CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE
Nume, Prenume

Ioan, Alexandru

Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii
Sex

Str. Bîrca, nr. 7, sect 5, Bucuresti
Mobil (+4) 0744 376 590, (+4) 0747 292 959

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

alexandru_ioan@yahoo.com, alexandruioan@hotmail.com
Română
15 decembrie 1956
Masculin

15 martie 2020 până în prezent
Universitatea Apollonia Iaşi
Șeful Departamentului de Comunicare – Institutul de
Cercetări Științifice Acad. Ioan Hăulică

• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

08 februarie 2018 până în prezent
Universitatea Apollonia Iaşi

• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

1 octombrie 2017 – 08 februarie 2018
Universitatea Apollonia Iaşi
Cadru didactic asociat (Lector universitar), Facultatea de
Ştiinţe ale Comunicării

• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

2013 până la 1 noiembrie 2017
Societatea Română de Radiodifuziune
Radio România Actualităţi colaborator la emisiunile de sinteză
politică

• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

2006 – 2013, angajat
Societatea Română de Radiodifuziune
Radio România Actualităţi redactor de rubrică, editor,
coordonator şi realizator al emisiunilor de sinteză politică

• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

2005 –2006
Societatea Română de Radiodifuziune

• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat

1999 – 2005
Societatea Română de Radiodifuziune
Radio România Actualităţi - redactori acreditaţi la punctele
fixe din administrația publică centrală a României
Redactor acreditat la Preşedintele României (acreditare

Lector universitar, Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării

Radio România Actualităţi – Coordonare Reţea internă SRR
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• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

extinsă la toate instituțiile administrației publice centrale și
locale)
1998 – 1999
Societatea Română de Radiodifuziune
Radio România Actualităţi - redactori acreditaţi la punctele
fixe din administrația publică centrală a României
Redactor acreditat la Parlamentul României
1993 - 1998
MApN - Bucuresti
Redacţia emisiunilor de radio şi televiziune ale armatei

• Funcţia sau postul ocupat

Producător, editor şi realizator al emisiunilor de radio ale
armatei

• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului

1978-1993
M.Ap.N.

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

2007-2010
Doctor / Ştiinţe militare şi informaţii. TEZA: Mass-media şi
securizarea societăţii în epoca Post-Război Rece
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Mai – Iunie 2006

Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Mai – iunie 2005
Diploma absolvire curs sistem Radioman

Limbi Straine

a citi
B2 utilizator
independent
B2 utilizator
independent
B2 utilizator
independent
A2 utilizator

Franceza
Engleza
Germana
Spaniola

Curs de web design şi radio pe internet
Societatea Română de Radiodifuziune

Societatea Română de Radiodifuziune
1988-1993
Diploma de licenţă
Facultatea Cibernetică Statistică şi Informatică Economică /
ASE – Bucuresti
1975 - 1978
Diplomă de absolvire
Şcoala militară de ofiţeri activi de aviaţie “Aurel Vlaicu”

a scrie
B2 utilizator
independent
B2 utilizator
independent
B2 utilizator
independent
A2 utilizator

a vorbi
B2 utilizator
independent
B2 utilizator
independent
A2 utilizator elementar
A2 utilizator elementar
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elementar

elementar

Experienţă:
- Trei ani de cadru didactic la Univeritatea Apolonia, în calitate de profesor asociat, de
la 1 octombrie 2017, iar din februarie 2018, de lector universitar la Facultatea de
Științe ale Comunicării, UAI. Disciplinele pe care le predau sunt:
- Presa și actualitatea;
- Tehnici de lucru specializate în radio;
- Tehnici și metode de cercetare în științele sociale;
- Analiză, diagnoză și decizie organizațională.
- Experiența căpătată în cei 9 ani de activitate desfășurată la Institutul de Cercetări
Științifice și Inginerie Tehnologică (Clinceni, București) m-a ajutat substanțial în
proiectarea planului de cercetare în domeniul comunicării și al relațiilor publice după
preluarea sarcinii de șef al departamentului de specialitate din cadrul Institutului de
Cercetări Științifice Academician Ioan Hăulică. Planul, realizat cu largul concurs al
conducerii Universității și implicarea tuturor cadrelor didactice și a cercetătorilor, s-a
bucurat de succes și a fost adoptat în Senatul Universității Apollonia. Documentul
include și tema de cercetare Noi aspecte ale postumanismului generate de izolarea
masivă a populației care va studia cele mai relevante transformări aduse în societate
de măsurile adoptate de autorități pentru combaterea unor pandemii.
- Aceeași experiență m-a ajutat să contribui substanțial la adaptarea unor secțiuni sau
elaborarea unor documente necesare acreditării cursului masteral în domeniul
Comunicării în Administrația Publică pe care Facultatea de Științe ale Comunicării
urmează să îl înființeze în anul 2021:
- Strategia de Cercetare a Universității Apollonia în perioada 2020-2024;
- Strategia de Cercetare a FȘC în perioada 2020-2024;
- Prezentarea Congresului ....
- Prezentarea Sesiunilor științifice ale Institutului de Cercetări Acad. Ion
Hăulică al Universității Apollonia din Iași;
- Prezentarea Institutului de Cercetări Acad. Ion Hăulică al Universității
Apollonia din Iași;
- Din perspectiva calității de lector care predă discipline specifice comunicării și
relațiilor publice prezint experiența căpătată în cei douăzeci și cinci de ani de jurnalist
la postul public de radio – Radio România Actualități, poziție în care am realizat:
- Transmisii în direct pentru Radio România Actualităţi de la Adunările Generale ale
Organizaţiei Naţiunilor Unite, Tratatului Nord Atlanatic, Uniunii Europene,
Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa; Forumurile Economice
Mondiale de la Davos și Crans-Montana, de la alte organizaţii internaţionale;
- Transmisii în direct pentru Postul Public de Radio de la reuniunile regionale în care
România este membră, întâlnirile bilaterale la nivelul şefului de stat, preşedinţilor
celor două camere ale Parlamentului sau al premierului României;
- Transmisii în direct de la vizitele Preşedintelui României la Vatican, Casa Albă,
Kremlin‚ Palatul Elysee, în 10 - Downing Street, Londra, în Piaţa Tienanmen şi în alte
peste 20 de capitale ale lumii;
- În premieră, transmisii în direct din avion (din India, Indonezia şi Kazahstan);
Informaţiile de la aceste evenimente au fost fructificate în radiojurnalele, buletinele de
ştiri şi în emisiunile de sinteză politică zilnice şi săptămânale de la Radio România
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Actualităţi dar şi pentru Radio România Cultural, Radio România Muzical sau Radio
România Tineret.
- Am practicat toate genurile gazetăreşti de radio dar şi cele specifice presei digitale,
unele dintre interviurile, comentariile, analizele şi sintezele realizate fiind publicate şi
pe pagina de internet a Postului Radio România Actualităţi (www.romaniaactualitati.ro)
- Am participat şi am relatat în direct la evenimentele majore din viaţa României din
perioada 1993-2008;
- Am realizat în direct la Radio România Actualităţi peste 500 de emisiuni zilnice şi
săptămânale de sinteză a evenimentelor majore din viaţa politică internă şi
internaţională şi am colaborat la realizarea altor aproape 1100 de emisiuni de acelaşi
fel cu comentarii, analize, sinteze, interviuri, note, ştiri etc.
- În paralel cu activitatea jurnalistică, am participat cu prezentări şi comunicări
ştiinţifice referitoare la rolul comunicării în cadrul Uniuni Europene. Remarc aici
calitatea de moderator al dezbaterilor din cadrul Atelierului ELRC („Coordonarea
Europeană a Resurselor Lingvistice”/European Language Resource Coordination),
organizat de Reprezentanța Comisiei Europene din București, la 23 martie 2016.
Reuniunea, ca și cel de-al doilea atelier similar organizat în toamna anului 2018, a
vizat eforturile făcute de Comisia Europeană pentru depășirea uneia dintre
principalele probleme în realizarea unei piețe digitale unice reale în Europa. Este
vorba despre bariera lingvistică cu care se confruntă zilnic serviciile publice,
ministerele și cetățenii Uniunii Europene. Cu această ocazie, a fost subliniat
obiectivul ELRC de a aduna date pentru Platforma de Traducere Automată (CEF AT)
pe care Comisia o dezvoltă în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei
(MIE), care cuprindea toate statele membre ale UE (inclusiv Marea Britanie), plus
Islanda și Norvegia. Aceste resurse lingvistice sunt acum folosite la
adaptarea eTranslation, serviciul de traducere automatizată din cadrul Platformei de
Traducere Automată MIE a Comisiei Europene. Preocuparea României de a se afla în
primele rânduri ale eforturilor pentru automatizarea traducerii a vizat consolidarea
poziției limbii române în concertul european și mondial prin lejeritatea accesului
biunivoc la vorbitorilor de limbi străine la limba română și al românilor la limbile
internaționale. Scopul general este de a permite comunicarea multilingvă în cadrul și
între serviciile publice și de a se asigura că cetățenii europeni pot accesa
infrastructurile de servicii digitale (DSI – Digital Service Infrastructures) în propria
limbă, oricând și oriunde.
- Urmare și a poziției privilegiate în care m-am aflat mai mulți ani de zile, aceea de
jurnalist acreditat al postului public de radio la instituțiile centrale ale statului român,
m-au preocupat diferitele aspecte care țin de legăturile evidente și mai puțin evidente
dintre activitatea de presă și asigurarea securității societății, motiv pentru care mi-am
centrat teza de doctorat în această direcție. În paralel, am urmărit influența
comunicării, a mesajelor transmise de mass-media asupra securității individuale, și
rolul presei în prevenirea criminalității prin modalitățile în care sunt reflectate în presa
română diverse forme de criminalitate. În dubla calitate de jurnalist și de membru al
Societății Române de Criminologie am fost prezent la o largă paletă de manifestări
științifice interne și internaționale. Deosebit de interesante au fost comunicările
prezentate în cadrul Congreselor Mondiale de Criminologie organizate de Societatea
Internaţională de Criminologie la Barcelona (Spania), 2008, la Kobe (Japonia) 2011,
la Congresele Societăţii Criminologilor de Limba Franceză de la Friebourg (Elveția)
2010, Leuvin (Belgia, 2012), Paris 2014 şi Versailles (2016) Geneva (2018). Am
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profitat de participarea la aceste manifestări internaţionale precum şi la altele
asemănătoare pentru a reflecta în materialele difuzate la postul public de radio cele
mai importante idei exprimate în cadrul dezbaterilor.
- În cadrul Universităţii Apollonia continuu activitatea jurnalistică la Apollonia TV şi
Apollonia Radio, de pe platforma media a Universităţii, în paralel cu aceea de cadru
didactic universitar la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării.
15 decembrie 2020

Lector univ. dr. Alexandru IOAN
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