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Rezumat 

 
Teza de abilitare concepută în vederea obținerii calității de 

conducător de doctorat pune în evidență realizările științifice, didactice 
și manageriale ale candidatului din perioada posterioară conferirii 
titlului de doctor în istorie (2004). Totodată, sunt evidențiate direcțiile 
viitoare de dezvoltare a carierei didactice, științifice și profesionale a 
autorului și este realizat un summum al întregii sale activități științifice 
de până în prezent (listă de cărți, cursuri universitare, studii și articole, 
recenzii, prefețe, granturi și contracte de cercetare, participări la 
simpozioane), însoțită de referințele referitoare la producția științifică 
a autorului (recenzii și citări în literatura de specialitate).  

Teza noastră de abilitare este structurată pe trei părți: I. Realizări 
științifice și profesionale II. Direcțiile principale de dezvoltare a carierei 
academice, științifice și profesionale; III. Referințe bibliografice. 

Prima parte a lucrării este împărțită în două capitole (1. Sinteza 
rezultatelor științifice post-doctorale; 2. Sinteza rezultatelor profesionale 
post-doctorale), prezentând în mod sintetic, cu trimiteri concrete și 
verificabile, rezultatele principale ale activității științifice, didactice și 
profesionale ale autorului. Realizările din câmpul activității științifice 
sunt prezentate în contextul stadiului actual al cercetării științifice din 
domeniul tematic al specialității, pe plan internațional și național, 
punându-se în evidență, în mod argumentat și documentat, relevanța și 
originalitatea contribuțiilor personale. 

În primul capitol sunt prezentate inițial principalele direcții de 
cercetare din perioada circumscrisă analizei (2004 – prezent), cu 
obiectivele fundamentale aferente. 

I. În cadrul direcției de cercetare Frontiere, interferențe și 
sinteze medievale europene”, au fost urmărite și atinse  două 
obiective științifice fundamentale:  

1. Analiza comparată a asemănărilor și deosebirilor dintre 
feudalismul din vestul și estul Europei; 

2. Prezentarea și analiza „frontierelor” etnice și profesionale din 
orașele transilvănene, în secolele XVI-XVIII. 
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II. În cadrul direcției de cercetare Istoria Moldovei medievale au 
fost urmărite și atinse următoarele obiective științifice: 

1. Analiza simbolismului iconografic din frescele pictate ale 
mănăstirilor lui Ștefan cel Mare. Critica unor interpretări 

2. Prezentarea și analiza interferențelor și sintezelor militare 
moldo-polone din perioada medievală; 

3. Punerea în valoare a interferențelor militare moldo-cazace din 
secolele XVI-XVIII; 

4. Studierea și încadrarea tipologică a artei militare din Moldova 
secolelor XV-XVIII în arta militară europeană 

III. În cadrul direcției de cercetare Istoria Bucovinei au fost 
atinse următoarele obiective științifice: 

1. Analiza interferențelor și sintezelor politice, etnice și 
confesionale, generate de „frontiera” austriacă în cadrul acestei 
provincii istorice; 

2. Studiul elementelor reprezentative din istoria minorităților 
etnice în Bucovina (polonezi, germani, evrei și rromi); 

3. Prezentarea unor elemente istoriografice. 
IV. În cadrul direcției de cercetare Istorie și geopolitică. Situația 

României în sud-estul Europei au fost atinse următoarelor obiective 
științifice: 

1.   Analiza situației geoeconomice și geoculturale a județului 
Suceava în cadrul Euroregiunii „Prutul de Sus”; 

2. Studierea tradițiilor geoistorice, geoeconomice și geostrategice 
românești în bazinul pontic; 

3. Punerea în valoare a elementelor geoistorice, geoeconomice, 
geostrategice și geoculturale prezente în raporturile dintre România și 
Republica Moldova; 

4. Studierea atuurilor geopolitice ale Rusiei și influența 
„frontierei” Federației Ruse asupra României; 

5. Punerea în valoare a influenței „frontierei” SUA asupra 
România; 

6. Studierea influenței „frontierei” Germaniei asupra țării 
noastre; 

7. Analiza atuurilor geopolitice ale Chinei în mileniul III, în 
calitate de contrabalansator al Rusiei și Occidentului. 
 În continuare, în cadrul subsecțiunii „Recunoașterea academică” se 
arată, printre altele, că autorul a fost numit începând cu anul 2008 membru 
în comisiile de îndrumare și susținere a referateleor de către doctoranzii 
domeniului Istorie de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și 
membru în comisiile de titularizare pentru lectori, conferențiari și 
cercetători științifici de la universitatea suceveană, Universitatea „Vasile 
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Alecsandri” din Bacău și Institutul „Bucovina” din Rădăuți (jud. Suceava). 
Totodată, se mai arată că autorul este membru în colectivele/colegiile 
editoriale sau științifice sau membru în colegiile de recenzori ale unor 
publicații științifice din România și străinătate, membru ARACIS, 
organizator al unor manifestări științifice naționale și internaționale, 
lucrările sale științifice fiind citate de diverși autori din România și 
străinătate. 
  Capitolul doi prezintă inițial activitatea didactică a autorului din 
perioada 1993 – prezent și contribuția sa la dezvoltarea programelor de 
studiu din universitatea suceveană, apoi experiența sa managerială (șef 
Catedră, prodecan cu cercetarea științifică și membru în Consiliul Facultății 
de Istorie și Geografie, membru în senatul Universității „Ștefan cel Mare” 
din Suceava) și cea de participant sau coordonator al unor echipe de 
cercetare în cadrul unor granturi sau proiecte naționale și internaționale. 
 Partea a doua a lucrării prezintă în mod sintetic principalele direcții 
propuse de autor în vederea dezvoltării carierei academice, științifice și 
profesionale după obținerea dreptului de îndrumare a unor teze de 
doctorat în domeniul Istorie. 
 În plan didactic, sunt punctate direcțiile metodico-științifice ale 
cursurilor și seminariilor prezente și viitoare de la ciclurile de studii licență 
și masterat și sunt menționate cursurile noi care urmează să fie publicate. 
Totodată, sunt menționate activitățile propuse în calitate de coordonator al 
programului de studii Istorie. 
 În plan științific, sunt menționate succint intențiile autorului în 
vederea publicării de materiale științifice pe direcțiile de cercetare mai sus 
menționate: o carte de istorie militară a Moldovei medievale (secolele XV-
XVII) și a uneia privitoare la istoria  mercenarilor moldoveni în Polonia 
(secolele XVI-XVII), însoțite de studii și articole publicate pe aceeași temă; 
publicarea unor studii privitoare la analiza locului economic și cultural al 
ducatului Bucovina în comparație cu celelalte provincii ale statului austriac; 
publicarea unei cărți privitoare la influența „frontierelor” SUA, Germaniei și 
Rusiei asupra României în perioada 1990 – prezent. Totodată, se 
menționează intențiile autorului de a se implica – în funcție de împrejurări 
– în realizarea unor proiecte și granturi de cercetare pe aceste direcții și 
intențiile sale de a sprijini activitățile de cercetare ale studenților și 
tinerilor cercetători. 
 A treia parte a lucrării reprezintă practic suportul documentar de 
justificare a informațiilor și aserțiunilor cuprinse în primele două părți, 
fiind constituită de producția științifică a autorului și referințele la adresa 
acesteia (recenzii și citări în cadrul unor publicații științifice). 


