
Mãrturiile arheologice privind exploatarea sãrii în Europa sporesc odatã cu începutul
epocii fierului (aprox. sec. X î.Hr. - sec. I d.Hr.). În aceastã perioadã în Europa au fost
exploatate atât apele sãrate, cât ºi zãcãmintele de sare gemã. Spre deosebire însã de Europa
centralã ºi de vest, vestigiile arheologice privind exploatarea sãrii din aceastã epocã pe
teri-toriul României sunt mult mai modeste. 

Dintre puþinele vestigii directe din aceastã perioadã aducem în discuþie recentele
cercetãri efectuate de  Muzeul de Arheologie ºi Istorie din Piatra Neamþ la Cucuieþi (com.
Solonþ, jud. Bacãu). Acest sit se aflã lângã izvorul sãrat Slatina Veche. În marginea de sud a
platoului slatinei, începând de la 15 metri de actuala fântânã de apã sãratã, se observã o
depunere antropicã, constând din douã movile de formã ovalã aflate una în continuarea
celeilalte. Cercetarea celor douã movile a demonstrat cã acestea s-au format în urma activi-
tãþilor pentru obþinerea sãrii din saramurã desfãºurate în perioadele neoliticã, eneoliticã,
epoca bronzului ºi prima epocã a fierului. Materialele arheologice din epoca fierului constau
preponderent în fragmente ale unor recipiente ceramice. Ceramica, dupã caracteristicile sale
stilistice, se încadreazã în orizontul Canlia, o manifestare arheologicã din sec. VI - V î.Hr.
atribuitã populaþiei getice. În privinþa formelor ceramice se remarcã utilizarea cu predilecþie
a recipientelor cu gura larg deschisã, castroane ºi strãchini de dimensiuni medii, prevãzute
cu câte douã toarte orizontale care, la o analizã preliminarã, reprezintã cca. 60% din totalul
materialului ceramic atribuit epocii fierului din acest sit. Cea mai mare parte a fragmentelor
ceramice din orizontul getic constituiau o aglomerare spre mijlocul primei movile, unde a
fost identificatã ºi o “platformã” de formã neregulatã, de consistenþã durã, compusã din
fragmente ceramice, cenuºã ºi cãrbune, “sudate” împreunã. Dupã toate aparenþele, preocu-
parea principalã a celor care au lãsat urme materiale din epoca fierului de aici a constat în
obþinerea sãrii solide din apa sãratã prin fierberea acesteia. Utilizarea cu predilecþie a
formelor larg deschise pare sã se datoreze faptului cã în astfel de recipiente procesul de
evaporare a apei era mai economic.

Vestigiile indirecte din epoca timpurie a fierului referitoare la diverse aspecte ale
activitãþii umane privind valorificarea resurselor de sare - aidoma epocii bronzului - sunt
legate, printre altele, de o serie de depozite de bronzuri sau piese mai preþioase descoperite
în apropierea surselor de sare, dintre care menþionãm depozitul de la Brâncoveneºti jud.
Mureº (acesta a fost îngropat la intrare pe Mureº dinspre zona Deda - Topliþa lipsitã de sare
în zona saliferã din preajma Reghinului ºi conþinea gãleþi de bronz).

În secolele IV - II î.Hr. Transilvania, în mare parte, a fost dominatã de celþi. Faptul cã
majoritatea aºezãrilor ºi necropolelor celtice din Transilvania sunt concentrate în zonele
bogate în sare (mai ales pe teritoriul judeþului Bistriþa-Nãsãud deosebit de bogat în resurse
de sare), sugereazã cã sarea a fost cea care i-a atras pe celþi în acest areal. Partea extracarpa-
ticã a spaþiului carpato-danubian era locuitã în acea perioadã de populaþia geto-dacã. În sec.
II î.Hr. - I d.Hr. spaþiul intracarpatic intrã sub stãpânirea dacicã.

Chiar dacã în prezent nu dispunem de vestigii arheologice directe în aceastã privinþã,
o serie de observaþii, în mod indirect, pun în luminã aceste preocupãri. Astfel, unii cercetã-
tori au observat cã cele mai impresionante cetãþi ridicate de geto-daci, precum ºi obiecte mai

50

Vestigii arheologice privind exploatarea sãrii pe 
teritoriul României în epoca timpurie a fierului



preþioase se aflã adesea, fie în mijlocul unor zone bogate în resurse de sare, fie strãjuiesc
“drumurile sãrii”. De exemplu, în zona saliferã de la Praid - Sânpaul sunt cunoscute o serie
de cetãþi dacice, precum cele de la ªoimuºul Mare, Sãcel, Porumbenii Mari, Odorheiu Secuiesc,
Zetea ºi Bãdeni (jud. Harghita). Totodatã, pare foarte sugestiv faptul cã în zona de confluenþã
a vãii Ocniºoarei cu valea Târnavei Mari (jud. Alba), se aflã fortificaþia de pãmânt de la ªona,
ridicatã încã la începutul mileniului I î. Hr. ºi refãcutã apoi în epoca dacicã. În aceeaºi zonã,
la Baia, au fost descoperite un vas de aur ºi un tezaur dacic. 

Una dintre cele mai importante cetãþi, datoritã avantajelor pe care le asigura
deþinerea surselor bogate de sare, era complexul de la Ocniþa - Ocnele Mari (jud. Vâlcea).

O situaþie foarte sugestivã se desprinde ºi din dispunerea cetãþilor dacice pe teritoriul
ce cuprinde, pe de o parte Depresiunea Homorod, deosebit de bogatã în manifestãri saline
(sarea gemã la suprafaþã ºi la adâncimi mici, izvoare, pâraie ºi lacuri sãrate, sãrãturi ºi plante
halofile), iar pe de altã parte, o zonã practic lipsitã de surse de sare ce cuprinde Bazinul
Baraolt ºi zona submontanã de-a lungul Perºanilor Centrali. Astfel, cetatea Bãdeni se aflã în
mijlocul Depresiunii Homorod, într-un loc din care se poate observa toatã zonã, în timp ce
din sud ºi sud-est, la graniþa acesteia cu Bazinul Baraolt ºi zona situatã la est de Perºanii
Centrali se întinde un lanþ compus din alte cetãþi (Mereºti-“Dâmbul Pipaºilor”, Tipia
Ormeniºului, Piatra Detunatã, Tipia Racoºului, Dealul Negru, Dealul Cornu). Deosebit de
sugestivã este situaþia cetãþii dacice de la Mereºti. Aceasta se aflã într-un loc strategic care
asigurã controlul asupra celei mai înguste pãrþi a vãii râului Vârghiº - Cheile Vârghiºului -, una
dintre puþinele ºi cele mai facile cãi de comunicare dintre Bazinul Baraolt în Depresiunea
Homorod. În schimb, cetãþile Tipia Ormeniºului, Piatra Detunatã, Tipia Racoºului, Dealul
Negru ºi Dealul Cornu controlau cursul Oltului între Bazinul Baraolt ºi Homorod. Pare cel
puþin tentant ca aceastã situaþie sã fie interpretatã în sensul cã grupul dacic ce domina zona
care cuprindea manifestãrile salifere din Depresiunea Homorod era preocupat în deþinerea
controlului asupra acestei zone ºi, mai ales, asupra cãilor de acces în acest areal.

Deosebit de impunãtoare este cetatea dacicã din zona saliferã din Subcarpaþii
Buzãului de la Cârlomãneºti. În aceeaºi zonã se aflã ºi “muntele sacru” dacic de la Pietroasa
Micã - Gruiu Dãrii (jud. Buzãu). 

Dispunerea cetãþilor dacice în apropierea surselor bogate de sare ºi în punctele
strategice ce permiteau controlul cãilor de comunicare dintre zonele bogate în sare ºi cele
lipsite de sare. Astfel, cetãþile Bâtca Doamnei ºi Cozla (jud. Neamþ) controlau accesul prin
Bicaz din Depresiunea Ciucului în zona Neamþului. Cetatea de la Târgu Ocna (jud. Bacãu)
strãjuia vãile Trotuºului ºi Uzului, prin care se fãcea legãtura dintre aceastã zonã deosebit de
bogatã în sare cu Depresiunea Ciucului.

Dupã toate probabilitãþile, sarea din spaþiul carpato-dunãrean fãcea obiectul           com-
erþului cu statele elenistice ºi apoi cu Roma. De altfel, trebuie amintit aici cã multe din teri-
toriile dominate de greci ºi romani, inclusiv cele din vecinãtatea Daciei (Pannonia ºi Balcani)
sunt lipsite de surse importante de sare. Sarea dacicã ajungea ºi în lumea “barbarã”. Astfel,
pãrintele istoriei Herodot relateazã cã sciþii primeau de la geþi, alãturi de multe alte bunuri, ºi
sarea. 
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