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Henrieta Aniºoara ªerban este doctor în filosofie, cercetãtor ºtiinþific gr. II
la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ ºi la
Institutul de Filosofie ºi Psihologie „Constantin Rãdulescu-Motru“ ale
Academiei Române. Cãrþi de autor: Forme simbolice ºi reprezentãri ale feno-
menelor socio-politice, (2017); Ideologiile reformatoare (2010); Paradigmele
diferenþei în filosofia comunicãrii. Modernism si postmodernism (2007);
Limbajul politic în democraþie (2006). Membru corespondent al Academiei
Oamenilor de ªtiinþã din România. Traduceri ale unor studii ºi volume din limba
englezã în limba românã (spre exemplu, N. Chomsky, State eºuate 2006).

Lucian Dumitrescu este cercetãtor ºtiinþific în cadrul Institutului de ªtiinþe
Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei Române;
doctor în sociologie al Universitãþii din Bucureºti. Este absolvent de studii post-
doctorale al Universitãþii Naþionale deApãrare „Carol I“, specializarea Teorii ale
securitãþii interne ºi internaþionale. A predat cursuri de geopoliticã ºi securitate
în cadrul Masterului Studii de Securitate ºi Analiza Informaþiilor de la Facultatea
de Sociologie ºi Asistenþã Socialã, Universitatea din Bucureºti, unde a deþinut
poziþia de lector asociat. Autor al volumelor Geopoliticã ºi securitate (2014) ºi
Filosofia politicã a multiculturalismului (2016), coautor al volumului Furtunã
perfectã în Europa (2016).

Radu Cupcea este asistent de cercetare ºtiinþificã la Institutul de ªtiinþe
Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei Române ºi
doctorand al Facultãþii de Sociologie ºi Asistenþã Socialã a Universitãþii din
Bucureºti. Este autor a numeroase studii apãrute în reviste de specialitate ce
trateazã subiecte despre Republica Moldova, Marea Neagrã ºi spaþiul ex-sovietic.

Lorena Valeria Stuparu, doctor în filosofie, absolvent al ªcolii postdoc-
torale în ºtiinþe politice a Universitãþii din Bucureºti (2010-2013), cercetãtor
ºtiinþific gr. III la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C.
Brãtianu“ al Academiei Române. Cãrþi de autor: Simbol ºi recunoaºtere la
Mircea Eliade. Semnificaþii religioase, politice ºi estetice, Ediþia a II-a 2017;
Culturã ºi identitate politicã în România postcomunistã (2015), Our identity:
a substantial reality or a convention?, LAP LAMBERT Academic Publishing,
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AVAkademikerverlag GmbH & Co. KG, Germany (2014); Filozofia chiriaºului
grãbit – studii ºi eseuri (2011); De la cetãþenia clasicã la eurocetãþenie. Între
realitate ºi utopie (2009); Simbol ºi recunoaºtere la Mircea Eliade. Semnificaþii
religioase, politice ºi estetice (2006; ediþia a II-a revãzutã ºi adãugitã, 2017.)

Florina-Ioana Vandici este doctorandã a ªcolii Doctorale Interdisciplinare
I.O.S.U.D – Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu. A publicat mai multe
studii ºi articole în volume colective („Memorialistica de exil – pledoarie
pentru o perspectivã dualã: trans- ºi paraliterarã“ – Colocviile Internaþionale
„Andrei Grigor“, Galaþi; „Discursul epic al amintirii în proza romanticã“ – volum
co-lectiv, 1900 – Epocã ºi personaje, Editura Universitãþii din Oradea) ºi în re-
viste de specialitate din þarã.

Serghei Sprincean este dr. hab. în ºtiinþe politice, secretar ºtiinþific al Insti-
tutului de Cercetãri Juridice, Politice ºi Sociologice (ICJPS), conducãtor de
doctorat în cadrul ªcolii Doctorale de ªtiinþe Sociale a Univeristãþii de Stat din
Moldova, preºedinte al Seminarului ªtiinþific de Profil din cadrul ICJPS (din
2021) la specialitãþile 561.01. – teoria ºi metodologia politologiei, instituþii ºi
procese politice ºi 562.01. – teoria ºi metodologia relaþiilor internaþionale ºi a
diplomaþiei. Este autor ºi coautor a peste 200 de lucrãri ºtiinþifice, inclusiv 8 mo-
nografii, culegeri ºtiinþifice ºi 8 manuale, compendii, suporturi de curs, inclusiv
a monografiei „Securitatea umanã ºi bioetica“, 2017, pentru care a fost desemnat
drept laureat al Premiului Academiei de ªtiinþe a Moldovei „Constantin Stere“
în domeniul drept ºi ºtiinþe politice pentru anul 2017. Deþine diploma de câºti-
gãtor al concursului organizat de ANACEC: „Teza de doctor habilitat de exce-
lenþã“ în domeniul ºtiinþelor socioumane în anul 2018. Din 2008 este expert
UNESCO în domeniul eticii ºi bioeticii (GEOBs). Între lucrãrile sale menþio-
nãm, selectiv: Dimensiuni biopolitice ale securitãþii umane, 2019; Introducere
în Filosofie socialã, 2019 (cu T. N. Þîrdea); Teoria ºi filosofia politicã: Con-
cepþii ºi personalitãþi, 2014; Securitatea Naþionalã: noþiuni ºi elemente intro-
ductive, 2012.

Sorin Becciu este cercetãtor în cadrul ªcolii Doctorale de ªtiinþe Sociale a
Univeristãþii de Stat din Moldova. Este membru al Uniunii Ziariºtilor Profe-
sioniºti din România. Ca domenii de interes academic sunt: presiunea politicã,
manipularea, propaganda, protestul social, ideologii contemporane, curente filo-
sofice antice.
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