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Geto-dacii s-au organizat în state independente şi puternice, între secolele al V-lea şi primul 

Î.Ch. La începutul secolului al IV-lea Î.Ch. în teritoriile de la nordul Dunării exista un puternic stat 
geto-dac, alături de altele. Regele acestui stat, la începutul secolului al III-lea Î. Ch. era Dromichaites. 
Statul macedonean condus de Lysimach a invadat teritoriul statului geto-dac cu o armată puternică 
(aprox. 100.000 de soldaŃi). Trupele macedonene au fost încercuite şi învinse. În anul 291 Î.Ch., 
Lysimach a traversat din nou Dunărea cu scopul de a-şi impune dominaŃia asupra statului geto-dac, 
dar a fost iarăşi înfrânt. Trogus Popmpeius a scris că pe la 200 Î.Ch. regele dac Oroles a luptat 
„împotriva bastarnilor“ (triburi de origine germanică). Surse istorice antice confirmă că între secolele 
al IV-lea  şi I Î.Ch., în spaŃiul Carpato-Danubiano-Pontic, statele geto-dace au continuat să se 
întărească sub conducerea unor regi înŃelepŃi şi viteji (de exemplu: Zalmodegikos, Rhemaxos, 
Charnabon, Zyraxes şi Burebista). 
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The Geto-Dacians organized themselves in powerful independent states, between the V th 

and I st Century B.C. At the beginning of IV th Century B.C. in the northern territory of Danube there 
was the powerful Geto-Dacian state, between others states. The King of this state, at the  beginning 
of III th Century B.C. was Dromichaites. Macedonian state headed by Lisimachos invaded  the Geto-
Dacian state with a big army (100.000 soldiers). The Macedonian's troops were encircled and 
defeated. In 291 B.C. Lisimachos crossed again the Danube in order to impose his domination over 
the state of the Geto-Dacians, but was defeted again. 

Trogus Pompeius writes that about 200 B.C. the dacian king Oroles fought „against 
Bastarnians“ (tribes of Germanic origin). The ancient hystorical sources attest that between IV th and  
I st Century B.C. in the Carpathian-Danubian-Pontic area, the states of Geto-Dacians continued to 
strenghten under the rule of wise, and brave Kings (for instance Zalmodegikos, Rhemaxos, 
Charnabon, Zyraxes and Burebista). 

Keywords: Geto-Dacians; states; kings; independent; Carpathian-Danubiano-Pontic area. 

                                                 
* Membru al Academiei Oamenilor de ŞtiinŃă din România; 
** Profesor univ. dr. ing., Academia Comercială, Satu Mare şi Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I“; membru asociat 
al AOŞR; vicepreşedintele AsociaŃiei AbsolvenŃilor UNAp „Carol I“; e-mail: esiteanu@yahoo.com; tel.:0720566911. 


