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ETNOGENEZA ROMÂNEASCĂ 

Dacia romană. Romanizare 
- fişă de lucru - 

 

1. Cu ajutorul hărţii din manual şi a cunoştinţelor de geografie, 

haşurează pe harta alăturată: 

 cu albastru, regiunile cuprinse în cadrul provinciei romane 

Dacia; 

 cu roşu, teritoriile locuite de dacii liberi; 

 cu verde, regiunea dintre Dunăre şi Marea Neagră, integrată 

provinciei romane Moesia. 

 

 2. Completează spaţiile lacunare cu termenii potriviţi, selectaţi din lista de mai jos: 

 

 După anul 106, geto-dacii......................... s-au adaptat noului mod de viaţă şi, sub 

influenţa administraţiei, a armatei romane, a convieţuirii cu veteranii şi .........................., a 

religiei romane, s-au romanizat. Până la încetarea stăpânirii .........................., s-a format o nouă 

populaţie, vorbitoare a limbii latine populare, .......................... .În 271, au fost retrase la sudul 

Dunării armata şi administraţia romană. .......................... s-a aflat sub stăpânire romană timp mai 

îndelungat, aici aceasta încetând în anul 602. 

Lista termenilor: autohtoni, coloniştii, daco-romanii, Dacia, Gallia, grecii, migratori, romane. 

 

 3. Alcătuieşte, pe spaţiul de mai jos, o listă a aspectelor pe care le consideri pozitive, 

respectiv, a celor negative, ale stăpânirii romane asupra Daciei, din punct de vedere al 

evoluţiei istorice a poporului geto-dac. 

 

Aspecte pozitive Aspete negative 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Citeşte textul de mai jos. Pornind de la acesta, imaginează-ţi un dialog cu un 

colonist roman sosit în anul 106. Alcătuieşte o listă cu întrebările pe care aţi dori să i le 

adresaţi. 
 I-a urmat la tron Ulpius Traianus (...). Învingând pe Decebal, el a supus Dacia şi a 

transformat în provincie romană ţinuturile dincolo de Dunăre, (...) Traian după cucerirea 

Daciei, adusese o mulţime foarte mare de oameni din toate colţurile lumii romane pentru 

popularea oraşelor şi cultivarea ogoarelor, căci Dacia fusese secătuită de bărbaţi în urma 

lungului război al lui Decebal. 

     (după Eutropius, Scurtă istorie de la întemeierea Romei) 
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