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I. HISTORY OF ROMANIA
By the “history of Romania” we understand, conventionally, the history of the Romanian geographical region and, at
the same time, of the people who lived there and that gave it a specific identity. Some historians call the history of Romania
the history of the unitary state, the history of modern Romania, of the Kingdom of Romania and of the intermediate forms of
organization and of the events that led to its formation as a
national state.
DACIA
Even before the year 2000 B.Ch. and up to the 1st
century B.Ch., on the territory of today's Romania (Dacia at
that time), historical sources mention different unions of
Thracian and Geto-Dacian tribes , the most important ones
being those led by King Charnabon (the end of the 6th century
– the beginning of the 5th century B.Ch.).
The Geto-Dacian were characterized by the historian
Herodot as “the bravest and the fairest of the Thracian”,
speakers of the popular Latin language.
During the 1st century B.Ch., under the reign of
King Burebista (82-44 B.Ch.), the first unitary centralized
Dacian state was formed, having its capital at Argedava (the present Giurgiu county), on the right bank of the river Arges,
15-20 km S-W from Bucharest.
The Dacian state was a threat to the regional interests of the Roman Empire. Roman Emperor Julius Caesar planned
a campaign against the Dacians but he was assassinated in 44 B.Ch.
Some months later, King Burebista was killed too, by one of his servants. The leadership of the Dacian state was
took by Deceneu, Great Priest of the Dacians. Under his reign, the capital of the Dacian state moved to Sarmizegetusa Regia
(present Hunedoara county).
In 87 A.D., Decebal becomes king of the Dacian
state. The new state fought the Roman Empire and was in the
end, conquered by Roman Emperor Traian.
The Romans conquered only 14% of the Dacian
territory, the rest being peopled by the free Dacians who had
their own kings.
Two centuries later, the Roman administration
retreated, under Emperor Aurelian but this meant, in fact, a
strategical re-setting of the borders, for a more efficient
administration and a better defence of the provinces.
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I. ISTORIA ROMÂNIEI
Prin “Istoria României” înţelegem, convenţional, istoria regiunii geografice româneşti şi, în acelaşi timp, a
popoarelor care au locuit aici şi i-au dat o identitate specifică. Unii istorici numesc istoria României, istoria
României moderne, a regatului României şi a formelor intermediare de organizare şi a evenimentelor ce au dus la
formarea sa ca stat naţional.
Dacia.
Încă înainte de anul 2000 Î.Ch. şi până în secolul
I Î.Ch., pe teritoriul României de astăzi (Dacia, pe
vremea aceea), izvoarele istorice menţionează diferite
uniuni de triburi tracice şi geto-dacice, cele mai
importante fiind cele conduse de Regele Charnaban
(sfârşitul secolului VI-începutul secolului V Î.Ch.).
Geto-dacii erau caracterizaţi de către istoricul
Herodot ca fiind „cei mai viteji şi mai drepţi dintre
traci”, vorbitori ai limbii latine populare.
În secolul I Î.Ch., sub domnia regelui Burebista
(82-84 Î.Ch.) s-a format primul stat unitar centralizat
dac, având capitala la Argedava (actualul judeţ Giurgiu,
pe malul drept al râului Argeş, la 15-20 km SV de Bucureşti).
Statul dac era o ameninţare asupra intereselor regionale ale Imperiului Roman. Împăratul roman Iulius
Caesar a plănuit o campanie împotriva dacilor, dar a fost asasinat în anul 44 Î.Ch.
Câteva luni mai târziu, şi regele Burebista a fost ucis de unul dintre servitorii săi. Conducerea statului dac a
fost preluată de Deceneu, mare preot al dacilor. Sub domnia sa, capitala statului dac s-a mutat la Sarmizegetusa
Regia (actualul judeţ Hunedoara).
În anul 87 d.Ch., Decebal devine rege al statului
dac. Noul stat a luptat contra Imperiului Roman şi a fost
în cele din urmă cucerit de împăratul roman, Traian.
Romanii au cucerit doar 14% din teritoriul dac,
restul fiind populat de dacii liberi, care aveau proprii lor
regi.
Două secole mai târziu, administraţia romană s-a
retras sub conducerea împăratului Aurelian, dar aceasta
a însemnat de fapt, o reaşezare strategică a graniţelor
pentru o administrare mai eficientă şi o apărare mai
bună a provinciilor.
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II. ROMANIAN MEDIEVAL
STATES
During the post-Roman period, the
Dacian territory (the future Romania) was
invaded by migratory population. In the Early
Middle Ages and after that pre-statal forms of
organization were created. During the 12th and
13th centuries, the process of formation of the
regions Moldova, Tara Romaneasca and
Transilvania ended. They fought the Ottoman Empire which conquered Constantinopole in 1453.
Until 1541, the entire Balcanic Peninsula and a big part of Hungary became Turkish provinces.
Moldova, Tara Romaneasca and Transilvania remained autonome but under Ottoman suzerainty.
Starting with the second half of the 13th century, the Hungarian kings colonized different
people in Transilvania, generically named “saşi”.
In 1600, Mihai Viteazul, the ruler of the region Tara Romaneasca, successfully unified the
three Romanian regions, but this union was dissolved one year later, after the assassination of
Mihai Viteazul.
At the end of the 17th century, Hungary and Transilvania became part of the Austrian
Empire, after defeating the Turkish who had turned Hungary into a Turkish “paşalâc” (Ottoman
administrative-territorial unit ruled by a pasha).
In 1718, a great part of Tara Romaneasca was
incorporated into the Austrian Empire, being
returned in 1739.
In 1775, the Austrian Empire occupied
the N-W of Moldova (the future Bucovina)
while the Eastern half of the Medieval region
Basarabia was, later on, occupied by Russia
(1812).
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II. STATELE MEDIEVALE
ROMÂNEŞTI
În perioada post-romană, teritoriul dac
(viitoarea Românie) a fost invadat de populaţii
migratoare. În Evul Mediu timpuriu şi după
aceea, s-au creat forme de organizare pre-statală.
În secolele XII şi XIII, procesul de formare a
regiunilor Moldova, Ţara Românească şi
Transilvania a luat sfârşit. Acestea au luptat
împotriva Imperiului Otoman, care a cucerit Constantinopolul în 1453.
Până în 1541, întreaga Peninsulă Balcanică şi o mare parte a Ungariei au devenit provincii
turceşti. Moldova, Ţara Românească şi Transilvania au rămas autonome dar sub suzeranitate
otomană.
Începând din a doua jumătate a secolului al XIII-lea, regii maghiari au colonizat diferite
populaţii din Transilvania, numite generic „saşi”.
În 1600, Mihai Viteazul, conducătorul Ţării Româneşti a unit cu succes cele trei regiuni, dar
această unificare a fost, un an mai târziu dizolvată, după asasinarea lui Mihai Viteazul.
La sfârşitul secolului al XVII-lea, Ungaria şi Transilvania au devenit parte a Imperiului
Austriac, după ce i-a învins pe turci, care transformaseră Ungaria în paşalâc turcesc.
În 1718, o mare parte din Ţara Românească
a fost încorporată în Imperiul Austriac, fiind
retrocedată în 1739.
În 1775, Împeriul Austriac a ocupat NV
Moldovei (viitoarea Bucovină), în timp ce
jumăttea răsăriteană a regiunii

medievale

Bucovina a fost mai târziu ocupată de Rusia
(1812).
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III. ROMANIA, A MONARCHY
In 1859, the two regions, Ţara Românească and Moldova, get united. Alexandru Ioan Cuza is elected ruler
of the new-formed state, a constitutional monarchy, named ROMANIA.
In 1866, under the reign of Carol I of Hohenzollern (1866-1914), the Union of the Romanian regions
becomes definitive and it will be acknowledged by all European states.
In 1918, by popular will Basarabia, Bucovina and Transilvania united with the new formed Romania. The
Treaty signed at Versailles (1919-1920) acknowledges this process as historical reality.
Between the two World Wars, Romania goes through a process of modernization, trying to reach the
western democracies.

IV. ROMANIA'S KINGDOM
The new state, situated at the confluence of the
Ottoman, Austro-Hungarian and Russian Empires, with
Slav neighbours on three sides, was aspiring after the
west, especially after France, for its cultural,
educational and administrative models.
In 1916, Romania entered World War I, allying
with Antanta. At the end of the war, the AustroHungarian and Russian Empires disappeared.
Transilvania, Basarabia and Bucovina united with
Romania, forming Great Romania.
Most governments before the World War II kept
the form but not the substance of a liberal constitutional
monarchy. The nationalist movement „The Iron Guard”
became a major political factor. In 1938, to forestall the
forming of a government which could include members
of this movement, King Carol II discharged the
government and imposed a monarchy dictatorship. This
didn't last long because King Carol II was forced to
abdicate in September 1940, as a consequence of the
territorial loss suffered by Romania that year: King
Mihai I came to the throne and he let the prime
minister, Marshall Ion Antonescu, rule the state.
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III. ROMÂNIA - MONARHIA
În 1859, Ţara Românească şi Moldova s-au unit. Alexandru Ioan Cuza este ales conducător al statului nou
format, o monarhie constituţională numită România.
În 1866, sub domnia lui Carol I de Hohenzollern (1866-1914), unirea regiunilor româneşti devine definitivă şi
va fi recunoscută de toate statele europene.
În 1918, prin voinţa populară, Basarabia (în martie), Bucovina (în noiembrie) şi Transilvania s-au unit cu
România nou formată. Tratatul de la Versailles (1919-1920) recunoaşte acest proces ca realitate istorică.
Între cele două războiaie mondiale, Romînia trece printr-un proces de modernizare, încercând să se apropie de
democraţiile occidentale.

IV. REGATUL ROMÂNIEI
Noul stat, situat la confluenţa imperiilor otoman,
austro-ungar şi rus, cu vecini slavi pe trei părţi, aspiră la
occident, în special la Franţa, pentru modelele sale
culturale, educaţionale şi administrative.
În 1916, România a intrat în primul război
mondial, de partea Antantei. La sfârşitul războiului,
imperiile austro-ungar şi rus au dispărut. Transilvania,
Basarabia şi Bucovina s-au unit cu România, formând
România Mare.
Majoritatea guvernelor de dinaintea celui de-al
doilea război mondial au păstrat forma, dar nu şi
substanţa monarhiei liberale constituţionale. Mişcarea
naţionalistă „Garda de Fier” a devenit principalul factor
politic. În 1938, pentru a împiedica formarea unui
guvern care ar include membri ai acestei mişcări,
Regele Carol al II-lea a destituit guvernul şi a impus o
dictatură monarhală. Aceasta a durat mult deoarece
Regele Carol al II-lea a fost forţat să abdice în
septembrie 1940, ca urmare a pierderii teritoriale
suferite de România în acel an. Regele Mihai I a venit la
tron şi a lăsat conducerea statului în seama primului
ministru, mareşalul Ion Antonescu.
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V. COMMUNIST ROMANIA
In 1947, after the Soviet Army had occupied
Romania, King Mihai I was forced to abdicate and went
to Switzerland, at Versoix.
In May 1948, the territory called „Insula
Şerpilor” (The Snakes'Island) was yielded to the Soviet
Union. This was the last time that Romania lost one if
its territories.
In the early '60s, the Romanian communist
government showed a certain independence from the
Soviet Union. Nicolae Ceauşescu became General
Secretary of the Romanian Communist Party and leader
of the state, in 1967.
This political system became, at the end of the
'70s, a tyranny. The rapid economical rise and the
external loans were the reason of a misinterpreted austerity and of the severe political repression.
Ceauşescu's long leadership, of more than 20 years, grew more and more austere in the '80s. After the
collapse of communism in the rest of the Eastern Europe (the summer of 1989), in December 1989, in Timişoara, a
protest grew into a popular revolt, all over Romania, against the communist system.
Ion Iliescu became president on the 22nd of December. Ceauşescu was arrested, together with his wife.
After a framed-up trial, they were both executed on the 25th of December.
The new formed government restored the democracy and freedom. The Communist Party was banned by
law and some of the laws were abolished.
The 1st of December has become Romania's
National Day. It celebrates the Union of Transilvania,
Basarabia, Bucovina and Romania to form a unitary
state called Great Romania, in 1918.
Every year, especially in Alba Iulia, where the
Union took place, but in Bucharest and other towns too
there are military parades, people dance the „Union
Round Dance” and they bring wreaths to the graves of
the national heroes. Older people wear traditional
costumes and war veterans share their memories with
the others.
By ANTIM POPESCU

POLONIA

MAREA BRITANIE

ROMANIA

LITUANIA

TURCIA

COMENIUS

Liceul cu Program Sportiv Piatra Neamţ
PROIECT “COMENIUS”
TINERI JURNALIŞTI EUROPENI

V. ROMÂNIA COMUNISTĂ
În 1947, după ce Uniunea Sovietică a ocupat
România, regele Mihai I a fost forţat să abdice şi a plecat
în Elveţia, la Versoix.
În mai 1948, teritoriul numit Insula Şerpilor a fost
cedat Uniunii Sovietice. Acesta a fost ultima dată când
România a pierdut un teritoriu.
La începutul anilor '60, guvernul comunist român
arăta o oarecare independenţă faţă de Uniunea Sovietică.
Nicolae Ceauşescu a devenit secretar general al Partidului
Comunist Român şi şef al statului în 1967.
Acest regim politic a devenit la sfârşitul anilor
'70, unul tiranic. Creşterea economică rapidă şi
împrumuturile externe au fost cauza unei austerităţi
răstălmăcite şi a unei reprimări politice severe.
Conducerea lungă, de peste 20 de ani a lui Ceauşescu a devenit din ce în ce mai austeră în anii '80.
După căderea comunismului în estul Europei răsăritene (vara anului 1989), în decembrie 1989, în Timişoara,
un protest a degenerat într-o revoltă populară contra regimului comunist, pe întreg teritoriul României.
Ion Iliescu a devenit preşedinte pe 22 decembrie. Ceauşescu a fost arestat, împreună cu soţia sa. După un
proces înscenat, ei au fost executaţi pe 25 decembrie.
Guvernul nou format a restaurat democraţia şi libertatea. Partidul Comunist a fost interzis prin lege, iar unele
legi au fost abolite.
1 Decembrie a devenit ziua naţională a României.
Ea sărbătoreşte unirea Transilvaniei, Basarabiei,
Bucovinei şi României pentru a forma un stat unitar numit
România Mare, în 1918.
În fiecare an, în special în Alba Iulia, unde a avut
loc Unirea, dar şi în Bucureşti şi alte oraşe au loc parade
militare, se joacă Hora Unirii şi se depun jerbe la
mormintele eroilor naţionali.
Cei mai în vârstă poartă costume tradiţionale, iar
veteranii de război îşi împart amintirile cu ceilalţi.
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