REZUMAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ
CONSIDERAŢII
PRIVIND FIZIONOMIA CONFLICTELOR ARMATE
PREZENTE ŞI VIITOARE
În această lucrare sunt prezentate într-o manieră sintetică cele mai
reprezentative rezultate ale cercetării ştiinţifice, profesionale şi academice obţinute de
autor după susţinerea tezei de doctorat în scopul obţinerii atestatului de abilitare în
vederea obţinerii dreptului de a conduce activităţi de cercetare în calitate de
conducător de doctorat. Direcţiile de cercetare acoperă o tematică destul de largă în
domeniul ştiinţelor militare, având la bază impactul tehnologiilor de ultimă generaţie
asupra fizionomiei acţiunilor militare, cât şi o previziune asupra modului de
desfăşurare a acţiunilor şi o evoluţie a acestora cu accent pe desfăşurarea războiului
hibrid.
O contribuție primordială la înțelegerea și analizarea conflictelor militare
(zonale, regionale sau globale) este adusă de instituțiile de învățământ.
Parte a învățământului național, învățământul militar are misiunea de a
răspunde cerințelor specifice de educație necesare formării profesionale a militarilor
și a specialiștilor în domeniul ştiinţe militare.
De-a lungul unei cariere militare de peste 20 de ani am acumulat experienţă
referitoare la cunoaşterea elementelor teoretice şi practice ale ştiinţei militare și
informațiilor, în general, şi la înţelegerea aspectelor privind arta militară, în special.
Evoluţia mea profesională, inclusiv cea din palierul academic, s-a bazat pe
absolvirea programelor de studii universitare (licență și masterat), postuniversitare,
doctorale și postdoctorale atât în domeniul militar cât și în domeniul civil, pe efortul
permanent depus pentru lărgirea orizontului de cunoaștere, precum și pe colaborarea
cu colegii și unele cadre didactice din învățământul universitar militar și civil.
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Principalul domeniu de cercetare științifică în care am fost implicat a fost
domeniul „Știinţe militare”, fapt ce a fost evidențiat prin cele trei domenii de
cunoaştere (Impactul tehnologiei asupra operaţiilor militare, Conceptul de amenințare
hibridă. Insurgenţa şi contrainsurgenţa armată, Repere generale în analiza conflictelor
actuale şi viitoare).
Prezenta teză este structurată pe două capitole, precedate de o introducere și se
încheie prin concluzii. Articularea demersului se înscrie în precizările Metodologiei
privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de
abilitare/Ordinul nr. 3121 al ministrului educației și cercetării științifice privind
organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare, emis în
data de 27 ianuarie 2015.
În primul capitol prezint rezultatele științifice originale pe care le-am avut după
obținerea titlului de doctor, rezultate materializate în activitatea profesională și de
cercetare. Lucrările publicate și prezentate în portofoliu materializează investigațiile
efectuate de-a lungul unui deceniu, pe direcții de cercetare referitoare la evoluția
conflictului armat contemporan și impactul tehnologiilor de ultimă generaţie asupra
teoriei și practicii militare.
Cel de-al doilea capitol al tezei de abilitare arată succint direcțiile de dezvoltare
ale carierei academice, științifice și profesionale, indicând în mod practic ceea ce
intenționez să fac mai departe în calitate de cercetător științific/cadru didactic
universitar și conducător de doctorat, pentru a contribui eficient la dezvoltarea
gândirii militare, la formarea la studenți/cursanți/studenți-doctoranzi a capacităților
de înțelegere și previzionare a fenomenului denumit conflict armat, pentru pregătirea
acestora în vederea gestionării eficiente a provocărilor de securitate ale secolului
XXI, în cadrul structurilor/instituțiilor din care fac parte.
Cariera personală didactică și de cercetare științifică viitoare se va realiza pe
trei direcții principale (activitatea didactică, proiecţia activităţilor de îndrumare
doctorate şi continuarea cercetării ştiinţifice și activitatea de management universitar
în cadrul structurii din care fac parte). Aceste direcții vor fi interconectate pentru a da
plus valoare întregii mele activități profesionale și a contribui la creșterea prestigiului
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structurii în care îmi desfășor activitatea și al Universității Naționale de Apărare
„Carol I”.
Printre obiectivele permanente ale carierei mele universitare se numără:
îmbunătățirea activității didactice și a materialelor necesare studenților și cursanților;
participarea, în funcție de situație, la elaborarea unor noi specializări și la elaborarea
curiculei universitare necesară; proiectarea unor noi fișe ale disciplinelor; sprijinirea
studenţilor-doctoranzi și canalizarea lor către subdomeniile unde au expertiză şi pot
excela în cercetarea ştiinţifică; menținerea unei relaţii profesionale corectă atât cu
studenţii, pentru determinarea nevoile acestora, consilierea şi încurajarea, astfel încât
să promovez învăţarea voluntară şi să le stimulez capacitatea de creaţie, cât și cu
colegii pentru o colaborare benefică tuturor.
Concluziile prezintă esența tezei de abilitare, scoțând în evidență relevanța
rezultatelor științifice personale și intențiile mele de viitor, văzute din perspectiva
activităților didactice, de cercetare şi îndrumare doctorate.
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