vest, dar şi de o altă vale, cu nume asemănător, V. Ocăţilor, la nord; din acest motiv, 

cetatea a primit un singur şanţ artificial – e drept, mare – la est. Locul care ne interesa pe noi aici, în mod 

special, este platoul aflat la est de cetate, pe care cercetările mai vechi (1968-69) au găsit complexe cu 

ceramică Chilia-Militari.34 Pentru a ajunge în acest loc, cel mai logic traseu este unul care, din actualul sat 

Podu Dâmboviţei, urcă direct spre acel platou, fiindcă o rută ocolitoare, în jurul cetăţii, ar fi fost nu doar 

lungă, dar şi grea (principala problemă fiind ridicată de V. Ocăţilor). Evident, această opţiune diferită 

realizată în epoca antichităţii a produs două trasee distincte şi la nord de cetatea Oratea, ele întâlnindu-

se numai 1,2 km mai departe (urmând calea antică şi aproape dublu urmând calea medievală). 

Trebuie spus că muntele lasă foarte puţine opţiuni în scenariile de traversare a pasului Bran. 

Constrângeri există încă de la intrarea în zona montană, la nord de Câmpulung, însă aceste constrângeri 

sunt mult mai clare pentru zone la nord de Rucăr. Posada, de exemplu, este punct de trecere obligatoriu, 

fiind îngustul pasaj dintre un munte înalt la vest (Pleaşa) şi un defileu sălbatic, imposibil de parcurs, la est 

(Defileul Dâmboviţei). Ocolul defileului pe la est este şi el improbabil, fiindcă zona vârfului Colţii Ghimbav 

(cu un nume foarte expresiv) este practic lipsit de urme de circulaţie (nici măcar poteci nu prea se văd în 

 
33 De pildă Cantacuzino 2001, 173-174, loc în care detaliază şi sursele istorice în care se descrie coborârea 

şi urcarea asistate de scripeţi şi funii.  
34 Alexandrescu, Păunescu 1971. 
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zonă). O posibilă explicaţie a situaţiei ar fi văile aflate imediat la nord de Muntele Ghimbav, respectiv Valea 

Cheii şi Valea Crovului, care au pante extrem de dure, făcând orice traseu aproape imposibil.  

 

Belveder
e din şoseaua 
naţională spre 
Cetatea Oratea. 
Vedere spre 
vest.  

 

Zona Oratea este cea mai marcată de pereţi de calcar aproape orizontali: spre est avem pantele 

abrupte şi dominante ale Dealului Sasului, cât şi barajul amintit al Văilor Cheii şi Crovului, iar la vest Cheile 

Dâmbovicioarei, un alt pasaj care, cert, nu a putut fi folosit înaintea ingineriei moderne. Urcuşul abrupt 

de sub cetatea Oratea – incluzând aici varianta antică – este deci singura cale spre pasul Bran.  
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Coridoare 
de circulaţie în 

pasul Bran. 
Model-teren la 3 

m (zona 
centrală), 

respectiv la 12.5 
m (zone 

periferice, 
neclare). 

Liniile 
galbene indică 

principalele 
coridoare de 

circulaţie, 
conform datelor 

LiDAR. 

 
 

De aici în sus, spre nord-est, au existat două variante, aşa cum am văzut, dar, din punctul de 

vedere al vizibilităţii, varianta vestică (medievală şi recentă) este mult mai pronunţată pe fişierul LiDAR. 

Cele două variante se întâlnesc pe pantele vestice ale Dealului Muierii (punctul numit „La Cruce”), 

continuând de acolo, se pare, pe acelaşi coridor de circulaţie până la ieşirea din pasajul montan. 

O analiză care ar lua în consideraţie doar relieful ar putea să ajungă la concluzia că, între Dealul 

Muierii şi Podul Predeal, ar putea exista două coridoare de circulaţie, unul nordic şi unul sudic, paralele. 

Varianta nordică ar urca pe Valea Izvorul Sec, la nord de Munţii Vătarniţa şi Colţilor; în realitate, cel puţin 

conform datelor LiDAR (care sunt credibile), coridorul nordic practic nu a fost folosit (mai mult decât de 

potecă). Din contră, pe coridorul de la sud de Vătarniţa şi Muntele Colţilor, se pot vedea, pe toată 

lungimea, cel puţin 10 urme de drum distincte. De ce aşa de multe? Fiindcă drumul se strica, datorită 

torentelor puternice, fiind apoi refăcut alături, dar păstrând direcţia şi obiectivul, Podul Găvenii (aflat între 

Vf. Găvenii şi Podul Predeal). Sigur, cunoaşterea coridorului pe care s-a efectuat traficul de persoane şi 

mărfuri reprezintă o progres real al geografiei istorice a locului, dar vor fi necesare explorări suplimentare 

pentru a determina traseul real al drumului roman.  

Progrese interesante s-au realizat pentru identificarea traseului drumului roman la nord de pasul 

Bran, datorită colaborării cu un arheolog local, Stelian Coşuleţ. Având în însă vedere faptul că pentru 

această zonă nu există date LiDAR, am amânat investigaţiile în această zonă.  

7. Ev mediu şi epocă modernă 

}n prezentul studiu nu vor fi discuta problemele de periodizare. 

Un aspect net distinct al acestei perioade este contribuția semnificativă pe care documentele 

scrise o aduc la descrierea epocii. Proiectul de cercetare fiind unul de arheologie nu îşi propune să 

negocieze cu masa enormă a documentelor relevante pentru zonă, şi nici nu are personal specializat în 
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astfel de activități; chiar şi aşa, documentele rămân importante, datorită elementelor descriptive ale 

drumurilor care unesc cele două părţi ale Carpaţilor.  

Fără a fi în posesia unei statistici care să permită compararea principalelor pasuri montane, opinia 

curentă este că această trecătoare este cea mai importantă de-a lungul evului mediu35, atât de perspectivă 

comercială cât şi militară. Despre Valea Prahovei, utilizată sporadic încă din perioade mult mai vechi, știm 

că la începutul secolului XIX era considerată o cale grea, mai degrabă o potecă, bună cel mult pentru 

animale de povară, dar nu pentru care. Cât despre alte posibile rute, precum cea peste Masivul Leaota, 

ele sunt în atenţia noastră doar ca rute secundare, „capilare”.  

Partea care ne interesează cel mai mult și în care putem aduce contribuții se referă la căile de 

comunicare. Câteva observaţii interesante se pot face pe harta Specht, parte a primei ridicări militare 

habsburgice, cu date relevante pentru situaţia de la 1790. Privind drumurile, putem spune că deja ne 

aflăm în plină epocă modernă, fiindcă drumul care leagă Piteştiul de Câmpulung se desfăşoară în totalitate 

pe partea joasă a văilor, urmând firul Râului Târgului. Drumurile de plai sunt marcate, cel puţin în parte, 

iar surpriza este că absolut toate se află pe partea stângă (estică) a Râului Târgului.36 Situaţia s-ar putea 

datora faptului că partea de vest a dealurilor este mai fragmentată, de acolo venind afluenţii principali. 

Diferite (faţă de actualitate, dar şi de prezumţiile formulate pentru antichitate) sunt şi căile laterale care 

pornesc din Câmpulung. Traversarea spre vest, pe direcţia Curtea de Argeş, se face în diagonală, nu 

perpendicular, pornind mult la nord de poziţia actuală (la nord de Jidova), ocolind satul Berevoeşti pe la 

sud, pe un traseu considerabil diferit de cel de astăzi. Şi pe partea opusă, spre răsărit, adică spre 

Târgovişte, drumul urmează o cale mai greu de intuit: de la Câmpulung pleacă direct est, spre Suslăneşti 

(drumul există şi astăzi, ca drum secundar), iar de aici, într-o lungă diagonală, iese la Văleni, adică la sud 

de cheile de la Cetăţeni, pe Dâmboviţa. Drumul de la Cetăţeni spre Dragoslavele este marcat ca drum 

principal, traversând frecvent Dâmboviţa şi amintind de relatările îngrozite ale călătorilor străini despre 

numeroasele treceri prin vad.  

În fine, înainte de a părăsi zona Câmpulung, să amintim că la acel final de sec. XVIII nu exista încă 

un drum paralel cu oraşul, la est de râu.  

Un alt drum principal este marcat ca venind de la Câmpulung şi Valea Mare, spre Dragoslavele, 

prin Nămăeşti. Detaliile acestui drum sunt foarte interesante, dar şi foarte puţin credibile37. Pe Valea 

Dâmboviţei, între Dragoslavele şi  Rucăr, figurează două drumuri aproape paralele, pe cele două maluri, 

drumul principal fiind considerat cel estic (unde se află satul Dragoslavele)38. Drumul de la Podul 

Dâmboviţei39 până la Oratea (ortografiată Oradia) este marcat prin trei cruci (în realitate sunt 4), ocolind 

cetatea pe la vest, trecând apoi, peste înălţimi, spre valea mijlocie a Muierii, apoi spre graniţă, marcată de 

 
35 Coman 2013, 334-335. Autorul menţionează de altfel situaţia unică a vămii de la Rucăr, singura necedată 

unei mănăstiri, tocmai prin veniturile mare ale acesteia (idem, 341). 
36 Situația contrazice şi ceea ce știam la nivel de epoca bronzului sau Hallstatt, pentru care majoritatea căilor 

de plai, marcate de movile funerare, se află pe partea opusă, de vest, cât şi experienţa recentă, fiindcă drumurile de 
plai de la vest de Râul Târgului sunt cele mai vizibile şi accesibile, cel puţin în zona oraşului Câmpulung.  

37 De exemplu, drumul de traversare a muntelui ar începe din zona bisericii săpate în piatră, urmând un 
drum de creastă, ceea ce sigur nu este aşa (nu există nici măcar o potecă în zonă...).  

38 Acest paralelism ar putea fi datorat existenţei a două posturi de vamă alăturate, La Rucăr (pentru direcţia 
Câmpulung) şi la Dragoslavele (pentru direcţia Târgovişte), dar funcţionarea unui astfel de sistem era condiţionată 
de drumuri separate, fără posibilitatea de a trece de pe unul pe celălalt, cel puţin în veacurile XIV-XV.  

39 Unde este reprezentată schematic o mică aşezare (de două gospodării), numită Calibaşeni (probabil 
Colibăşeni).  
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toponimul „La Krucse”40. Gh. Cantacuzino (2001, 173) interpreta greşit relatarea din Călători străini, III, 

16041 ca fiind crucile de la Oratea. Oricum, între graniţă şi Oratea mai există o cruce, la Dealul Muierii, 

despre care aparent Gh. Cantacuzino nu pare să ştie.42 

În afara contribuţiilor pe care cartografia veche le poate aduce la înţelegerea căilor de comunicare 

istorice, în zonă, ar mai fi câteva aspecte care ţin de lingvistică, de semnificaţia unor cuvinte vechi. Primul 

ar fi „Schei” (pronunţat variabil „Şchei”). Istoriografia veche i-a alocat o înrudire balcanică43, referitoare la 

o populaţie de sorginte bulgară (sau slavă, oricum). Numele apare în numele cartierului nordic al oraşului 

Câmpulung, adică la periferia oraşului medieval. În interpretarea pe care o oferim aici, pe scurt şi fără 

lungi argumentaţii, are semnificaţia de „locuitori ai unei schele”, având semnificaţia de punct vamal. 

Interpretarea pe care o dăm se leagă, desigur, de faptul că oraşul este menţionat, în mai multe 

documente, drept punct vamal, iar cartierul se află la intrarea dinspre nord, adică dinspre munte. 

Menţionăm că numele nu se distribuie strict în zone vamale, dar poate fi vorba despre comunităţi 

bejenite. Forma „schei” ar fi deci un plural popular de la „schelă”, cu sensul „locuitor de la (din zona) 

schelă”. 

Un alt termen interesant este „bran” (antroponim uzual în rândul nobilimii de pe ambele părţi ale 

Carpaţilor), care, în explicaţia oferită de Dicţionarul onomastic (1963), are semnificaţia generică de 

„luptă”, dar în cehă are sensul de „poartă” (loc fortificat, cu porţi), sens care pare adecvat satului Bran, 

dublat de toponimul „Poarta”, la doar câteva sute de metri.  

 
40 Pe a treia ridicare austriacă apare drept drept Crucea Pajurei (cu aluzie, probabil la vulturul habsburgic).  
41 „Aproape la o leghe de castelul Bran, la poala muntelui, este o cruce care desparte Transilvania de Ţara 

Românească. Am prânzit pe câmp, puţin mai departe şi am trecut la coborâre peste o stâncă numită Piatra Craiului, 
pe unde trăsurile sunt coborâte cu funiile”. 

42 Şi mai rău, Gh. Cantacuzino nu ia în considerare data documentului, 1585, respectiv cu peste un veac mai 
devreme decât crucile lui Vodă Brâncoveanu de la Podul Dâmboviţei şi Oratea.  

43 /vezi Iorga şi Curta/. De observat că periferia braşoveană cu acelaşi nume se află spre munte, adică spre 
graniţă.  
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Drumul de sub 
Oratea. Găuri de la 
sistemul de „scripeţi”. 

 

 „Posada” este toponimul care 

desparte, pe culme, Rucărul de Podul 

Dâmboviţei, explicat de dicţionarul 

Scriban (1939) ca relaţionat cu sîrb. 

„garnizoană”, având sensul general de 

post ori fort la frontieră. Marian Coman 

(2013, 345-348) a dat acestor explicaţii 

generice şi un sens mai specific, legând 

termenul de obiceiul blocării 

drumurilor cu obstacole fizice (de genul 

copacilor doborâţi) sau stricarea 

podurilor (care sunt instalaţii specifice 

pentru depăşirea unui loc greu, nu doar 

pentru traversarea unei ape).  

 „Podurile” apar în poziţii geografice destul de explicite. Aşa ar fi, de exemplu, Podul Găvenilor, de 

la ieşirea nordică din trecătoarea Branului, sau Podul Predeal44, aflat imediat la nord. Ceva mai greu de 

înţeles este Podul Giuvala, aflat la sud de Muntele Giuvala, loc în care este greu de înţeles sensul 

comunicării (din ce direcţie spre ce direcţie). În fine, o apariţie oarecum surprinzătoare, la o distanţă 

considerabilă de anterioarele, este toponimul Podurile Sasului, aflat pe dealul dintre Câmpulung şi satul 

Godeni, iar semnificaţia sa nu a fost deocamdată decriptată.  

 
44 Aflat într-o poziţie perfect analoagă Predealului prahovean.  

 

Drumul de la Oratea. Urme de roţi imprimate în piatră 
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Prin natura lor, drumurile medievale nu pot fi identificate în teren, amenajările fiind sumare, 

eventual din materiale perisabile. Există însă nişte excepţii. De exemplu, pe abruptul care urcă spre 

Cetatea Oratea au fost găsite acele găuri rotunde, menţionate şi de Gh. Cantacuzino, care foarte probabil 

sunt legate de sistemul de scripeţi cu ajutorul cărora carele cu mărfuri erau trase în sus, sau lăsate încet 

spre vale. În partea de sus a urcuşului a fost găsit un grupaj relativ mare de găuri, perforaţii rotunde cu 

diametre în jur de 3 cm (accidental mai mari), care teoretic puteau aparţine unui sistem de scripeţi, deşi 

modul lor de dispunere nu este unul regulat şi presupunem că „scripeţii” se bazau mai mult pe efectul de 

frânare al frecării funiilor de bolţurile rotunde de fier.  

Tot în zona menţionată au fost găsite urme de roţi imprimate în stâncă. Curios, pe unul dintre 

segmentele drumului (în imaginea alăturată) au fost găsite urme care indică vehicule cu ecart diferit: unul 

de 1,75 m (găsit mai frecvent, şi pe alte segmente apropiate) şi unul în jur de 1,5 m. Dacă cel dintâi pare 

ecartul obişnuit al carelor medievale, cel din urmă ar putea fi antic45. Aceleaşi urme au fost întâlnite mai 

departe, la vest de Valea Orăţii, dovedind că traseul trecea dincolo de îngusta (dar dificila) vale, făcând un 

destul de larg ocol spre NV.  

Un alt element peren care a identificat un drum medieval a fost o cruce de piatră de la 1715, găsită 

pe partea de vest a Dealului Muierii, pe o înălțime unde se întâlnesc multiple drumuri. Este o cruce de 

calcar înaltă de 120 cm (deasupra solului), care lipsește din LMI, dar se găsește în monografia crucilor de 

piatră din Argeș și Muscel46. Corespund dimensiunile47 și descrierea, deși localizarea dată de autori este 

complet confuză, spunând ei la „cca 350 m SV de stâna de la Dealul Sasului”. Numele corect al locului 

geografic este Dealul Muierii, fiindcă Dealul Sasului se află mai la sud, dincolo de șoseaua națională. 

Confuzia este derutantă, fiindcă pe Dealul Sasului există o altă stână veche (ambele figurează pe hărțile 

militare din anii 80), iar crucea ar trebui căutată undeva la cota maximă a Dealului Sasului (350 de m SV); 

or, cu o astfel de indicație suntem trimiși la cca 1 sud de poziția reală. În plus, peste Dealul Sasului nu 

există nici o rută veche.  

 
45 Carele mari, cu ecart în jur de 1,75 m nu au lipsit în antichitate, dar nu erau modelul cel mai obişnuit; 

existau două modele uzuale, cu ecart în jur de 1,4 şi 1,6 m (Tilburg 2007, 53-54). Pe de altă parte, căruţele cu ecart 
mare sunt cele „grele”, ori aici ne aflăm sigur într-un pasaj de „transport la distanţă mare”, în care vehiculele 
voluminoase sunt cele obişnuite.  

46 Argeșeanu, Constantinescu, 1999, 186-187 
47 Toate dimensiunile cu excepţia înălţimii (crucea a fost re-înălţată, deci adâncimea de îngropare poate fi 

diferită).  
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Zona 
de sud a 
Dealului 
Muierii, cu 
amplasamentu
l crucii de 
piatră de la 
1715 (săgeata 
albă). 

Cu 
săgeată verde 
– stâna de la 
Dealul Muierii. 

Cu 
săgeată 
albastră – un 
segment al 
șoselei 
naționale.  

 

Geografia confuză a autorilor menţionaţi ne-a 

obligat la o anchetă în teren, pentru a afla dacă crucea 

a fost mutată, din cine ştie ce motive. Am primit însă 

asigurări de la localnici că acolo era şi acum 80 de ani 

(deci mult înainte ca autorii să-şi fi făcut 

documentarea). Crucea nu a fost mutată, a fost doar 

înălţată, fiindcă se prăbuşise, pe la începutul anilor 

2000. Aşa se explică faptul că ea nu stă cu faţa către 

drum (către trecători), fiind sucită 90o în sens anti-orar; 

poziţia originară trebuie deci să fi fost cu faţa spre sud, 

dar acum este cu faţa către est.  

Clarificarea acestui aspect era importantă 

exact pentru stabilirea rutelor străvechi, aflate sub 

studiu. Faptul că zona a fost una de trafic intens, într-

un trecut îndepărtat, este extrem de evident pe 

imaginea LiDAR, ceea ce nu se poate spune despre 

Dealul Sasului, care are doar două drumuri, nici unul 

de interes istoric (unul este orientat vest-est, la sud de 

deal, celălalt este orientat nord-sud, de încă şi mai mic 

interes, fiind perpendicular pe direcţia strategică de 

mişcare).  

Privind înapoi la imaginea LiDAR, la vest de 

Dealul Muierii drumul vechi duce la Oratea, dar pe 

două căi diferite (opţiunea antică, mai slab vizibilă, şi 

 

Crucea de piatră de la Dealul Muierii 
(1715), dedicată Sf. Parascheva. 
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cea medievală, cu numeroase variante). Drumul care pleacă din acea intersecţie spre sud (spre stână şi 

Dealul Sasului) este recent, drumul vechi cotind NE.  

Numărul mare de variante, pe care îl regăsim şi la est de Dealul Muierii, pe Valea Muierii, cu 

direcţia generală NE, ne-a făcut să ne întrebăm care dintre ele au folosit şi în ce epocă. Pentru a putea 

răspunde măcar parţial la această întrebare, am cooptat o echipă de voluntari dotaţi cu detectoare de 

metal, verificând câteva segmente de drum paralele, pentru a stabili care erau coridoarele de circulaţie în 

fiecare epocă. 

 

 

Distribuţi
a descoperirilor 
de la Valea 
Muierii:  

albastru 
– primul război 
mondial; verde – 
ev mediu sau 
epocă modernă; 
galben – 
preistorie; 

linia roşie 
reprezintă traseul 
parcurs („track-
log”) 

 

Aşteptările erau mari în special pentru traseele aflate la nord, fiindcă pe Planul Director de Tragere 

figura o cruce, exact în acelaşi mod ca la Dealul Muierii (adică destul de discret). Localnicii au confirmat că 

în acel loc existase o cruce de piatră şi locul este cunoscut de ciobani ca atare, „La Cruce”, dar că obiectul 

dispăruse de mult (se pare că peste 50 de ani). Or, pe PDT crucea era trasată la nord de firul apei.  

Cercetarea în teren a confirmat ceea ce ciobanii spuneau, anume că ruta extrem nordică este 

recentă, fiind realizată de constructorii liniei de înaltă tensiune, după al doilea război mondial; 

descoperirile de pe acel drum sunt practic nule.  

A doua rută de la nord era, atât în prezentarea PDT, cât şi a localnicilor, o rută importantă, deşi 

acum practic impracticabilă, fiind afectată de surpături şi inutilizabilă. Surprinzător însă, descoperirile de 

pe acea rută au fost modeste, uzuale dar nedatabile, oricum relativ recente (de genul potcoave, de toate 

formatele).  

Cele mai bune rezultate au fost obţinute pe ruta sudică, aflată imediat sub fortificaţia preistorică, 

mai exact sub peretele de stâncă de sub ea. Pe această rută s-au descoperit relativ numeroase obiecte 

care, cel mai probabil, sunt de alocat evului mediu târziu: trei topoare (din care cel puţin unul cert de 
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luptă), un vârf de lance, o talpă de suliţă, un fragment de sabie (?), o zăbală, trei bile de muschetă, toate 

pe o lungime de nici 300 de metri. În aceeaşi zonă au apărut artefacte care indică lupte din primul război 

mondial, dar de intensitate relativ redusă (mai ales schije de obuz).  

Tot perioadei de epocă modernă se înscriu posturile de vamă identificate în zona dinspre capătul 

transilvan al coridorului montan. Unul este foarte probabil vama românească de la final de sec. XIX. Ea se 

găseşte imediat la vest de şoseaua naţională şi la cca 300 de m de indicatorul rutier de intrare în judeţul 

Argeş. Este vorba despre o clădire ridicată pe un soclu masiv, de formă aproximativ pătrată, cu latura de 

40 m. Planul clădirii, în formă de U, are însă deschiderea spre vest, ceea ce ar putea sugera că a fost 

proiectată înainte de inaugurarea şoselei moderne. Pe partea opusă a şoselei se află un monument care 

consemnează finalizarea ei la 1891. Zona în care clădirea a fost poziţionată este una de mare trafic, fiind 

vizibile cel puţin 10 trasee diferite, în poziţie mai joasă decât şoseaua actuală, mergând direct spre postul 

vamal austriac vechi (şoseaua actuală face un mare ocol spre est, ocolind Vârful Găvenii). 

 

 

Clădirea 
veche (ruină) a 
vămii româneşti, la 
300 m vest de 
indicatorul de 
intrare în judeţul 
Argeş. 
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Zona 
vechiului post de 
vamă austriacă 

 

Ultima clădire care a marcat vama dintre Austro-Ungaria şi Regatul român se află în a doua curbă 

la dreapta, pe un tăpşan la nord de şosea, dar urmele sale sunt mult mai puţin vizibile, fiind clară doar o 

clădire a cărei ruine au formă sub-elipsoidală, cu diametre de 8-10 m. Urme mult mai clare se găsesc la 

capătul drumului vechi, unde se remarcă două grupuri de clădiri, unul de vest, cu clădiri rectangulare 

aliniate drumului, şi un grup de est, mai compact, care pare a avea o funcţiunea distinctă (carantina 

sanitară?). Ansamblul este bine conservat, departe de căile de comunicaţii actuale, şi desigur ar merita o 

investigaţie arheologică, întreprindere însă prea costisitoare şi lentă pentru obiectivele acestui proiect.  

 

8. Câmpuri de luptă ale primului război mondial 

Zona de care ne-am ocupat în această parte a raportului, respectiv coridorul strategic Câmpulung-

Bran,  fost scena unora dintre cele mai grele bătălii date în toamna anului 2016. În esenţă, au existat patru 

faze: 1: ofensiva românească spre centrul Ardealului; 2. Contra-ofensiva Puterilor Centrale, având drept 

efect părăsirea fără luptă a trecătorii montane; 3. Oprirea ofensivei germane în marginea nordică a 

oraşului Câmpulung; 4. Retragerea armatei române spre Târgovişte, ca consecinţă a înfrângerilor de pe 

alte fronturi.  

Tehnic vorbind, s-ar putea vorbi despre o fază în plus, datorită lucrărilor de fortificare făcute în 

trecătoare de armata română în perioada de neutralitate. S-au realizat trei linii de rezistenţă: prima exact 

în lungul graniţei (dar urmele vizibile ale acestei linii sunt destul de firave), a doua pe dealurile Sasului şi 

Muierii, a treia pe Posada Rucărului. Cele două din urmă sunt lucrări masive, pe mai multe linii, în special 

dispozitivul de pe Dealul Sasului, prevăzut şi cu numeroase posturi de artilerie. Acestea sunt aşa-numitele 

„poziţii de aşteptare”, în care au stat trupe de rezervă, dar care au fost finalmente părăsite datorită 

ofensivei de flanc reuşite ale Corpului alpin Austro-Ungar, care a ajuns în spatele poziţiilor fortificate 

româneşti.  
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Fortificațiile de la Dealul Sasului. 
Legenda: GL – obstacole tip „gură de lup”; TL – tranșee de legătură între linii; 

A – poziții de artilerie; L = spații logistice (barăci cu funcțiuni diverse)  
 

Una dintre misiunile făcute cu ajutorul voluntarilor detectorişti s-a făcut pe Dealul Sasului, în 

pădure (o zonă necunoscută anterior de detectorişti, fiindcă nu era vizibilă)48, confirmând faptul că nu au 

existat lupte, lipsind armamentul (s-au găsit doar numeroase conserve golite de trupa în aşteptare). O altă 

observație interesantă este cvasi-absența sârmei ghimpate (s-a găsit un singur fragment în circa 4 ore de 

căutare), deși pe alte fronturi era principalul mijloc de blocare a căilor de acces spre tranșee. În loc de 

sârma ghimpată vedem numeroase și extinse amenajări cunoscute drept „guri de lup”, imspirate mai 

degrabă din campaniile lui Caesar.  

 
48 În sectorul de la est de stâna de pe Dealul Sasului. Oricare altă opțiune ar fi fost afectată de prezumția că 

terenul fusese deja curățat de entuziaști. S-au inspectat apoi poziții de infanterie din liniile 2 și 3, cât și câteva 
adăposturi de artilerie de pe același flanc estic.  
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Acțiunea 
corpului alpin Austro-
Ungar care a obligat 
armata română să 
părăsească pozițiile 
fortificate din 
coridrul Rucăr-Bran. 

 

Scanarea LiDAR a oferit ocazia unică de a avea suport tehnic pentru a putea oferi o hartă cât mai 

completă a unor amenajări de acest gen. Starea lor de conservare este acceptabilă, dar numai acolo unde 

tranşeele au fost săpate adânc, dar nu prea este cazul, cu excepţia poziţiilor „de aşteptare”. Fişierul LiDAR 

a permis observarea unor poziţii care nu erau anterior cunoscute, aşa cum este în punctul de la Ciuha 

Teiului, aflat la SV de oraşul Câmpulung. Nici în această poziţie nu s-a putut proba că ar fi avut loc lupte, 

poziţia extrem retrasă, în flancul vestic al armatei române, sugerând că avem de a face cu o poziţie de 

acoperire de flanc, cu scopul prevenirii încercuirii.  

O surpriză de proporții a fost cercetarea unor tranșee de pe dealurile Lereștiului, în zona de la 

nord de Câmpulung. Surpriza se datorează faptului că nu există literatură despre o „bătălie de la Lerești”, 

dar noi acum putem vorbi despre o bătălie importantă, mai ales că s-a desfășurat foarte aproape de 

Câmpulung. Începând cu poziția numită mai devreme „castrul de marș de la Lerești” și până dincolo de 

Dealul lui Pătru, pe o distanță de aprox. 2 km, plaiul Lereștilor este plin de tranșee; ele sunt orientate mai 

ales spre Valea Râului Târgului, dar și taie creasta în câteva locuri. Cu excepția unui grup de trei tranșee 

aflat pe dealul aflat imediat la nord de „castrul de marș”, toate celelalte poziții par a fi făcute de armata 

română (sau cel puțin aceasta pare logica terenului), aflată într-o disperată defensivă. Adjectivul nu este 

gratuit, fiind probat prin cercetarea cu detectorul de metale pe suprafața presupusului castru. Amintesc 

aici că două dintre laturile împrejmuirii fuseseră transformate în tranșee, care sunt, de altfel, cele mai 

sudice tranșee din secvența de la Lerești; deci ultima rezistență, ținând cont că la 250 m nord există 

singurele tranșee germane certe. Cercetarea a relevat nu doar un număr mare de schije de artilerie și 

cartușe trase, dar și foarte multe cartușe ne-trase, ba chiar mai multe încărcătoare întregi, nefolosite, dar 

și armament abandonat (de pildă o baionetă). Interpretarea pe care detectoriștii – care sunt un grup 

specializat pe primul război mondial – au dat-o situației a fost o luptă în câmp deschis, cu destule semne 

ale instalării panicii (v. muniția pierdută). Materialul era distribuit pe tot câmpul, nu doar în zona 
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tranșeelor, iar la colțul de nord a castrului a fost găsit un cartuș folosit, de producție germană, semn cert 

că infanteria inamică ajusese pe sit. Sugestia este o luptă la baionetă, în câmp deschis. Surprinzător sau 

nu, în ciuda panicii, soldații români nu au pierdut lupt; dacă ar fi pierdut-o Câmpulung ar fi fost oraș 

deschis, iar poziția forte de la Mateiaș nu ar mai fi servit la nimic.  
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