CURRICULM VITAE
PROF.UNIV.DR. DUMITRU OTOVESCU
Informaţii personale
Nume / Prenume

Otovescu Dumitru
Adresă(e)
Telefon(oane)

Mobil:

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)

Română

Data naşterii
Sex

Masculin

Experienţa profesională
Perioada (de la – până la)

2009 şi în prezent

Numele şi adresa angajatorului

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova, mun. Craiova, str. A.I.
Cuza, nr. 13, jud. Dolj

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie/învăţământ

Funcţia sau postul ocupat

Conducere de doctorat la Facultatea de Știinţe Sociale a Universităţii din Craiova
Domeniul fundamental –Sociologie

Perioada (de la – până la)

1997 şi în prezent
Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Sociale
Educaţie

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

Profesor universitar

Perioada (de la – până la)

2008 şi în prezent

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Craiova, mun. Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13, jud. Dolj

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie/învăţământ

Funcţia sau postul ocupat

Decan al Facultăţii de Ştiinţe Sociale

Perioada (de la – până la)

2003 -2009
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Bd. Schitu Măgureanu nr. 9 , sector 5
Bucureşti

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie/învăţământ

Funcţia sau postul ocupat

Conducere de doctorat la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii
din Bucureşti
Domeniul fundamental –Sociologie

Perioada (de la – până la)
Numele şi adresa angajatorului

2004-2008
Universitatea din Craiova, mun. Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13, jud. Dolj

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie/învăţământ

Funcţia sau postul ocupat

Prodecan al Facultăţii de Istorie, Filosofie, Geografie (actuala Facultatea de Ştiinte
Sociale)

Perioada (de la – până la)

2004-2006
Postul de televiziune Teleuniversitaria al Universităţii din Craiova
Cercetare

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

Director

Perioada (de la – până la)

2002 şi în prezent

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Craiova, mun. Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13, jud. Dolj

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Cercetare

Funcţia sau postul ocupat

Director Insitutul Social Oltenia al Universităţii din Craiova

Perioada (de la – până la)

1997 şi în prezent

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Craiova, mun. Craiova str. A.I. Cuza nr. 13, jud. Dolj

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie/învăţământ

Funcţia sau postul ocupat

Profesor universitar la Catedra de Sociologie şi Filosofie

Perioada (de la – până la)

1993-1996

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Craiova, mun. Craiova str. A.I. Cuza nr. 13, jud. Dolj

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie/învăţământ

Funcţia sau postul ocupat

Conferenţiar universitar

Perioada (de la – până la)

1990-1993

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Craiova, mun. Craiova str. A.I. Cuza nr. 13, jud. Dolj

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie/învăţământ

Funcţia sau postul ocupat

Lector universitar

Perioada (de la – până la)

1973-1989

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Craiova, mun. Craiova str. A.I. Cuza nr. 13, jud. Dolj

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie/învăţământ

Funcţia sau postul ocupat

Cadru didactic asociat disciplinele filosofie şi sociologie

Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Perioada (de la – până la)

1989-1990

Numele şi adresa angajatorului

Editura ”Scrisul Românesc” din Craiova, str. Mihai Viteazul, nr. 4

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Cultură

Funcţia sau postul ocupat

Redactor principal pentru cartea social-politică

Perioada (de la – până la)

1975-1989

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Craiova, mun. Craiova str. A.I. Cuza nr. 13, jud. Dolj

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie/învăţământ

Funcţia sau postul ocupat

Sociolog şi cercetător ştiinţific

Perioada (de la – până la)

1973-1975
Centrul de Ştiinţe Sociale Craiova al Academiei Române (actualul Institut de

Numele şi adresa angajatorului

Cercetări Socio-umane „C. S. Nicolaescu Plopşor” al Academiei Române)
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Cercetare

Funcţia sau postul ocupat

Sociolog

Educaţie şi formare
Perioada (de la – până la)

1976-1986

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Institutul de Filosofie al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice Bucureşti

Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

Şcoala Doctorala în domeniul Sociologie

Tipul calificării / diploma obţinută

Diplomă de doctor (diplomă doctor nr. 7537 din 25 mai 1987, prin Ordinul Ministrului
Educaţiei şi Învăţământului)

Nivelul de clasificarea formei de
instruire/ învăţământ în sistemul
naţional sau internaţional

Învăţământ în Sistemul Naţional

Perioada (de la – până la)

1969-1973
Facultatea de Filosofie, secţia Sociologie, Universitatea din Bucureşti

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

Filosofie-Sociologie

Tipul calificării / diploma obţinută

Diplomă de Licenţă
Învăţământ în Sistemul Naţional

Nivelul de clasificarea formei de
instruire/ învăţământ în sistemul
naţional sau internaţional
Perioada (de la – până la)
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

1968-1969
Liceul Teoretic nr.3, Craiova (actualul Colegiu “Elena Cuza”)

Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

Teoretic

Tipul calificării / diploma obţinută

Diplomă Bacalaureat
Învăţământ în Sistemul Naţional

Nivelul de clasificarea formei de
instruire/ învăţământ în sistemul
naţional sau internaţional
Perioada (de la – până la)
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Tipul calificării / diploma obţinută

1963-1968
Liceul teoretic din localitatea Melineşti, jud. Dolj

Încheierea cursurilor gimnaziale şi admiterea la Liceul teoretic din localitatea
Melineşti, jud. Dolj

Nivelul de clasificarea formei de
instruire/ învăţământ în sistemul
naţional sau internaţional
Perioada (de la – până la)

Învăţământ în Sistemul Naţional

1961-1963:

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Şcoala generală din oraşul Filiaşi

Tipul calificării / diploma obţinută

Certificat absolvire gimnaziu
Invățământ în Sistemul Național

Nivelul de clasificarea formei de
instruire/ învăţământ în sistemul
naţional sau internaţional
Perioada (de la – până la)
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

1956-1961
Şcoala primară din oraşul Filiaşi

Învăţământ în Sistemul Naţional

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Română
Franceză, Engleză
Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)
Limba franceză
Limba engleza

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

C1

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C1
C1
B2
B2
experimentat
experimentat
experimentat
independen
independen

C1

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C1
B2
B2
B2
experimentat
experimentat
independen
independen
independen

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale  Abilităţi de lucru în echipă:
 Coordonator a peste 46 de cercetări sociologice, în colaborare cu Institutul Social
Oltenia, al Universităţii din Craiova
 coordonator anual al practicii sociologice a unui grup de studenţi (derulată la
sfârşitul sem. II, cu echipe de 20-40 de studenţi în diverse localităţi şi zone din ţară);
 Adaptabilitate la medii de lucru multiculturale şi interculturale;
 Abilităţi de comunicare foarte bune dovedite de participarea cu succes la multor
proiecte de cercetare, naţionale şi internaţionale, dintre care:
 Granturi:
1.

Ocuparea forţei de muncă în judeţul Dolj, 2004-2005 , contract sub egida
Institutului Social Oltenia (Postul în cadrul Grantului: Director) ;

2.

Principalele probleme sociale ale comunităţilor rurale din România în
contextul integrării în Uniunea Europeană, 2006-2008, contract sub egida
Insitutului Social Oltenia (Postul în cadrul Grantului: Director).

 Proiecte:
1. Modernizare şi Performanţă în Administraţia Publică Locală, cod SMIS 3363,
finanţat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, în curs de implementare, 2009 –
2010. Postul în cadrul proiectului: Expert.
2. Refacerea conexiunilor aplicabile continuităţii istorice, etnice, economice,
culturale, spirituale şi a tradiţiilor comunitare, de grup şi de familie într-o zonă
cu discontinuitate de memorie şi ştergere de identitate - RECONEX, finanţat de
Centrul Naţional de Management Programe, în curs de implementare, 2008 – 2011.
Postul în cadrul proiectului: Responsabil sector Sociologie.
3. Maximizing Comparative Advantages of Border Regions, parteneriat de
colaborare cu Universitatea „Sf. Cyril şi Sf. Methodius” din Veliko Tîrnovo, Bulgaria.
În curs de contractare.
4. Munca pe primul loc, în parteneriat cu Asociaţia Şanse Egale pentru Fiecare,
Programul Operaţional Regional Dezvoltarea Resurselor Umane, DMI 5.1:
Implementarea de măsuri active pe piaţa muncii. Proiect depus, în aşteptare
răspuns.
5. Universitatea - pol de inovare si dezvoltare, în parteneriat cu Universitatea din
Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială şi Lonhort Institute, Kajaani
Universitz Consortium, University of Oulu, Finland. Proiect în curs de contractare.
Postul în cadrul proiectului: Expert.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- membru în Comisia de autoevaluare pentru înfiinţarea şi, apoi, pentru acreditarea
Secţiei de Filosofie-Sociologie la Universitatea din Craiova (1995 - 2002);
- membru în Consiliul profesoral al Facultăţii de Ştiinţe Sociale
- membru în Biroul de conducere al Catedrei de Filosofie-Sociologie (din 2000 şi până
în 2008);
- întemeietor şi director al Departamentului de Studii şi Sondaje Sociologice al
Universităţii din Craiova (aprobat în Biroul Senatului Universităţii din data de 18 iunie
1997), care a devenit Institutul Social Oltenia (din 28 nov. 2002);
- fondator al publicaţiei Universitaria (martie 2001), primul ziar al Universităţii din
Craiova (aprobat în Biroul Senatului Universităţii din data de 10 mai 2000);
- fondator şi director al Revistei Universitare de Ştiinţe Sociale (2004) – în prezent
Revista Universitară de Sociologie;
- coordonator anual al practicii sociologice a studenţilor (derulată la sfârşitul sem. II,
cu echipe de 20-40 de studenţi în diverse localităţi şi zone din ţară);
- cursuri complementare disciplinelor de bază, predate în diverse etape la facultăţile
de profil ale Universităţii din Craiova: Sociologie juridică, Sociologia politicii,
Sociologia rurală, Sociologia industriei, Sociologia educaţiei, Praxiologia educaţiei,
Filosofia valorii şi a culturii, Comunicare politică;
- coordonator de volume colective şi de cercetări sociologice de teren;
- preşedinte al Comisiei de bacalaureat de la diverse licee (din Corabia, Rm. Vâlcea,
Drobeta Tr. Severin ş.a.);
- membru în comisii de concurs pentru ocuparea unor posturi didactice şi de
cercetare: sociolog, preparator, asistent, lector, conferenţiar, profesor;
- expert evaluator C.N.C.S.I.S. Bucureşti (2004 şi în prezent) şi ARACIS;
- membru în Comisia de Sociologie, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării a

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru confirmarea titlurilor
de Doctor şi a calităţii de I.O.S.U.D. – Comisia Naţională de Acordare a Titlurilor,
Diplomelor şi a Certificatelor Universitare (2006 şi în prezent).

Competenţe şi aptitudini
ştiinţifice

- Delimitarea, analiza şi interpretarea structurilor tematice fundamentale ale sociologiei
generale;
- Elaborarea unui model de cercetare a procesului devenirii sociologiei culturii
româneşti în etape distincte ale istoriei naţionale (1821-1944);
- Reevaluarea şi reeditarea unor lucrări semnificative ale gândirii sociologice din
România;
- Conceperea unor structuri tematice ale procesului devenirii sociologiei româneşti în
secolul al XX-lea (1901-2000) şi inventarierea lucrărilor publicate şi a autorilor în
funcţie de respectiva structură;
- Reluarea valoroasei tradiţii monografice a Şcolii sociologice de la Bucureşti, prin
organizarea anuală (începând cu anul 1995) a unor cercetări de teren, la care au fost
antrenaţi studenţii Specializării Sociologie şi alţi specialişti din cadrul Universităţii din
Craiova. Astfel, au fost publicate 20 monografii de zone şi comunităţi urbane şi rurale
din Oltenia (alcătuite pe baza unui model metodologic adecvat realităţilor sociale
actuale);
- Întemeierea unui nucleu de cercetare sociologică la Universitatea din Craiova şi
implicarea permanentă a studenţilor în realizarea de investigaţii sociologice, fiind
realizate un număr de 62 de sondaje şi anchete de opinie.
- 25 de citări şi recenzii privind lucrările publicate
- 31 de cărţi publicate, din care 6 ca singur autor
- 72 de studii şi articole publicate în volume şi reviste de specialitate din România
(Viitorul social, Revista de Filozofie, Sociologie Românească, Analele Universităţii

‚’

din - Craiova, Analele Universităţii din Alba Iulia, Revista Universitara de Sociologie,
Arhivele Olteniei etc) şi 4 articole publicate în străinătate
- 92 comunicări ştiinţifice şi participări la simpozioane naţionale şi internaţionale

Domenii de cercetare
ştiinţifică

 Sociologie generală
 Sociologia culturii
 Monografii sociologice ale comunităţilor rurale si urbane
 Anchete şi sondaje sociologice

Informaţii suplimentare

Apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi culturale:



- membru al Asociaţiei Sociologilor din România (din 1994)
- membru al Comitetului Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei al Academiei Române
(subcomitetul Craiova, din 6 oct. 1999);
- membru în Comitetul de redacţie al revistei Analele Universităţii din Craiova (din
1995);
- membru fondator al Fundaţiei ”Scrisul Românesc” din Craiova (1996);
- membru în Comisia M.E.N. pentru evaluarea propunerilor de granturi (din 1999);
- în comisiile anuale ale concursului de admitere la facultatea din care fac parte;
- membru fondator al Fundaţiei ”Alexandru Piru” din Craiova (1997);
- membru în Consiliul Naţional al Institutului Social Român, înfiinţat în 12 noiembrie
2002
- membru al Societăţii Sociologilor din România (din 2009)
- preşedinte al Asociaţiei „Sociologia Militans”, întemeiată la Universitatea din Craiova
(din 2010).
 Premii şi distincţii:
– Premiul ”I. D. Sârbu” pentru filozofie al Fundaţiei ”Scrisul Românesc” din Craiova,
înmânat de acad. Eugen Simion, preşedintele Academiei Române (oct. 1997);
– Diplomă de excelenţă, acordată de Liceul Teoretic Melineşti-Dolj, cu prilejul aniversării
a 40 de ani de la înfiinţare (sept.2000);
– Diplomă de onoare, acordată de Editura ”Scrisul Românesc” din Craiova, cu ocazia
aniversării a 80 de ani de la înfiinţarea Institutului de Editură şi Arte Grafice ”Scrisul
Românesc” şi a 30 de ani de la reînfiinţarea Editurii ”Scrisul Românesc”, Craiova, 28
februarie 2002;
– Diplomă de Onoare, acordată de Universitatea din Craiova, Facultatea de IstorieFilozofie-Geografie, Catedra de Geografie, cu ocazia împlinirii primului deceniu de la
reînfiinţarea învăţământului superior geografic în cadrul Universităţii din Craiova şi a
organizării Conferinţei Internaţionale ”Dezvoltare durabilă şi cooperare transfrontalieră
în bazinul inferior al Dunării”, Craiova, 1-2 nov. 2002
– Diplomă de Onoare, acordată de Federala Naţională a Revoluţionarilor din România,
cu prilejul ”Zilelor Municipiului Craiova”, ediţia a VI – a, oct. 2002, în semn de preţuire
pentru sprijin susţinut la înfăptuirea idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989
– Diplomă de Onoare, acordată de Federala Naţională a Revoluţionarilor din România,
cu prilejul sărbătoririi Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie 1918, pentru merite
deosebite, exemplaritate civică şi pentru implicare statornică în procesul de înnoire şi
de transformare a societăţii româneşti, Craiova, 28 nov., 2002
– Diplomă de Excelenţă, acordată cu prilejul „Zilelor Municipiului Craiova”, Ediţia a III-a,
pentru sprijin susţinut în promovarea valorilor democratice şi civilizaţiei europene, oct.
2003

– Diplomă de Excelenţă, acordată de Asociaţia Absolvenţilor Facultăţii de Istorie,
Filosofie, Geografie, Universitatea din Craiova (Secţia Ştiinţe Politice), iunie 2007
– Diplomă de Excelenţă, acordată de Senatul Universităţii din Craiova, cu prilejul
aniversării a 60 de ani de învăţământ superior la Craiova, 1 oct. 2007
– Premiul Academiei „Mihai Eminescu”, pentru studii şi cercetări sociologice, Craiova,
27 octombrie 2008;
– Diplomă de onoare, acordată cu prilejul Simpozionului Naţional „Stat şi societate în
Europa”, Craiova, 14-15 noiembrie 2008
– Diplomă de Excelenţă, acordată de Biroul Consiliului Profesoral al Facultăţii de Ştiinţe
Sociale, cu prilejul aniversării de 10 ani de la înfiinţarea facultăţii, Craiova, 8 februarie
2010.

