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ISTORIE ȘI ACTUALITATE

Secțiunea 1 - Realizările științifice, profesionale și academice, pe direcții
tematice disciplinare sau interdisciplinare
Având în vedere caracterul interdisciplinar al pregătirii mele academice,
preocupările științifice din ultimii ani s-au axat pe cercetări sistematice și
substanțiale asupra unei teme deosebit de importante din istoria contemporană a
României, și anume: evoluția relațiilor politice, diplomatice și militare ale țării
noastre pe parcursul secolului al XX-lea și începutul secolului al XXI-lea.
Într-o primă fază, activitatea de cercetare a fost consacrată trasării
istoriografice a problemei intrării României în sfera de influență a Uniunii
Sovietice și a instaurării unui regim de tip comunist la București și, prin aceasta,
angajarea României într-o nouă etapă istorică care a durat aproape patru decenii și
jumătate.
Acest demers nu ar fi fost posibil fără înțelegerea modului în care a evoluat
situația internațională în perioada interbelică, precum și receptarea corectă a
parcursului României din timpul celui de-al doilea război mondial. De asemenea,
de mare importanță a fost cunoașterea urmărilor în plan politic, militar, social și
economic generate de aplicarea succesivă a Convenției de Armistițiu (1944) și a
Tratatului de pace între România și Puterile Aliate și Asociate (1947).
Având în vedere că de-a lungul timpului printre obiectivele de politică externă
ale României un loc important l-au avut susținerea și consolidarea organizațiilor
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internaționale, am considerat că pentru un istoric este o datorie și, în același timp, o
mare provocare să prezinte o imagine dinamică asupra evoluției istorice a acestor
organizații, un fenomen care a marcat profund epoca contemporană.
Luând în considerare opțiunea fundamentală a României de integrare în
structurile politice, strategice și economice euroatlantice, pe parcursul ultimilor ani
mi-am focalizat eforturile de cercetare asupra organizațiilor europene și
euroatlantice, cu convingerea că o mai bună cunoaștere a acestor organizații, a
istoriei, a organizării și funcționării lor, ca și a eforturilor susținute ale statului și
poporului român pentru îndeplinirea condițiilor de admitere constituie o necesitate
în contextul actual.
Dintre toate organizațiile analizate am acordat un interes și o atenție deosebite
Uniunii Europene, mai ales că, pe parcursul celor peste șase decenii de evoluție,
Uniunea Europeană a trecut printr-un proces pe cât de complex pe atât de accelerat
ca ritm al schimbărilor, evident sub influența evenimentelor petrecute atât la nivel
mondial dar și european.
Având în vedere statutul României de membru cu drepturi depline al Uniunii
Europene și, mai ales, faptul că acest deziderat a necesitat eforturi extraordinare,
atât din partea autorităților române, cât și din partea cetățenilor români, am
considerat că pentru un istoric este o datorie de onoare să reliefeze traseul țării
noastre către Uniunea Europeană. În contextul aderării României la Uniunea
Europeană, cunoașterea și aprofundarea tuturor aspectelor legate de evoluția
istorică, de modul de organizare și funcționare a Uniunii Europene nu mai pot
constitui doar o „opțiune”, ci reprezintă o cerință fundamentală pentru cetățenii
români ca și cetățeni europeni.
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Prima secțiune a tezei de abilitare relevă modul în care rezultatele activității
de cercetare au fost diseminate prin comunicări la conferințe științifice, prin
publicarea de articole în reviste de specialitate indexate în bazele de date
internaționale sau prin publicarea unor cărți și a altor lucrări cu caracter de manual
universitar.
De asemenea, această secțiune a tezei de abilitare cuprinde și o prezentare a
realizărilor profesionale din ultimii ani, fiind reliefate aspecte legate de prestigiul
profesional, posturile didactice ocupate și activități desfășurate, precum și funcțiile
de conducere deținute.

Secțiunea 2 - Planuri de evoluţie şi dezvoltare a propriei cariere
profesionale, științifice și academice
În această secțiune a tezei de abilitare am evidențiat planul de dezvoltare a
carierei profesionale, atât în ceea ce privește activitatea didactică, cât și activitatea
de cercetare.
Totodată, am schițat principalele direcții de cercetare/predare/aplicații
practice și modurile de acțiune pentru punerea în practică a acestora.

Secțiunea 3 - Referințe Bibliografice
Această secțiune a tezei de abilitare prezintă referințele bibliografice asociate
conținutului primelor două secțiuni, inclusiv o listă a celor mai relevante
contribuții personale.
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