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Valentin Naumescu, conferenþiar universitar dr. la Facultatea de Studii Europene (Departa-
mentul Relaþii Internaþionale ºi Studii Americane) în cadrul Universitãþii Babeº-Bolyai din Cluj-
Napoca. Fost secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe (2005-2007), apoi consul general al
României la Toronto (2008-2012). Are gradul diplomatic de ministru-consilier. Autor a numeroase
cãrþi ºi studii ºtiinþifice, cel mai recent volum publicat fiind Teme de politicã internaþionalã: Con-
flicte, tensiuni, dezbateri (2014). Este fondatorul ºi coordonatorul Grupului de Reflecþie ºi Analizã
Internaþionalã CITADEL.

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 subregional; a fãcut parte din echipa MAE (task force)
pentru pregãtirea ºi deþinerea Preºedinþiei în exerciþiu a OSCE de cãtre România (2001); a fostAm-
basador, ªef al Centrului OSCE în Turkmenistan (2002-2004), Adjunct al ªefului Misiunii OSCE în
Serbia-Muntenegru (2005-2006) ºi Ambasador, ªef al Misiunii OSCE în Muntenegru (2006-2010).

Nicolae Þîbrigan, asistent de cercetare drd. în cadrul Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii
Internaþionale alAcademiei Române. Domenii de interes: relaþii internaþionale, conflicte îngheþate,
Rusia, spaþiul ex-sovietic etc. Autor de studii ºi articole în reviste de specialitate.

Stelian Neagoe, cercetãtor ºtiinþific I dr. în cadrul Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii In-
ternaþionale al Academiei Române. Director, în perioada 1997-2002, al Institutului de Teorie So-
cialã, devenit din anul 2001, Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Ro-
mâne. Redactor-ºef al publicaþiilor Revista de Teorie Socialã ºi Revue Roumaine de Théorie So-
ciale ale Academiei Române (1997-2002). Direcþii de cercetare ºtiinþificã: istoria politicã a Româ-
niei; istoria Unirii românilor; viaþa universitarã româneascã interbelicã; valorificarea moºtenirii
cultural-ºtiinþifice naþionale; editor de lucrãri reprezentative ale unor istorici români ºi strãini im-
portanþi; editor al seriei de scrieri politice ale principalilor oameni politici ai României; elaborarea
de enciclopedii de istorie politicã naþionalã. Autor al unor numeroase cãrþi, ediþii, articole, studii, anto-
logii, dicþionare de istorie politicã.

Lucian-ªtefan Dumitrescu, cercetãtor ºtiinþific dr. la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii In-
ternaþionale alAcademiei Române. Lector la Facultatea de Sociologie ºiAsistenþã Socialã, Univer-
sitatea Bucureºti. Domenii de interes: istoria sociologiei, sociologie politicã, securitate societalã,
relaþii internaþionale etc. Cea mai recentã lucrare publicatã este Mircea Vulcãnescu, un portret in-
telectual. Filosofie, sociologie ºi geopoliticã în România Interbelicã (2013).

Donoso Cortés (1809-1853), autor spaniol de inspiraþie conservatoare, om politic ºi diplomat.
Tatãl sãu este un descendent al conquistadorului Hernando Cortés. Este autorul Eseului asupra ca-
tolicismului, liberalismului ºi socialismului (1851), principala sa scriere politico-teologicã, dar ºi
al celebrelor Discursuri: Discurs asupra dictaturii, Discurs asupra situaþiei din Europa (1850) ºi
Discurs asupra situaþiei din Spania (1850).
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