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Rezumat 

Teza de abilitare intitulată  Istoriografie, cultură, relaţii internaţionale prezintă sinteza  

principalelor mele realizări în planul activităţii didactice şi de cercetare ştiiinţifică, începând 

cu anul 1999, anul conferirii titlului de doctor în Istorie în urma susţinerii publice a lucrării de 

doctorat cu titlul „V. A. Urechia-profil istoriografic”, coordonată de prof. univ. dr. Alexandru 

Zub, membru al Academiei Române şi reliefează principalele direcţii de cercetare şi planul de 

evoluţie şi dezvoltare a carierei. 

Învestigaţiile în acest domeniu  de graniţă  ce imbină studiul istoriei cu  acela al culturii, 

cadru şi factor activ al schimbării în această etapă caracterizată de globalizare (ameninţări 

globale, pieţe globale, mijloace media globale), în care securitatea şi prosperitatea depind de 

existenţa unei adecvate percepţii a celuilalt, inclusiv a dimensiunii soft a potenţialului său de 

putere, de analiza competentă a cadrului internaţional dar şi de dialogul intercultural eficient, 

permit o mai adecvată înţelegerea a sistemului internaţional şi a mecanismelor sale.  

Evidenţiem perspectiva interdisciplinară a abordării, continuitatea obiectivelor şi conexiunea 

existentă între activitatea didactică şi cea de cercetare, în sensul influenţei reciproce, 

creatoare.  

Din punct de vedere structural, teza are două părti principale, urmate de bibliografia utilizată 

pentru elaborare, prima vizând prezentarea realizărilor ştiinţifice şi profesionale, iar cea de-a 

doua fiind dedicată planului de evoluţie şi dezvoltare a carierei profesionale şi ştiinţifice. 

Într-o secţiune distinctă a primei părţi am punctat reperele importante în conturarea direcţiei 

de cercetare şi am prezentat apoi, în sinteză, rezultatele ştiinţifice cele mai relevante, obţinute 

ulterior dobândirii titlului de doctor în Istorie, grupându-le în două teme majore: 

1.Istoriografie şi   2. Dimensiunea culturală a relaţiilor internaţionale. 

Sinteza urmăreşte, pentru fiecare dintre cele două coordonate tematice, relevanţa ştiinţifică, 

gradul de originalitate a demersului în raport cu stadiul actual al cercetării ştiinţifice în 

domeniile vizate şi deschiderile pe care le crează pentru investigaţii viitoare. 

La nivel ariei tematice ţinand de Istoriografie menţionăm contribuţia majoră în abordarea 

restitutivă a dimensiunii de istoric a activităţii lui V. A. Urechia,  concretizată în publicarea în 

2001, la 100 de ani de la moartea istoricului, a volumului V. A. Urechia istoric care  s-a 

bucurat de recenzii apreciative fiind citat în bibliografia fundamentală a temei. Pornind de la 

valoare scrierilor istorice ale lui V. A. Urechia, de la noile acumulări istoriografice şi 

valorizând informaţii arhivistice inedite, oferim un nou tip de abordare şi nuanţări ale  



imaginii istoriografice a celei de-a doua jumătăţi a secolului XIX românesc. Evidenţiem  

elemente  pentru întelegerea la adevărata valoare a operei acestui istoric pentru receptarea 

sugestiilor şi sesizarea mijloacelor pe care ea le oferă cercetării contemporane. 

A doua secţiune a acestei arii pune accentul pe sugestiile tematice pe care le-am asumat pornind 

de la abordările istoriografice. Am scris despre  preocupările lui V. A. Urechia privind 

reorganizarea Europei, despre  contribuția lui la istoriografia relațiilor Imperiului Otoman cu 

Țările Române etc. De asemenea, pornind de la contribuția mea la studiul activităţii de cercetare a 

lui Gh. Brătianu și asumarea interesului său pentru  zona Mării Negre, am investigat și am 

publicat, în 2001, una dintre primele abordări monografice ale noii organizații regionale create în 

anul 1990 în acest zonă, Organizația Cooperării Economice a Mării Negre. 

Importanţa perspectivei privilegiate pe care studierea Dimensiunii culturale a relaţiilor 

internaţionale o oferă  studiului caracteristicilor şi mecanismelor ce stau la baza sistemului 

internaţional, rolul cooperării intelectuale/culturale internaţionale, al internaţionalizării 

universităţilor şi învăţământului superior, sursă de soft power pentru state ca actori principali 

ai relaţiilor internaţionale, justifică contribuţiile mele în domeniu, detaliate pentru a doua arie 

tematică.  Ele au fost publicate în reviste aflate în baze de date internaţionale, au fost 

prezentate la conferinţe internationale sau volorificate pentru fundamentarea ştiintifică a 

strategiei de internaţionalizare a universităţii şi de asumare a unui rol cât mai activ şi adecvat 

necesităţilor sociale în contextul integrării europene şi al globalizării. 

În cadrul acestei prime părţi am evidenţiat şi  etapele formării profesionale, studiile de licenţă 

absolvite ca şefă a promoţiei 1983-1987 la Facultatea de Istorie-filosofie a Universităţii „Al. 

I. Cuza” din Iaşi, studiile postuniversitare asimilate ulterior masteratului de la Facultatea de 

Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi 

Administrative, Bucureşti, din 1992-1994, studiile doctorale la Universitatea „Al. I. Cuza” 

din Iaşi care în 1999 mi-au adus titlul de doctor in Istorie, dar şi studiile postuniversitare de 

specializare în „Practica Relaţiilor Internaţionale şi a Studiilor Euro-Atlantice”, organizate de 

Institutul Diplomatic Român sub egida Ministerului Afacerilor Externe în 2006-2007, studiile 

de licenţă în Specializarea Limbă şi Literatură Engleză - Limbă şi Literatură Franceză din 

cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii „Dunărea de Jos˝ din Galaţi, în 2011-2014  (aşa cum 

rezultă din Adeverinţa de absolvire Nr. 01/06.01.2015) şi numeroasele cursuri de mai scurtă 

durată, de calificare şi obţinere de competenţe profesionale,  absolvite în ţară sau în 

străinătate, de-a lungul timpului.  

Parcursul didactic început în 1987, prin stagiul obligatoriu în invăţământul preuniversitar, 

activitatea desfăşurată ca referent de specialitate la Direcţia de Relaţii Internaţionale a 



Ministerului Învâţământului (1995-1996), colaborările şi titularizarea în 1997 în învăţământul 

superior şi parcurgerea tuturor treptelor din ierarhia universitară până la obţinerea gradului 

didactic de profesor universitar în 2015, cursurile ţinute, sarcinile manageriale şi de 

administrare a cercetării asumate (şefă de catedră, secretar ştiinţific, decan al Facultăţii de 

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene pe care am creat-o în 2005  la Universitatea 

Danubius, Galaţi şi am condus-o până la obţinerea abilitării în 2011, activitatea de 

Coordonator instituţional Erasmus şi Director al Departamentului de Relaţii Internaţionale al 

universităţii), colaborarea din cadrul Facultăţii Tranfrontaliere de Ştiinţe Umaniste, 

Economice şi Inginereşti a Universităţii „Dunărea de Jos”, sunt menţionate în prima parte a 

tezei. Subliniez faptul că acest parcurs didactic  m-a ajutat să dobândesc cunoștințe și să-mi 

dezvolt metode şi tehnici de predare adecvate şi importante abilități interpersonale şi 

competeţe interculturale, prin  lucrul cu  persoane din  medii diferite, din ţară şi din 

străinătate, de la toate nivelele sistemului educaţional românesc,  până la nivel ministerial. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică este prezentată ţinând cont de următoarele coordonate : 

iniţierea, organizarea şi participarea la manifestări științifice internaţionale şi naţionale 

(iniţierea Conferinţei internaţionale Integrarea europeană, realităţi şi perspective, 

participarea în calitate de keynote speaker la 5 conferinţe internaţionale),  participarea la 

proiecte de cercetare, recunoaștere profesională (prezenţa în baze de date internaţionale, 

recenzii şi citări ale lucrărilor proprii, premii obţinute (3) afilierea la asociații științifice și 

profesionale (îndeosebi calitatea de reprezentant pentru Europa în  Comitetul Internaţional al 

Societăţii de Studii Interculturale din SUA, pentru anul 2009), stagii de mobilitate de predare 

în universităţi străine (4), activitatea ca editor şef al publicaţiei Acta Universitatis Danubius. 

Relationes Internationales aflată în patru baze de date internaţionale specifice domeniului  şi 

ca membru al comitetului ştiinţific editorial al mai multor publicaţii (Chalenges of the future, 

din Slovenia, ISSN 2463-9281, EIRP Proceedings, DAIE Procedings etc.).  

A doua parte a tezei, dedicată planului de evoluţie şi dezvoltare a carierei, este structurată, la 

rândul ei, în două secţiuni: prima vizează  Direcţiile de cercetare şi a doua Direcţiile de 

predare şi modalităţi de valorificare a rezultatelor cercetării în activitatea didactică.  

 Evidenţiem în cadrul primei secţiuni intenţia de a iniţia proiecte de cercetare noi (constituirea 

unei echipe de cercetători  şi pregătirea unei aplicaţii privind cooperarea intelectuală 

internaţională interbelică, în cadrul proiectului Horizon 2020),  de a cerceta arhivele din 

Paris şi Geneva ale Institutului Internaţional pentru Cooperare Intelectuală şi arhivele 

UNESCO, de a organiza şi participa la manifestări ştiinţifice (conferinţa internaţională 



“Integrarea europeană-realităţi şi perspective” pe care am iniţiat-o  în 2006 şi care a ajuns la 

a XII- a ediţie, conferinţa” Dunărea-axă a identităţii europene”,  conferinţele  internaţionale 

organizate în parteneriat  cu Universitatea Selcuk, „International New Tendencies Congres in 

Ottoman Researches” şi “International Conference on the Changing World and Social 

Researches”etc.), de a publica volume de autor (Istoriografia emigraţiei române. Vlad 

Georgescu), precum şi de a continua cercetarea în problematica operei istorice a lui V. A. 

Urechia şi a realiza un Indice al celor 14 volume de Istoria Românilor publicate de acest 

istoric pentru a oferi posibilitatea utilizării mai facile  a informaţiilor şi sugestiilor operei sale 

ce priveşte perioada 1775-1821, precum şi de a  publica un volum de memorialistică  a 

istoricului menţionat.  

Cea de-a doua secţiune vizează, în principal, elaborarea şi publicarea de suporturi  de curs la 

nivel de master, precum şi coordonarea unor manifestări ştiinţifice consacrate studenţilor, 

masteranzilor şi doctoranzilor. 

 

 


