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Armand Goșu este conferențiar la Facultatea de Științe Politice  Universității din București, 
unde predă istoria politică a Rusiei și a URSS, istoria diplomatică a Imperiului Rus și a URSS şi 
evoluțiile politico-diplomatice din fostul spațiu sovietic. Este și redactor-şef al Revistei 22, 
editată de Grupul pentru Dialog Social. Are și o vastă experiență editorială, fiind, printre altele, 
și corespondent de presă BBC la Moscova, în perioada 1996-2000.  

Armand Goșu are o vastă experiență de cercetare a spațiului sovietic, fiind considrat unul 
dintre cei mai bine documentați analiști ai acestui domeniu. Studiile și volumele sale despre 
Rusia constituie baza oricărei documentări referitoare la istoria recentă a tendințelor politice, 
sociale și economice din Europa Centrală și de Est. Ultima sa carte, ”Rusia, o ecuație 
complicate,” este una dintre cele mai vândute cărți ale anului 2021. 

 

Claudiu Degeratu  este cercetător la Institutul Național pentru Studierea Totalitarismului al 
Academiei Române și expert independent în domeniul securității internaționale. În 
perioada 1997-2010, a ocupat diverse funcții de conducere în Ministerul Apărării din 
România, inclusiv Director General pentru Politică și Planificare de Apărare, responsabil cu 
politicile NATO și UE și șef al Secției Apărare a Delegației Permanente a României la 
Comandamentul General NATO la Bruxelles.  

Interesele sale de cercetare se concentrează pe relațiile internaționale, studii de securitate, 
NATO și UE. Deține un doctorat în relații internaționale și studii europene și o licență în 
sociologie. Claudiu Degeratu participă la dezbateri TV și radio și scrie pe 
claudiudegergue.ro. 

 

Filon Morar este diplomat de carieră. A intrat prin examen în Ministerul Afacerilor Externe în 
1999 dupa ce a lucrat ca expert la Presedintia Romaniei intre 1997-1999. Este absolvent al 
Facultății de Știinte Politice din Universitatea București, unde a și ținut cursuri între anii 1997 
și 2003. Are un doctorat în filozofie politica și un master în știinte politice (UB). A publicat cinci 
carti și peste 70 de articole în domeniile știintelor politice și relațiilor internationale. Dintre 
aceastea aminitim ”Spaţiul moral al relaţiilor internaţionale – martor şi spectator angajat,” 
volum apărut la Editura Paideia în 2013. 

Din 2015 este seful Departamentului Afaceri Politice și Consolidarea Pacii al ONU în Ucraina. 
A mai lucrat cu ONU și UE în misiuni pe teren în situatii de conflict și stabilizare post conflict 
în Irak, Afghanistan, Libia, Republica Moldova, Georgia și Sudan.  

 

 



 

Oana-Valentina Suciu este lector universitar la Facultatea de Științe Politice a Universității din 
București (FSPUB) unde ține cursuri și seminarii de sociologie politică, metode de cercetare, 
diplomație culturală și industrii creative.  

A studiat la Universitatea din București, la Oxford University, la New York University și Central 
European University. A colaborat cu World Bank Institute din Washington DC, SUA și cu Centre 
for Research into Post Communist Economies din Londra, Marea Britanie. A fost director al 
Direcției Relații Interne a Institutului Cultural Român și coordonator al programului Freiraum 
Goethe-Institut din România. 

 Cercetările sale se axează pe chestiuni ale minorităților etnice, a reprezentării politice, a 
tranziției în Europa Centrală și de Est, a construcției spațiului public. Este autoarea a 
numeroase articole și capitole de cărți pe aceste teme (vezi Confronting multiple pasts in post-
soviet Armenia, din volumul ”Transitional Justice and the Former Soviet Union,” Cambridge 
University Press, 2018), precum și beneficiara unor burse de cercetare și de dezvoltare 
academică de la  OSI, AFP, USIS, și British Council/Chevening. 

 

Sabina Fati este jurnlista și analist politic, cunoscută pentru analizele şi editorialele ei pe 
teme politice, diplomatice şi din sfera relaţiilor internaţionale. Este absolventă de master în 
științe politice la Școala Națională de Științe Politice și Admnistrative și doctor în istorie la 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.  

Volume publicate: Singură pe Drumul Mătăsii: 80 de zile, 15.000 km, 2500 de ani de istorie, 
Humanitas, Bucureşti, 2015; Transilvania, o provincie în căutarea unui centru: Centru şi 
periferie în discursul elitelor politice din Transilvania, 1892–1918, 2007; Stelian Tănase (ed.), 
Călin Anastasiu, Sabina Fati, Romania în the Gray Zone, National and Regional Security în 
Eastern Europe after Madrid, 2004. A participat cu analize în mai multe volume colective, 
printre care: Victor Bârsan (ed.), De la post-comunism la pretranziţie, 1997; Ovidiu Pecican, 
Sergiu Gherghina (eds), România în UE: Trei ani de la aderare, 2010. Cel mai recent volum 
al său este un amplu reportaj documentar: Ocolul Mării Negre în 90 de zile: Şapte ţări, opt 
graniţe şi o lovitură de stat în prime-time, apărut în 2016 la Editura  Humanitas.  

În mai 2017 a primit distincția Woman of Courage Award din partea Ambasadei Statelor 
Unite la București.  

Este, de 27 de ani, corespondenta Radio Free Europe/Radio Liberty la Bucureşti, al cărei 
birou l-a condus între 2019-2020. Cele mai recente articole de la REL Moldova fac parte din 
seria Călătoriile Sabinei (de la Marea Neagră, prin Turcia, spre Azerbaijan, Georgia și 
Armenia), un proiect finanțat de Black Sea Trust.  

 



Şerban Filip Cioculescu a absolvit Facultatea de Litere şi Facultatea de Ştiinţe Politice din 
cadrul Universităţii Bucureşti, obţinând ulterior din partea acesteia diploma de master în 
relaţii internaţionale. Începând din anul 2009 este doctor în ştiinţe politice al Universităţii 
Bucureşti. Este cercetător ştiinţific în domeniul securităţii internaţionale la Institutul pentru 
Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară din cadrul Ministerului Apărării Naţionale și de 
asemenea profesor invitat în cadrul FSPUB.  

A publicat circa o sută de articole în domeniul securităţii, relaţiilor internaţionale şi geopoliticii 
în diverse reviste ştiinţifice prestigioase din ţară şi din străinătate. A efectuat stagii de 
pregătire ştiinţifică în Africa de Sud, China, Coreea de Sud, Canada şi Franţa. Este interesat de 
teoria relaţiilor internaţionale, studiile strategice, geopolitică, organizaţii internaţionale, 
diplomaţie. 

Volume de autor: Introducere în teoria relaţiilor internaţionale, Editura Militară, 
Bucureşti,2007, România postcomunistă în ecuaţia strategică a vecinătăţilor: Balcanii, Marea 
Neagră şi Orientul Mijlociu Extins, Ed. Universităţii Bucureşti, 2009, Terra incognita? Repere 
pentru „cartografierea” haosului din relaţiile internaţionale contemporane, Ed. Militară, 
Bucureşti, 2010, Viitorul nu ia prizonieri, Ed. Rao, Bucuresti, 2013 și China. De la strălucirea 
ascunsă la expansiunea globală, Ed. Cetatea de Scaun, Targoviste, 2018. 

 

 


