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 În perioada postbelică, în istoriografia sovietică a apărut o teorie referitoare 
la etnogeneza poporului român. Pornind de la faptul că în unele surse istorice 
medievale românii sunt desemnaţi cu noţiunea de volohi (vlahi, valahi), a 
fost acreditată teoria falsă precum că din populaţia romanizată a sud-estului 
european, mai fiind influenţată şi de slavi, s-ar fi constituit la nordul Dunării vo-
lohii. Din volohi s-ar fi constituit moldovenii, valahii, aromânii ş.a.1 În legătură 
cu acest concept se poate observa că nu o anumită minoritate ci majoritatea sub-
stratului cum ar fi cel geto-dacic poate constitui factorul de bază în etnogeneza 
unui popor.
 În cele ce urmează vom elucida o etapă importantă în formarea poporului 
nostru, când noţiunea de geto-daci a fost înlocuită treptat cu o denumire cores-
punzătoare proceselor care aveau loc în societatea din spaţiul carpato-danubia-
no-pontic.
 Pe timpul împăratului Septimius Severus (193-211), provinciile romane 
din spaţiul carpato-danubiano-pontic au traversat o perioadă de prosperitate, ea 
fiind cea mai strălucită din întreaga istorie a stăpânirii romane în această parte 
a lumii a înfăptuit reforma militară, a permis ostaşilor să se căsătorească, să be-
neficieze de raţii alimentare mai mari. El a înlocuit disciplina aspră militară cu 
goana pentru bani. Şi în Dacia erau asociaţii ale militarilor care s-au evidenţiat 
în lupte, primind pentru aceasta solde duble. Sunt refăcute unele castre şi dru-
muri, construite unele clădiri noi. În spaţiul intramontan este refăcut castrul de 
la Apulum2.
 După moartea împăratului Septimius Severus (211), la conducerea Im-
periului Roman au rămas fii acestuia, Marcus Aurelius Antoninus (Caracalla) 
şi Publius Septimius Severus Geta. În 212, în statul roman rămâne un singur 
împărat – Marcus Aurelius Antoninus (mai numit şi Caracalla). Pe timpul lui 
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1 Мохов А.Н. Молдавия эпохи феодализма (от древнейших времен до начала XIX века). 

Кишинев, 1964, с. 102.
2 Zugravu N. Istoria romanităţii nord-dunărene (secolele II-VII). Contribuţii la istoria românilor. 
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Caracalla (212-217), a fost continuată politica predecesorului său faţă de armată, 
cu ajutorul căreia s-a întărit puterea împăratului în detrimentul Senatului. Noul 
împărat cheltuia mulţi bani pentru întreţinerea armatei, trăind el însuşi printre 
militarii care îl adorau. Pentru întreţinerea armatei a recurs la măsuri nepopu-
lare de sporire a fiscalităţii. A permanentizat impozitul „coroana,” plătit de pro-
vincie, au fost anulate scutirile de impozite, au fost impuşi până şi senatorii la 
contribuţii financiare forţate, a fost mărit impozitul pentru eliberarea sclavilor 
de la 5 % la 10 % ş.a.3

 Însă cea mai importantă măsură o constituie decizia lui Marcus Aurelius 
Antonius (Caracalla) de a acorda atât locuitorilor liberi din Dacia, cât şi din alte 
provincii ale Imperiului, cetăţenia romană. Din 212 toţi locuitorii liberi ai aces-
tui stat au început să se numească romanus. Deşi locuitorii Daciei erau impuşi la 
plata anumitor impozite, ei tot mai mult sunt pătrunşi de simţământul mândriei 
că fac parte dintr-un stat mare cu o armată puternică, care a obţinut mai multe 
biruinţe strălucite şi în care caz de necesitate îi poate apăra de orice duşman. 
Astfel, cetăţenii contribuiau financiar mai cu tragere de inimă la întreţinerea or-
ganelor administrative şi militare ale acestui stat care le devenea mai apropiat. 
 Ca cetăţeni ai Imperiului, o bună parte a dacilor se înrolau în armata ro-
mană, profitând din plin de privilegiile de care se bucurau militarii acestui stat 
imens. În armată dacii învăţau limba latină mai bine. În armată ei se pătrundeau 
de conştiinţa că făceau parte dintr-un stat puternic, cu o legislaţie dură. Pentru 
ei maxima latină: „dura lex – lex” devenea un adevăr absolut. Revenind la başti-
nă, veteranii contribuiau substanţial la intensificarea procesului de romanizare 
a băştinaşilor, de transmitere a simţământului patriotic în rândurile generaţiei 
în creştere. Anume veteranul revenit la baştină era promotorul ideii romanităţii 
în rândurile populaţiei autohtone. Pe de altă parte, comportamentul veteranului 
devenea un exemplu demn de urmat pentru fraţii, feciorii şi nepoţii lui direcţi 
s-au colaterali.
 Primele recrutări din rândurile băştinaşilor au fost operate pe timpul lui 
Traian care a format două mari unităţi militare: Aelia I Ulpia Dacorum şi Cohors 
I Ulpia Dacorum. Deşi informaţia directă lipseşte, unii cercetători presupun că 
paralel cu activitatea de organizare a limes-ului dacic, Hadrian ar fi procedat la 
noi ridicări de trupe. Noi unităţi au fost create pe timpul lui Antonius Pius (138-
161), Marcus Aurelius (161-180), Septimius Severus (193-211) ş. a. Bineînţeles, 
denumirea Dacorum a unităţilor constituite mai târziu se datora, în primul rând, 
factorului geografic, în ele putând să intre şi urmaşii celor care au fost aduşi în 
provinciile dacice din alte părţi ale Imperiului. Totuşi, unele mărturii indirecte 
indică asupra recrutării dacilor în unităţile romane. Spre exemplu, prezenţa unei 
arme caracteristice ostaşului dac (sica) pe o placă funerară şi a antroponimului 
Decebalus poate constitui nişte indici incontestabili în determinarea componen-
ţei etnice a cohortei I Aelia Dacorum Militaria, care staţiona în Britania4.

3 Ibidem, p. 36-37.
4 Bârzu L., Brezianu S. Originea şi continuitatea românilor. Arheologie şi tradiţie istorică. Bucureşti, 
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 De rând cu alte provincii, Caracalla a vizitat şi cele din Dacia. O atenţie 
deo sebită a acordat împăratul localităţii Apulum, unde staţiona legiunea 
XIII Gemina. Tot aici se afla sediul guvernatorului celor trei Dacii. Legiunea 
menţionată a obţinut epitetul Antoniana, care constituie un indiciu că această 
mare unitate militară era fidelă împăratului. Acelaşi epitet a obţinut şi legiunea 
V Macedonica, care staţiona la Potaissa (Turda). În 213, la Porolissum Caracalla 
a construit un castru puternic, un indiciu că împăratul acorda o atenţie deosebită 
întăririi limes-ului, iar unitatea locală a obţinut numele Cohors V Lingonum 
Antoniana. În Dacia Porolissensis de la frontiera nordică a Imperiului au fost 
construite mai multe castre, iar unităţile locale au primit epitetul de Antoniana. 
Şi în provincia Moesia s-a acordat o atenţie deosebită frontierei, drept dovadă 
servind castrul ridicat la Pietroasele (jud. Buzău). Pe timpul lui Caracalla şi a 
urmaşilor săi imediaţi din prima jumătate a secolului al III-lea, spaţiul nord-
dunărean a cunoscut perioadă de prosperitate, de integrare a reprezentanţilor 
populaţiei locale în structurile romane. Acest proces a fost favorizat şi de 
acordarea cetăţeniei romane majorităţii populaţiei Imperiului, inclusiv celor 
din spaţiul carpato-danubiano-pontic. În acelaşi timp, Caracalla s-a străduit să 
menţină relaţii paşnice cu dacii liberi. În acest scop, el a luat ostateci de la dacii 
liberi „ca zălog al alianţei,” ce constituie un indiciu cert că la o dată necunoscută 
între cele două părţi ar fi fost încheiat tratatul respectiv5.
 Pe timpul împăratului Varius Avitus Bassianus Elagabafus (218-222), s-a 
făcut o primă tentativă de a stabili cultul unei singuri zeităţi principale – a soa-
relui, aceasta constituind o tendinţă spre monoteism şi universalitate. Succese 
mai importante în dezvoltarea spaţiului carpato-danubiano-pontic roman s-au 
înregistrat pe timpul împăratului Marcus Aurelius Severus Alexander (222-235). 
Pentru o administrare mai bună a fost înfiinţat consiliul celor trei Dacii, care se 
întrunea anual la Ulpia Traiana. Crearea acestui organ cu tentă parlamentară 
regională constituie un indiciu cert că procesul de romanizare a Daciei atinsese 
un grad sporit de profunzime. Sub domnia lui Severus Alexander, Ulpia Traiana 
a devenit metropolis, centrul financiar şi religios al Daciei. Mai multe persoa-
ne importante şi mai modeste din acest teritoriu au instalat lespezi în sănătatea 
împăratului, fapt care demonstrează că după un secol şi ceva după lichidarea 
statului dac, teritoriul nord-dunărean devenise profund ataşat valorilor romane6.
În Dacia şi Moesia au fost lichidate structurile politico-adminstrative autohtone. 
Doar comunităţile rurale s-au păstrat, însă competenţele lor erau limitate. Şi din 
zonele populate de dacii liberi, inclusiv din spaţiul carpato-nistrean, populaţia a 
părăsit cetăţile, aşezându-se cu traiul în localităţile deschise. Traian a stabilit un 
control militar efectiv asupra întregului spaţiu al geto-dacilor. După stabilirea li-
mes-ului, pe timpul lui Hadrian, în interiorul lui a fost organizată o fâşie, în care 

1991, p. 154-155.
5 Zugravu N. Op. cit., p. 38-40.
6 Ibidem, p. 41-43.
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era interzis accesul barbarilor. La aceasta se adăuga o supraveghere strictă a unor 
regiuni vecine de către garnizoanele romane. Pentru asigurarea păcii romanii 
practicau luările de ostatici, precum a procedat Caracalla şi alţi împăraţi. La dacii 
liberi funcţiona din plin administraţia comunităţilor rurale. Însă la acest nivel, 
după cum atestă materialul arheologic, nu putea să apară o diferenţiere socială şi 
să se întărească o nouă aristocraţie, cea veche fiind lichidată în urma războiului 
lui Traian din 105-106. Se presupune, că a fost limitată sau chiar lichidată activi-
tatea sacerdoţilor care constituia un suport ideologic al structurilor politico-ad-
ministrative din regiune, inclusiv în zona de locuire a geto-dacilor liberi. În acest 
domeniu se observă o influenţă reciprocă a cultelor religioase ale geto-dacilor, 
romanilor şi tracilor.7

 Pe de altă parte, după ce în 212 Caracalla a acordat cetăţenia romană, 
majoritatea populaţiei din Dacia şi alte provincii romane, în castre şi canabae 
(Cumidava – Râşnov, jud. Braşov; Bologa, Gilău, jud. Cluj) pătrund tot mai mulţi 
daci care participă la viaţa urbană. Aceasta demonstrează integrarea dacilor 
în mediul societăţii romane, în toate formele ei de habitat, participarea lor la 
viaţa urbană, militară şi economică a provinciei. Însă, mai ales în viaţa rustică, 
mai persistau diferite elemente ale vechii culturi dacice. Se întâlnesc forma de 
locuinţe tradiţionale locale, unelte agricole, podoabe, accesorii vestimentare 
ş.a. Unele stele funerare de la Apulum, Drobeta, Lipova confirmă faptul că în 
vestimentaţie continue să se utilizeze costume şi podoabe tradiţionale dacice. De 
asemenea, au fost descoperite peste 600 de morminte provenite din necropole de 
factură geto-dacică. E vorba de obiceiuri funerare de incinerare pe loc: utilizarea 
unor vase, urne sau capace de factură autohtonă (căţuia specific dacică). Dar 
sunt şi obiceiuri provenite de la coloniştii romani (morminte în groapă arsă sau 
nearsă) dovadă elocventă a începutului romanizării spirituale.8

 Unii reprezentanţi ai aristocraţiei autohtone, care au recunoscut suprema-
ţia romană, au reuşit să-şi păstreze anumite privilegii şi să intre în rândurile unei 
categorii de populaţie favorizată (peregrini). Din această categorie de populaţie 
favorizată făceau parte Iulius Dacicus din Drobeta, Dules Maximi, menţionat în 
epigrafia de la Muncelul Brad (jud. Alba), strămoşii cetăţenilor Aurelius şi Au-
relia Tzod din aşezarea de la Muncelul Brad, P. Aelius Dacianus din Napoca ş.a. 
Însă majoritatea continuau să locuiască în cadrul unor comunităţi rurale, aflate 
în subordonarea aşezărilor urbane ori centrelor militare, conducându-se după 
vechile obiceiuri. Drept dovadă servesc unele cuvinte de origine traco-getică 
precum moş (primul locuitor al satului), cătun, zestre, mire, care constituie for-
me de organizare interumană din tradiţiile autohtonilor. Dar în teritoriul ocupat 
se simt anumite transformări, survenite în urma activităţii organelor militar-ad-
ministrative ale romanilor: modificarea raporturilor de proprietate, impunerea 
unor norme juridice mai efective, construirea unor numeroase drumuri care 
legau localităţile unor provincii, intensificare legăturilor economice între satul 

7 Bârzu L., Brezeanu S., op. cit., p. 156-157.
8 Zugravu N., op. cit., p. 49.
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dacic şi oraşul roman etc. Aceste reguli noi de joc şi-au găsit reflectare în lexica 
populaţiei, perpetuată în limba română: lex-lege, iudex-jude, coetos-ceată, vete-
ranus-bătrân ş.a. Politica de integrare a populaţiei autohtone în structurile poli-
tico-administrative oficiale, intensificarea procesului de romanizare a condus la 
sporirea statutului multor autohtoni care devin un factor activ în viaţa provinci-
ei, participă la apărarea acestuia, la legăturile economice dintre oraş şi sat. Deja 
edictul lui Caracalla din 212, prin care aproape toţi locuitorii Imperiului erau 
declaraţi cetăţeni constituie un indiciu că o bună parte a populaţiei locale era 
implicată în viaţa politică, economică, socială şi culturală a Imperiului9. Acest 
document reflectă faptul că mulţi oameni din Dacia şi din alte provincii erau 
deja cetăţeni  ai „Romei Eterne.”
 După unele estimări foarte aproximative, în Dacia cu o suprafaţă de circa 
100 mii km2 ar fi locuit o populaţie de 500 mii de oameni, reieşind  din presupu-
nerea că după cucerirea romană la un kilometru pătrat ar fi revenit în mediu câte 
5 locuitori. Pe parcurs numărul populaţiei ar fi crescut în mediu cu un coeficient 
de 7 la mie pe an, ajungând10 pe timpul dinastiei Severilor la 1,5 mln persoane. 
Populaţia trăia în localităţi urbane şi rurale.
 Conform opiniei unor cercetători, populaţia urbană a Daciei ar fi ajuns la 
380 mii locuitori11. Alţi cercetători sunt în această privinţă mai rezervaţi, con-
siderând că populaţia urbană a provinciei s-ar fi putut cifra la 180-200 mii per-
soane. Cele mai mari centre urbane ale Daciei erau Ulpia Traiană, Apulum-ul, 
Potaissa, Napoca şi Porolissum. Conform opiniei unor istorici Ulpia Traiană ar 
fi avut de la 15 mii până la 20 mii, iar după alţii acest oraş ar fi avut 25-30 mii 
ceea ce pare puţin credibil. La Apulum ar fi putut locui 20-25 mii civili, la care 
s-ar fi adăugat peste 5 mii militari. La Potaissa ar fi putut locui 20-25 mii inclusiv 
militarii cu familiile lor.12 Iar la Porolissum ar fi locuit mai mult de 10 mii de 
locuitori, dintre care doar militarii ar fi numărat 5 mii-7 mii13.
  Cea mai mare parte a populaţiei provinciei locuia la ţară. În provincia car-
patică au existat mai multe tipuri de aşezări rurale, în funcţie de numărul gospo-
dăriilor. Cele mai mari localităţi rurale aveau 50-80 de locuinţe cu o populaţie de 
200-400 locuitori, iar altele erau şi mai mari. Aceste din urmă se apropiau de o 
localitate urbană cu amfiteatru pentru circa 1000 de spectatori, castru. Dar astfel 
de localităţi rurale mari erau puţine. Cele mai multe localităţi rurale, fiind de 
mărime medie, aveau circa 20 de locuinţe, în care locuiau circa 100 de persoane. 
De asemenea, erau şi sate mici (cătune, sălaşe, crânguri), care aveau între 1 şi 10 
bordeie ori case de suprafaţă. După unele estimări, durată medie a vieții printre 
bărbaţi era de 37 de ani, printre femei – de 33 de ani. În oraşe durata vieţii era 
mai mare, bărbaţii trăind 51 de ani, femeile – 40 de ani.14

9 Ibidem, p. 51.
10 Miclea I., Florescu R., Daco-romanii. I. Bucureşti, 1980, p. 8-10.
11 Ibidem, p. 10.
12 Zugravu N., op. cit., p. 54. 
13 Gudea N. Porolissum. Bucureşti, 1986, p. 144.
14 Zugravu N. Op. cit., p. 54-55.
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 În literatura istorică s-a menţionat faptul că Traian a adus populaţii din 
diferite provincii ale Imperiului. S-a constatat că 95,55 % dintre inscripţiile Da-
ciei au fost redactate în limba latină, dar numele celor decedaţi de pe necropole 
depistate în provincie în mare parte îşi păstrează amprenta provinciei de unde au 
venit şi poate chiar originea lor etnică. Fiind studiate minuţios epigrafele de pe 
necropolele descoperite în Dacia s-a constatat faptul că onomastica lor, care într-
o oarecare măsură reflectă componenţa etno-lingvistică a coloniştilor din noua 
provincie, avea următoarea statistică: romano-provinciali - 49,62 %, italo-pro-
vinciali – 20,42 %, greco-orientali – 14,33 %, italici – 5,05 %, ilirici – 4,10 %, cel-
to-germani - 2,39 %, semiţi – 2, 05 %, traco-daci – 2, 05 %. Situaţia menţionată 
reflectă o provenienţă importantă a locuitorilor din zonele intens romanizate ale 
Imperiului (81,58 %). Coloniştii au constituit un adaos important de populaţie 
la cea autohtonă. Ea a fost unul din elementele de bază ale romanizării. Ostaşii 
şi familiile lor ca şi veteranii au fost cei mai activi şi eficienţi factori în procesul 
de romanizare. Prin intermediul coloniştilor, în nordul Dunării au fost implan-
tate formele administrative ale Imperiului, au pătruns în localităţile autohtonilor 
limba latină, valorile morale şi spirituale caracteristice lumii romane. S-a produs 
integrarea dacilor în sfera civilizaţiei romane15.
 După cucerirea Daciei, în domeniul economic s-a utilizat intens forţa de 
muncă autohtonă, în primul rând, în mediul rural. Au continuat să se dezvolte 
meşteşugurile casnice, să se utilizeze uneltele agricole cu caracter local, fapt care 
demonstrează încă o dată continuitatea populaţiei dacice în nordul Dunării. A 
continuat cu o intensitate mai mare să se dezvolte domeniul de extragere a mi-
nereului, în primul rând, al aurului, pentru care Traian a întreprins acele două 
războaie de cucerire a Daciei. În urma cuceririi Daciei, în spaţiul nord-dunărean 
s-a intensificat producţia destinată unei pieţe interne mult mai extinse, utilizân-
du-se tehnici noi de producţie. În afară de aur, în provincia carpatică se extrăgea 
argintul, cuprul, sarea, piatra de construcţie ş.a. Materia primă era prelucrată pe 
loc ori lua calea exportului ca, de exemplu, sarea din Apulum şi din alte localităţi. 
Arheologii au descoperit ateliere de fierărie. În circa 20 de localităţi au fost des-
coperite cuptoare pentru ars ceramică. Unii dintre meşteri erau organizaţi în co-
legii profesionale (cum ar fi cel al fierarilor din Ulpia Traiana, Drobeta, Potaissa), 
al lemnarilor (Apulum), al croitorilor ş.a. Printre meşteri se întâlnesc şi persoane 
foarte bogate (Sextius Attius Secundus din Ulpia Traiana). Continua să se dez-
volte apicultura. Se cultivau cereale, se creşteau animale domestice, se plantau 
pomi fructiferi şi viţă de vie. Spre deosebire de alte provincii, unde funcţionau 
mari latifundii, în Dacia persistă proprietăţi mici şi mijlocii. Şi aceste unităţi 
agricole au jucat un rol important în romanizarea populaţiei autohtone, deoa-
rece lucrătorii daci se aflau într-un contact permanent  cu proprietarii romani, 
cu arendaşii lor, în cadrul unităţilor menţionate au fost introduse unelte agricole 
romane cu un randament superior (plugul roman – aratrum, grapa – rastrum), 

15 Ibidem, p.53.
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se utilizau noțiuni şi cuvinte de origine latină. În Dacia a fost organizată o reţea 
de drumuri, prin intermediul cărora s-au putut face intense legături comerciale, 
impulsionând procesul de însuşire a limbii latine de către autohtoni. Legăturile 
comerciale erau favorizate şi de introducerea monedei romane, unele emisii fi-
ind organizate pe loc (la mijlocul secolului al III-lea se bătea moneda de bronz, 
care are o mare importanţă în desfăşurarea schimbului intern de mărfuri). Le-
găturile comerciale se derulau, în primul rând, între diferiţi producători, între 
localităţile urbane şi cele rurale ale provinciei, între regiunea carpatică şi alte 
provincii ale Imperiului Roman. S-a format o categorie de intermediari (negus-
tori), care impulsionau schimbul de mărfuri dintre producători şi consumatori, 
dintre regiunea carpatică şi alte provincii romane.16

 Stabilirea dominaţiei romane în nordul Dunării s-a soldat şi cu un transfer 
de civilizaţie specifică, compusă dintr-un sistem de valori politico-morale, con-
cepţii estetice, mentalităţi credinţe de altă origine, care le-au înlocuit, în mare 
parte, pe cele locale. Însuşirea culturii spirituale a latinităţii de către autohtoni 
constituie factorul decisiv al procesului de romanizare17.
 În Dacia s-au dezvoltat diferite genuri de artă plastică. În domeniul 
arhitecturii în provincie s-au construit: poduri (de la Drobeta), incinte (Ulpia 
Traiană, Drobeta, Napoca ş.a.), foruri (Napoca, Ulpia Traiana, Porolissum), băi 
(Drobeta, Ulpia Traiana ş.a.), diferite edificii suburbane şi rustice. În peisajul 
arhitectonic al provinciei un loc important îl ocupau castrele (cetăţi romane) 
şi turnurile de pază, unele dintre ele fiind de mari dimensiuni (Apulum, 
Porolissum, Potaissa). De asemenea, aveau o importanţă mare în provincie 
construcţiile cu rosturi religioase: temple (la Porolissum), incinte funerare 
(Ulpia Traiana). În zonele rurale se ridicau construcţii în stil tradiţional dacic 
ori cu trăsături combinate de factură dacică şi romană. În Dacia au fost ridicate 
diferite sculpturi: statuete, capiteluri, monumente funerare de o ţinută artistică 
elevată. La Porolissum se efectuau arcade de poartă cu reprezentări geometrice, 
antropomorfe şi vegetale. Se confecţionau tăbliţe votive dedicate Cavalerilor 
Danubieni, care reprezintă specificul artei sculpturale din această provincie. 
Deşi până în prezent n-au fost depistate creaţii picturale, însă pe unele inscripţii 
păstrate sunt amintiţi unii pictori din perioada romană a Daciei cum ar fi Mestrius 
Martinus din Apulum, mozaicuri din Apulum şi Ulpia Traiana. Realizările din 
domeniul artei plastice denotă modul specific, în care au fost valorificate valorile 
romane, aportul Daciei la fenomenul artistic roman18.
 În Dacia s-a răspândit pe larg scrisul, drept dovadă servind un număr de 
câteva mii de inscripţii depistate pe teritoriul ei până în prezent. A scrie se învăţa 
în şcoli publice şi private. La Apulum, Potaissa, Porolissum, Sarmizegetusa au 
fost descoperite tabele de şcolari, pe cărămizi, vase sau fragmente de vase, pe 

16 Ibidem, p. 65.
17 Bărbulescu M. Înterferenţe spirituale în Dacia Romană. Cluj-Napoca, 1984, p. 9.
18 Zugravu N. op. cit., p. 84.86.
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care unii locuitori sau ostaşi au făcut exerciţii de scris. Au fost descoperite in-
strumente de scris (din bronz sau os), utilizate pentru scrieri pe tăbliţe cerate. 
Învăţământul avea un caracter oral, utilizându-se fragmente pe unele epitafuri 
funerare. Se făceau încercări de creaţie literară în versuri. Unele inscripţii conţin 
fraze cu caracter filosofic. În domeniul ştiinţei se observă preocupări de ordin 
medical, fiind depistate instrumente chirurgicale19.
 Schimbări radicale au avut loc şi în domeniul religios. După cucerirea 
Daciei, romanii au distrus toate sanctuarele geto-dacilor. Doar în ritualul funerar 
s-a păstrat credinţa autohtonilor. Transferarea populaţiei din diferite provincii ale 
Imperiului a generat un spectru mare al divinităţilor. Aici se întâlneşte Jupiter, 
divinitatea supremă a Imperiului şi alte divinităţi romane; Apolo şi alte divinităţi 
greceşti; Cavalerul Trac şi alte divinităţi tracice, mai multe divinităţi orientale. 
În cadrul acestui amalgam al reprezentanţilor diferitor popoare şi credinţe 
au apărut divinităţi ale provinciei carpatice: Dacia Felix, Fortuna Daciarum, 
Genus Daciarum ş.a. Se observă un transfer al divinităţilor de la un etnos la 
reprezentanţii altor etnii. O dovadă a loialismului Daciei faţă de statul din care 
făcea parte şi a penetraţiei civilizaţiei romane în rândul locuitorilor acestei 
provincii o constituie adorarea lui Jupiter, divinitatea supremă a Romei, folosirea 
unor epitete ca Augusta. E semnificativ faptul că Diana, mai numită şi Augusta, 
care se bucura de favoare în Dacia, reprezenta un sincretism al unei divinităţi 
locale şi a unei (unelor) aduse din alte părţi. Unele elemente ale spiritualităţii 
româneşti arhaice conţin anumite ecouri ale diferitor concepţii antice, care ar 
pu tea să se fi păstrat din timpul provinciei romane Dacia. Spre exemplu, credinţa 
privind cele trei Ursitoare ar putea avea la origine ideea despre Parcae, sesizată 
în provincia carpatică, colindele de felul „Isus născut din piatră” ori „Originea 
grâului, a meiului şi a vinului” ar putea fi reminiscenţe ale mitologiei mitraice, 
ideile despre transformarea sufletului în stea ar avea rădăcini în cele similare 
antice. Prin bogăţia spirituală, religia din provincie a constituit unul dintre 
factorii cei mai importanţi ai romanizării populaţiei autohtone20.
 Romanizarea a fost un proces nu atât biologic, cât unul cultural şi lingvis-
tic, favorizat de amestecul etnic, nefiind determinant în mod absolut de acesta. 
Ajunsurile civilizaţiei romane au fost mai uşor asimilate în mediul urban cu o 
populaţie eterogenă din punct de vedere etnic. Mediul rural s-a dovedit a fi mai 
conservativ, unde se manifestau tendinţe de păstrare a tradiţiilor spirituale şi 
practici strămoşeşti, cum ar fi menţinerea unor tehnici meşteşugăreşti sau prefe-
rinţa pentru un anumit tip de locuinţă. Şi în ritul funerar se observă diferenţe, în 
unele regiuni fiind depistate în morminte căţui dacice, în altele – străchini cu trei 
picioare. Şi din punct de vedere antropologic, nu se observă suprapuneri între 
rase, limbi şi culturi.21

19 Ibidem, p. 87-88.
20 Ibidem, p. 91-95.
21 Bârzu L. Brezeanu S., op. cit., p. 134.
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 După moartea lui Severus Alexandr (235), Imperiul Roman s-a confruntat 
cu un şir de probleme interne şi externe. În plan intern s-a produs o diminuare 
a rolului instituţiilor centrale în viaţa politică a statului. În schimb, a sporit rolul 
armatei în viaţa politică a Imperiului. Aveau loc schimbări dese de împăraţi cu 
ajutorul armatei, care a erodat autoritatea şi prestigiul tronului, uzurpări a pute-
rii, la care se adăugau tendinţele centrifuge ale unor provincii ale statului. Impe-
riul era zguduit de revoltele unor categorii sociale ori profesionale. Statul se mai 
confrunta cu o acută criză economică şi financiară, o lipsă cronică de forţă de 
muncă. În plan extern, asupra limes-ului se exercita o presiune tot mai mare din 
partea lumii barbare. De pe litoralul baltic o uniune de triburi germane, a goţilor, 
s-a deplasat spre Volynia şi Podolia (al doilea sfert al secolului al III-lea) şi în 
zona Niprului de Mijloc (a doua jumătate a secolului al III-lea). Apoi, au ajuns în 
Crimeea, pe litoralul nord-pontic şi la gurile Dunării. Concomitent, goţii au an-
trenat în  această mişcare triburile care deja se aflau la est de Carpaţi şi la Nistru, 
eterogene din punct de vedere etnic: vandali, costoboci, carpi, sarmaţi, făcând 
o presiune tot mai mare asupra Imperiului Roman. Noua conjunctură politică 
internă şi externă a statului a produs o schimbare radicală a echilibrului politic 
din estul Europei, favorabil până atunci Imperiului Roman. Luptele necontenite 
ale triburilor din această zonă a creat o situaţie politică incertă, care nu mai putea 
fi controlată de autorităţile romane. Se crea o situaţie periculoasă şi pentru statul 
roman, deoarece instantaneu se creau alianţe ad-hoc, care încercau siguranţa 
frontierei Imperiului Roman din această zonă22.
 Noul împărat Maximinus Thras (235-238) a fost nevoit să lupte cu germanii 
din zona renană, sarcină pe care a îndeplinit-o cu succes. În Pannonia şi în pro-
vincia carpatică împăratul roman respins năvălirile sarmaţiilor-iazygi şi dacilor 
liberi (236-237). Pe timpul lui Gordianus III (238-244) s-a reuşit preîntâmpina-
rea unui atac al goţilor şi carpilor asupra provinciei carpatice. Domnia lui Filip 
Arabul (244-249) a fost periclitată de mai multe atacuri externe, inclusiv ale car-
pilor asupra Moesiei şi Daciei Malvensis. Atacurile au fost destul de serioase, o 
parte a populaţiei Daciei fiind nevoită să se ascundă în locuri ferite de primejdii. 
După ce triburile năvălitoare au fost înfrânte, o parte din carpi au fost colonizaţi 
în apropierea garnizoanelor militare imperiale pentru a fi supravegheaţi şi a fi 
supuşi unui proces intens de romanizare. Peste un an după înfrângerea carpilor 
(245) Filip acordă Daciei permisiunea de a bate moneda sa de bronz, utilizată la 
plătirea soldei ostaşilor şi susţinerea vieţii economice a provinciei. Se efectuează 
mai multe lucrări de reamenajare a cetăţilor romane pentru a ridica capacita-
tea lor de apărare, cele mai vulnerabile fiind părăsite. Noul împărat Traianus 
Dacius (249-251) a reuşit să respingă o invazie masivă a circa 30 mii de carpi, 
geţi, bastarni şi alte triburi barbare asupra provinciei Moesia Inferior. În curând 
carpii cedează întâietatea goţilor în lumea barbară. După ce armata romană a 
suferit o grea înfrângere în lupele cu goţii, care pătrundeau în Balcani, romanii 
au început să le plătească mari subsidii. Ei au părăsit Muntenia, fiind lichidate 

22 Zugravu N., op. cit., p. 96-97.
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ultimele puncte militare de supraveghere. Au urmat lupte interne şi năvăliri ale 
barbarilor care pe timpul lui Gallienus (253-268) se opreau în Balcani pentru 
perioade îndelungate de timp. Abia marile victorii, obţinute consecutiv în 267, 
269, 271, ultima fiind realizată de Aurelian în Câmpia Munteană, au mai potolit 
insistenţa cu care barbarii atacau provinciile balcanice ale Imperiului Roman. 
Domnia lui Gallienus a constituit perioada de cumpănă pentru existenţa Impe-
riului Roman23. 
 În timpul luptelor din Balcani, la care se adăugau şi cele din Pannonia, 
în Dacia continua să funcționeze o viaţă economică normală. Totuşi, ea se afla 
într-o situaţie tot mai izolată de alte provincii romane. Situaţia Daciei s-a agravat 
pe timpul împăratului Claudius Goticus (268-270), când Imperiul a fost atacat 
de un grup mare de goţi, heruli, gepizi, sarmaţi. Împăratul a obţinut o biruinţă 
strălucită, însă a căzut în luptă. A fost urmat de Aurelian (270-275), un talentat 
comandant de oşti, care a reuşit să restabilească situaţia internă a statului şi să 
întărească poziţia Imperiului Roman pe arena internaţională. Însă în condiţiile 
modificării echilibrului politic la nordul gurilor Dunării, intensificării năvălirilor 
triburilor barbare în Balcani, păstrarea Daciei, care înainta mult în spaţiul barbar, 
devenea foarte dificilă. Unii istorici consideră că în 271 Aurelian ar fi părăsit 
Dacia. Însă N. Zugravu, după ce trece în revistă evenimentele din perioada 
domniei acestui împărat, inclusiv învingerea sarmaţilor-iazygii, vandalilor şi 
dacilor liberi (în toamna anului 270), goţilor în Moesia Inferior şi Tracia, carpilor 
(272), cu întărirea provinciilor din sudul Dunării (273), ajunge la concluzia că 
Aurelian a părăsit Dacia abia în 274 ori în prima jumătate a anului 275, înainte 
de moartea suveranului (septembrie 275). Aurelian a părăsit Dacia nu sub 
presiunea triburilor vecine. Evacuarea Daciei a avut un caracter paşnic fără ca să 
fi fost distrusă vre-o locuinţă, care ar fi putut fi pusă pe seama barbarilor. Dacia a 
fost evacuată pentru a întări linia de apărare pe cursul inferior al Dunării. Acest 
act n-a periclitat prestigiul Imperiului Roman, după aceasta fiind reluată politica 
fermă a „cuceritorilor lumii” în raport cu barbarii24. 
 În sursele istorice străine informaţiile despre evacuarea Daciei apar 
foarte târziu, iar unele dintre ele au un caracter ambiguu. Unii istorici angajaţi 
politic, pornind de la relatările lui Eutropius şi Rufus Festus, au vehiculat 
ideea precum că din provincia nord-dunăreană a fost evacuată toată populaţia 
romană, teritoriul rămas fără locuitori fiind ocupat de triburile migratoare în 
trecere. Însă alţi cercetători, invocând relatările lui Iordanes, au demonstrat că 
romanii au evacuat doar administraţia şi trupele pentru a întări linia de apărare 
a Imperiului pe cursul inferior al Dunării. Acelaşi lucru a menţionat şi biograful 
lui Aurelian. Surselor scrise şi afirmația istoricilor de mai târziu sunt confirmate 
de numeroasele date arheologice, numismatice şi epigrafice.
 Procesul de romanizare s-a extins şi în spaţiul locuit de dacii liberi. El s-a 
început până la cucerirea Daciei de către romani. Concomitent cu ocuparea spa-

23 Ibidem, p. 98-105.
24 Ibidem, p.107-111.
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ţiului intracarpatic, romanii au efectuat schimbări profunde şi în rândul dacilor 
liberi. Au fost lichidate obiectele defensive ale dacilor liberi, numite dave, struc-
turile administrative şi militare, păstrându-se doar organizarea lor tribală. Drept 
dovadă serveşte lipsa oricăror informaţii despre căpeteniile politico-militare în 
cea mai mare parte a teritoriului ocupat de dacii liberi, cu excepţia unor inscrip-
ţii de la Roma, în care este menţionat un Pieporus, regele costobocilor (locuiau 
în spaţiul carpato-nistrean, la o distanţă apreciabilă de limes). Au fost distruse 
sanctuarele dacilor şi instituţia de sacerdoţi care împreună cu căpeteniile mi-
litare asigurau rezistența împotriva pericolului străin. În schimb, în teritoriul 
luat de la dacii liberi pătrunde intens moneda romană care facilita legăturile lor 
economice cu provinciile romane din spaţiul intracarpatic şi de pe cursul in-
ferior al Dunării. Romanii au instituit un control riguros al teritoriului locuit 
de dacii liberi, în interiorul lui fiind construite mai multe castre şi alte puncte 
fortificate de observaţie, prin intermediul cărora se menţineau contacte directe 
cu populaţia locală, utilizându-se şi limba latină. În timpul expediţiilor milita-
re în Balcani pătrundeau mase mari de daci liberi, care aflându-se în teritoriul 
roman, se familiarizau pe viu cu populaţia, modul de viaţă şi cultură romană. Şi 
viceversa, prin păsurile montane, la est de Carpaţi pătrundea populaţia dacică, 
construind localităţi cu amprente romane. Prin intermediul lor, dacii liberi se 
integrau în circuitul economic al provinciilor romane. Acest aspect constituie un 
element important în procesul de integrare a dacilor liberi în sistemul defensiv 
al provinciilor romane. În afară de elementele de civilizaţie a romanilor în sfe-
ra materială se întâlnesc şi aspecte de natură spirituală în spaţiul dacilor liberi. 
Arheologii au descoperit vase de factură locală cu însemnări în limba latină (an-
troponimul Scorillo în arealul carpic). De asemenea, au fost descoperite statuete, 
care reprezintă divinităţi din Imperiul Roman (Apolo şi poate Venus). Se pare că 
o influenţă mare în acest proces l-au avut captivii aduşi din Balcani. Pe seama lor 
se pune atelierul  de prelucrare a sticlei de la Komarov (de la Hotin) şi inscripţiile 
romane de la Sobari (lângă Soroca).25

 Interacţiunea îndelungată a geto-dacilor cu romanii, concomitent cu sar-
maţii, iar mai apoi cu goţii în secolele II-IV a contribuit la crearea unei culturi 
materiale numite de către arheologi Sântana de Mureş (Cerneahov). Conform 
opiniei arheologului Rikman, rolul principal în crearea culturii Sântana de 
Mureş l-au jucat triburile sedentare ale geto-dacilor, care au venit de pe cursul 
superior al Nistrului şi din spaţiul dintre Carpaţi şi Prut. Aceste triburi se deo-
sebeau de sarmaţi din punct de vedere arheologic. Unele elemente ale culturii 
Sântanei de Mureş se întâlnesc şi la sarmaţi. Dar un caracter desăvârşit a căpătat 
cultura Cerniahov numai… la triburile tracice sedentare, care au adus biritua-
lismul şi alte componente principale ale ei26. Către mijlocul secolului al IV-lea, 

25 Niculiţă I. Tracii septentrionali: geţii şi dacii în sec. VI î.e.n. – sec. V e.n. În: Cugetul, 1990, nr. 1, 
p. 19.

26 Рикман Э. А., Рафалович И. А., Хынку И. Г. Очерки истории культуры Молдавии. 
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densitatea populaţiei din spaţiul dintre Prut şi Nistru era destul de mare. Aici au 
fost descoperite circa 1000 de monumente arheologice, ceea ce constituie circa 
45 monumente la km2. Este adevărat însă că densitatea lor este neuniformă. Mo-
numentele de acest fel persistă în zonele de câmpie cu păduri şi mai puţin în cele 
de câmpie27.
 Cultura materială a purtătorilor culturii Sântana de Mureş se aseamănă cu 
cea a unei provincii romane. Prin intermediul comerţului, în mediul dacilor li-
beri pătrundeau diferite mărfuri de producţie romană. Cetăţenii romani, care 
se aşezau cu traiul printre geto-dacii liberi, transmiteau localnicilor metodele 
de muncă în diferite domenii ale vieţii economice şi sociale. În teritoriul  din 
afara limes-ului erau diferite aşezări fortificate romane, care deveneau un focar 
de cultură a lumii antice, iar limba latină – un mijloc de legătură dintre cetăţenii 
romani, numiţi „romanus,” şi populaţia geto-dacică locală.
 După evacuarea Daciei, romanii au întărit sistemul defensiv pe linia Dună-
rii de Jos. Pe malul drept al râului au fost construite mai multe cetăţi, în care au 
fost plasate garnizoane. A fost reorganizat sistemul de administrare, creându-se 
provincii nu prea mari, dar întărite cu trupe romane numeroase: Moesia Prima, 
Dacia Ripensis, Moesia Secunda şi Scythia Minor, care aveau menirea să apere 
Constantinopolul de năvălirile barbare. Întărind linia defensivă pe cursul infe-
rior şi mijlociu al Dunării, romanii nu uitau nici de malul stâng al râului, unde 
îşi exercitau activitatea organele administrative ale provinciilor Moiesia Prima, 
Dacia Ripensis, Moesia Secunda şi Scythia Minor, cuprinzând un spaţiu întins 
din Banat, Oltenia, Muntenia şi, probabil, în sudul Moldovei. În ultimele trei 
regiuni, teritoriul controlat de romani putea ajunge până la aşa-numita „Brazdă 
a lui Novac de Nord,” care începea de la Drobeta şi ajungea până la Pietroasele 
în judeţul Buzău, fiind continuată de valurile din sudul Moldovei. Începând cu 
Aurelian, romanii au ridicat în stânga Dunării mai multe fortificaţii, inclusiv cea 
de la Bărboşi, din jud. Galaţi şi de la Cartal (Orlovca) de lângă Ismail. Pentru a 
face legătură dintre cele două maluri era utilizată flota dunăreană (până la Bră-
ila – şi cea maritimă), în 324-328 Constantin construind şi un pod la Sucidava 
(Celciu). Armata romană se completa cu tineri din rândul carpilor şi altor triburi 
din stânga Dunării, iar în Balcani erau transferate grupuri mari de carpi, sarmaţi 
şi germanici. În legătură cu această activitate intensă în stânga Dunării împăratul 
Constantin ar fi spus: „Prin faptele săvârşite împotriva uzurpatorilor sunt mai 
presus decât Traian şi sunt, fără îndoială, egalul lui prin reluarea ţinuturilor, pe 
care el le dobândise mai înainte, dacă nu cumva valorează mai mult să recâştigi 
un lucru decât să-l câştigi”28.
 Prin această activitate, romanii au recâştigat zone întregi din Banat, Olte-
nia, Muntenia şi sudul Moldovei, ele fiind reîntregite în sistemul politic al Im-
periului Roman. În aşa mod, populaţia autohtonă din teritoriul nord-dunărean 

Кишинев, 1971, с. 16.
27 Археологическая карта МССР. Вып. 5. Кишинев, 1975, с. 149-158.
28 Citat după: Zugravu N., op. cit., p. 131.
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unit cu cel din Balcani a continuat să fie influenţată direct de procesele politice, 
economice şi culturale ale statului roman, ea fiind detaşată de triburile migra-
toare pe parcursul a unui secol.
 Evacuarea Daciei de către Aurelian a avut repercusiuni profunde pentru 
populaţia locală. În primul rând, au încetat să mai existe şi să funcţioneze struc-
turile statale, activitatea organelor publice reducându-se la nivelul comunităţilor 
rurale şi urbane restrânse. S-a redus spaţiul de habitare, numărul populaţiei ur-
bane, producţia meşteşugărească. A început un proces de ruralizare a habitatu-
lui, a vieţii economice şi sociale. S-a redus comerţul şi circulaţia banilor. După 
evacuarea administraţiei şi a păturilor înstărite ataşate de structurile politico-
militare romane s-a redus puţin şi numărul populaţiei. Însă, după cum arată 
datele arheologice, majoritatea populaţiei a rămas pe loc. La Ulpia Traiana edifi-
ciile administrative romane au fost prefăcute în case de locuit cu vetre de foc şi 
scurgere de apă, în jurul oraşului fiind construită o nouă citadelă cu o capacitate 
pentru 5 mii de oameni, nu pentru 20 de mii cum era pe timpul romanilor. 
Populaţia oraşului continua să menţină legături economice cu provinciile ro-
mane apropiate, drept dovadă servind un mic tezaur de monede de la împăratul 
Valentinianus (363-365), ascuns într-o lojă, probabil, în legătură cu apropierea 
goţilor sau hunilor de oraş. La Napoca au fost descoperite două cuptoare de olar 
din secolul al IV-lea, 38 de morminte cu înhumare de tip roman, monede de 
la Diocliţian la Constantin din secolul al IV-lea la Apulum, la Potaissa – po-
doabe, morminte, ceramică, monede din secolele III-IV, la Porollisum – ateliere 
de ceramică şi de producere a obiectelor de bronz au activat până în secolul al 
IV-lea. În unele din aceste oraşe au fost depistate cruci, inscripţii latine cu con-
ţinut spiritual creştin. Aceste mărturii arheologice demonstrează că populaţia 
daco-romană a continuat să ducă o viaţă urbană în condiţii mai modeste. Au 
fost depistate şi locuinţe rurale, diferite inscripţii epigrafice în limba latină la 
Drobeta, Porollisum, Apulum, Ulpia Traiana şi în alte localităţi, inclusiv privind 
ascensiunea creştinismului pe teritoriul fostei provincii Dacii. Au fost găsite mo-
nede de bronz din secolele III-IV în Apulum, Napoca, Porollisum, Potaissa, ceea 
ce constituie o dovadă că fosta provincie Dacia continua să menţină legături 
economice cu fosta metropolă. Şi din contra, moneda de argint şi de aur, care 
se utilizează, de obicei, în relaţiile comerciale dintre diferite state, în Dacia este 
întâlnită foarte rar. Prin urmare, la acest capitol populaţia Daciei continue să se 
comporte ca parte componentă a unei entităţi statale.29

 Din punct de vedere etnic, după evacuarea lui Aurelian în Dacia locuia o 
populaţie latinofonă, numită în literatura de specialitate daco-romani. Drept do-
vadă servesc inscripţiile latine depistate în teritoriu, antroponimele menţionate 
pe acestea (Marius, Romulus, Lupus, Aurelius, Flaccus, Italicus). De asemenea, 
cultura materială a locuitorilor continue să aibă un aspect de provincie romană: 
continuitate de locuire, tehnici tradiţionale, relaţii economice cu provinciile im-

29 Zugravu N., Op. cit., p. 134-137.
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periului. Însă în unele locuri se observă o anumită influenţă a culturii Sântana de 
Mureş şi a dacilor liberi. Numărul populaţiei a scăzut, drept dovadă servind fap-
tul că din 450 de localităţi atestate pentru perioada Daciei romane, după evacua-
rea aureliană au fost depistate doar circa 200. Totuşi, prezenţa locuitorilor daco-
romani poate fi documentată în toate zonele fostei provincii, deşi în spaţiul din-
tre Jiu şi Olt, Câmpia Banatului, între Mureş şi Someş ele sunt mai multe. În fosta 
provincie romană se observă o diminuare a procesului de construire a statuielor 
unor divinităţi. În schimb, sporeşte influenţa comunităţilor creştine. Din oraşe, 
în care începea să se reducă intensitatea economică urbană, mai mulţi creştini se 
transferau cu traiul la sate, unde se ducea o muncă de convertire a adepţilor cul-
telor păgâne la creştinism. Mai mulţi creştini persecutaţi în provinciile romane 
se refugiau în nordul Dunării, unde puteau să profeseze cultul dorit, convertind 
noi adepţi. Unii din proaspeţii convertiţi în nordul Dunării, efectuau călătorii de 
pelerinaj la moaştele martirilor de pe malul drept al râului. În cursul secolului al 
IV-lea se producea o schimbare în ideologia populaţiei, apărând o nouă identi-
tate de romanus – christianus, aflată în opoziţie cu fenomenul barbarus-poganus. 
În aşa mod, populaţia nord-dunăreană prin intermediul creştinismului s-a raliat 
la noile evoluţii din aria romanităţii. Ca probă serveşte şi faptul că terminologia 
de bază a creştinismului românesc este de factură latină, care a intrat în limba 
daco-romanilor în perioada timpurie de răspândire a creştinismului (sec. IV), 
precum basilica – biserică, christianus – creştin, poganus – păgân, pascha – paş-
te, creatio – crăciun ş.a. Religia creştină a devenit pentru daco-romani un sistem 
de valori morale şi juridice30. Mai mult, creştinismul profesat în limba latină a 
devenit un factor suplimentar în procesul de romanizare a dacilor.
 Acelaşi proces se derula şi în rândul dacilor liberi. După ce administraţia 
romană a fost evacuată la sudul Dunării, romanizarea printre dacii de la sud şi 
est de Carpaţi s-a derulat pe cale nonviolentă. Aceasta a accelerat procesul de 
romanizare în întregul spaţiu locuit de geto-daci. Un anumit rol în acest proces 
l-a jucat creştinismul care tot mai mult atrăgea populaţia. El a contribuit la spo-
rirea încrederii faţă de civilizaţia romană şi limba latină, prin intermediul căreia 
era propovăduită învăţătura Mântuitorului. În aşa mod a fost înlăturată bariera 
psihologică ce despărțea dacii liberi de romani.
 Pe de altă parte, statul roman prin controlul unei zone din Muntenia şi 
sudul Moldovei avea posibilitatea să influenţeze situaţia într-un spaţiu mult mai 
extins. După victoriile împăratului Constantin asupra goţilor (332) a fost înche-
iat un tratat, potrivit căruia aceştia în calitate de federaţi urmau să apere terito-
riul aflat sub autoritatea romanilor. În sudul Moldovei, inclusiv la gurile Dunării, 
au fost transferaţi mai mulţi vorbitori de limbă latină, care au contribuit la deru-
larea procesului de romanizare a populaţiei de la est de Carpaţi. Drept urmare, 
se extinde spaţiul ocupat de purtătorii culturii Sântana de Mureş – Cerniahov, în 
Moldova fiind depistate 300 de aşezări, iar în Muntenia – 200. Aşezările respec-

30 Ibidem, p. 139-147.
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tive erau situate în spaţii de câmpie, ferite de vânturi, în apropierea surselor de 
apă şi a terenurilor favorabile pentru practicarea agriculturii extensive. Populaţia 
locuia în case de suprafaţă (unele dintre ele având dimensiunea de până la 120 
m2 sau adâncite în sol. În aşezări, influenţate de cultura provincială locală, au 
fost ridicate locuinţe pe temelii de piatră, cu ferestre de sticlă şi acoperiş de ţiglă. 
Meşteşugarii erau ocupaţi cu prelucrarea fierului, sticlei, olăritul, unii continu-
ând tradiţia dacilor, alţii fiind influenţaţi de romani şi germani. Între provinciile 
romane şi dacii liberi aveau loc intense legături comerciale. Din sudul Dunării în 
spaţiul nord-dunărean se aduceau obiecte de ceramică rafinată (amfore, păhare 
de sticlă), brăzdare, ţigle pentru acoperiş, monede care contribuiau la intensifi-
carea legăturilor comerciale şi a circulaţiei mărfurilor. Toate acestea denotă fap-
tul că în nordul Dunării continua să se deruleze procesul de difuzare a civilizaţiei 
romane31.
 În acest spaţiu se aflau diferite uniuni de triburi gotice, iar pe alocuri – şi 
sarmate. În domeniul spiritual, în rândul populaţiei daco-romane şi a dacilor  
persistă cremaţia de origine getică. Paralel tot mai mulţi decedaţi sunt înhumaţi. 
Tot mai mult se răspândeşte creştinismul. În nord-vestul Munteniei şi sudul 
Moldovei s-a format episcopia Gotia, în care au activat Ulfila (336/34-348), 
Uranios, Silvanus, au fost întemeiate mănăstiri. Noua religie era răspândită în 
rândul populaţiei locale şi a goţilor. În cele trei sferturi de secol de convieţuire 
a daco-romanilor cu goţii, în limba română nu s-au păstrat cuvinte de origine 
germană. Atât vizigoţii care ocupau teritoriul din spaţiul carpato-nistrean, cât şi 
ostrogoţii aflaţi mai la est de Nistru au fost mai puţin atinşi de cultura romană. 
Materialele arheologice demonstrează că anumite elemente ale culturii romane 
au fost preluate nu direct, ci prin intermediul populaţiei geto-daco-romane 
locale. Ei, de asemenea, n-au lăsat urme vizibile în teritoriul respectiv şi din 
cauza că în acest spaţiu triburile germane s-au aflat doar vreo trei sferturi de 
secol32.
 În schimb, la sud şi est de Carpaţi a continuat procesul de romanizare 
a populaţiei locale. Deşi cei care fuseseră în componenţa Daciei nu mai erau 
cetăţeni romani, printre ei se întăreşte conştiinţa că sunt ataşaţi la o civilizaţie 
elevată. Cu trecerea timpului pe substratul geto-dac s-a constituit un popor de 
origine latină, iar denumirea lui a evoluat de la romanus la român. Aici se poate 
observa că în 2012 s-au împlinit 1800 de ani de la începutul utilizării numelui 
Romei pentru desemnarea poporului majoritar din spaţiul carpato-danubiano-
pontic.

31 Ibidem, p. 148-152.
32 Bârzu L., Brezeanu S., op. cit., p. 211.


