CURRICULUM VITAE
A. Nume, prenume, anul naşterii: DOBRESCU M. EMILIAN, 1954
B. EducaŃie, specializări şi calificări: 1978 – Facultatea de sociologie (Universitatea
Bucuresti), 1983 – Facultatea de comerŃ (ASE Bucureşti); 1994 - doctorat în
economie – Institututl NaŃional de Cercetări Economice (Academia Română); 2001
– profesor universitar doctor
C. Carieră profesională: am fost pe rând: sociolog, economist, inspector învăŃământ,
cercetător ştiinŃific (pr. I, în prezent) şi cadrul didactic (prof.univ. dr. în prezent)
D. Afilieri profesionale:
• ASOCIAłIA SOCIOLOGILOR DIN ROMÂNIA,
• ASOCIAłIA ECONOMIŞTILOR DIN ROMÂNIA,
• AOCIAłIA INTERNAłIONALĂ SONNENBERG
E. Activitate ştiinŃifică, contribuŃii în plan ştiinŃific:
ExperienŃa acumulată (inclusiv experienta manageriala) în alte programe/proiecte
naŃionale/internaŃionale:
Programul/Proiectul
Reforma învăŃământului românesc
SituaŃia actuală privind tineretul ocupat în agricultura
ExperienŃe din alte Ńări privind sistemele de stabilizare a tineretului în
agricultură şi în mediul rural
Zonele economice libere - nuclee de integrare economică
Elaborarea de criterii de evaluare a potenŃialului material şi uman
Politica agricolă comunitară în perspectiva extinderii UE
Întreprinderile mici şi mijlocii sfidează viitorul
Economia socială de piaŃă
Managementul programelor de protecŃie a mediului
Evaluarea stării economiei naŃionale – ESEN 1
Evaluarea stării economiei naŃionale – ESEN 2
Impactul agriculturii ecologice asupra dezvoltarii mediului rural românesc
Sistem de evaluare a calităŃii învăŃământului superior din România CALISRO
Procesul de integrare al României în economia europeană. Dimensiuni
istorice şi contemporane, CNCSIS, A_C47/2006
Riscuri economico-sociale generate de întârzierea aplicării aquis-ului
comunitar în unele domenii, din cadrul programului fundamental,
interdisciplinar al Academiei Române, de prevenire a fenomenelor cu risc
major la scară naŃională
ROINTERA – Integrarea comunităŃii ştinŃifice româneşti în SpaŃiul de
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G. Articole şi publicaŃii reprezentative:
1. 50 de ani care au zguduit lumea, Bucureşti, Editura ŞtiinŃă şi tehnică, 1996, 270 pag.
2. Sociologia comunicării, Bucureşti, Editura Victor, 1998, 180 pag.
3. Românografie 2001, Bucureşti, Editura Compania, 2000, 251 pag.
4. Ghid pentru participare la Programul cadru 6 de cercetare-dezvoltare al Comisiei Europene
(PC6) (coautor), Bucureşti, ediŃia I - Editura Institutului de ŞtinŃe Politice şi RelaŃii
InternaŃionale, 2003, 186 pag.; ediŃia a II-a, revăzută şi adăugită, în pregătire la Institutul
NaŃional de Informare şi Documentare, 2005
5. DicŃionar de sociologie economică (coordonator, realizat împreună cu 117 studenŃi de la 4
facultăŃi ale UniversităŃi “Spiru Haret”), Bucureşti, Editura FundaŃiei România de Mâine, 2005

