
 

 Curriculum vitae 
Europass 

  

 
 

Informatii personale 
 

Nume/Prenume  Vlădescu Andrei 

   

   

E-mail  andreivladescu@yahoo.com 
 

Cetatenia  română 
 

Data nasterii  24.03.1970 
 

 Sex  masculin 

 
 

Experienta profesionala 
 

Perioada  01.10.2002 – 01.06.2021 

Functia sau postul ocupat  ofițer 

Numele si adresa angajatorului   Serviciul Român de Informații 

 

Perioada  01.10.1998 - 01.10.2002 

Functia sau postul ocupat  inspector 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 analizare petiții referitoare la imobile  

Numele si adresa angajatorului   Primăria Municipiului București – Departamentul Patrimoniu Imobiliar 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 

 Administrație publică 

 
 

Educație și formare 
 

Perioada  2016-2021 

Calificarea / diploma obtinuta  doctorand 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Științele comunicării 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Școala Națională de Studii Politice și Administrative 

Perioada  2011 

Calificarea / diploma obtinuta  formator 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Livrare de conținut educațional 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă 

Perioada  2005 - 2007 

Calificarea / diploma obtinuta  master 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Comunicare și relații publice 

Numele si tipul institutiei de  Școala Națională de Studii Politice și Administrative 



invatamint / furnizorului de formare 

Perioada  2003-2004 

Calificarea / diploma obtinuta  Studii postuniversitare de specializare 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Management bursier și bancar 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Academia de Studii Economice – Departamentul de formare permanentă 

Perioada  1998-1999 

Calificarea / diploma obtinuta  Studii aprofundate 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Ingineria protecției mediului 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea Tehnică de Construcții București – Facultatea de Hidrotehnică 

Perioada  1992-1998 

Calificarea / diploma obtinuta  Licență 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Construcții – Inginerie Sanitară și Protecția Mediului 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea Tehnică de Construcții București – Facultatea de Hidrotehnică 

 

 Aptitudini si competente 
personale 

 

Limba materna  română 

 

 Limbi straine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare  
 

engleză 

certificat APTIS de nivel B2 eliberat 
de British Council 

  C  C  B1  B1  B2 

franceză   B1  B2  A2  A2  B1 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competente si abilitati sociale  Dețin competențe de comunicare, capacitate de lucru în condiții de stress, disciplină în muncă, 
eficiență în rezolvarea sarcinilor, capacitate de adaptare la situații neprevăzute, creativitate. 

Am participat, în calitate de expert invitat, la elaborarea și susținerea cursului de Analiza Rețelelor 
Sociale, disciplină inclusă în programa Masteratului de Analiza Informațiilor și Studii de Securitate, 
desfășurat, începând cu anul 2011, de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul 
Universității București, în parteneriat cu Serviciul Român de Informații. 

De asemenea, am participat, în calitate de formator, la Proiectul strategic ”Dezvoltarea 
competenţelor manageriale ale personalului didactic cu funcţii de conducere, îndrumare şi control 
din sistemul preuniversitar, în societatea cunoaşterii – OSCINT 2009”, cu finanţare de la Fondul 
Social European şi de la Guvernul României prin POSDRU, desfășurat de Ministerul Educației și 
Învățământului, în parteneriat cu Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul”. În cadrul 
proiectului am susținut cursuri circumscrise domeniului analizei informațiilor.   

Am participat la desfășurarea proiectului SAFFRON - Semantic Analysis against Foreign Fighters 
Recruitment Online Network, proiect european cofinanțat de Fondul Intern de Securitate al Uniunii 
Europene. 

Obiectivul proiectului SAFFRON este de a dezvolta un sistem capabil să susțină detecția 
timpurie a proceselor de recrutare derulate de grupările teroriste în Europa, o atenție 
specială fiind acordată organizațiilor teroriste ISIS și Al-Qaeda. Proiectul se concentrează 
pe studierea strategiilor de comunicare utilizate de organizațiile teroriste în procesul de 
recrutare în mediul virtual și pe rețelele de socializare (ex. narațiuni, tropi argumentativi, 
mituri), precum și pe relevarea evoluției acestora în timp. Între obiectivele proiectului 
figurează analizarea strategiilor de comunicare în mediu virtual ale grupărilor teroriste și 
dezvoltarea unei campanii de social media care să contracareze propaganda teroristă. 



 

 

Competente si aptitudini 
organizatorice 

 Dețin competențe de management organizațional, de gestionare a conflictelor interpersonale și de 
planificare a activităților de grup. 

 
 

Competente si cunostinte de 
utilizare a calculatorului 

 Dețin cunoștințe de utilizare a suitei Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), de utilizare a 
aplicațiilor informatice: analiză de rețea socială - UCINET, Gephi, Analyst’s Notebook; analiză 
semantică - Tropes, analiza ipotezelor concurente - ACH. 

 
 

Permis de conducere  Categoria B 
 
 
 
 

Articole publicate: 
1. About stereotypes – From typographical moulds to matrixes of thoughts, în Romanian Intelligence Studies Review, nr.23/2020, 32-52, 
București, editura Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”, disponibil la https://animv.ro/wp-content/uploads/2021/03/RRSI-
23_2020_reduced.pdf 
2. A gândi, a rosti, a săvârși ura, în Romanian Intelligence Studies Review, nr.22/2019, 23-36, București, editura Academiei Naționale de 
Informații „Mihai Viteazul”, disponibil la https://animv.ro/wp-content/uploads/2020/07/RRSI-22.pdf 
3. Discursul agresiv din mediul virtual – o sumă de ne-fericiri, lucrare susținută în cadrul conferinței internaționale „Fericirile, căile lor” (panelul 
„Forme ale fericirii în spațiile cotidiene”), organizată, în perioada 9-10 noiembrie 2018, de către Universitatea București – Facultatea de Litere – 
Departamentul de științe ale comunicării. (Volumul conținând lucrările conferinței nu a fost încă publicat.) 
4. To be or not to be radical. From online discursive aggressiveness to offline aggression, în Romanian Intelligence Studies Review, nr.19-
20/2018, 23-36, București, editura Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”, selecție de lucrări prezentate în cadrul conferinței 
internaționale Intelligence in the Knowledge Society, București, 17-19 octombrie 2018, disponibil la https://animv.ro/wp-
content/uploads/2019/06/RRSI-no.-19_20.pdf 
5. Social media interactions and the expression of extremist beliefs. Case study: cyberbullying in the Romanian virtual environment, în Redefining 
Community in Intercultural Context, vol.7, nr.1/2018, 397-402, Brașov, editura Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, selecție de lucrări 
prezentate în cadrul conferinței internaționale „Redefining Community in Intercultural Context”, București, 17-19 mai 2018, disponibil la 
https://www.afahc.ro/ro/rcic/2018/RCIC'18/rcic'18_volume.PDF 
6. Al Qaeda vs. Statul Islamic: Al cui război este mai „sfânt“?, în Intelligence, nr.33, decembrie 2016, disponibil la http://intelligence.sri.ro/al-
qaeda-vs-statul-islamic-al-cui-razboi-este-mai-sfant/; 
7. Delphi, în Laboratorul analizei de intelligence, vol.2 – ”Imaginație și dialog”, Editura Academiei Naționale de Informații “Mihai Viteazul”, 2016, 
ISBN 978-606-532-166-3; 
8. Social Media Intelligence: oportunitate, necesitate, etică, în Despre intelligence – idei, repere, perspective, coordonator George-Cristian Maior, 
Editura RAO, 2014, ISBN 978-606-609-746-8. 
9. Silent Jihad – Dissimulating Fundamentalist Messages in Promoting Islamic Values în Terrorism and the Internet. Threats — Target Groups — 
Deradicalisation Strategies, Vol. 67, NATO Science for Peace and Security,  editori H.-L. Dienel, Y. Sharan, C. Rapp și N. Ahituv, iunie 2010, 
Editura IOS Press, ISBN 978-1-60750-536-5; 
10. The Islamist Propaganda on Women and Children Web Sites (coautor) în Terrorism and the Internet. Threats — Target Groups — 
Deradicalisation Strategies, Vol. 67, NATO Science for Peace and Security,  editori H.-L. Dienel, Y. Sharan, C. Rapp și N. Ahituv, iunie 2010, 
Editura IOS Press, ISBN 978-1-60750-536-5; 
11. Al Qaida in the Islamic Area – A Delphi Analysis (coautor), în Intelligence, nr.27, septembrie 2014, disponibilă la 
http://www.sri.ro/fisiere/publicatii/Intelligence27_2014.pdf; 
12. Metodele de analiză Delphi și Real Time Delphi, în Intelligence, nr.24, martie-mai 2013, disponibilă la 
http://www.sri.ro/fisiere/publicatii/Intelligence24martie_mai2013.pdf; 
13. Rolul rețelelor sociale în revoluțiile arabe (coautor), în Intelligence, nr.21, martie-mai 2012, disponibilă la 
http://www.sri.ro/fisiere/publicatii/intelligencemartie2012.pdf; 
14. Second Life Jihad – Integrarea noilor platforme de comunicare în arsenalul propagandistic islamic, în Intelligence, nr.15, martie-aprilie 2009, 
disponibilă la https://www.scribd.com/document/159500651/Intelligence-032009; 
15. Exploatarea intensivă a Web 2.0 în scopul limitării activităţilor entităţilor teroriste în mediul virtual. Instrumente de captură automatizată a 
datelor şi tehnici de Data and Text Mining, Content Analysis, Link Analysis, Sentiment and Affect Analysis, Social Network Analysis, lucrare 
prezentată în cadrul celei de-a XV-a sesiuni de comunicări ştiinţifice a Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, desfășurată în anul 2009 
sub genericul “Guvernare, securitate şi intelligence în secolul XXI - Sursele deschise în noua eră tehnologică şi informaţională”. 


