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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).

Paraschiva Bãdescu, a deþinut diferite funcþii în Centrala MAE ºi în exterior,
a condus sau a fost membru al delegaþiilor române la diferite negocieri bilaterale
sau multilaterale în domeniul securitãþii ºi cooperãrii în Europa ºi pe plan subre-
gional; a fãcut parte din echipa MAE (task force) pentru pregãtirea ºi deþinerea
Preºedinþiei în exerciþiu a OSCE de cãtre România (2001); a fost Ambasador, ªef
al Centrului OSCE în Turkmenistan (2002-2004), Ambasador, ªef al Oficiului
OSCE în Podgoriþa/Adjunct al ªefului Misiunii OSCE în Serbia-Muntenegru
(2005-2006) ºi Ambasador, ªef al Misiunii OSCE în Muntenegru (2006-2010).

Aurelian Lavric, licenþiat în Ziaristicã (Universitatea de Stat din Moldova) ºi
ªtiinþe Politice ºi Administrative (Universitatea Bucureºti); doctor în Istorie
(Universitatea Bucureºti); conferenþiar universitar – Facultatea de Relaþii Inter-
naþionale, ªtiinþe Politice ºi Administrative, Universitatea de Stat din Moldova.
A publicat volumele Identitate etnicã ºi confesiune în istoria gândirii politice.
Abordãri din anii ’30 ai sec. XX (2003);Mass media ºi comunicarea interculturalã
(coautor TatianaMoraru) (2005). Domenii de interes: geopolitica Republicii Mol-
dova, conflictul din zona nistreanã a Republicii Moldova, problema teritoriilor is-
torice moldoveneºti º.a.

Lucian Jora, cercetãtor în cadrul Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii In-
ternaþionale al Academiei Române ºi consilier în cadrul Ministerului Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului; doctor în istorie al Universitãþii Babeº Bolyai din Cluj-
Napoca cu teza Diplomaþia culturalã a României în perioada interbelicã – Re-
prezentarea istoriei.
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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.

Constantin Nica, cercetãtor ºtiinþific I dr. la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Re-
laþii Internaþionale al Academiei Române. Autor a numeroase studii ºi volume,
cel mai recent fiind Sistemul de partide contemporane, 2 vol. (2011).

Cristian-Ion Popa, cercetãtor ºtiinþific gradul III la Institutul de ªtiinþe Poli-
tice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române, doctor în filosofie. Preocupat
de istoria ideilor moderne, a publicat mai multe volume, cel mai recent fiind Puterea
ºi bunurile publice (2009).

Enache Tuºa, cercetãtor ºtiinþific dr. la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii
Internaþionale al Academiei Române, asistent universitar la Facultatea de ªtiinþe
Politice, Universitatea Ovidius din Constanþa. Ultima lucrare publicatã: Imaginar
politic ºi identitãþi colective în Dobrogea (2011).
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