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Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume OTOVESCU ADRIAN 

Adresă(e)    Str Doljului, Nr 47, bl k2, ap 6, 200127,Craiova, Dolj 

Telefon(oane)  Mobil: 0745.983.987 

Fax(uri)  

E-mail(uri) adiotovescu@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 08.09.1981 

  

Sex Masculin 

  

Experienţa profesională  

Perioada (de la – până la) 2008 şi în prezent 

Numele şi adresa angajatorului  
   Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Colectivul Specializării de Comunicare şi    

    Relaţii Publice 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

  

Perioada (de la – până la) 2004 şi în prezent 

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea din Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Jurnalism 

Funcţia sau postul ocupat Membru in Colegiul de redacţie al Revistei Universitare de Sociologie a                          
Universităţii din Craiova 

  

Perioada (de la – până la) 2002 şi în prezent 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea din Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator al  Departamentului de comunicare şi sondare a opiniei publ ice al  Institutului 
Social Oltenia 

  

  

mailto:adiotovescu@yahoo.com
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Perioada (de la – până la) 2001 şi în prezent 

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea din Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Jurnalism 

Funcţia sau postul ocupat Membru in Colegiul de redacţie al Revistei Universitaria a  Universităţii din Craiova 

  

Perioada (de la – până la) 2006-2009 

Numele şi adresa angajatorului  
   Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Colectivul Specializării de Comunicare şi    

   Relaţii Publice 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

  

Perioada (de la – până la) 2005-2006 

Numele şi adresa angajatorului  
   Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Colectivul Specializării de Comunicare şi    

   Relaţii Publice 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

  

Perioada (de la – până la) oct. 2004 – ian 2005 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Colectivul Specializării de Comunicare şi 
Relaţii Publice 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar suplinitor 

  

Perioada (de la – până la) 2000-2002 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea din Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare 

Funcţia sau postul ocupat Membru al colectivului de cercetare al Departamentului de Studii şi Sondaje Sociologice 

  

Educaţie şi formare  

Perioada (de la – până la) 2006-2008 

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

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

Şcoala Doctorala în domeniul Sociologie 

Tipul calificării / diploma obţinută Diplomă de doctor 

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

Învăţământ în Sistemul Naţional 
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Perioada (de la – până la) 2004-2006 

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

Universitatea din Craiova 
Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie, Specializarea Filosofie-Sociologie 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

Master: Sociologia comunicării şi jurnalism 
 

Tipul calificării / diploma obţinută Diplomă de Master 

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

Învăţaământ în Sistemul Naţional  

  

Perioada (de la – până la) 2000-2004 

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

   Universitatea din Craiova 
Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie, Specializarea Filosofie-Sociologie 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

Filosofie-Sociologie 

Tipul calificării / diploma obţinută Diplomă de Licentă 

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

  Învăţaământ în Sistemul Naţional  

  

Perioada (de la – până la) 1996-2000 

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

Liceul „Matei Basarab” 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

- 

Tipul calificării / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 

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

Invatamant in Sistemul National 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  
C1 

Utilizator 
experimenta 

B2 
Utilizator 

independent 
C1 

Utilizator 
experimenta 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Aptitudini şi competenţe şi sociale 
 

 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 CNCSIS:  

1. Ocuparea forţei de  muncă în judeţul Dolj, grant C.N.C.S.I.S, 2004-2005 (membru în 

echipa de cercetare); 

2. Principalele probleme sociale ale comunităţilor rurale din România în contextul integrării 

în Uniunea Europeană, 2006-2008 (membru în echipa de cercetare); 

     Proiecte europene: 

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. Maximizing Comparative Advantages of Border Regions, parteneriat de colaborare cu 

Universitatea „Sf. Cyril şi Sf. Methodius” din Veliko T îrnovo, Bulgaria. În curs de 

contractare. 

3. 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. 

4. 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. 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice 

 

 Coordonator a peste 40 de cercetări sociologice, în colaborare cu Institutul Social 

Oltenia, al Universităţii din Craiova 

 Membru în Colegiul de Redacţie  al Revistei Universitaria (nr. 1, martie 2001), a 

Universităţii din Craiova, cu apariţie lunară; 

 Membru în Colegiul de Redacţie al Revistei Universitare de Ştiinţe Sociale ce apare 

sub egida Institutului Social Oltenia al Universităţii din Craiova. 

 Membru în Comitetul de Redacţie al revistei  Analele Universităţii din Craiova 

 Coordonator al Departamentului de comunicare şi sondare a opiniei publice, din cadrul 

Institutului Social Oltenia, al Universităţii din Craiova 

 Membru al Societăţii Sociologilor din România 

 Membru al Asociaţiei Sociologia Militans, întemeiată la Universitatea din Craiova (din 

2010) 

 Membru al Comitetului de Organizare a unor manifestări ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale 
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Competenţe şi aptitudini 
ştiinţifice 

 Autor a 18 articole de specialitate publicate în volume şi reviste de specialitate din 

România 

 Autor a unei cărţi de specialitate: Românii din Italia (Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti,) 

 Coautor la 19 cărţi 

 19 comunicări ştiinţifice şi participări la simpozioane naţionale şi internaţionale 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizare computer: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Acces), SPSS Data Editor  
 
(Statistical Package for Social Sciences), CorelDraw 

  

Permis(e) de conducere Cat. B din 1999, cat A din 2005 

  

Informaţii suplimentare  Diplomă de Merit, acordată de Biroul Consiliului Profesoral al Facultăţii de Ştiinţe 

Sociale, cu prilejul aniversării de 10 ani de la înfiinţarea facultăţii, Craiova, 8 februarie 

2010. 

Anexe  Pagina web:  
 www.sociologiecraiova.ro, 

 

http://www.sociologiecraiova.ro/

