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Dan Dungaciu, conferenþiar universitar doctor la Facultatea de Sociologie a
Universitãþii din Bucureºti; cercetãtor ºtiinþific gradul II la Institutul de ªtiinþe
Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române. Sociolog specializat în
geopoliticã, este autorul a numeroase studii ºi lucrãri de specialitate, între care:
Sociologia româneascã interbelicã în context european (2002), Naþiunea ºi pro-
vocãrile (post)modernitãþii (2004), Moldova ante portas (2005). Domenii de
interes: sociologia româneascã, geopolitica euroatlanticã.

Iulian Chifu, conferenþiar universitar doctor, Departamentul de Relaþii Inter-
naþionale, SNSPA; consilier al vicepreºedintelui Senatului României pe pro-
bleme de Politicã Externã, Apãrare, Ordine Publicã ºi Securitate Naþionalã; di-
rector al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor ºi Early Warning. Autor a nu-
meroase cãrþi ºi studii de specialitate în domeniul Relaþiilor Internaþionale.

Bogdan Diþoiu, Master în Studii de Securitate (2008-2010) la Universitatea
din Bucureºti, angajat la Serviciul Documentare al Ministerului de Afaceri Ex-
terne. Domenii de interes: marile puteri, politica externã a Uniunii Europene, re-
laþiile euro-atlantice, relaþiile UE-China, România ca donator de asistenþã pentru
dezvoltare.

Alexandru Boboc, este membru corespondent al Academiei Române, profe-
sor la Facultatea de Filosofie a Universitãþii din Bucureºti. A fost profesor aso-
ciat al Facultãþii de Istorie-Filosofie a Universitãþii „Babeº-Bolyai“ din Cluj-
Napoca. Doctor în filosofie al Universitãþii „Lomonosov“ din Moscova (1964).
Specialist în filosofie modernã ºi contemporanã, filosofia culturii. Stagii de do-
cumentare în Germania, Italia, Olanda, Ungaria, Cehoslovacia. Numeroase arti-
cole publicate în Revista de filosofie, Revue Roumaine de Philosophie, Revista
de istorie ºi teorie literarã, Secolul XX, Kant-Studien. Participare la congrese
internaþionale (cel de Filosofie de la Düsseldorf — 1978; cel de Logicã, Meto-
dologia ºi Filosofia ªtiinþelor de la Hannover — 1979; Kant de la Mainz— 1981
ºi 1990; Leibniz de la Hannover — 1988 ºi 1994 etc.). Membru al „Societãþii
Kantiene“ (Bonn), al „Societãþii Leibniz“ (Hannover). Premiul Ministerului
Educaþiei ºi Învãþãmântului pentru lucrarea Kant ºi neokantianismul (1968), pre-
miul „Simion Bãrnuþiu“ al Academiei Române (1982). Principalele lucrãri pu-
blicate: Kant ºi neokantianismul (1968); Eticã ºi axiologie la Max Scheler (1971);

Rev. ªt. Pol. Rel. Int., VII, 2, pp. 138–140, Bucureºti, 2010.



N. Hartmann ºi realismul contemporan (1973); Istoria filosofiei contemporane
(1976); Fenomenologia ºi ºtiinþele umane (1979); Filosofia contemporanã
(I-1980, II-1982); Filosofia contemporanã. Orientãri ºi stiluri de gândire semni-
ficativã (1995); Limbaj ºi ontologie. Semioticã ºi filosofia modernã a limbajului
(1991); Hermeneuticã ºi ontologie (1997); Cunoaºtere ºi comprehensiune.
Hermeneutica ºi ºtiinþele umane (2001); Nietzsche. Între elenism ºi modernitate
sau dincolo de actual ºi „inactual“ (2004); Vergleichende Philosophie. Metho-
den und Grundlinien einer integrativen Kulturanalyse (2006). Numeroase tradu-
ceri din Leibniz, Hegel, Descartes, Husserl, Carnap, Hartmann.

Gabriela Tãnãsescu, doctorand în filosofie al Universitãþii din Bucureºti,
cercetãtor ºtiinþific principal gradul III la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii
Internaþionale al Academiei Române, Departamentul de filosofie politicã.
Domenii de cercetare: istoria ideilor politice, filosofie politicã. Studii, articole ºi
traduceri publicate în Revista de Teorie Socialã, Revue Roumaine de Théorie
Sociale, Revista de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, Societate & Culturã.
Coautor la volumul Individ, libertate, mituri politice (1997), Enciclopedia ope-
relor fundamentale de filosofie politicã vol. I (2001), vol. II (2004), vol. III (2005),
Europa 2005. Unitate în diversitate (2005), coordonator ºi coautor la volumele
Tendinþe actuale în filosofia politicã (2006), Puterea politicã. Abordãri actuale
(2008).

Dorin Palaghiciuc, secretar I, Direcþia de politici UE al Ministerului Aface-
rilor Externe.

Stelian Neagoe este Diplomat (din 1965) ºi Doctor (din 1975) în Istorie. Cer-
cetãtor ºtiinþific gradul I ºi ºef al Departamentului Editorial din cadrul Institu-
tului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române. Director-
fondator al Editurii Machiavelli (din 1993). A publicat 19 cãrþi de autor, între
care: Triumful raþiunii împotriva violenþei (1977), Istoria Unirii românilor, vol.
I–II (1987, 1993), Istoria politicã a României 1944–1947 (1997), Petre Pandrea
în puºcãriile comuniste (2001), Cazul Gh. Tãtãrescu (2003), Cazul social-demo-
craþilor români (2005), Istorie politicã încarceratã (2006), Enciclopedia oame-
nilor politici români (2007). Este editor al operelor politice aparþinând unor mari
personalitãþi, precum Barbu Catargiu, Regele Carol I, Al. Marghiloman, Titu
Maiorescu, N. Iorga, Octavian Goga, I. G. Duca, C-tin Argetoianu, Gr. Gafencu
º.a. A coordonat ediþii din scrierile lui Ion Nistor, Vlad Georgescu, Andreas
Hillgerber º.a. A tipãrit antologii pe teme de istorie:Marea Unire a românilor în
izvoare narative (1984), Bãtãlia pentru Bucovina (1991), Asasinatele de la
Jilava, Snagov ºi Strejnicul (1992) º.a. Sub redacþia sa a fost elaboratã ºi tipãritã
Enciclopedia de istorie politicã a României, 1859–2002 (2003).

Carmen Burcea, absolventã a facultãþii de Istorie a Universitãþii Bucureºti în
2002. Doctor în istorie din anul 2007. Cercetãtor ºtiinþific gradul III la Institutul
de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale. Domenii de cercetare: relaþii culturale
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internaþionale, relaþii româno-italiene. Autor al volumelor: Ramiro Ortiz (2004),
Prezenþe culturale româneºti în Italia interbelicã (2006), România în dosarele
Minculpop (2008). Autoare a unor studii ºi articole ºtiinþifice în reviste de spe-
cialitate din þarã ºi de peste hotare. Coautoare la Enciclopedia istoriei politice a
României, ed. a II-a (2009).

Sergiu Tãmaº, profesor universitar doctor la Facultatea de ªtiinþe Politice a
Universitãþii Creºtine „Dimitrie Cantemir“, unde predã Cursul de geopoliticã ºi
Cursul despre mondializare (globalizare) la studenþi ºi masteranzi. A publicat:
Cunoaºterea faptului social (coautor H. Culea) (1972); Teoria ºi metodologia
ºtiinþei (1975); Cercetarea viitorului (1976); Studiul sistemelor în ºtiinþa condu-
cerii (în colab. cu Paul Constantinescu) (1979); ªtiinþã ºi conducere (1984);
Dicþionar politic. Instituþiile democraþiei ºi cultura civicã (1993, 1996 ed. a II-a);
Geopolitica (1995, 1999 ed. a II-a); Prospectiva socialã (1999); Managementul
politic (2006). Coautor la 25 volume colective. Premiul Academiei Române
„Simion Bãrnuþiu“ (1984).
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