
Citiţi cu atenţie textele de mai jos: 

A. „Avem motive să credem că elementul dacic supus s-a ţinut departe de 
contactul cu civilizaţia romană. (...) În Dacia, romanitatea nu şi-a înfipt rădăcini adânci. 
(...) Prin ipoteza imigrării treptate spre nord a valahilor din Moesia se poate explica 
împrejurarea surprinzătoare că populaţia valahă se întâlneşte la nord de Dunăre 
numai după începutul veacului al XIII-lea.” 

(Robert Roesler, Studii româneşti, 1871) 

 

B. „Şi inscripţiile găsite atât în Dacia, cât şi în alte părţi ne dovedesc cu prisosinţă 
fiinţarea poporului dac după cucerire, precum şi romanizarea lui. (...) Departe de a 
alcătui o castă despărţită de poporul cucerit, romanii se legau cu el prin căsătorii. (...) 
Ce nevoie ar fi împins pe valachi a trece Dunărea în cei dintâi ani ai fiinţării statului 
valacho-bulgar? Cum putem închipui că valachii să fi părăsit ţara lor tocmai în 
momentul când, întemeind un stat neatârnat, ei puteau să se bucure de toate 
drepturile lor?” 

(A.D. Xenepol, Teoria lui Roesler, 1884) 

1. Precizați secolul la care se referă sursa B. 

2. Numiţi spațiul istoric la care se referă sursa B. 

3. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine ideea potrivit 
căreia procesul de romanizare a avut loc la nord de Dunăre 

4. Selectați din sursa B două informații aflate în relație cauză efect. 

5. Numiţi un istoric şi precizaţi o cauză pentru care acesta a abordat ideea romanităţii 
românilor. 

6. Prezentați două teorii istoriografice care abordează romanitatea românilor. 

7. Menționați o etapă a formării poporului român. 

(sursa: https://docs.google.com) 

 

 

 

 

 



Rezolvare: 

1. Secolul al XIX lea 
2. Dacia 
3. Sursa B 
4. Cauză: „ Şi inscripţiile găsite atât în Dacia, cât şi în alte părţi” 

Efect: „ ne dovedesc cu prisosinţă fiinţarea poporului dac după cucerire, precum 
şi romanizarea lui” 

5. Istoricul care abordează romanitatea românilor este Robert Roesler, iar motivul 
îl reprezintă dorința acestuia de a arăta dominația maghiarilor în Transilvania. 

6. Două teorii care abordează romanitatea românilor sunt teoria autohtonistă și 
teoria imigraționistă. Conform teoriei autohtoniste, poporul român s-a format la 
nord de Dunăre, prin romanizarea dacilor și prin asimilarea slavilor. Teoria 
imigraționistă este o teorie falsă, apărută în secolul al XVII-lea, care susține că 
românii s-au format la sud de Dunăre și au migrat la nord în secolul al XIV lea, 
când ungurii erau deja acolo. 

7. O etapă a formării poporului român de referă la romanizarea dacilor, care 
cunoaște trei etape: inițială, oficială și târzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temă:  

„Teza autohtoniei românilor se bazează pe continuitatea neîntreruptă a populaţiei, de 
la geto-daci la daco-romani, şi, prin aceştia, la români. În afara triburilor geto-dace 
care s-au supus romanilor, deci n-au fost exterminate, toponimia, hidronimia (…) Daciei 
romane, faptul că din provincie s-au recrutat numeroase trupe auxiliare şi, îndeosebi, 
descoperirile arheologice dovedesc prezenţa neîntreruptă a autohtonilor atât în Dacia, 
cât şi în Moesia (…). După anul 602, în urma micşorării numărului slavilor din nordul 
Dunării, raportul de forţe s-a schimbat în favoarea autohtonilor (…). Dispunând de o 
organizare social-politică mai adecvată împrejurărilor istorice, în cursul convieţuirii cu 
slavii, daco-romani au reuşit să-i asimileze şi să dea naştere românilor”. (Al. Graur, Gh. 
Ştefan, Dicţionar de istorie veche a României) 

1. Precizați secolul la care se referă sursa dată. 
2. Menţionaţi, pe baza textului, factorul care a favorizat asimilarea slavilor de 

către daco-romani. 
3. Numiţi un istoric şi prezentaţi o cauză pentru care acesta a abordat ideea 

romanităţii românilor. 
4. Selectați din sursă două informații aflate în relație cauză efect. 
5. Prezentați evoluția romanizării românilor în istoriografia comunistă. 


