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Rezumat 

 

Lucrarea de faţă, intitulată Seimenii în Ţările Române. Contribuţii la istoria organizării 

militare a românilor în secolele XVII-XVIII, îşi propune să ilustreze, cât mai fidel cu 

putinţă, cele mai importante realizări ştiinţifice şi profesionale ale candidatului, 

precum şi direcţiile de cercetare vizate de acesta în domneiul istoriei. Candidatul 

urmăreşte, pe de-o parte, o dezvoltare a activităţii ştiinţifice şi profesionale desfăşurate 

până în acest moment, iar pe de altă parte îşi manifestă în mod explicit tendinţa de a-şi 

canaliza, pe viitor, întreaga atenţie asupra anumitor direcţii de cercetare. 

Aşa după cum a fost ea structurată, teza de abilitare reflectă întregul parcurs 

înregistrat de candidat în cariera sa, de la momentul obţinerii titlului de Doctor în 

Istorie şi până în acest moment al evaluării. În prima parte a acestei teze de abilitare, 

respectiv în Secţiunea A, sunt prezentate nu doar preocupările ştiinţifice şi 

profesionale ale candidatului, concretizate într-o serie de articole, studii şi cărţi de 

specialitate, ci şi proiectele de viitor ale acestuia, în vederea dezvoltării carierei 

personale, atât sub aspect ştiinţific, cât şi sub aspect profesional didactic. De menţionat 

este faptul că, pe tot parcursul activităţii sale ştiinţifice, candidatul arătat o preocupare 

constantă pentru analiza critică a surselor istorice documentare şi narative, precum şi a 

surselor de altă natură (orale, etnografice, iconografice, etc.). În aceeaşi măsură, 

candidatul a căutat să nu ignore vreodată, în activitatea sa de cercetare, respectiv în 

abordarea diverselor teme care i-au suscitat interesul, preocupările istoriografice mai 

vechi sau mai noi. 

Tot în prima parte a tezei de abilitare, mai precis în cuprinsul Capitolelor II, III, IV 

şi V, candidatul aduce în discuţie şi analizează aspecte relevante care definesc tema 

anunţată mai înainte, astfel încât acestea să pună în evidenţă, printre altele, sursele 

istorice şi metodele de investigare şi interpretare utilizate de candidat nu doar în acest 

demers istoriografic, ci şi în alte cercetări similare, mai vechi sau mai noi. Abordarea şi 

analiza cât mai cuprinzitoare a unei astfel de teme este mai mult decât necesară, în 



condiţiile în care s-a scurs mai mult de un secol de la primul studiu istoric referitor la 

răscoalele seymenilor din Ţara Românească (1653-1655), de către marele istoric Nicolae 

Iorga, şi cel puţin cinci decenii de la apariţia ultimelor lucrări speciale dedicate marilor 

răscoale ale mercenarilor seymeni din Ţara Românească şi Moldova (1655), una 

aparţinând istoricului Paul I. Cernovodeanu (Răscoala seimenilor şi dorobanţilor din 

Bucureşti la 1655, Bucureşti, 1961), iar cea de-a doua constituind o contribuţie ştiinţifică 

comună a istoricilor Lidia Demény, Ludovic Demény şi Nicolae Stoicescu (Răscoala 

seimenilor sau răscoală populară? 1655. Ţara Românească, Bucureşti, 1968). Nu uităm să 

menţionăm aici, o contribuţie extrem de importantă a istoricului Nicolae Stoicescu, 

referitoare la categoriile de slujitori şi mercenari din Ţările Române în perioada 

secolelor XVI-XVIII (Curteni şi slujitori. Contribuţii la istoria armatei române, Bucureşti, 

1968). 

Lista de publicaţii prezentată în prima parte a tezei de abilitare reflectă pe de-o 

parte interesul manifestat de candidat pentru unele aspecte de natură economică şi 

socială, dar mai cu seamă pentru unele aspecte de natură politico-militară, prea puţin 

analizate în istoriografia noastră sau care se impun a fi mult mai nuanţate sau chiar 

revizuite. Totodată, această listă relevă progresul înregistrat de candidat în activitatea 

ştiinţifică şi în cariera universitară. Cele mai multe contribuţii ştiinţifice, menţionate în 

prima parte a tezei de abilitare, sunt rezultatul cercetărilor întreprinse de candidat în 

arhivele şi bibliotecile naţionale, iar altele, ceva mai puţine la număr, sunt rezultatul 

unor colaborări cu specialişti recunoscuţi nu doar la nivel naţional, ci şi internaţional. 

Lucrările publicate în periodice şi reviste de specialitate sau în volume publicate 

la edituri recunoscute la nivel naţional, precum şi participarea la conferinţe ştiinţifice 

naţionale relevante pentru domeniile de cercetare abordate de candidat, demonstrează 

fără doar şi poate relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale acestuia. 

Rezultatele obţinute până în acest moment de candidat pot constitui, cel puţin în 

opinia candidatului, o bază de pornire a unor demersuri istoriografice noi, atât în ceea 

ce priveşte impactul infiltrărilor pe termen mediu şi lung a elementelor negustoreşti 

străine (balcanice, greceşti şi turceşti) în structurile economice şi sociale ale Ţării 



Româneşti, dar mai cu seamă impactul infiltrărilor străine în structurile politice şi 

militare ale Ţărilor Române. Pe baza acestor noi analize putem înţelege şi mai bine 

modurile prin care Ţara Românească şi Moldova au fost integrate, pe parcursul 

secolelor XVII-XVIII, în sistemul economic, politic şi militar otoman, în ciuda faptului 

că ele nu au fost transformate efectiv în provincii ale Imperiului Otoman. 

Pe termen scurt şi mediu, candidatul urmăreşte, printre altele, reluarea unor 

proiecte de cercetare abandonate din motive mai mult sau mai puţin obiective, 

finalizarea unor proiecte aflate în derulare şi chiar dezvoltarea unor direcţii noi de 

cercetare (demografie istorică, istorie culturală).  

Realizările profesionale, didactice, ale candidatului, sunt ilustrate în Secţiunea B a 

tezei de abilitare. Toate acţiunile întreprinse până în acest moment de candidat, scot în 

evidenţă, pe de-o parte, eforturile acestuia de a diversifica şi îmbunătăţi activităţile de 

predare şi învăţare, de a transmite studenţilor şi masteranzilor cunoştinţe, competenţe 

şi abilităţi, care să contribuie la formarea lor profesională şi la integrarea acestora în 

societate, iar pe de altă parte toate demersurile candidatului vizând încurajarea 

continuă, în rândul studenţilor, a masteranzilor şi doctoranzilor din domeniul istorie, a 

creativităţii şi muncii în echipă şi mai cu seamă implicarea acestora în proiecte de 

cercetare ştiinţifică şi în proiecte culturale de promovare a istoriei locale, naţionale şi 

regionale. 

 


