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Abstract. The Micia camp was one of the main points of defense and military control in the 
Roman province of Dacia. Located on the Mureș Valley, this military center, through the troops 
stationed here, prevented the access of potential enemies from the west, represented especially 
by skilled horsemen and Sarmatian archers. The strategic importance and complexity of the 
missions probably imposed a large garrison at Micia from the beginning, but over time, the 
number of troops here increased, so that at least in the third century, here were stationed three 
auxiliary units at a time. Over time, numerous archaeological researches have been initiated 
on the Micia camp, due either to systematic research programs or as a consequence of the nu-
merous infrastructure projects that have affected this area. Currently, research continues under 
the same auspices, systematic research using in recent years a series of non-invasive investi-
gations aimed at clarifying the plan and internal organization of the fort, while the central part 
of the camp is investigated as a consequence of the development of the western Romanian rail-
way. Also, starting with 2020, a team of systematic archaeological research, consisting of spe-
cialists from the Museum of Dacian and Roman Civilization, Deva and the National Museum 
of Romanian History, Bucharest resumed archaeological excavations in the northern half of 
the camp, with the intention of researching the camping structures and the way of life of the 
soldiers stationed in this important fort. 
 
Keywords: Roman Dacia, Micia, roman camp, Roman borders, research stage. 
 
 

1. Introducere 
Castrul de la Micia a constituit unul dintre principale puncte de apărare și con-

trol militar, din provincia romană Dacia. Situat pe Valea Mureșului, acest centru militar, 
prin trupele cantonate aici, împiedica accesul potențialilor inamici din vest, reprezentați 
în special de pricepuții călăreți și arcași sarmați.  

O altă sarcină a soldaților de aici era aceea de a supraveghea atât calea de comu-
nicație terestră, cât și cea nautică înspre și dinspre Pannonia. Identificarea unor puncte 
cu descoperiri, ce atestă prezența armatei romane la vest de Micia, de la Vețel până la 
confluența râului Mureș cu Tisa1, certifică acest control, iar amplasarea lor la distanțe 
regulate (aprox. 75 km / 50 milia) și întotdeauna la sud de albia Mureșului confirmă 
faptul că drumul terestru se întindea pe acest mal2, iar distanța dintre două posturi putea 

                                                      
1 Tudor, 1968, p. 57-59. 
2 Fodorean, 2006, p. 252. 
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fi străbătură călare în doar câteva ore. Descoperirea unor inscripții și materiale tegu-
lare, care atestă prezența trupelor din Dacia (cu precădere a legiunii a XIII-a Gemina)3 
în aceste puncte, confirmă faptul că supravegherea acestui drum intra în sarcina arma-
telor Provinciei Dacia. Supravegherea și controlul cursului inferior al râului Mureș tre-
buie să se fi făcut și nautic, însă lipsa informațiilor nu ne permite să stabilim dacă tru-
pele Daciei ar fi făcut acest lucru sau Classis Pannonica și-ar fi extins controlul și din-
colo de Partiscum. Prezența unui punct vamal la Micia și implicit a traficului comercial 
sunt atestate epigrafic, prin inscripția depusă de către sclavul imperial Felix4. Cerce-
tarea în 1929 a unor structuri, care țin de activitatea portuară, în apropierea Mureșului, 
aduc noi argumente în acest sens, dar faptul că acestea sunt situate în vecinătatea cas-
trului5 și nu a așezării civile pune unele semne de întrebare asupra caracterului acestui 
port. 

Nu în ultimul rând, trebuie avut în vedere că poziționarea Miciei și prezența 

 
Fig. 1. Situl roman Micia (prelucrare Google Earth). 

                                                      
3 IDR, III/1, p. 242-259. 
4 IDR, III/3, 102. 
5 Daicoviciu, 1931, p. 11-12. 
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unui număr mare de călăreți6 favoriza intervenția trupelor de aici pe spații largi, putând 
asigura controlul zonelor miniere din Munții Apuseni și Poiana Ruscă, dar și apărarea 
Coloniei Dacica Sarmizegetusa în cazul unor invazii, jafuri sau răzvrătiri. 

Castrul de la Vețel, unul dintre cele mai mari din Dacia (peste 7 ha), este am-
plasat la aproximativ 3 km în spatele Defileului Mureșului7, în zona în care terasa se 
lărgește, barând prin dimensiunile sale aproape întreaga luncă (Fig. 1). Incinta are for-
ma unui dreptunghi alungit, proporționat atipic, laturile lungi însumând de două ori 
lățimea acesteia (Fig. 2). Orientarea fortificației urmărește microgeografia locală, lun-
gimea castrului întinzându-se de la nord-vest spre sud-est. Pentru a simplifica descri-
erile următoare, pe parcursul acestui studiu vom numi laturile scurte “de nord” și “de 
sud”, iar cele lungi “de est” și “de vest”. 

2. Garnizoana 
Importanța strategică și complexitatea misiunilor probabil că a impus, încă de 

la început, o garnizoană numeroasă la Micia, însă odată cu trecerea timpului, numărul 
trupelor de aici a fost suplimentat, astfel că cel puțin în secolul al III-lea aici au canto-
nat concomitent 3 unități auxiliare distincte. 

Cea mai veche unitate atestată la Micia este Coh. II Flavia Comagenorum. Un 
altar din andezit certifică faptul că trupa se afla aici în timpul lui Hadrian8 și probabil 
că ea a constituit garnizoana de bază a Miciei, încă de la începuturile acestui castru, care 
trebuie să fi fost ridicat de către Traian, odată cu crearea Provinciei Dacia, pozitia sa 
fiind indispensabilă. De altfel, această cohortă de arcași, care a participat la expedițiile 
de cucerire a Regatului Dac, este amintită ca făcând parte din armata Daciei încă din 
anul 109 dHr9. Numeroasele inscripții, care o pomenesc, ne arată că această cohortă 
quingenaria conținea, deopotrivă, arcași pedeștrii și călare10 și a staționat la Micia pe 
întreaga existență a provinciei, în secolul al III-lea fiind pomenită cu epitetele Severi-
ana sau Phillipiana11. 
 Cea de a doua unitate, care a staționat cu certitudine la Micia, este Ala I His-
panorum Campagonum. Aceasta pare să sosească la Micia în timpul lui Hadrian, fiind 
amintită ca făcând parte din armata Daciei într-o diplomă din anul 119, după ce, în pre-
alabil, fusese amintită între trupele Pannoniei Inferior12. Felix MARCU este de părere 
că această trupă ar fi putut să înlocuiască la Micia Ala I Ituraeorum, care a staționat pen-
tru puțin timp în Dacia, în primele două decenii ale secolului al II-lea. Cert este faptul 
că Ala I Hispanorum Campagonum rămâne la Micia până la finalul provinciei, ea figu-
rând în inscripții de la mijlocul secolului al III-lea cu epitete ca Philipiana sau Deci-
ana13. Nu se știe cu siguranță dacă la un moment dat această unitate ar fi putut fi mili-

                                                      
6 Petculescu, 1981, p. 112.  
7 Petculescu, 1981, p. 109; Andrițoiu, 2003, p. 182. 
8 IDR, III/3, 51. 
9 Petolescu, 2002, p. 97; Marcu, 2009, p. 146. 
10 Petolescu, 2002, p. 97; Marcu, 2009, p. 146-147. 
11 Petolescu, 2002, p. 98; Marcu, 2009, p. 146. 
12 Petolescu, 2002, p. 73. 
13 Petolescu, 2002, p. 73. 
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aria, însă dimensiunile mari ale castrului de pe Valea Mureșului par să încline în aceas-
tă direcție14, deși este greu de crezut că o provincie ar fi putut deține două astfel de 
unități. 

Cea de a treia trupă cantonată la Micia este o unitate de mauri, care în timp s-a 
organizat în Numerus Maurorum Miciensium. Ei sunt atestați epigrafic la Micia, pen-
tru prima dată, sub numele de Mauri Micienses, într-o inscripție din anul 20415. Având 
în vedere faptul că lespedea în discuție vorbește despre o refacere a templului zeilor 
părintești năruit de vechime, putem presupune că această clădire fusese construită cu 
câteva decenii înainte și deci și prezența maurilor la Micia poate fi împinsă, cel puțin, 
în ultimul sfert al secolului al II-lea. Doina BENEA era de părere că o vexilație nume-
roasă de mauri a fost adusă în Dacia la jumătatea secolului al II-lea, mai apoi fiind 
împărțită în mai multe trupe neregulate, amplasate cu predilecție pe granița de vest a 
provinciei16. O stelă funerară, descoperită la Neapolis, Palestina, pare să amintească 
un călăreț aparținând numerusului de mauri micieni, încă de la sfârșitul secolului al 
II-lea dHr17.  
 O altă inscripție, descoperită la Turda, amintește un decurion al acestei trupe, 
ambele situații demonstrând că, cel puțin, o parte a acestor soldați activa călare18. În 
ceea ce privește dimensiunea acestei unități, avînd în vedere faptul că era sub comanda 
unui prefect19, pare a indica un număr de aproximativ 500 de soldați. 

Dimensiunile generoase ale castrului de piatră indică faptul că, pe lângă trupele 
enumerate mai sus, ar mai fi putut cantona și alte efective20. Una dintre inscripțiile des-
coperite în secolul al XIX-lea la Micia amintește mai multe trupe din Dacia ca fiind 
prezente aici la începutul secolului al III-lea21. Totuși, este greu de crezut că Micia ar 
fi găzduit simultan, pe lângă trupele ei de bază și vexilații ale altor 7 unități auxiliare 
ale Daciei, cercetătorii fiind de acord că izvorul epigrafic surprinde o situație excepțio-
nală, probabil o campanie militară inițiată de la Micia22. Prezența unui numeros mate-
rial tegular ștampilat, cu numele legiunii a XIII-a Gemina, nu implică neaparat prezen-
ța soldaților acestei unități aici23, însă o inscripție descoperită în cariera de piatră de la 
Deva-Bejan24 indică prezența unei vexilații a acestei legiuni în imediata vecinătate a 
Miciei. Având în vedere faptul că acea carieră a constituit una dintre principalele surse 
de piatră ale Miciei, putem presupune că, cel puțin la un moment dat, o vexilație a legiu-
nii de la Apulum ar fi putut staționa la Vețel25. 

                                                      
14 Marcu, 2009, p. 145. 
15 IDR, III/3, 47. 
16 Benea, 2018, p. 62-68. 
17 Benea, 2018, p. 81. 
18 Marcu, 2009, p. 147. 
19 IDR, III/3, 47. 
20 Marcu, 2009, p. 145. 
21 IDR, III/3, 77. 
22 IDR, III/3, p. 92-94; Marcu, 2009, p. 146. 
23 Petculescu, 1981, p. 112. 
24 IDR, III/3, 39. 
25 Petculescu, 1981, p. 112. 
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Fig. 2. Modelare 3D a castrului Micia (autor Horațiu COCIȘ). 

3. Istoricul cercetărilor și al distrugerilor 
Dimensiunile mari ale castrului de pe Valea Mureșului, elementele de forti-

ficație masive, dar și amplasarea foarte vizibilă au atras atenția oamenilor interesați 
de istorie și de cultură, foarte de timpuriu. Aceste calități au constituit însă și bleste-
mul ruinelor Miciei, în perioada modernă și contemporană, blocurile de andezit din 
zidurile masive ale castrului fiind exploatate și spoliate sistematic, în vederea reali-
zării mai multor lucrări publice de anvergură26. 

Nici proiectele de infrastructură, care au afectat zona, nu au ocolit amplasa-
mentul castrului, lovindu-l în plin, în mai multe rânduri27. Cu toate acestea, pentru o 
parte dintre lucrări s-au putut efectua și câteva cercetări arheologice, care au dus la recu-
perarea parțială a unor informații importante, cu privire la elementele de fortificație, 
planimetria și stratigrafia castrului28. 

3.1. Începuturile cercetărilor 
Dacă până la începutul secolului al XVIII-lea, interesul pentru ruinele Miciei s-a 

manifestat, în primul rând, prin spolierea sitului de monumente sculpturale și epigrafice, 
care să înfrumusețeze diverse curți și reședințe nobiliare, aflate în apropiere sau la dis-
tanțe apreciabile29, odată cu implementarea administrației austriece, ruinele de pe Va-
lea Mureșului vor fi tot mai des menționate30. Ampla politică de cartare a terenurilor, 
întreprinsă după mijlocul secolului al XVIII-lea, de către liderii de la Viena, a vizat zone 
vaste ale stăpânirii habsburgice, astfel fiind ridicat topografic și amplasat pe hartă și  

                                                      
26 Andrițoiu, 2003, p. 183-184; Andrițoiu, 2006, p. 16; Bodó, 2020, p. 169; Negula et alii, 2020, 
p. 18-19. 
27 Alicu, 2004, p. 10; Andrițoiu, 2006, p. 19. 
28 Floca, Mărghitan, 1970, p. 48-56. 
29 Andrițoiu, 2003, p. 183; Andrițoiu, 2006, p. 16. 
30 Andrițoiu, 2003, p. 183; Andrițoiu, 2006, p. 16. 
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Fig. 3. Reprezentarea castrului Micia în “Josephinische Landaufnahme”. 

castrul de la Micia (Fig. 3). Acesta, denumit “Alte Schanz”, a fost redat ca o structură 
supraînălțată, de forma unui dreptunghi, având colțurile rotunjite și orientat pe direcția 
nord-vest – sud-est. Proporțiile sale sunt de 1:2, laturile lungi ocupând aproximativ 
400 m și blocând spațiul cuprins între albia râului Mureș și drumul care lega Deva de 
Dobra. 

În 1775, baronul Sylvester Joseph von HOHENHAUSEN realizează și publică 
un plan al fortificației romane de la Vețel, pe care o numește “Tiriscum”31, la un mo-
ment în care zidurile acesteia erau încă bine păstrate și extrem de vizibile. Începând cu 
primii ani ai secolului al XIX-lea, blocurile fasonate, care constituiau elevația incintei 
castrului, au fost extrase și utilizate în diverse lucrări publice, precum reabilitarea dru-
mului Deva – Ilia sau regularizarea cursului Mureșului (1806), până spre mijlocul seco-
lului fiind demantelate aproape în întregime laturile de sud și de est32. Cu toate acestea, 
la jumătatea secolului erau încă vizibile segmente masive din zidurile fortificației. După 
campania de cercetare, întreprinsă la Micia în vara anului 1847, Johann Daniel Ferdi-
nand NEIGEBAUR, afirma că zidurile castrului, realizate din blocuri fasonate din pia-

                                                      
31 Hohenhausen, 1775, p. 36-37; Daicoviciu, 1931, p. 5. 
32 Neigebaur, 1851, p. 52-64; Daicoviciu, 1931, p. 6; Marinescu et alii, 1979, p. 111; Andrițoiu, 
2003, p. 184; Andrițoiu, 2006, p. 16; Bodó, 2020, p. 169. 
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tră, se păstrau cu predilecție pe laturile de vest și de nord, pe cea din urmă ele ajungând 
la înălțimea de 15 picioare și păstrând vizibilă amplasarea porții33. Un deceniu mai 
târziu (1856), Michael Johann ACKNER descria aceleași construcții ca având o înăl-
țime de 10 picioare34, fapt care indică o degradare rapidă a acestora. 

Odată cu realizarea căii ferate Arad – Alba Iulia, castrul împreună cu așezarea 
și necropola estică ale Miciei sunt puternic afectate. Astfel, pe parcursul anilor 1867‒
'68, fortificația patrulateră a fost tăiată median, de la est spre vest, fiind distrusă porți-
unea centrală a acesteia. Cu această ocazie sunt distruse mare parte din edificiile cen-
trale ale castrului, zidurile de incintă fiind demantelate sistematic și folosite ca mate-
riale de construcție a acestei căi de comunicație35, astfel încât câteva decenii mai târziu 
traseul lor putând fi doar presupus36. 

În aceste condiții, doar J. F. Neigebaur, ca prim om de cultură care a inițiat să-
pături la Micia, prin sondarea laturii nordice a castrului37 în anul 1847, a putut realiza 
o săpătură în fortificația păstrată integral, restul cercetărilor fiind ulterioare construc-
ției căii ferate.  

Deși în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, membrii Societății de Istorie 
și Arheologie din Deva au intenționat să realizeze noi săpături arheologice, în castrul 
din proximitate, inițiativele lor au rămas nematerializate38, astfel încât abia în perioada 
interbelică au putut fi întreprinse următoarele cercetări. 

3.2. Cercetările din anul 1930 
La inițiativa Muzeului Județean din Deva, în vara anului 1929, au fost întreprin-

se primele cercetări arheologice moderne la Micia. Echipa, condusă de către Constantin 
DAICOVICIU și MALLÁSZ József, a cercetat, în prima campanie, zona cuprinsă în-
tre latura de nord a castrului și cursul de atunci al râului Mureș, descoperind mai multe 
edificii și structuri, atribuite unei zone comerciale din vecinătatea portului39. În vara 
anului următor, cercetarea lui C. Daicoviciu s-a concentrat asupra laturii nordice a cas-
trului. Acesta a realizat mai multe sondaje înguste (1,20 m), menite să surprindă ele-
mentele defensive de pe latura nordică a fortificației, în apropierea turnului de colț de 
nord-vest (Fig. 4), dar a realizat și măsurători de suprafață, stabilind că dimensiunile 
fortificației sunt de 180 m (est-vest) și 360 m (nord-sud)40. Sondajele 1 și 2, dispuse 
unul în continuarea celuilalt pe o lungime de 40,4 m, au putut oferi un profil stratigrafic, 
care a dezvăluit evoluția constructivă, succesiunea fazelor de funcționare și caracteris-
ticile elementelor defensive ale castrului41. Astfel, C. Daicoviciu a identificat existen-
ța unui castru de pământ, anterior celui din piatră. Acesta era apărat de un val de pământ,  
                                                      
33 Neigebaur, 1851, p. 52-64; Daicoviciu, 1931, p. 6. 
34 Daicoviciu, 1931, p. 6. 
35 Daicoviciu, 1931, p. 10; Alicu, 2004, p. 10. 
36 Daicoviciu, 1931, p. 8. 
37 Neigebaur, 1851, p. 52-64; Daicoviciu, 1931, p. 13; Andrițoiu, 2003, p. 186; Andrițoiu, 2006, 
p. 18. 
38 Andrițoiu, 2003, p. 186-187; Andrițoiu, 2006, p. 18; Bodó, 2020, p. 169. 
39 Daicoviciu, 1931, p. 11-12; Andrițoiu, 2003, p. 187. 
40 Daicoviciu, 1931, p. 22. 
41 Daicoviciu, 1931, p. 14-16. 



238 

 
Fig. 4. Planul castrului Micia (193142). 

păstrat pe o înălțime de 1,3 m, în fa-
ța căruia se contura o berma lată de 
1,8 m și un șanț sub formă de ic, lat 
de 8 m și adânc de 2,5 m43. Pentru 
fortificația din faza de piatră, cerce-
tătorul observă că zidul de incintă, 
lat de 1,80 m, ocupa locul vechei 
berma. Fundația acestuia, lucrată 
în tehnica opus incertum, se adân-
cea 0,80 m sub nivelul antic, în timp 
ce elevația, lucrată în aceeași tehni-
că spre interior și în opus quadra-
tum la exterior, mai păstra ampren-
tele blocurilor de andezit, care fuse-
seră demantelate cu ceva timp îna-
inte44. Arheologul clujean constata 
că vechiul șanț de apărare fusese 
umplut rapid, pentru a constitui ber-
ma din fața zidului, iar noul șanț de 
apărare, masiv, a fost săpat adânc de  

5 m, având o lățime maximă de 12 m45. 
În ceea ce privește rezultatele obținute în interiorul castrului, au putut fi iden-

tificate mai multe elemente constituente, aflate în apropierea zidului. Astfel, în ime-
diata vecinătate a acestuia, a fost cercetat agger-ul, format din vechiul val de apărare46. 
În ambele faze de funcționare, a fost identificată via sagularis, formată dintr-un strat 
de pietriș mărunt, lat de peste 3 m47. Înspre interior, în capătul sudic al sondajului prin-
cipal, au fost surprinse gropi de par, caracterizate ca făcând parte din structurile consti-
tutive ale barăcilor în care locuiau soldații48.  

Din punct de vedere stratigrafic, C. Daicoviciu identifica două niveluri de ar-
sură, suprapuse de dărâmături și considerate resturile unor construcții de lemn, distru-
se prin incendiere49. Ca materiale arheologice sunt amintite mai multe fragmente cera-
mice, precum și bucăți de lorica squamata50. Dimensiunile limitate ale cercetării îl 
deterimină pe C. Daicoviciu să fie precaut cu privire la încadrările cronologice, el sti-
pulând, în baza izvoarelor epigrafice, care atestă o garnizoană numeroasă după jumă-

                                                      
42 după Daicoviciu, 1931, p. 9, Fig. 4. 
43 Daicoviciu, 1931, p. 16-17. 
44 Daicoviciu, 1931, p. 17-20. 
45 Daicoviciu, 1931, p. 21-22. 
46 Daicoviciu, 1931, p. 20. 
47 Daicoviciu, 1931, p. 17- 20. 
48 Daicoviciu, 1931, p. 26. 
49 Daicoviciu, 1931, p. 25-26. 
50 Daicoviciu, 1931, p. 26-27. 
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tatea secolului al II-lea, că fortificația din piatră, a fost construită în timpul împăra-
tului Antoninus Pius, în legătură cu evenimentele petrecute în anii 157‒158 dChr51. 

3.3. Săpăturile întreprinse în anii 1966–'68 
Datorită dezvoltării industriale accentuate a județului Hunedoara, pe parcur-

sul anilor '60, terasa, cuprinsă între satele Vețel, Herepeia și Mintia din comuna Vețel, 
a suferit transformări majore. Prin construirea unui important complex energetic, întins 
pe mai multe zeci de hectare, situl Micia a fost amplu afectat, fiind distruse zone în-
tinse cu vestigii, cu predilecție în părțile de sud și est ale acestuia52. Cu această ocazie, 
echipa de arheologi deveni (Octavian FLOCA, Liviu MĂRGHITAN, Ioan ANDRI-
ŢOIU) a realizat mai multe intervenții de salvare, fiind cercetate obiective amplasate 
în așezarea civilă, necropola de est și castru53. 

În ceea ce privește castrul, ridicarea termocenralei și a căii ferate industriale, 
ce o deservea, a afectat partea sudică a acestuia, fiind distrusă o zonă de forma literei 
“L”, care a constat în întreaga latură de sud, colțul de sud-vest și aproximativ 100 m 
din latura de est (capătul sudic al acesteia). Ca urmare a construirii acestui complex 
energetic, segmentul de drum Deva‒Arad, care trecea la aproximativ 50 m sud față de 
castru, a trebuit să fie relocat, noul traseu tăind de la est la vest zona mediană a castru-
lui, în paralel cu traseul căii ferate (la 10 m sud față de aceasta), distrugându-se astfel 
încă o fâșie, lată de 16 m, din cea mai importantă zonă a fortificației. 

În aceste condiții de presiune, O. Floca și L. Mărghitan au cercetat câteva sec-
toare ale zonelor afectate, aducând importante contribuții, cu precăderea asupra ele-
mentelor de fortificație de pe latura sudică a castrului. Astfel, au putut fi cercetate zi-
dul de incintă și șanțurile de apărare de pe laturile de sud și est, turnul de colț de sud-
vest, poarta de sud, dar și câteva clădiri din partea centrală a fortificației. S-a putut 
constata existența unui castru de pământ, anterior celui de piatră, șanțul și valul aces-
tuia fiind identificate atât pe latura de sud, cât și pe cea de est54. Comparând situația 
profilelor stratigrafice cu cele obținute de către C. Daicoviciu pe latura de nord, cei 
doi arheologi observă că sunt aproape identice, în urma acestui fapt trăgând concluzia 
că fortificația de pământ a avut aceleași dimensiuni și aceeași amplasare cu cea de pia- 
tră, pe care o precede54 (Fig. 5).  

 
Fig. 5. Profilul elementelor de fortificare de pe latura de sud a castrului55. 

                                                      
51 Daicoviciu, 1931, p. 23-24. 
52 Andrițoiu, 2003, p. 188, nota 44. 
53 Andrițoiu, 2003, p. 187-188; Andrițoiu, 2006, p. 19. 
54 Floca, Mărghitan, 1970, p. 55. 
55 după Floca, Mărghitan, 1970, p. 46, Fig. 2. 



240 

Cea mai importantă contribuție, adusă în urma acestor cercetări, este aceea de 
a stabili principalele elemente constituente ale laturii de sud a fortificației de piatră de 
la Vețel. Astfel, în această parte, zidul de incintă, păstrat la nivelul fundației, avea lăți-
mea de 2,10 m, în fața sa întinzându-se o berma, lată de 2 m, ce acoperea șanțul fazei 
de pământ. Șanțul fazei de piatră avea 11–12 m lățime și se adâncea aproape 5 m față 
de nivelul antic de călcare56. Turnul din colțul de sud-vest are planul unui trapez, cu 
baza mare rotunjită57, având dimensiunile de 3,40 × 2,35 × 2,60 m58. Urmărind traseul 
zidului de incintă de pe latura de sud, de la turnul de sud-vest spre est, s-a putut constata 
lipsa vreunui turn de curtină, spre mijlocul laturii fiind indentificată singura poartă cer-
cetată până în prezent la Micia. Aceasta avea o intrare, lată de 6 m, străjuită de două 
turnuri patrulatere, cu latura de 4 m, în zona mediană, fiind împărțită de un zid masiv 
în două spații largi de câte 1,90 m59. De la această poartă, considerată o potențială 
porta praetoria, cercetarea a mai putut fi continuată doar pe o lungime de 5 m, restul 
zidului de incintă, precum și turnul din colțul de sud-est fiind distruse, fără a fi cerce-
tate în prealabil60. 

Un alt element important l-a constituit descoperirea unui canal de evacuare a 
apei, ce trecea pe sub zidul de incintă din zona mediană a laturii de est, acolo unde, înce-
pând cu anul 1968, șoseaua Deva –Arad traversează fortificația antică61. Prin caracte-
ristici și poziționarea sa, acest element pare să indice existența unei porți în apropiere. 

În ceea ce privește planimetria și construcțiile din interiorul castrului, situația 
dată a făcut imposibilă o cercetare adecvată. O. Floca și L. Mărghitan amintesc de exis-
tența unor clădiri necercetate și distruse, orientate pe direcția nord-sud, care începeau 
la aproximativ 10‒15 m față de zidul de incintă de pe latura de sud62. O cercetare suc-
cintă s-a putut face asupra clădirilor ieșite la iveală în zona centrală a castrului, pe tra-
seul actualului drum Deva‒Arad. Aici au fost surprinse câteva ziduri, dispunerea lor 
în plan făcându-se cu aproximație, autorii săpăturilor nedispunând de ridicări topogra-
fice. Astfel, la aproximativ 67 m față de zidul de incintă de est, au fost surprinse două 
ziduri paralele, orientate nord‒sud, dispuse la 15 m unul față de celălalt, care străbă-
teau suprafața afectată, fără a avea relații cu alte structuri63. La 128 m față de latura 
estică a castrului, a fost identificată o clădire cu mai multe camere, dintre care au putut 
fi cercetate două, una prevăzută cu sistem de încălzire cu hypocaust, iar cea de a doua 
pavată cu opus signinum64. Caracteristicile acestei clădiri, orientate pe direcția est‒vest, 
amplasarea sa, precum și descoperirea în cadrul ei a unui altar dedicat Minervei și Ge-
niului Cohortei II Flavia Comagenorum65, par a indica o posibilă aripă a unei clădiri 
                                                      
56 Floca, Mărghitan, 1970, fig. 2. 
57 Floca, Mărghitan, 1970, fig. 9. 
58 Floca, Mărghitan, 1970, p. 53. 
59 Floca, Mărghitan, 1970, p. 50-53, fig. 8. 
60 Floca, Mărghitan, 1970, p. 53 
61 Floca, Mărghitan, 1970, p. 49, fig. 6. 
62 Floca, Mărghitan, 1970, p. 53. 
63 Floca, Mărghitan, 1970, p. 54.  
64 Floca, Mărghitan, 1970, p. 54-55. 
65 IDR, III/3, 111. 
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Fig. 6. Planul castrului Micia (197066). 

                                                      
66 după Floca, Mărghitan, 1970, p. 45, Fig. 1. 
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centrale (Fig. 6).  
Materialele arheologice menționate de autorii articolului, publicat în 1970, se 

rezumă la blocuri fasonate din andezit, provenite din elevația zidurilor de incintă, frag-
mente ceramice de origine romană, dar și dacică, cuie și un vârf de lance67. Din punct 
de vedere cronologic, cei doi arheologi deveni sunt de părere că ridicarea castrului de 
pământ s-a petrecut sub Traian sau Hadrian, în timp ce faza de piatră a fost realizată 
în timpul lui Antoninus Pius, așa cum afirmase și C. Daicoviciu68.  

3.4. Cercetările sistematice din perioada 1976‒'86 
În urma intervențiilor de salvare, întreprinse odată cu lucrările de realizare a 

termocentralei Mintia, la începutul anilor '70, au fost inițiate cercetări sistematice, care 
au vizat mai multe zone ale sitului Micia, în colectivul de cercetare, condus de către 
Lucia Ana ȚEPOSU MARINESCU, fiind integrați numeroși cercetători aparținând 
Muzeului Județean Deva, Institutului de Istorie și Arheologie din Cluj-Napoca și Muze-
ului Național de Istorie a României din București69. Începând cu anul 1976, a fost des-
chis un sector de cercetare, care viza abordarea sistematizată a castrului70. Lucrările 
conduse de către Liviu PETCULESCU, concepute pentru o cercetare amplă și de lun-
gă durată, au atacat zone extinse ale castrului de dimensiuni mari, urmărindu-se veri-
ficarea unor rezultate mai vechi și mai ales lămurirea unor aspecte necunoscute ale for-
tificației, care barează Valea Mureșului, precum stratigrafia, planimetria și cronologia 
acesteia71. 

În intervalul cuprins între anii 1976‒'86 au fost realizate peste 25 de unități de 
cercetare, constând în secțiuni și casete, dispuse pe întreaga suprafață disponibilă a 
castrului (Fig. 7). Au fost verificate elementele de fortificație, prin mai multe secțiuni, 
amplasate pe laturile de est, nord și vest. A fost săpat integral turnul din colțul de nord-
est, s-a determinat stratigrafia generală a sitului, prin cercetarea unei secțiuni oblice cu 
lungimea de 174 m, ce lega colțul de nord-est al fortificației cu zona sa centrală. S-au 
adus ample contribuții privind clădirile din partea centrală a castrului, în acest sens 
fiind cercetată mare parte din porțiunea cuprinsă între calea ferată și drumul european 
Deva–Arad, pe întreaga lățime a fortificației. În privința clădirilor din celelalte zone 
ale lagărului, au putut fi identificate mai multe drumuri și barăci, situate în jumătatea 
nordică a fortificației, precum și o clădire din piatră, de mari dimensiuni, situată în jumă-
tatea sudică a acesteia72. 

Prin ridicările topografice realizate de către Anişoara SION, situl Micia a putut 
fi cartat73, în acest context sintetizându-se și planul castrului de la Vețel și efectuân- 

                                                      
67 Floca, Mărghitan, 1970, p. 53-54. 
68 Floca, Mărghitan, 1970, p. 55-56. 
69 Andrițoiu, 2003, p. 188; Andrițoiu, 2006, p. 19-20. 
70 Marinescu et alii, 1979, p. 112. 
71 Marinescu et alii, 1979, p. 112. 
72 Marinescu et alii, 1979, p. 111-114; Petculescu et alii, 1981, p. 70-75; Petculescu et alii, 1982, 
p. 73-76; Petculescu, 1983, p. 45-50; Petculescu, 1984, p. 117-119; Petculescu et alii, 1986, p. 
59-62. 
73 Petculescu, Barbu, 2016, p. 182, Pl. I. 
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Fig. 7. Castrul Micia (198674). 

                                                      
74 după Petculescu et alii, 1986, p. 60, Fig. 1. 
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du-se primele măsurători exacte ale dimensiunilor acestuia (Fig. 7). Astfel, lățimea 
fortificației, între paramenții exteriori ai zidurilor de incintă de est și vest, este de 
189,50 m, în timp ce din lungime se mai păstrează 360 m75. În condițiile în care cel 
puțin 15 m de pe latura sudică fuseseră distruși cu un deceniu înainte, L. Petculescu 
estimează că lungimea inițială a zidurilor lungi (de est și de vest) trebuie să fi fost de 
aproximativ 379 m, păstrând raportul de 2:1 față de lățime. În aceste condiții, suprafața 
castrului de la Vețel devenea mai mare decât în estimările anterioare, fiind calculată76 
la 71820 m². Cu această ocazie, s-a putut observa și că traseele căii ferate și ale șoselei 
Deva‒Arad taie incinta castrului pe o direcție ușor oblică, putând fi aduse unele corec-
ții planului descoperirilor făcute de către O. Floca și L. Mărghitan. 

Prin secțiunile amplasate pe laturile de est, vest și sud s-a putut constata că 
incinta cu val și șanț, care precede zidul de piatră, se găsește peste tot77, castrul din 
faza de lemn ocupând aceeași poziție și având aceleași dimensiuni cu cel de piatră78. 
Zidul de incintă cu fundația în opus incertum, lată de 1,80‒2 m și adâncă de 0,80 m, 
mai păstra pe alocuri amprentele blocurilor fasonate din elevație, șanțul din fața sa a-
vând, ca și în cadrul cercetărilor anterioare, profil în “V”, cu o deschidere de 12‒13 m 
și adâncimea de 4‒5 m, tăind parțial șanțul mai mic al fazei de lemn79. Pe latura de vest, 
în spațiul cuprins între șosea și calea ferată, a fost surprins un turn de curtină, cu dimen-
siunile interioare de 3 × 2,70 m, adosat zidului de incintă80. Turnul din colțul de nord-
est al castrului, cercetat integral, avea aceleași caracteristici cu cel din colțul de sud-
vest, investigat în anul 1968, de această dată fiind observat un detaliu constructiv pri-
vind existența unui ieșind exterior, lat de 0,50 m81. Între zidul de incintă și șanțul de 
apărare s-a constatat prezența unei berma, lată de 2,20 m, în timp ce agger-ul de la inte-
rior avea o lățime de 10,50 m, suprapunând vechiul val de apărare din faza de lemn82.  

Cu privire la trama stradală, au fost intersectate mai multe drumuri. Via sagula-
ris, surprinsă în mai multe zone ale castrului, avea lățimea de 3,70 m și era compusă 
dintr-o bază de piatră, acoperită cu un nivel de pietriș83, pe alocuri fiind sesizate do-
vezi ale unei refaceri a acesteia84. Celelalte drumuri din castru au putut fi împărțite în 
două categorii, cele mai importante fiind realizate din straturi succesive de piatră și 
pietriș, în timp ce unele secundare aveau aspectul unor alei pavate cu cărămizi85.  

Barăcile și grajdurile, destinate cazării efectivelor miltare și cailor acestora, au 

                                                      
75 Petculescu et alii, 1981, p. 70. 
76 Petculescu, 1981, p. 112. 
77 Marinescu et alii, 1979, p. 111-114; Petculescu et alii, 1981, p. 70-75; Petculescu et alii, 
1982, p. 73-76; Petculescu, 1983, p. 45-50; Petculescu, 1984, p. 117-119; Petculescu et alii, 
1986, p. 59-62. 
78 Marinescu et alii, 1979, p. 111. 
79 Petculescu et alii,  1981, p. 71-72; Petculescu, 1981, p. 110; Petculescu et alii, 1986, p. 59. 
80 Petculescu et alii, 1981, p. 72.  
81 Petculescu, 1981, p. 110. 
82 Petculescu, 1981, p. 110. 
83 Petculescu et alii, 1981, p. 71-72; Petculescu, 1984, p. 117. 
84 Marinescu et alii, 1979, p. 113. 
85 Marinescu et alii, 1979, p. 113; Petculescu, 1981, p. 112 
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fost identificate cu predilecție în jumătarea nordică a castrului, dar și în zona central-
estică, fiind orientate pe direcția est‒vest, în paralel cu laturile scurte ale incintei86. Pen-
tru faza de lemn, aceste construcții au fost realizate din lemn și chirpici, folosindu-se 
șanțuri de implantare a pereților, late de 0,30‒0,40 m, în timp ce barăcile fazei de pia-
tră au fost realizate cu fundații din piatră87. 

În zona centrală a lagărului au fost identificate construcții, ale căror caracteris-
tici și amplasament par a indica prezența unor clădiri care țin de principia sau preto-
riu88. Cercetând fâșia de teren aflată între șosea și calea ferată, s-a putut constata faptul 
că toate construcțiile importante se aflau poziționate în sectorul vestic al acesteia89. Clă-
dirile aparținând primei etape de locuire au putut fi săpate doar parțial, fiind suprapuse 
de cele ridicate în a doua etapă de utilizare a castrului90. Pentru etapa de piatră au fost 
identificate mai multe clădiri și curți pavate, de mari dimensiuni, care continuă edifi-
ciile distruse odată cu realizarea căii ferate91. Caracterul monumental, prezența a nume-
roase monumente onorifice și elementele arhitectonice descoperite conduc spre conclu-
zia că, în partea central vestică a fortificației, erau dispuse clădirile principale ale aces-
tui castru (principia și/sau pretoriul)92. La sud de șoseaua Deva‒Arad, a fost cerce-
tată aproape exhaustiv o clădire din piatră, de mari dimensiuni, care s-a dovedit a fi un 
horreum cu două faze de funcționare93. 

Mai problematică este stabilirea orientării acestui lagăr, distrugerile importan-
te făcute odată cu realizarea căii ferate, precum și necunoașterea exactă a poziției por-
ților de est și vest punând probleme. Dacă după primele campanii întreprinse la Micia, 
L. Petculescu tindea să fie de acord că poarta de sud, cercetată de către O. Floca și L. 
Mărghitan, ar putea fi porta pretoria94, odată cu evoluția lucrărilor și conturarea ampla-
sării clădirilor administrative, în jumătatea vestică a părții centrale a incintei, s-a ajuns 
la concluzia că orientarea castrului ar fi mai degrabă spre est95. 

Cu privire la stratigrafia generală a sitului și L. Petculescu afirma că ea variază 
între 1,5 și 2,5 m grosime96, observând că există două mari etape de funcționare. Pri-
ma dintre acestea, atribuită fazei construcțiilor din lemn, este reprezentată printr-un 
strat gros de aproximativ 1 m, bogat în materiale arheologice și poartă urmele unei dis-
trugeri prin incendiere, iar cea de a doua, mai subțire, conține construcțiile și nivelul 

                                                      
86 Marinescu et alii, 1979, p. 112. 
87 Marinescu et alii, 1979, p. 112-113; Petculescu, 1981, p. 110-112. 
88 Petculescu, 1983, p. 47. 
89 Marinescu et alii, 1979, p. 111-114; Petculescu et alii, 1981, p. 70-75; Petculescu et alii, 1982, 
p. 73-76; Petculescu, 1983, p. 45-50; Petculescu, 1984, p. 117-119; Petculescu et alii, 1986, p. 
59-62. 
90 Petculescu et alii, 1981, p. 70-75;Petculescu, 1983, p. 45-50.  
91 Petculescu et alii, 1981, p. 71-74; Petculescu, 1983, p. 45-47. 
92 Petculescu, 1983, p. 47. 
93 Petculescu, 1983, p. 47-49; Petculescu, 1987, p. 66-76. 
94 Marinescu et alii, 1979, p. 114. 
95 Informație Liviu PETCULESCU, cu această ocazie aducându-i mulțumirile cuvenite pentru 
informațiile și sprijinul acordat în realizarea acestui studiu. 
96 Marinescu et alii, 1979, p. 112. 
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de cultură aferent fazei de piatră88. În afară de materialele romane, în nivelul superior, 
puternic afectat de lucrări agricole, au fost descoperite și elemente care aparțin locuirii 
postromane, de pe parcursul secolului al IV-lea și al VIII-lea97. 

În urma acestor cercetări, au putut fi trase câteva concluzii și în legătură cu 
încadrarea cronologică a etapelor de funcționare a castrului de la Micia. Astfel, faza 
de lemn, realizată în primele decenii ale secolului al II-lea dHr, a fost incendiată și dis-
trusă, în urma evenimentelor violente petrecute după jumătatea secolului, o monedă 
emisă sub Antoninus Pius, împingând momentul demolării după anii 165‒16698. Des-
pre ridicarea fazei de piatră, se crede că a avut loc, cel mai devreme, în ultimul sfert 
al secolului al II-lea, fiind însă încheiată în anii 204‒205 dHr99, ea funcționând până 
la părăsirea Provinciei Dacia100. 

Materialele arheologice descoperite în cadrul acestor campanii101 au fost deo-
sebit de variate și numeroase, multe dintre ele făcând subiectul numeroaselor studii 
de specialitate, publicate de către L. Petculescu și colaboratorii săi. 

3.5. Studii de fotografie aeriană 1998‒2018 
În ultimele decenii, utilizarea imaginilor aeriene a devenit tot mai familiară în 

cercetarea siturilor arheologice. Datorită amplasării și importanței sale, Micia s-a bucu-
rat de atenția mai multor specialiști, care au adus noi date cu privire la planimetria 
așezării, necropolelor și castrului de pe Valea Mureșului. 

Chiar dacă fotografia aeriană a fost utilizată pe Valea Mureșului încă din tim-
pul celui de Al Doilea Război Mondial, primele studii, menite să identifice informații 
de natură arheologică, au fost efectuate de către Ioana A. OLTEAN, William S. HAN-
SON, începând cu anul 1998, aceștia aplecându-se și asupra sitului Micia102. Au fost 
identificate numeroase edificii și structuri, aducându-se importante completări asupra 
planimetriei sitului103. În ceea ce privește castrul, au fost identificate mai multe struc-
turi, cu predilecție în jumătatea nordică a acestuia. Aici a fost vizibil traseul zidurilor 
de incintă pe laturile de est, nord și vest. Tot în această parte, au fost identificate mai 
multe drumuri paralele, orientate est-vest, la distanțe de aproximativ 20 m unul față de 
celălalt, de la via sagularis de nord și până înspre calea ferată, care taie zona centrală 
a fortificației. În jumătatea sudică, în imediata vecinătate a șoselei Deva‒Arad, a fost 
identificat hambarul cercetat de către L. Petculescu, via sagularis de pe latura de est, 
câteva segmente de drumuri și o clădire patrulateră, de mari dimensiuni, în partea sud-
estică a fortificației104 (Fig. 8). 
                                                      
97 Marinescu et alii, 1979, p. 114; Petculescu, 1981, p. 113. 
98 Marinescu et alii, 1979, p. 113; Petculescu, 1981, p. 110. 
99 Marinescu et alii, 1979, p. 114; Petculescu, 1981, p. 110. 
100 Marinescu et alii, 1979, p. 114; Petculescu, 1981, p. 113. 
101 Marinescu et alii, 1979, p. 111-114; Petculescu et alii, 1981, p. 70-75; Petculescu et alii, 1982, 
p. 73-76; Petculescu, 1983, p. 45-50; Petculescu, 1984, p. 117-119; Petculescu et alii, 1986, p. 
59-62. 
102 Oltean, Hanson, 2001, p. 123-134; Oltean et alii, 2005, p. 351-360; Oltean, 2007, p. 155-158; 
Oltean, Hanson, 2015, p. 1-11. 
103 Oltean et alii, 2005, p. 351-360; Oltean, 2007, p. 155-158. 
104 Oltean, 2007, fig. 5.28. 
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Fig. 8. Situl Micia, interpretare fotografii aeriene105. 

Alte serii de fotografii aeriene au fost efectuate pe Valea Mureșului, în inter-
valul 2009‒'13, de către cercetătorul maghiar CZAJLIK Zoltán106. Imaginile surprinse 
deasupra Miciei în vara anului 2013 au putut aduce noi date, fiind vizibile numeroase 
structuri, atât în așezarea civilă, cât și în interiorul castrului107 (Fig. 9). În jumătatea 
nordică a fortificației, au putut fi identificate câteva drumuri, observate și anterior108, 
precum și zidul de incintă de pe latura nordică. Poarta de nord pare să fie amplasată la 
mijlocul laturii, un element interesant fiind posibila identificare a două turnuri (unul 
de poartă și celălalt de curtină) de formă semicirculară, ieșite înspre exteriorul fortifi-
cației109. Turnuri de poartă cu ieșinduri semicirculare sunt cunoscute cu predilecție în 
Dacia Porolissensis (Buciumi, Bologa, Cășei)110. Dacă acest aspect se dovedește a fi 
adevărat în cazul Miciei, atrage atenția diferența față de turnurile patrulatere ale porții 
de sud, o situație asemănătoare găsindu-se, însă și la Buciumi111. Cel de al doilea semi- 

                                                      
105 după Oltean 2007, p. 157, Fig. 5. 28. 
106 Czajlik et alii, 2014, p. 459-483. 
107 Czajlik et alii, 2014, p. 477, fig. 11. 
108 Oltean, 2007, fig. 5.28. 
109 Czajlik et alii, 2014, p. 463, 478, fig. 12. 
110 Alicu, 1973, p. 119-120, Pl. III. 
111 Alicu, 1973, p. 109, 113; Marcu, 2009, p. 272, PL. 4. 
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Fig. 9. Fotografie aeriană în jumătatea sudică a castrului Micia112. 

cerc, identificat înspre colțul de nord-vest, atrage câteva semne de întrebare. Pe de o 
parte, distanța foarte mică față de turnul de colț ar fi foarte neobișnuită, mai ales că pe 
latura de sud nu a fost identificat nici un turn de curtină113. Pe de altă parte, în acea 
zonă au avut loc cercetări arheologice atât în anul 1930114, cât și în 1978115, nefiind 
identificate astfel de elemente. 

În interiorul castrului, în apropierea porții de nord, par să fi fost identificate o 
serie de încăperi și compartimentări, fără să poată fi redat un plan clar al uneia sau mai 
multor clădiri116. Și în jumătatea sudică a lagărului au fost observate drumuri, care stră-
bat incinta de la est la vest, dar și o serie de clădiri, dintre care se remarcă un număr de 
trei, amplasate pe axul central, nord‒sud al castrului117. Prima dintre ele, amplasată în 
apropierea șoselei și având plan dreptunghiular, se potrivește ca localizare și dimen-
siuni cu hambarul cercetat de către L. Petculescu118. La aproximativ 10‒15 m spre sud, 
apare o a doua clădire, cu plan asemănător, dar de dimensiuni mai mari, iar după încă 
un interval de aproximativ 10 m, străbătut de un drum, se conturează o construcție de 
formă dreptunghiulară, lungă de aproximativ 25‒30 m, orientată cu lungimea pe direc- 
                                                      
112 după Czajlik et alii, 2014, p. 477, Fig. 11 C. 
113 Floca, Mărghitan, 1970, p. 53. 
114 Daicoviciu, 1931, p. 16-17. 
115 Petculescu, 1983, p. 6, fig.1. 
116 Czajlik et alii, 2014, p. 477, fig. 11B, p. 478, fig. 12. 
117 Czajlik et alii, 2014, p. 477, fig. 11C, p. 478, fig. 12 
118 Petculescu, 1983, p. 47-49; Petculescu, 1987, p. 66-76. 
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Fig. 10. Castrul Micia, interpretarea fotografiilor aeriane (detaliu119). 

ția nord‒sud și prevăzută cu o absidă pe mijlocul laturii de nord120. Dimensiunile mari, 
prezența absidei și amplasarea sa pe direcția porții de sud atrag atenția în mod deosebit, 
toate aceste elemente indicând-o ca o potențială clădire administrativă (Fig. 10).  

Pe parcursul anilor 2017‒'18, echipa de cercetare sistematică a sitului Micia a 
implementat un program, care viza fotografierea aeriană (folosind drona) lunară a cas-
trului, pe parcursul a 24 de luni, observând astfel evidențierea structurilor arheologice, 
de-a lungul evoluției anotimpurilor și a culturilor agricole. Rezultatele au scos la ivea-
lă o serie structuri arheologice, confirmând studiile de fotografie aeriană anterioare 
și completând datele aduse de acestea cu noi elemente, care țin de planimetria fortu-
lui roman de la Vețel121 (Fig. 11). Printre cele mai importante observații sunt cele care 
se referă la elementele de fortificație. Astfel, traseul zidurilor de incintă a putut fi urmărit  

                                                      
119 după Czajlik et alii 2014, p. 478, Fig. 12. 
120 Czajlik et alii, 2014, p. 477, fig. 11C, p. 478, fig. 12. 
121 Barbu, 2018. 
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Fig. 11. Fotografie aeriană asupra jumătății nordice a castrului Micia  

(foto M. G. Barbu). 

cu precădere pe laturile de nord și de vest. Pe traseul zidului de vest, la aproximativ 
80 m sud față de șoseaua Deva‒Arad, a fost identificat un turn patrulater, cu latura de 
6‒8 m, urmat înspre sud de o zonă foarte bogată în dărâmături, lată de aproximativ 
15 m. În aceste condiții, ne aflăm fie în prezența unui turn de curtină, fie a unei porți122. 
În partea estică a jumătății nordice a incintei, au fost observate, în afară de drumurile 
deja cunoscute, o serie de drumuri intermediare (probabil drumurile secundare amin-
tite de către L. Petculescu123), care împart spațiul în zone orientate de la est la vest, late 
de câte 10 m, potrivite cu lățimea unor barăci cu două rânduri de camere. De altfel, în 
zona de nord-est a lagărului, a fost identificată o construcție alungită și compartimen-
tată, orientată în paralel cu aceste drumuri, care avea două rânduri de camere și care 
constituie o baracă militară124. 
                                                      
122 Barbu, 2018. 
123 Marinescu et alii, 1979, p. 113; Petculescu, 1981, p. 112. 
124 Barbu, 2018. 
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În jumătatea sudică a fortificației, au fost văzute parțial clădirile de pe axul cen-
tral, sesizate și în fotografiile lui Z. Czajlik125. De asemenea, în apropierea actualei 
margini sudice castrului, a fost identificată o clădire alungită și compartimentată, care 
ar putea fi o baracă cu un singur rând de camere, orientată pe direcția nord‒sud126, 
această construcție putând fi una dintre cele observate în această zonă de către O. Floca 
și L. Mărghitan127. 

În aceeași sferă, poate fi considerat și un studiu recent de teledetecție satelitară, 
care a urmărit obținerea unor rezultate în siturile Micia și Germisara, de pe valea râu-
lui Mureș128. Comparând imagini aeriene ale sitului, surprinse în ultimele decenii și 
suprapunându-le cu măsurătorile satelitare, autorii studiului au putut observa evoluția 
microgeografiei zonei, precum și intervențiile factorilor antropici129 (Fig. 12). 

 
Fig. 12. Analize satelitare ale colțului de nord-vest al castrului Micia130. 

3.6. Cercetări noninvazive 2014‒'20 
Începând cu anul 2014, colectivul de cercetare a sitului Micia a întreprins anual 

măsurători non-invazive, cu predilecție în așezarea civilă, dar și în zona incintei mili-
tare. Prin acțiunile domnului Alexandru POPA (cercetător în cadrul Muzeului Carpa-  

                                                      
125 Czajlik et alii, 2014, p. 477, fig. 11. 
126 Barbu, în curs de apariție. 
127 Floca, Mărghitan, 1970, p. 53. 
128 Negula et alii, 2020, p. 1-36. 
129 Negula et alii, 2020, p. 27-28. 
130 după Negula et alii, 2020, p. 26, Fig. 19. 
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Fig. 13. Rezultate magnetometrice în jumătatea nordică a castrului Micia  

(Colectare și prelucrare date Alexandru POPA). 

ților Răsăriteni, Sf. Gheorghe), au fost efectuate studii magnetometrice în jumătatea nor-
dică a castrului, fiind cartate elemente ale sistemului de fortificare, dar și drumurile și 
clădirile din interior (Fig. 13). 

Detecțiile georadar, efectuate începând cu vara anului 2018, în urma unui par-
teneriat cu ArchaeoTek Canada, de către o echipă condusă de Andrei GONCIAR și 
Izabel MORRIS, s-au concentrat, de asemenea, asupra zonei nordice a așezării civile, 
însă au demarat și în partea sudică a castrului, acest sector fiind prioritar pentru urmă-
toarele campanii (Fig. 14). 

Rezultatele acestor investigații, deosebit de utile, vor face subiectul unor studii 
viitoare, special dedicate. 

3.7. Reluarea săpăturilor arheologice 2020 
Deși umbrit de evoluția pandemiei provocate de virusul SARS-CoV-2, anul 

2020 a reprezentat reînceperea săpăturilor arheologice în castrul Micia. Pe de o parte, 
implementarea proiectului de dezvoltare a căii ferate de mare viteză a afectat încă o 
porțiune din Micia, extinzând spre nord și sud fâșia deja pierdută în 1867‒'68131. Cu  
                                                      
131 Daicoviciu, 1931, p. 10; Alicu, 2004, p. 10. 
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Fig. 14. Colectarea datelor georadar în jumătatea sudică a castrului Micia  

( foto M. G. Barbu). 

această ocazie, lucrările de arheologie preventivă, contractate de către Muzeul Național 
al Unirii Alba Iulia, au fost demarate în mai multe puncte ale sitului. În castru, săpătu-
rile de salvare întreprinse de către un colectiv de arheologi ai Muzeului Național de 
Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, pot aduce noi informații cu privire la zona cen-
trală a lagărului, completând cercetările realizate de către L. Petculescu. 

În același timp, colectivul de cercetare a sitului Micia, compus din specialiști 
ai Muzeului Național de Istorie a României din București și Muzeului Civilizației 
Dacice și Romane din Deva a reluat cercetările sistematice în castru, prin deschiderea 
unui sector de cercetare, în partea estică a jumătății de nord a fortificației, scopul prin-
cipal al acestui demers constând în surprinderea elementelor de habitare în barăcile din 
această parte a sitului (Fig. 15). 

4. Concluzii 
Castrul Micia a constituit unul dintre cele mai importante puncte militare ale 

Daciei Romane, străjuind frontiera ei de vest, pe tot parcursul existenței acestei provin-
cii. Ieșind în evidență prin dimensiunile mari și proporțiile atipice, această fortificație a 
atras foarte de timpuriu interesul oamenilor de cultură. Cu toate acestea, săpăturile ar-
heologice asupra acestui obiectiv au fost demarate abia în 1930, de atunci fiind inves-
tigat pe parcursul mai multor etape, de către cercetători precum: C. Daicoviciu, O. Floca, 
L. Mărghitan sau L. Petculescu132. 

Poziționarea sa l-a predispus, de asemenea, și distrugerilor, de la începutul seco-
lului al XIX-lea și până în prezent, fiind afectat de mai multe proiecte de infrastructură 
zonală sau națională precum: construirea drumului Deva–Ilia, realizarea căii ferate 
Arad–Alba Iulia, construirea termocentralei Mintia, devierea drumului european E68 
Deva–Arad sau modermizarea căii ferate de mare viteză. 

Sub astfel de auspicii, cercetările și distrugerile acestui obiectiv s-au intercalat, 
de multe ori arheologii fiind nevoiți să efectueze cercetări de salvare în condiții impro- 
                                                      
132 Andrițoiu, 2003, p. 181-202, cu bibliografia. 
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Fig. 15. Secțiunea S1/2020, sector castru Micia ( fotogrametrie Călin ȘUTEU). 

prii, înregistrând doar o parte din volumul uriaș de informații, care ar fi putut fi înma-
gazinat133. 

În ultimele decenii, studiile de fotografie aeriană au completat datele privitoare 
la planimetria fortificației romane de la Vețel (Fig. 16), începerea investigațiilor non-
invazive, precum și recenta reluare a săpăturilor arheologice în acest sector, întrezărind 
acumularea de noi date, cu privire la funcționarea celui mai mare castru de pe limesul 
vestic al Daciei. 
                                                      
133 Floca, Mărghitan, 1970, p. 44. 
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Fig. 16. Plan ipotetic al castrului Micia134. 

 
                                                      
134 după Barbu, 2018. 
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