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Teza de abilitare în vederea obținerii calității de conducător de 

doctorat scoate în evidență potențialul candidatului și performanțele 

didactice și de cercetare înregistrate ulterior conferirii titlului de doctor în 

istorie.  

Teza 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.  

În prima parte a lucrării sunt prezentate în mod sintetic, cu trimiteri 

concrete și verificabile la realizările științifice și profesionale în domeniul 

istoriei, principalele rezultate ale activității științifice, didactice și 

profesionale a autorului. Sunt identificate principalele direcții de cercetare 

și evidențiate obiectivele fundamentale pe care le-a urmărit în perioada ce a 

urmat după obținerea titlului de doctor în istorie. Între aceste direcții, 

menționăm investigarea istoriei Bucovinei și Basarabiei, istoriei relațiilor 

internaționale în perioada contemporană, analiza punctuală a unor abordări 

istoriografice. De-a lungul ultimelor două decenii, în cadrul cercetării am 

urmărit să ating obiective importante privitoare la: 

- Analiza situației demografice în Bucovina și Basarabia sub 

administrațiile habsburgică, respectiv, țaristă și a impactului acesteia 

asupra politicii autorităților și asupra vieții sociale din provincie; 

- Investigarea aspectelor legate de geneza, afirmarea și evoluția mișcării 

naționale a românilor bucovineni în raport cu manifestările identitare 



ale celorlalte grupuri etnice din cea mai mică țară a Coroanei de 

Habsburg; 

- Studierea fenomenului de integrare a Bucovinei în cadrul României 

Mari și a evoluției relațiilor interetnice; 

- Reflectarea contextului și implicațiilor ocupației sovietice a părții de 

nord a Bucovinei (1940-1941, 1944-1950); 

- Examinarea evoluției comunității românești din Regiunea Cernăuți 

după 1990 și a politicii autorităților ucrainene față de grupul etnic 

românesc din Ucraina; 

- Configurarea și dezvoltarea cooperării transfrontaliere la granița de 

nord-est a țării; 

- Aderarea României la structurile euro-atlantice;  

- Evoluția relațiilor româno-ucrainene în secolul al XX-lea; 

- Modalități de prezentare a trecutului Bucovinei în cadrul istoriografiei 

ucrainene; 

- Concepte și abordări ale istoriografiei românești contemporane. 

În cadrul tezei de abilitare am scos în evidență realizările obținute, 

raportându-le la stadiul atins în analiza problemelor respective în 

istoriografia română și cea străină. Recunoașterea competențelor 

profesionale s-a materializat, pe lângă altele, prin desemnarea mea în 

calitate de referent științific în 29 comisii de susținere publică a tezelor de 

doctorat realizate în cadrul școlilor doctorale din Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași și Universitatea „Babeș-

Bolyai” din Cluj-Napoca. De asemenea, am fost numit membru în comisii de 

titularizare pe posturi de conferențiari și profesori universitari la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Dunărea de Jos” 

din Galați, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Universitatea 

„Valahia” din Târgoviște, Universitatea „Ovidius” din Constanța. 

În a doua parte a tezei de abilitare am prezentat în mod succint 

direcțiile principale de dezvoltare a carierei academice, științifice și 

profesionale, evidențiind planurile pe termen mediu și lung. În plan științific, 

voi continua cercetările în direcțiile în care am deja o anumită contribuție pe 

plan istoriografic, cum ar fi: istoria Bucovinei, istoria contemporană a 

românilor, istoria relațiilor internaționale etc. În centrul atenției mele 

continuă să se afle subiecte încă puțin studiate în istoriografia română 

privitoare la evoluția politică, economică, socială și culturală a Bucovinei 

istorice între cele două războaie mondiale; aspectele legate de evoluția 



comunităților românești și politicile statelor vis-a-vis de minorități după 

încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, relațiile politice româno-

ucrainene în epoca contemporană, fenomenele de integrare și dezintegrare 

în cel de-al treilea mileniu etc. Obținerea calității de conducător de doctorat 

îmi va permite să transmit cunoștințele mele, abilitățile și metodele de 

cercetare viitorilor doctoranzi, îndrumându-i pe căile unor investigații 

științifice, integre, din care să rezulte studii originale și de actualitate pentru 

istoriografia română. 

A treia parte reprezintă suportul documentar care susține 

informațiile cuprinse în teză și include referințele bibliografice care reflectă 

activitatea științifică a candidatului, precum și lista de autori români și 

străini care au inclus în studiile lor trimiteri (citări) la realizările științifice 

ale subsemnatului.   


