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Alexandru Surdu, filosof, doctor în filosofie, profesor la Facultatea de Filo-
sofie a Universitãþii din Bucureºti; specialist în logicã ºi gândire speculativã.
Preºedinte al Secþiei de Filosofie, Teologie, Psihologie ºi Pedagogie aAcademiei
Române. Director al Institutului de Filosofie ºi Psihologie „Constantin Rãdu-
lescu-Motru“ al Academiei Române. Membru titular al Academiei Române din
1993 (corespondent — 1992). Cãrþi: Teoria formelor logico-clasice (2008), Filo-
sofia pentadicã I, Problema Transcendenþei (2007), Aristotelian Theory of Pre-
judicative Forms (Georg Olms Verlag, Hildesheim, Zürich, New York, 2006),
Teoria formelor prejudicative, ed. a II-a (2005), Mãrturiile anamnezei (2004),
Filosofia contemporanã (2003), Confluenþe cultural-filosofice (2002), Filosofia
modernã. Orientãri fundamentale (2002), Gândirea speculativã (2000), Con-
tribuþii româneºti în domeniul logicii în secolul XX (1999), Vocaþii filosofice ro-
mâneºti (1995, ed. a II-a 2003), Pentamorfoza artei (1993), Actualitatea relaþiei
gândire-limbaj. Teoria formelor prejudicative (1989), Neointuiþionismul (1977),
Elemente de logicã intuiþionistã (1976), Logica clasicã ºi logica matematicã
(1971). Coordonãri: Istoria logicii româneºti (2006), Rumänische Beiträge zur
modernen Deutung der Aristotelischen Logik (Georg Olms Verlag, Hildesheim,
Zürich, New York, 2004). A editat volume din opera unor importante perso-
nalitãþi ale filosofiei ºi literaturii române: Titu Maiorescu, Dimitrie Cantemir,
Mihai Eminescu, Athanase Joja, ªtefan Odobleja º.a. Traduceri din: Nae Ionescu,
Titu Maiorescu, M. Lazarus ºi H. Steinthal, Immanuel Kant, LudwigWittgenstein,
Karl R. Popper.

Gabriela Tãnãsescu, doctor în filosofie, cercetãtor ºtiinþific gradul III la In-
stitutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române. Do-
menii de interes: filosofia politicã contemporanã, teorii politice contemporane,
istoria ideilor politice moderne ºi contemporane. A publicat studii despre
Michael Oakeshott, Robert A. Nisbet, Friedrich A. von Hayek, Ayn Rand, John
Stuart Mill, Gustave Le Bon, Aurel C. Popovici, Iancu ºi Iosif Guttman, Benja-
min Constant, Benedictus Spinoza, Hugo Grotius, Étienne de La Boétie. Este
autorul lucrãrii Spinoza — libertate ºi raþiune. Libertatem Philosophandi (2010).
Coautor la volumele: Conservatorismul, istorie ºi actualitate (2007), Individ,
libertate, mituri politice (1997). Coordonator ºi coautor la volumele: Puterea
politicã. Abordãri actuale (2008), Tendinþe actuale în filosofia politicã (2006).
Studii publicate în volume colective ºi în Revista de ªtiinþe Politice ºi Relaþii
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Internaþionale, Sfera politicii, Romanian Review of Political Science and Inter-
national Relations, Revista de Teorie Socialã, Revue Roumanine de Théorie So-
ciale, Societate & Culturã.

Cristian-Ion Popa, absolvent al Facultãþii de Sociologie a Universitãþii din
Bucureºti (1991), doctor în filosofie la Facultatea de Filosofie a Universitãþii din
Bucureºti (2006), cercetãtor ºtiinþific gradul III la Institutul de ªtiinþe Politice ºi
Relaþii Internaþionale al Academiei Române. Preocupat de istoria ideilor mo-
derne, a publicat studii despre GeorgW.F. Hegel, Karl Marx, Ferdinand Tönnies,
Max Weber, Robert Michels, Dimitrie Gusti, Mircea Florian, Joseph A. Schum-
peter, Daniel Bell, James M. Buchanan º.a. Este, de asemenea, autorul volume-
lor Puterea ºi bunurile publice (2009), Teorii ale societãþii moderne. Evaluãri ºi
reconstrucþii actuale (2005).

Adela Deliu, absolventã a Facultãþii de Istorie-Filosofie, Secþia de Filosofie-
Istorie (1981); cercetãtor ºtiinþific al Laboratorului de filosofie politicã al Institu-
tului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române. Studii
publicate în volumele Enciclopedia operelor fundamentale ale filosofiei politice
(vol. I, II, III), ºi Puterea politicã. Abordãri actuale (2008), Tendinþe actuale în
filosofia politicã (2006), ºi în revistele Societate & Culturã, Revista de ªtiinþe
Politice ºi Relaþii Internaþionale, Romanian Review of Political Sciences and
International Relations.

Lorena Pãvãlan Stuparu, absolventã a Facultãþii de Istorie–Filosofie, secþia
Filosofie–Istorie a Universitãþii din Bucureºti, doctor în filosofie (2004) cu teza
„Simbolul în viziunea lui Mircea Eliade. Religie, hermeneuticã ºi atitudine
esteticã“. Cercetãtor ºtiinþific gradul III la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii
Internaþionale al Academiei Române. Studii publicate în Societate ºi culturã, La
Revue Roumaine de Théorie Sociale, Revista de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Inter-
naþionale, Romanian Review of Political Sciences and International Relations,
Revista de Filosofie, Sfera Politicii etc. Coautor la volumele Puterea politicã.
Abordãri actuale (2008), Conservatorismul, istorie ºi actualitate (2007), Ten-
dinþe actuale în filosofia politicã (2006), Enciclopedia operelor fundamentale
ale filosofiei politice (2001), vol. II (2004), vol. III (2005), Dicþionarul operelor
filosofice româneºti (1998), Individ, libertate, mituri politice (1997), Societatea
civilã ºi drepturile omului (1997). Lucrãri: De la cetãþenia clasicã la eurocetã-
þenie. Între realitate ºi utopie (2009), Simbol ºi recunoaºtere la Mircea Eliade.
Semnificaþii religioase, politice ºi estetice (2006).

Tatiana Bitkova, cercetãtor senior doctor la Institutul pentru Informaþie ªtiin-
þificã în ªtiinþele Sociale al Academiei Ruse de ªtiinþe (INION RAN). Tema de
disertaþie a tezei de doctorat: „Arta ºi cultura românã în anii ’60-70 ºi influenþa
politicii naþional-comuniste a lui Ceauºescu cu privire la viaþa spiritualã a socie-
tãþii“. Principalele interese de cercetare: aspecte socio-politice ºi culturale în
României de astãzi, politica externã a României în contextul relaþiei Est-Vest. A
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publicat aproximativ 70 de lucrãri ºtiinþifice, inclusiv despre politica externã a
României, între care: Politica ºi economia din România: Istoria reformelor ºi
perspectivele lor (2010), Rusia post-sovieticã: evaluare analiticã a autorilor ro-
mâni (2009), Opþiunea euro-atlanticã ca factor în geopoliticã: Cazul României
(2008), România ºi Uniunea Europeanã: Ideologie de convergenþã ºi integrare
(2003), Tradiþionalism ºi occidentalizare în cultura româneascã modernã (1996)
(în limba rusã).

Gheorghe Ciascai, doctor în filosofie, conferenþiar universitar la Catedra de
ªtiinþe Politice, Facultatea de ªtiinþe Politice a Universitãþii Creºtine „Dimitrie
Cantemir“. Lucrãri: Introducere în relaþiile publice internaþionale (2011), Entre
Balkans et Orient: l’approche roumaine de la PESC (Paris, 2006),Quelle approche
pour l’OTAN dans les Balkans à la lumière des évolutions de sécurité de la
region (Roma, 2005), Geopoliticã ºi geostrategie — studii (2002), Arhitectura
internaþionalã de securitate (2001). Coautor la volumul: Negocierea în tranzac-
þiile internaþionale (2009). A publicat studii ºi articole în Sfera Politicii, Revista
de istorie militarã, Euro-Atlantics Studies. Sferã de specializare: sistemul insti-
tuþional al UE, teoria relaþiilor internaþionale, fundamentele politice ale secu-
ritãþii — politici de securitate ºi apãrare, politici publice în UE, relaþii publice
internaþionale, redimensionãri geopolitice ºi geostrategice ale regiunii Mãrii
Negre în context european.

Ioan Codruþ Lucinescu, doctor în relaþii economice internaþionale, cerce-
tãtor ºtiinþific la Academia Naþionalã de Informaþii „Mihai Viteazul“ (din 2006),
cercetãtor ºtiintific la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al
Academiei Române (2000-2006), asistent de cercetare la Institutul de Teorie
Socialã al Academiei Române (1997-1999). Coautor la lucrãrile: Politica
europeanã de securitate ºi apãrare, Transformarea NATO, Europa 2005. Uni-
tate în diversitate (2006), Europa ºi noi. Studii de istoria economiei (2005),
Doctrine politice în România. Secolul XX, vol. II (2005), România ºi Uniunea
Europeanã. O cronologie istoricã (2004), Dicþionar de istorie politicã a Româ-
niei 1853-2002 (2002), Aspecte economico-sociale ale României anului 1938
(2001). Domenii de interes: politica de securitate, decizia managerialã ºi securi-
tatea naþionalã, construcþia europeanã ºi problematica federalã. Articole publi-
cate în Revista de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, Revista Institutului
Diplomatic Român, Altera 25, Hrisovul, Anuarul Facultãþii de arhivisticã.

Ion Goian, doctor în filosofie la Universitatea din Bucureºti. Cercetãtor ºtiin-
þific principal gradul I, ºeful Departamentului de filosofie politicã al Institutului
de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române. Profesor aso-
ciat la Universitatea „Ovidius“ din Constanþa.
Cãrþi publicate: Machiavelli. An Annotated Biography (2009); Machiavelli,

Enigmaticul (2008), Leo Strauss: Arta de a scrie / Itinerarii de lecturã (2005),
De la polis la ontologia politicului (2001). Coordonator al lucrãrii Enciclopedia
operelor fundamentale de filosofie politicã, vol. 1–3 (2001–2005).
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Henrieta Aniºoara ªerban a absolvit Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Admi-
nistrative. Secþia englezã. Universitatea Bucureºti (2001); doctor în filosofie.
Cercetãtoare la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale alAcademiei
Române, Bucureºti din 1995; lector, Facultatea de ªtiinþe Politice, ªcoala Naþio-
nalã de ªtiinþe Politice ºi Administraþie Publicã, Bucureºti; membru al echipei de
redacþie Revista de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale (1997-2000); secre-
tarã de redacþie Revista de Teorie Socialã a Academiei Române (1997-2000).
Coautoare la Enciclopedia operelor fundamentale de filosofie politicã, vol. I
(2001), vol. II (2004), vol. III (2005); Lucrare: Limbajul politic în democraþie
(2006); Studii, articole ºi traduceri publicate în Revista de Teorie Socialã, Re-
vista de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, Societate ºi Culturã, Sfera po-
liticii, Psihologia schimbãrii, Revista de filosofie. Schimburi interacademice:
Budapesta (1998), Sofia (1999), Antwerpen (Belgia, 2001).

Stela Popa este jurnalist radio (Radio România Internaþional) ºi TV (Jurnal
TV). A absolvit, ca ºef de promoþie, Universitatea de Stat din R. Moldova,
Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinte ale Comunicãrii (2005), iar din 2006 este ma-
gistru în ºtiinte politice, la aceeaºi universitate (Facultatea de Relaþii Interna-
þionale, ªtiinte Politice ºi Administrative, catedra de Politologie). Are o expe-
rienþã consistentã în media (jurnalism radio ºi TV). Colaboreazã cu presa scrisã
din România ºi R. Moldova. În 2010 a publicat la Editura Tritonic din Bucureºti
romanul 100 de zile (454 pagini). Întreþine unul dintre cele mai de succes blo-
guri din R. Moldova (www.stelapopa.unimedia.md).

Tatiana Disparte, absolventã a Facultãþii de Istorie-Filosofie, Secþia de Filo-
sofie-Istorie, Universitatea din Bucureºti; ABD la Catholic University of Ame-
rica, Washington, D. C. Domenii de interes: filosofia politicã, conservatorismul,
republicanismul american. Studii publicate în volumele colective Tendinþe ac-
tuale în filosofia politicã (2006) ºi Enciclopedia operelor fundamentale de filo-
sofie politicã. Contemporanii (2005). Studii ºi articole publicate în Revista de
ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, Revista de Teorie Socialã, Societate &
Culturã.

Ion Bulei, profesor universitar doctor la Facultatea de Istorie a Universitãþii
din Bucureºti, ºeful Catedrei de istorie a românilor (din 2004), conducãtor de
lucrãri de licenþã ºi de doctorat (din 1996). Specialist în domeniul istoriei mo-
derne a României (1821-1920). Autor al multor lucrãri, între care: Conservatori
ºi conservatorism în România modernã; Arcul aºteptãrii 1914, 1915, 1916;
Lumea româneascã la 1900, Vol I, II; Atunci când veacul se nãºtea; Breve storia
dei romeni; Viaþa cotidianã în timpul lui Carol I; Guverne ºi guvernanþi (1866-
1916), Monarhi ºi monarhii europene º.a.
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