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Mircea Maliþa, matematician, eseist, diplomat; membru al Academiei Ro-
mâne; preºedinte fondator al Fundaþiei Universitare a Mãrii Negre; profesor de
relaþii internaþionale; membru al mai multor Asociaþii naþionale ºi internaþionale
de prestigiu, printre care „Clubul de la Roma“. Este autor a numeroase volume,
studii ºi articole, cele mai recente cãrþi de autor fiind: Jocuri pe scena lumii. Con-
flicte, negocieri, diplomaþie (2007), Minþi senine, minþi învolburate. Eseuri ºi
evocãri (2009), Cuminþenia pãmântului. Strategii de supravieþuire în istoria po-
porului român (2010).

Vasile Leca, ambasador, dr. în ºtiinþe politice la Universitatea din Bucureºti,
analist diplomatic pe probleme balcanice, senior editor al publicaþiei Balcanii ºi
Europa. Autor al mai multor studii ºi articole publicate în reviste de specialitate.
Dintre volumele publicate menþionãm: Conflictele din spaþiul iugoslav: integrarea
europeanã ºi dezintegrarea regionalã. Geopolitica integrãrii europene (2003).

Ileana Stãnculescu, cercetãtor asistent la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii
Internaþionale al Academiei Române. Domeniul de specializare: studiul culturii
române medievale din perspectivã interdisciplinarã, relaþiile culturale româno-
suedeze. Din 2005 obþine titlul de doctor magna cum laude în literaturã compa-
ratã ºi universalã.

Donoso Cortés (1809-1853), autor spaniol de inspiraþie conservatoare, om
politic ºi diplomat. Tatãl sãu este un descendent al conquistadorului Hernando
Cortés. Filosofia sa politicã debuteazã în tinereþe sub auspicii liberale, dupã care
trece la un conservatorism decis, cu accente catolice ultramontaniste. Este au-
torul Eseului asupra catolicismului, liberalismului ºi socialismului (1851), prin-
cipala sa scriere politico-teologicã, dar ºi a celebrelor Discursuri: Discurs asu-
pra dictaturii, pe care-l prezentãm acum cititorului român, Discurs asupra situa-
þiei din Europa (1850) ºi Discurs asupra situaþiei din Spania (1850). În 1849,
anul discursului de faþã, Donoso Cortés reprezintã Curtea Spaniei la Berlin, iar
între 1850 ºi 1853 este acreditat ca diplomat la Paris.
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Daniel I. Ionicã, doctorand la Facultatea de ªtiinþe Politice a Universitãþii
din Bucureºti. Autor al mai multor articole publicate în reviste de specialitate ºi
colaborator la realizarea lucrãrii lui Cristian Preda Rumânii fericiþi - Vot ºi putere
de la 1832 pânã în prezent (2011).

Vasile Iuga, Country Managing Partner PwC România, a fost distins cu titlul
de profesor Honoris Causa al Universitãþii Babeº-Bolyai din Cluj Napoca. Este
membru al Consiliului de Conducere al Institutului Aspen România ºi membru
fondator al Institute of Directors România. De asemenea, timp de mai mulþi ani,
a fost Vice-Preºedintele Camerei de Comerþ Americane în România (AMCHAM).
Împreunã cu Andrej Vizjak, a publicat lucrarea Formule de succes pentru urmã-
torul deceniu. Companii care au învins criza.
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