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Informaţii personale  

Nume / Prenume Otovescu Dumitru 
Tel/Fax office 0251/418515  

E-mail  dumitruotovescu@yahoo.com  

Experienţa profesională  

Perioada 2010-2012 

Funcţia sau postul ocupat Expert  

Numele şi adresa angajatorului Academia Română 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie, Proiect - Valorificarea identităților culturale în procesele globale, proiect strategic 
finanțat din Fondul Social European prin POSDRU 

Perioada Ian. 2011 – dec. 2013 

Funcţia sau postul ocupat Expert 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Muncii 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie, Proiect – Universitatea pol de inovare şi dezvoltare 

Perioada Ian. 2011 – apr. 2012 

Funcţia sau postul ocupat Expert 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Dezvoltării Regionale 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie, Proiect – Maximizing comparative advantages of border regions 

Perioada 2010 - 2013 

Funcţia sau postul ocupat Expert naţional 

Numele şi adresa angajatorului Fondul Social European,  
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” 
Domeniul major de intervenţie 5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” 
Proiect – Munca pe primul loc 

Perioada 20 oct. 2009 – 30 nov. 2010 

Funcţia sau postul ocupat Expert 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Administratiei si Internelor  
Directia pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative  
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică, Proiect – Modernizare şi perfomanţă în Administraţia Publică Locală, Cod SMIS 
3363 

Perioada 22-30 nov. 2008 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator Exit Poll 

Numele şi adresa angajatorului INSOMAR CERCETĂRI ŞI MARKETING POLITIC S.R.L., Splaiul Independenţei, nr. 2A, Et. 1, 
Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 
 

Perioada 01.10.2008-30.07.2011 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil Sector Sociologie 

Numele şi adresa angajatorului CENTRUL NAŢIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare, Proiect – 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 

Perioada 2008 si in prezent 

Funcţia sau postul ocupat Decan al Facultăţii de Ştiinţe Sociale 

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 
  

Perioada 2004-2008 
 

Funcţia sau postul ocupat    Prodecan al Facultăţii de Istorie, Filosofie, Geografie – în prezent Facultatea de Ştiinţe Sociale 

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 

Perioada 2010 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director al Şcolii doctorale de Sociologie 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Sociale 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie/învăţământ 

Perioada 2009- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conducere de doctorat la Facultatea de Ştiinţe Sociale a Universităţii din Craiova 
Domeniul fundamental –Sociologie      

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova, Str. Al. I. Cuza, Nr. 13, Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie/învăţământ 

Perioada 
 

2003- 2009 

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

 
 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Bd. Schitu Măgureanu nr. 9 , sector 5 Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie/învăţământ 
  

 

Perioada 2002 şi în prezent  

Funcţia sau postul ocupat    Director Institutul Social Oltenia al Universităţii din Craiova 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, mun. Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13, jud. Dolj 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 
 

Perioada 1997 şi în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar  la Catedra de Filosofie-Sociologie 

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 

Perioada 1993-1996  

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

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 

Perioada 1990-1993 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

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 

Perioada 1973-1989 

Funcţia sau postul ocupat Lector dr. asociat disciplinele filosofie  şi sociologie 

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 

Perioada 1989-1990 

Funcţia sau postul ocupat Redactor principal pentru cartea social-politică 

Numele şi adresa angajatorului Editura ”Scrisul Românesc” din Craiova, str. Mihai Viteazul, nr. 4 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cultură 

Perioada 1975-1989 

Funcţia sau postul ocupat Sociolog şi cercetător ştiinţific 

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 

Perioada 1973-1975 

Funcţia sau postul ocupat Sociolog 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Ştiinţe Sociale Craiova al Academiei Române (actualul Institut de Cercetări 

 Socio-umane „C. S. Nicolaescu Plopşor”  al Academiei Române) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 1976-1986 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă doctor nr. 7537 din 25 mai 1987,  prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Învăţământului  



  
 

4 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Institutul de Filosofie al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice Bucureşti 

 

Perioada 1969-1973 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licenţă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Filosofie, secţia Sociologie, Universitatea din Bucureşti 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba 
Franceză 

 
 FB  FB  FB  B  FB 

Limba engleza   B  B  B  Satisf.  Satisf. 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare şi relaţionare (adecvarea comportamentului în raport cu interlocutorii, 
identificarea particularităţilor individuale şi de grup cu ale interlocutorilor, prezenţă 
efectivă şi ascultare activă, adaptarea la situaţii noi şi neprevăzute, medierea şi 
negocierea conflictelor). 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabilitati editoriale 

– Membru al Asociaţiei Americane de Sociologie, din 2011; 

– Membru al Asociaţiei Europene de Sociologie, din 2011; 

– Membru al Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului Dolj  (din oct. 2010); 

– Presedinte şi membru fondator al Asociaţiei Profesionale Sociologia Militans (2010) 

– Director fondator al Revistei Universitare de Sociologie (din 2004); 

– 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), devenit Institutul

Social Oltenia (din 28 nov. 2002); 

– Fondator al publicaţiei Universitaria ( 1 martie 2001), primul ziar al Universităţii din Craiova 

(aprobat în Biroul Senatului Universităţii din data de 10 mai 2000); 

– Membru al Consiliului Stiintific si de cercetare al Agentiei Nationale Antidrog (2011); 

– Membru în Comisia de autoevaluare pentru înfiinţarea şi, apoi, pentru acreditarea Secţiei de 

Filosofie-Sociologie la Universitatea din Craiova (1995; 2002); 

– Preşedinte al Consiliului Profesoral al Facultăţii de Ştiinţe Sociale; 

– Referent în comisii de doctorat din celelalte centre universitare din ţară; 

– Coordonator de volume colective şi de cercetări sociologice de teren; 

– Membru în comisii de concurs pentru ocuparea unor posturi didactice şi de cercetare în 

învăţământul superior; 

– Expert evaluator C.N.C.S.I.S. Bucureşti (2004 - 2008); 

– Membru în Comisia de Sociologie, Ştiinţe politice şi Ştiinţe ale comunicării a M.E.C.T.S. 

pentru confirmarea titlurilor de Doctor, Conducător de doctorat şi a calităţii de I.O.S.U.D. –

Comisia Naţională de Acordare a Titlurilor, Diplomelor şi a Certificatelor Universitare (2006-

2011). 

 

 

– Membru (de la nr.1/1999) în Colegiul de redacţie al revistei ”Sociologie Românească” (fondator D. 

Gusti), serie nouă, Bucureşti, editată de Asociaţia Română de Sociologie; 

– Membru în Colegiul de Redacţie al Revistei „Calitatea vieţii”, editată de către Institutul de Cercetare al 

Calităţii Vieţii, al Academiei Române; 

– Membru în Colegiul Ştiinţific al Revistei „Caiete Sociologice”, Editată de Institutul Social Român;  

– Membru în Colegiul de Redacţie al „Revistei de Sociologie”, a Universităţii „Lucian Blaga din Sibiu”;  

– Director şi consilier editorial al Editurii “Beladi” din Craiova; îngrijitor al colecţiilor “Cercetări 

sociologice de teren” (din 1999), “Clasici ai sociologiei mondiale” (din 2002) şi „Sociologie 

românească” (2004-2010); 
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Competenţe şi aptitudini 
ştiinţifice 

– Delimitarea, analiza şi interpretarea ştiinţifică a 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); 

– Reeditarea unor lucrări semnificative ale clasicilor gândirii sociologice din România şi din alte 

ţări; 

– Conceperea unor structuri tematice a 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 

Secţiei de Filosofie - Sociologie şi specialişti din cadrul  Universităţii din Craiova. Astfel, au 

fost publicate 30 de monografii de zone, de probleme sociale, de 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; 

– Realizarea a peste 45 de sondaje şi anchete de opinie. 

 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Competenţe în utilizarea calculatorului 
Operare PC: Windows, Microsoft Office (Word, Excel) 
Comunicare: Internet Explorer 

Domenii prioritare de cercetare 
ştiinţifică 

Sociologie generală 
Sociologia culturii 
Monografii sociologice  
Anchete şi sondaje sociologice 
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Informaţii suplimentare 

– Premiul „Dimitrie Gusti”, pentru lucrarea Sociologie generală, oferit de Academia Română, 15 

decembrie 2011  

– Diplomă de excelenţă, acordată de către Senatul Universităţii din Bucureşti, cu prilejul aniversării 

a 15 ani de învăţământ sociologic la Universitatea din Craiova, 29 octombrie 2010; 

– Diplomă de Excelenţă, acordată de Senatul Universităţii din Craiova, cu prilejul aniversării a 60 

de ani de învăţământ superior la Craiova, 1 oct. 2007; 

– Diplomă de excelenţă acordată de către Senatul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, cu prilejul 

aniversării a 15 ani de învăţământ sociologic la Universitatea din Craiova, 29 octombrie 2010; 

– Diploma de excelenta, oferita de Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor,   

Universitatea din Craiova, pentru contributii deosebite la dezvoltarea invatamantului superior din 

Romania, 04 noiembrie 2011 

– 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 Academia Internaţională „Mihai Eminescu” , 27 octombrie 

2008, Craiova. 

– Diplomă de Excelenţă, acordată de Biroul Consiliului Profesoral al Facultăţii de Ştiinţe Sociale, cu 

prilejul aniversării a 10 ani de la înfiinţarea facultăţii, Craiova, 8 februarie 2010. 

– Premiul ”I. D. Sârbu” pentru filozofie al Fundaţiei ”Scrisul Românesc” din Craiova, înmânat de      

           acad. Eugen Simion, preşedintele Academiei Române (oct. 1997); 

–  Premiul pentru studii şi  cercetări sociologice, oferit de către Academia Internaţională ”Mihai 

     Eminescu”, 25 iunie 2011 

– 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 Istorie-Filozofie-
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 
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LUCRĂRI  ŞTIINŢIFICE 
 

 
I. Cărţi publicate   -  autor unic - 5 

 
       - coautor - 4 

 
       - coordonator si coautor - 25 

 

II. Articole publicate în străinătate şi participări la manifestări ştiinţifice internaţionale - 31 

 

III. Cursuri universitare - 5 

 

IV. Ediţii îngrijite de carte - 7 

 
V. Cercetări sociologice de teren şi contracte de cercetare ştiinţifică - 39 

 
VI. Lucrări ştiinţifice publicate în volume – 24 

 

VII. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate – 32 

 

VII. Lucrări publicate în reviste de cultură şi alte publicaţii – 29 

 

VIII. Comunicări ştiinţifice - 68 

 

IX. Citări, remarci şi recenzii (ale propriilor lucrări) - 42 

 

X. Granturi CNCSIS - 2 

 

XI. Proiecte - 6 

  

 


