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Dan Dungaciu, sociolog, director al Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii
Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ (ISPRI) al Academiei Române, ºef al Depar-
tamentului de Relaþii Internaþionale al ISPRI; Preºedinte al Fundaþiei Uni-
versitare a Mãrii Negre (Bucureºti); Profesor universitar la Facultatea de So-
ciologie ºi Asistenþã Socialã a Universitãþii din Bucureºti. Dintre cãrþile pu-
blicate: Sociologia româneascã interbelicã în context european, 2002; Naþiunea
ºi provocãrile (post)modernitãþii, 2002; Moldova ante portas, 2005; România ºi
românii din jurul ei (editor), 2006; Portrete ºi controverse, 2008; Cine suntem
noi? Cronici de la Est de Vest, 2009; Basarabia e România? Dileme identitare
ºi (geo)politice în R. Moldova, 2011; Enciclopedia Relaþiilor Internaþionale
(coordonator), (2017).

Stelian Neagoe, cercetãtor ºtiinþific I, dr. la Institutul de ªtiinþe Politice ºi
Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei Române. Istoric ºi editor.
Domenii de activitate profesionalã: istoria unirii românilor, istoria politicã a Ro-
mâniei, viaþa universitarã româneascã interbelicã, „cazurile“ dramatice ale unor
lideri politici (Barbu Catargiu, Gh. Tãtãrescu, Ion Gigurtu, C.-Titel Petrescu º.a.),
enciclopedii. Cãrþi de autor – 30, câteva în douã vlume – între care, Triumful ra-
þiunii împotriva violenþei; Istoria unirii românilor; Oameni politici români –
enciclopedie; Politicã ºi Destin. Viaþa lui C. Argetoianu; Istoria Guvernelor
României. Ediþii de autor – peste 40, unele în mai multe volume ºi ediþii – între
care, opere (majoritatea inedite) ale marilor personalitãþi: Cuza Vodã, Nicolae
Iorga, Octavian Goga, Al. Marghiloman, I. G. Duca, Regele Carol I al Ro-
mâniei, C. Argetoianu, Titu Maiorescu, Ion Nistor, Grigore Gafencu. Sub re-
dacþia sa a fost publicatã seria enciclopediilor de autori, în mai multe volume,
privind Istoria politicã a României, 1859-2009; Relaþiile internaþionale reflec-
tate în dezbaterile Parlamentului României, 1862/64-2011; Instituþiile, organi-
zaþiile internaþionale ºi România. Apariþii editoriale recente (2016):Miniºtrii de
Externe ai României, 1862-2016 – micã enciclopedie; Ei înde ei. Pamfil ªeicaru
versus C. Argetoianu.
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Universitãþii din Bucureºti. Doctor în sociologie la Universitatea din Bucureºti,
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este preocupat de cercetarea aplicabilitãþii modelelor matematice în ºtiinþele
sociale ºi în studiile de securitate. Autor a numeroase lucrãri ºi studii, publicate
în lucrãri colective ºi în reviste de specialitate din þarã ºi strãinãtate.

Viviana Movileanu este doctor în ºtiinþe politice la Universitatea din Bucureºti.
Preocupatã de studiul sistemelor electorale, a publicat mai multe articole de
specialitate în Revista de Filosofie, Sociologie ºi ªtiinþe Politice.

Bianca Pulbere este masterandã în Studii de Securitate la Facultatea de So-
ciologie ºi Asistenþã Socialã a Universitãþii din Bucureºti ºi absolventã în do-
meniul economiei ºi al afacerilor internaþionale. Este preocupatã de studiul po-
liticii externe, securitãþii, relaþiilor diplomatice ºi globalizãrii.

Alexandra M. Androne este absolventã a Facultãþii de Limbi ºi Literaturi
Strãine din cadrul Universitãþii din Bucureºti, Secþia de filologie, specializãrile
spaniolã – rusã ºi masterandã în Studii de Securitate la Facultatea de Sociologie
ºi Asistenþã Socialã a Universitãþii din Bucureºti, cu preocupãri în studiul re-
laþiilor internaþionale ºi antropologiei sociale a spaþiului post-sovietic.

Gabriela Tãnãsescu, doctor în filosofie, cercetãtor postdoctoral al Academiei
Române (2014-2015), cercetãtor ºtiinþific gr. III la Institutul de ªtiinþe Politice ºi
Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei Române. Arii de spe-
cializare: filosofie politicã modernã ºi contemporanã, teorii politice contem-
porane. Cãrþi de autor: Europa ºi problemele construcþiei identitare. Studii (2018),
Semiprezidenþialismul din România. Consideraþii actuale (2015), Spinoza – li-
bertate ºi raþiune. Libertatem Philosophandi (2010, Premiul „Ion Petrovici“ al
Academiei Române).
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