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Victor Voicu, academician, secretar general al Academiei Române ºi preºedinte al
Secþiei de ªtiinþe Medicale aAcademiei Române. Profesor univ. dr. ºi cercetãtor ºtiinþific
distins cu numeroase premii ºi medalii pentru activitatea ºtiinþificã, membru în instituþii
naþionale ºi internaþionale ºtiinþifice, recent fiind ales membru corespondent din strãinã-
tate al Academiei Naþionale de Medicinã din Franþa, autor de volume, studii, articole ºi
coordonator a numeroase proiecte internaþionale de cercetare ºtiinþificã.

Ioan-Aurel Pop, academician, istoric, profesor univ. dr., rector al al Universitãþii
„Babeº-Bolyai“ din Cluj-Napoca. Membru a numeroase instituþii ºtiinþifice ºi culturale
naþionale ºi internaþionale, doctor honoris causa a mai multor universitãþi din þarã ºi din
strãinãtate, deþinãtor de ordine ºi medalii acordate de instituþii naþionale ºi internaþionale,
din Franþa, Italia, Republica Moldova ºi a mai multor premii de excelenþã pentru activi-
tatea profesionalã. Autor al unei liste impresionante de volume, studii, articole ºi confe-
rinþe publicate în þarã ºi în strãinãtate, cea mai recentã lucrare de autor fiind Transilvania,
starea noastrã de veghe, 2016 ºi Identitatea româneascã. Felul de a fi român de-a lungul
timpului, 2016.

Dan Dungaciu, sociolog, director al Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Interna-
þionale „Ion I. C. Brãtianu“ (ISPRI) al Academiei Române, ºef al Departamentului de
Relaþii Internaþionale al ISPRI; Preºedinte al Fundaþiei Universitare aMãrii Negre (Bucureºti);
Profesor universitar la Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã a Universitãþii din
Bucureºti. Dintre cãrþile publicate: 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)po-
litice 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 României, viaþa univer-
sitarã româneascã interbelicã, „cazurile“ dramatice ale unor lideri politici (Barbu Catargiu,
Gh. Tãtãrescu, Ion Gigurtu, C.-Titel Petrescu º.a.), enciclopedii. Cãrþi de autor – treizeci,
câteva în douã vlume – între care, Triumful raþiunii împotriva violenþei; Istoria unirii
românilor;Oameni politici români – enciclopedie;Politicã ºi Destin. Viaþa lui C. Argetoianu;
Istoria Guvernelor României. Ediþii de autor – peste patruzeci, unele în mai multe vo-
lume 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 României,
C. Argetoianu, Titu Maiorescu, Ion Nistor, Grigore Gafencu. Sub redacþia sa a fost
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publicatã seria enciclopediilor de autori, în mai multe volume, privind Istoria politicã a
României, 1859-2009; Relaþiile internaþionale reflectate în dezbaterile Parlamentului
României, 1862/64-2011; Instituþiile, organizaþiile internaþionale ºi România. Apariþii
editoriale recente (2016): Miniºtrii de Externe ai României, 1862-2016 – micã enciclo-
pedie; Ei înde ei. Pamfil ªeicaru versus C. Argetoianu.

Nicolae Þîbrigan, asistent de cercetare drd. în cadrul Institutului de ªtiinþe Politice
ºi Relaþii Internaþionale „Ion I.C. Brãtianu“ al Academiei Române, Departamentul Relaþii
Internaþionale. Domenii de interes: relaþii internaþionale, conflicte îngheþate, Rusia, spaþiul
ex-sovietic etc. Autor de studii ºi articole în reviste de specialitate.

Cristian Lazãr, doctor în sociologie, licenþiat sociologie ºi drept, fost analist în struc-
turi de intelligence. Colaborator al Universitãþii Bucureºti ºi al Academiei Naþionale de
Informaþii „Mihai Viteazul“.

Monica Bãlan, doctorandã în Istorie la Universitatea din Bucureºti, absolventã a
programului de masterat Politicã ºi Societate în Secolul XX (Facultatea de Istorie din ca-
drul Universitãþii din Bucureºti).

Cristi Pantelimon, cercetãtor ºtiinþific III, dr., la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii
Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ alAcademiei Române, Departamentul de ªtiinþe Politice
ºi conf. univ. la Facultatea de Sociologie-Psihologie a Universitãþii „Spiru Haret“. Autor
a numeroase volume, studii ºi articole, cele mai recente fiind Modernitãþi alternative,
2013 ºi La globalisation en perspective. Elites et normes (coordonator).

ViorellaManolache cercetãtor ºtiinþific III, dr., la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii
Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei Române, Bucureºti, Departamentul de
ªtiinþe Politice. A publicat numeroase articole, lucrãri de specialitate ºi studii ºtiinþifice
în reviste, în volume colective sau periodice ºi a participat constant la conferinþe naþionale/
internaþionale. Cele mai recente cãrþi – Repere teoretice în biopoliticã, Editura Institutului
de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, Bucureºti, 2013, Philosophical-Political
Hecate-isms. The Rule of Three, Cambridge Scholars Publishing, 2016 ºi Ecce Philosophia
Politica. „Diferenþa“ lui Roberto Esposito, Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi
Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei Române, Bucureºti, 2016.
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