
Formarea Statului Medieval Dobrogea 



 Geneza Dobrogei a fost concepută de 

unul dintre cele mai vechi popoare apărute 
pe teritoriul Europei: grecii. Odată cu 
migrația acestora de la începutul secolului al 
VIII-lea î. Hr. la malul Mării Negre, apar 
vechile colonii grecești ce întemeiază cele 
dintâi formațiuni politice pe teritoriul 
acesteia, cetăţile: Odessos (Varna), 
Apollonia, Dionysopolis (Balcic), Aegyssos 
(Tulcea), Axiopollis (Cernavodă), cele mai 
importante fiind Histria, Tomis (Constanţa) 
şi Callatis.  





 Scurtă istorie a Dobrogei, din sec. al IV-lea î. 
Hr. până în timpul Annei Comneana (sec. XI): 
 
-în anul 322 î. Hr. intră în cadrul Regatului 
Macedonian 
-în anul 55 î. Hr. face parte din statul lui Burebista, 
până în 44 î. Hr.  
-în sec. I î. Hr. Dobrogea, sub tutela conducătorilor 
Roles, Dapyx, Zyraxes, intră sub stapânire romana 
în urma cuceririi acestora în anul 28 î. Hr.  
-în urma fragmentării definitive a Imperiului Roman 
(395), Dobrogea  intră sub posesia Imperiului 
Bizantin 
 



-datorită atacurilor devastatoare ale hunilor în 
anul 534, Dobrogei îi scade din splendoarea 
avuta în timpul lui Iustinian; 
-în timpul sec. al VII-lea, migratorii bulgari 
pătrund în regiunea de sud a Dobrogei 
(Cadrilaterul) 
-aproximativ în anul 943, apar jupânii 
Gheorghe si Dimitrie 
-în timpul sec. al VII-lea, migratorii bulgari 
pătrund în regiunea de sud a Dobrogei 
(Cadrilaterul) 
 



Jupan Dimitrie inscriptie 943 



-după 986, bulgarii au ocupat strategatul Distrei 
-cu prilejul Campaniei din anul 1000, purtată de 
împaratul Vasile al II-lea Macedoneanul, Bulgariei îi 
revin teritoriile de est 
-În 1094 este menţionat un alt conducător local al 
Valahilor, numit Pudilă.  
-În 1185, în urma răscoalei fraţilor valahi Asan şi 
Petru, Dobrogea intră sub dominaţia statului 
Imperiului Vlaho-Bulgar,  
-aceasta durează până în 1320/5, când devine 
independentă sub numele de Principatul de 
Cărvuna, denumit în istoriografia modernă 
"Despotatul Dobrogei". 

 



 

 

 Întemeierea Dobrogei a avut loc în jurul „ţării 
Cavarnei” (azi în Bulgaria) 
-s-a realizat în timpul unor conducători:  
► -Balică/Balko (1320/5-1347)  
► -Dobrotici (1357-1386) 
► -Ivanco (1386-1388)  

 
 În 1346, în fruntea statului dobrogean e amintit 
Balica; fratele şi urmaşul său, Dobrotici, la început 
vasal al Bizanţului, din partea căruia a primit titlul de 
despot, devine mai târziu autonom faţă de imperiu. 
Dobrotici îşi întinded stăpânirea până la Dunăre, 
intrând în conflict cu genovezii din Vicina şi Chilia, 
pentru controlul drumurilor comerciale.  

 





 Spre sfârşitul sec. al XIV-lea statul 
Dobrogean a fost un factor însemnat în 
Balcani. 
 Sub urmaşul lui Dobrotici, Ivanco, se 
bată monedă proprie, se stabilesc contacte 
politice şi economice, statul căpătând 
atribute suverane. În împrejurările pericolului 
otoman, care urmăarea transformarea 
Dobrogei într-un paşalîc, ea revine la 
componenţa Ţării Româneşti în timpul lui 
Mircea cel Bătrân.  

 





 Mircea cel Bătrân a 
alipit Țării Românești, 
Dobrogea în 1388/9. În 
1393, Baiazid I cucerește 
sudul Dobrogei și îl atacă 
pe Mircea în Țara 
Românească, dar fără 
succes, iar în 1395 
Mircea recucerește 
teritoriile pierdute cu 
ajutorul aliaților săi, 
Regatul Ungariei. A treia 
ocupație otomană a avut 
loc între 1397 și 1404. 



 În 1403, Mircea ocupă cetatea 
genoveză Licostomo de la gurile 
Dunării, iar în 1404 recucerește 
Dobrogea și se implică în luptele 
dinastice din Imperiul Otoman. 
 După moartea lui Mircea, în 
1418, fiul său Mihail I, reîncepe 
luptele cu turcii, pierzându-și viața 
într-o luptă în 1420,În anul acela, 
sultanul Mehmed I cucerește 
Dobrogea, Țara Românească 
rămânând doar cu Delta Dunării, dar 
nu pentru mult timp. 

 


