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Dan Dungaciu, sociolog, director al Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ (ISPRI) al Academiei Române, ºef al Departamentului de
Relaþii Internaþionale al ISPRI; Preºedinte al Fundaþiei Universitare a Mãrii 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)politice în R. Moldova, 2011; Enciclopedia Relaþiilor Internaþionale (coordonator), (2017).

Vlad Mis ch e vca, doctor, conferenþiar cercetãtor (Associate professor, Ph.D.),
cercetãtor ºtiinþific coordonator la Institutul de Istorie (Chiºinãu); Membru al Comisiei
Naþionale de Heraldicã (1995-2018). Domenii de activitate profesionalã: istoria relaþiilor
internaþionale din sud-estul Europei (sec. XVIII – încep. sec. XIX), genealogia domnilor
fanarioþi, vexilologie heraldicã, raporturi istorice moldo-elene (în special, cu Sf. Munte
Athos). Semneazã 13 monografii, publicate la Chiºinãu, Bucureºti, Iaºi, Atena, Salonic:
Ο ηγεµονας Κωνσταντινος Υψηλαντης (1760 ;-1816). Θεσσαλονικη, 2008; Anul 1812:
Douã secole de la anexarea Basarabiei de cãtre Im periul Rusiei, Chiºinãu, 2015;
Geneza problem ei basarabene – 1812, Bucureºti, Brãila, 2016; Dom ni fanarioþi
din Principatele Rom âne – em igranþi politici, Chiºinãu, 2017.

N ico lae Þîbrigan , licenþiat în Sociologie la Universitatea din Bucureºti, absolvent
al masterului de Studii de securitate din cadrul Facultãþii de Sociologie ºi Asistenþã
Socialã, Universitatea din Bucureºti. În prezent este înscris la ºcoala doctoralã din cadrul
aceleiaºi facultãþi cu titlul cercetãrii „Coloniºtii gãgãuzi din Basarabia: profiluri ºi naraþiuni identitare“. Are experienþã în domeniul realizãrii proiectelor europene, participând
la numeroase iniþiative de voluntariat atât în Republica Moldova cât ºi România. Începând
cu 2013 este expert în cadrul Fundaþiei Universitare a Mãrii Negre (FUMN) ºi asistent
de cercetare la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“
al Academiei Române.

Eu ge n -Tu do r Sclifo s , doctor în istorie (2018), cercetãtor ºtiinþific la Institutul de
Istorie al AªM. Studii de licenþã ºi doctorat la Facultatea de Istorie a Universitãþii „Al. I.
Cuza“, Iaºi. Aria de interes ºtiinþific: Basarabia în politica externã a lui Napoleon al III-lea,
în contextul apropierii de Rusia, implicaþii pentru teritoriul dintre Prut ºi Nistru; poziþia
Franþei în contextul anului 1856 ºi chestiunea Basarabiei; diplomaþia francezã ºi impactul
acesteia în procesul expansiunii Rusiei spre Europa de sud-est. Participã activ la diverse
întruniri ºtiinþifice în problemele vizate, naþionale ºi internaþionale. A publicat lucrãri
ºtiinþifice, studii, pe tema vizatã.
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N ico lae En ciu , doctor în istorie (1992), doctor habilitat în istorie (2003). Director
adjunct pentru probleme de ºtiinþã al Institutului de Istorie al Academiei de ªtiinþe a
Moldovei, redactor-ºef adjunct al „Revistei de Istorie a Moldovei“. Este autorul mai
multor monografii, manuale ºi studii de istorie a populaþiei ºi de demografie contemporanã, de istorie contemporanã a românilor ºi universalã, al unor cursuri universitare de
ºtiinþe politice ºi integrare europeanã. Are ca domenii de competenþã ºi de interes ºtiinþific
istoria contemporanã a românilor ºi universalã, demografia contemporanã ºi istoria
populaþiei, ºtiinþele politice ºi istoria Uniunii Europene. Este membru al Comisiei Internaþionale de Demografie Istoricã. Distincþii: Premiul Prezidiului Academiei de ªtiinþe a
Moldovei (1995), Premiul Academiei de ªtiinþe a Moldovei (2004), Ordinul „Gloria Muncii“
(2010), Diploma de Onoare a Primãriei municipiului Chiºinãu (2015), medalia Academiei
de ªtiinþe a Moldovei „Nicolae Milescu Spãtarul“ (2016), Placheta „Honoris Causa“ ART
Emis Academy 2017.

Maria D an ilo v, doctor în istorie, conferenþiar, cercetãtor ºtiinþific coordonator în
cadrul Institutului de Istorie, AªM. Preocupãri ºtiinþifice: Istoria modernã a românilor;
istoria culturii din Basarabia (1812-1918); istoria cãrþii ºi cenzurii, istoria presei ºi cenzurii, circulaþia vechii cãrþii româneºti în spaþiul dintre Prut ºi Nistru. A participat în mai
multe proiecte de cercetare naþionalã ºi internaþionalã cu privire la problemele de valorificare a patrimoniului cultural-istoric, a cãrþii vechi româneºti ºi a presei scrise în spaþiul
cultural românesc (2005-2015). A publicat mai multe studii ºi lucrãri ºtiinþifice (145),
inclusiv cataloage de colecþie ºi studii monografice, printre care: Acte basarabene
tipãrite în lim ba rom ânã. 1811-1861, Catalog (din colecþia MNIM, BNRM, BªCAªM)
(2014); Cenzura sinodalã ºi cartea religioasã în Basarabia. 1812-1918 (între
tradiþie ºi politica þaristã), Bons Offices, Chiºinãu, 2007; Presa ºi cenzura în Basarabia.
Docum entar (secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea), Pontos,
Chiºinãu, 2012.

Silvia Gro s s u , licenþiatã a Facultãþii de Jurnalisticã de la Universitatea de Stat din
Moldova (1975-1980), studii de doctorat (1989-1994). În 2002, USM, doctoratul în
istorie cu disertaþia „Valenþele presei clericale din Basarabia. (1918-1940“. Stagii ºtiinþifice la universitãþi din România (Sibiu, 1994; Iaºi, 1999; Cluj, 2001), Italia (Roma, 1996,
1997), Spania (Madrid, 1998), Rusia (Moscova, 1997, Universitatea „M.V. Lomonosov“).
Din anul 1982 este angajatã la USM, la Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþe ale Comunicãrii:
asistent, lector superior, conferenþiar universitar (din 2003), prodecan al Facultãþii de
Jurnalism ºi ªtiinþe ale Comunicãrii, USM (2008-2010). Autoare a lucrãrilor „Presa din
Basarabia în contextul socio-cultural al anilor 190 6 – 1944“(20 0 3) ºi „Retorica:
Note de curs“ (2006), ediþia a II – 2009 ºi a circa 50 de articole ºi studii de istorie a
presei, teoria argumentãrii ºi retoricã.

Co n s tan tin U n gu re an u , doctor în istorie (1997), conferenþiar cercetãtor, cercetãtor ºtiinþific coordonator la Institutul de Istorie al AªM. Specialist în istoria românilor
ºi istoria universalã. Preocurãri ºtiinþifice: populaþia Bucovinei în sec. XVIII-XX, sistemul de învãþãmânt din Bucovina în perioada stãpânirii austriece (1774-1918), cadastrul
austriac din Bucovina, evoluþii etno-demografice în spaþiul istoric al Bucovinei, Basarabiei
ºi Transnistriei. Este secretar responsabil al Revistei de Istorie a Moldovei, Institutul
de Istorie al AªM. Membru în comitetele de redacþie ale revistelor: Destin rom ânesc,
Institutul Cultural Român; Glasul Bucovinei, Institutul Cultural Român; Codrul Cos-
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m inului, Universitatea „ªtefan cel Mare“ din Suceava; Archiva Moldaviae, Societatea
de Studii Istorice din România. A publicat monografii ºi studii istorico-statistice despre
populaþia regiunii Cernãuþi (în colaborare), despre sistemul de învãþãmânt din Bucovina.

Vladimir Vasile Morozan, doctor habilitat în istorie, profesor universitar la Catedra
„Istoria þãrilor Comunitãþii Statelor Independente“ a Universitãþii de Stat din Sankt-Petersburg,
Federaþia Rusã. Aria de interes ºtiinþific – istoria economicã a Rusiei, istoria nobilimii
ruse, genealogia. Autor a 5 monografii în domeniul istoriei bancare ºi istoriei antreprenoreatului în Rusia. A scris mai multe lucrãri ºtiinþifice cu referire la istoria nobilimii, inclusiv
despre nobilimea din Basarabia.

Octavian Þîcu , doctor în istorie, conferenþiar universitar, cercetãtor ºtiinþific coordonator la Institutul de Istorie al AªM. Specialist în istoria contemporanã a românilor. A
publicat lucrãri monografice (în colaborare), studii ºi documente, articole ºtiinþifice cu
tematica: problema Basarabiei în context internaþional, soldaþii românii deportaþi în
Kazahstan, istoria fotbalistului Nicolae Simatoc.
Lucian Jo ra, cercetãtor ºtiinþific la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale
„Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei Române. Preocupãrile sale de cercetare includ reprezentarea istoriei în proiecte de diplomaþie publicã, diplomaþie culturalã, lobism cultural
ºi programe de dezvoltare ale Uniunii Europene. În ultimii ani preocupãrile de cercetare
au fost materializate în proiecte ºi colaborãri cu Universitatea din Copenhaga, Singapore
National University, Shandong University (Jinan-China), Woodrow Wilson International
Centre for Scholars, respectiv Busan National University (Coreea de Sud).

Silvia Co rlãte an u -Gran ciu c, conferenþiar universitar, doctor, secretar ºtiinþific
al Institutului de Istorie al AªM. Domenii de activitate profesionalã: istoria românilor,
istoria relaþiilor internaþionale, problema Basarabiei în contextul relaþiilor româno-italiene
în perioada interbelicã. A gestionat proiecte de cercetãri ºtiinþifice ºi mobilitate în colaborare cu ISSM-CNR Italia. A publicat mai multe lucrãri ºtiinþifice, studii asupra evoluþiilor
economice, politice ºi culturale a Basarabiei în context românesc ºi general european.

Lidia Pãdu re ac, doctor în ºtiinþe istorice (2001), licenþiatã în Istorie a Universitãþii
de Stat din Moldova (1997). Domenii de cercetare: relaþii internaþionale în perioada
interbelicã; represiuni staliniste în RSS Moldoveneascã. Publicaþii: circa 50 de articole,
studii, inclusiv 1 monografie, 3 colecþii de documente, memorii, studii de caz (editor):
Relaþiile rom âno-sovietice (1917-1934), Ed. Prut Internaþional, Chiºinãu, 2003, 215 p.;
Rom ânii în Gulag. Studii, m ãrturii, docum ente, vol. I, Chiºinãu, Ed. Balacron, 2014;
Petrencu, A.; Cojocaru, L.; Pãdureac, L. (editori), vol. II, Ch.: Balacron, 2015, 362 p;
Arhivele m em oriei: recuperarea ºi valorificarea istoricã a m em oriei victim elor
regim ului totalitar-com unist din Republica Sovieticã Socialistã Moldoveneascã.
Mem orii. Docum ente. Studii de caz. Cercetãri realizate în localitãþile din nordul
Republicii Moldova. Vol. III, tom I. Chiºinãu: Balacron, 2016.

