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Rezumat: Articolul prezintă câţiva dintre cei mai străluciţi regi daci şi romani, precum şi 

domnitori, cele mai lungi domnii, dar şi cele mai scurte. Totodată domnitorilor şi regilor menţionaţi 

în această lucrare li se prezintă şi câte o scurtă caracterizare făcută în lucrările unor autori 

enumeraţi în bibliografia selectivă, în inscripţiile de pe monumente, de pe pietrele de mormânt, 

inscripţiile unor cronicari, în lucrări biografice, articole, comunicări ştiinţifice, în izvoare istorice, de 

epocă sau în istoriografia românească şi alte informaţii. 

Cei aproape 450 de bărbaţi de stat care au condus destinele poporului român şi ale Ţării 

au fost împărţiţi în cinci categorii de domnie: foarte lungă, lungă, obişnuită, scurtă şi foarte scurtă. 

Din fiecare categorie au fost selectaţi 3-7 domnitori sau regi. 
 

Cuvinte-cheie: rege, domn, daci, români, domnie. 

 
Abstract: The article presents some of the most outstanding Dacian and Romanian kings 

and rulers, as well as the longest and the shortest reigns. Also, each of the kings and rulers mentioned 

in this paper also receives a short presentation compiled from the papers of certain authors 

enumerated in the selected bibliography, in the inscriptions on monuments, on tomb stones, the 

papers written by certain historians and chronicle writers, in biographical works, articles, scientific 

papers and articles, historic medieval springs, Romanian historiography and other information. 

The almost 450 statesmen who led the destinies of the Romanian people and of the country 

were divided into five types of reign: very long, long, usual, short and very short. From each category 

3-7 rulers of kings were selected. 
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