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I. Romanitatea românilor



Lecţia 1. Războaiele daco-romane și 
etnogeneza românilor
a) Originea și organizarea geto-dacilor
b) Contactele dacilor cu lumea romană
c) Romanizarea dacilor
d) Etnogeneza românilor



• Popor de origine tracică
• Stabiliți între Balcani şi Nipru şi între regiunile 

muntoase ale Transilvaniei şi Marea Neagră 
• În izvoarele istorice romane apar sub 

denumirea de daci, iar în cele grecești sub 
denumirea de geți însă fac parte din același 
popor

a. Originea geto-dacilor



• Categorii sociale: Tarabostes
(cei bogați) și Comati
(oamenii de rând)

• Inițial dacii erau organizați în 
triburi: carpi, costoboci, buri, 
albocensi etc.

• Primul rege care unește 
triburile dacice este Burebista

• În 44 î. Hr. Burebista este 
asasinat, iar statul dac se 
destramă

Organizarea geto-dacilor



• Decebal reușește să unească o 
parte din triburile dacice și 
formează un stat puternic în 
secolul I d. Hr.

• Statul lui Decebal era mai bine 
centralizat

• Capitala: Sarmisegetusa

Organizarea geto-dacilor



• Primele contacte au existat încă din timpul lui 
Burebista 

• În timpul lui Decebal au loc primele confruntări 
militare

• În anul 87 Dacia devine Regat clientelar
• 101-102- Primul război daco-roman
• 105-106- Al doilea război daco-roman 
• Dacii sunt învinși, iar Dacia devine provincie 

romană cu numele de Dacia Felix

b. Contactele dacilor cu lumea romană



Definiție

• Romanizare = proces complex de schimbare a 
caracteristicilor unui popor, prin impunerea tradițiilor, limbii 
și religiei romane

Factori ai romanizării

• Veteranii
• Administrația
• Religia

c. Romanizarea dacilor



Etape ale romanizării:
a) Inițială – prin negustori, care a durat până la cucerirea 

Daciei
b) Oficială (106-271/275)- Dacia era provincie romană;  

romanizarea se accentuează
c) Târzie (după 271/275) – Romanizarea se 
accentuează prin migrația oamenilor de la oraș la
sat, iar apoi prin venirea misionarilor creștini.

Romanizarea dacilor



• În 271 sau 275 are loc Retragerea Aureliană prin care doar
administrația romană, din cauza crizei imperiului, se retrage din 
Dacia

• Limes-ul (granița) Imperiului Roman s-a stabilit pe Dunăre

Romanizarea dacilor



= formarea poporului român și a limbii române

Cunoaște două etape:
a) Romanizarea dacilor (în cele trei etape prezentate anterior)
b) Integrarea popoarelor migratoare ( slavii) de către populația 

daco-romană
Dacii și romanii = daco-romanii
Daco-romanii și slavii = românii
În secolul al IX-lea putem vorbi despre un popor
român deplin constituit

d. Etnogeneza românilor


