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CURRICULUM VITAE
Cătălin Zamfir
"ăscut în Bucureşti, 9 Februarie 1941.
Absolvent al Universităţii Bucureşti, 1962.
Doctor in Filozofie (cu o lucrare de sociologie), 1969
•

1957 absolvent al liceului Dimitrie Cantemir, Bucureşti

•

1962 absolvent al Facultăţii de Filozofie, Secţia filozofie, Universitatea
Bucureşti

•

1962-1964 preparator Catedra de Etică a Facultăţii de Filozofie,
Universitatea Bucureşti

•

1964-1966 asistent la Catedra de Filozofie, Facultatea de Filozofie,
Universitatea Bucureşti

•

1966-1968 – doctorand cu frecvenţă

•

1968-1970 cercetător ştiinţific Institutul de Psihologie al Academiei

•

1969– doctor în filozofie, cu o lucrare de sociologie: „Metoda normativă în
psiho-sociologia organizării” 1

•

1970-1980 lector la Catedra de Filozofie, Universitatea Bucureşti

•

1973-74 visiting professor, Institute for Social Research, Ann Arbor,
Michigan, USA

•

1980-1989 conferenţiar, şeful colectivului de Sociologie industrială,
Catedra de filozofie, Institutul Politehnic din Bucureşti

•

1990 – Directorul Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei

•

1990 – Redactor şef/ Director al Revistei Academiei Române Calitatea
vieţii. Revistă de politici sociale

•

1990 – Profesor de sociologie, Catedra de Sociologie, Universitatea
Bucureşti/ Universitatea de Vest Timişoara/ Universitatea Oradea

•

1990 – 1994 Preşedinte al Asociaţiei Române de sociologie

1

În 1969 au fost acordate pentru prima oară după 1944 două titluri de doctor cu teze sociologice: Ionel
Achim şi Cătălin Zamfir
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•

1990-1991 – Ministru al Muncii şi Protecţiei Sociale

•

1991 – Conducător de doctorat în sociologie şi politici sociale

•

1992 – Membru corespondent al Academiei Române

•

1994 – 1999 – Redactor şef al Revistei de Cercetări sociale

•

1994-1998 – Preşedinte al Consiliului aţional al Cercetării Ştiinţifice
Universitare

•

2000 – 2008 - Decan al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială

•

2001-2004 - Consilier de stat al Primului ministru pe probleme sociale

•

2001-2004 – Coordonator tehnic al Comisiei Anti-Sărăcie şi Promovare a
Incluziunii Sociale

•

2004-2007 – Preşedinte de onoare al Institutului Social Român

•

2007 – Preşedinte al Institutului Social Român

•

2009 – Director al Revistei Asociaţiei Române de Sociologie, Sociologie
Românească

•

2009 – Director al Revistei on line Inovaţia socială

•

2009 – Preşedinte al Asociaţiei Române de Sociologie

•

2011 – Director al Seriei Rapoartele Sociale ale ICCV

"otă: CV-ul şi multe dintre cărţile şi studiile mele pot fi găsite în format
electronic în:

www.catalinzamfir.ro
Cine ar vrea să afle mai mult despre ‚istoria mea de sociolog’: O istorie
subiectivă în sociologia românească, Polirom 2009. Cartea poate fi găsită în
www.catalinzamfir.ro
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Memoriu de activitate: activitate academică,
titluri, premii, distincţii

Activitate didactică universitară
Din 1962 am activitate didactică universitară, cu excepţia a 2 ani (196870) când am fost cercetător ştiinţific la Institutul de Psihologie al Academiei
Române.
•

1962-68 – preparator şi asistent – Facultatea de Filozofie, Universitatea
Bucureşti
o Seminarii de etică şi de filozofie
o 1966 – 68 doctorand cu frecvenţă

•

1969 –susţinut teza de doctorat, cu o lucrare de sociologie: „Metoda
normativă în psiho-sociologia organizării” 2.

•

1970-1980 – lector la Facultatea de Filozofe, Universitatea Bucureşti
o Cursuri şi seminarii: Filozofie, Filozofia istoriei şi Probleme noi în
sociologie (ultimele două cursuri nou introduse de mine).

•

1980-1990 – conferenţiar universitar Institutul Politehnic din Bucureşti:
şeful colectivului de sociologie industrială. Cursuri de psiho-sociologia
organizaţiilor (curs noi introdus de mine) şi de filozofie.

•

1973-74 visiting professor, Institute for Social Research, Ann Arbor,
Michigan, USA

•

1990 - 2008 Profesor de sociologie, Facultatea de sociologie şi asistenţă
socială, Universitatea Bucureşti şi asociat la alte universităţi. Am introdus
noi cursuri la nivel de facultate, masterat şi docotrat : Paradigme ale
explicaţiei sociologice, Sociologia orgnizaţiilor, Politici sociale,
Managementul schimbării şi dezvoltării sociale, sociologia tranziţiei. Am
introdus noi programe master şi la şcoala doctorală pe teme ca:
managementul schimbării sociale, proiecte şi programe sociale,
managementul cercetării ştiinţifice, politici sociale.

•

1991 – conducător de doctorat în sociologie la Universitatea Bucureşti/
Universitatea de Vest din Timişoara

•

1992 - Profesor asociat la câteva universităţi, la care am sprijinit
dezvoltarea învăţământului de sociologie şi asistenţă socială:
Universitatea Oradea, Universitatea Piteşti, Universitatea de stat din

2

În 1969 au fost acordate pentru prima oară după 1944 două titluri de doctor cu teze sociologice: Ionel
Achim şi Cătălin Zamfir
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Chişinău, Universitatea ULIM Chişinău, Universitatea Bălţi,
Universitatea de Vest din Timişoara

Titluri, premii, distincţii
•

1973-74 visiting professor Institute for Social Research, Ann Arbor,
Michigan, USA

•

1984 – Premiul Dimitrie Gusti al Academiei Române pentru cartea
„Dezvoltarea umană a întreprinderii” (coordonator)

•

1990-1994 - Preşedinte al Asociaţiei Române de Sociologie

•

1990-1991 – Membru al Guvernului României, Ministrul muncii şi
protecţiei sociale

•

1992 - Membru corespondent al Academiei Române

•

1994 – 1999 – Redactor şef al Revistei de Cercetări sociale

•

1995 – Premiul Dimitrie Gusti al Academiei Române pentru cartea
Tiganii: Intre ignorare şi îngrijorare (coordonatori Elena Zamfir, Cătălin
Zamfir)

•

1995 – 1998 – Preşedinte Consiliul "aţional al Cercetării Ştiinţifice
Universitare

•

2002 - Preşedinte de onoare al Institutului Social Român

•

2004 - Ordinul naţional ‚Serviciu credincios’ în grad de Cavaler

•

2007 – Preşedinte al Institutului Social Român

•

2009 – Preşedinte al Asociaţiei Române de Sociologie

•

DOCTOR HO"ORIS CAUSA al 4 universităţi: Universitatea de Vest din
Timişoara, Universitatea Oradea, Universitatea Andrei Şaguna, Constanţa,
Universitatea din Craiova.

•

1990 – Redactor şef/ Director al Revistei Academiei Române Calitatea
vieţii. Revistă de politici sociale

•

2009 – Director al Revistei Asociaţiei Române de Sociologie, Sociologie
Românească

•

2009 – Director al Revistei on line Inovaţia socială
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•

2011 – Director al Seriei Rapoartele Sociale ale ICCV

•

Membru în Consiliile de conducere a mai multor reviste de sociologie: 6

•

Diplome acordate de instituţii şi organizaţii din România
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Activitate de cercetare ştiinţifică
1. Teme cercetate
•

Schimbarea/ dezvoltarea socială proiectată: 2005-2008 - o tematică
mondial nouă
- Contribuţii la dezvoltarea teoriei şi metodologiei „dezvoltării/ schimbării
sociale proiectate”
- Constituire Consorţiului interuniversitar REPEDE (14 universităţi şi 2
institute de cercetare
- Coordonare a 3 volume
o O nouă provocare: Dezvoltarea socială (coordonator Cătălin
Zamfir şi Laura Gabriela Stoica), Ed. Polirom, 2006
o Enciclopedia dezvoltării sociale, (Coordonatori Cătălin Zamfir şi
Simona Stănescu), 40 autori, 661 pag. Prima enciclopedie pe tema
Dezvoltării sociale în lume.
o Ghidul metodologic Dezvoltarea socială proiectată
(Coorodonatori: Cătălin Zamfir, Manuela Stănculescu, Laura
Stoica)
Volumele sunt utilizate ca material de bază pentru introducerea în 2008
a cursurilor de „Diagnoza problemelor sociale şi dezvoltare socială
proiectată” în 14 universităţi, pentru alte programe de masterat şi
doctorat.
•

Teoria şi metodologia analizei inovaţiei sociale: 2008 - Coordonarea unui grup de cercetare
- Lansarea unei noi reviste on line „Inovaţia socială”
- Coordonarea (împreună cu Laura Stoica) a unui număr dublu al
Revistei Calitatea Vieţii, nr. 1-2/ 2009 pe tema Teoria şi metodologia
inovaţiei sociale.

•

Lansarea şi coordonarea programului „Sociologii şi producţia sociologică
după 1944”: 2007 –
- Studii în reviste şi 6 baze de date: sociologii activi publicistic, cărţi,
studii, CV-uri, lucrări de doctorat şi instituţii. La program participă un
colectiv de la ICCV şi colegi de la toate universităţile şi instituţiile de
cercetare din ţară.

•

Analiza politicii sociale în România în tranziţie şi contribuţii la
reforma socială: 1990 - cărţi, studii, contribuţii la elaborarea legislaţiei şi a politicilor de
reformă şi strategiilor de dezvoltare
- Constituirea unui larg grup de cercetători/ cadre didactice pe
tematica politicilor sociale
- Utilizând publicaţiile noastre pe această temă s-a introdus în toate
universităţile româneşti de cursuri pe tematica politicilor sociale
- Analiza profilului politicilor sociale în procesul de tranziţie
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- Contribuţii la proiectarea opţiunilor de politică socială/ reformă
socială în ţara noastră: relaţiile de muncă şi sistemul de salarizare,
sistemul de protecţie socială, reforma învăţământului, constituirea
noului sistem de finanţare a cercetării ştiinţifice
•

Introducerea şi dezvoltarea tematicii incluziunii/ excluziunii sociale –
1999

•

Analiza sărăciei în România şi a politicilor anti-sărăcie: 1991-:
cercetări la nivel naţional, cărţi, studii, rapoarte
- Elaborarea metodologiei de analiză, adaptată situaţiei din România
- Lansarea primelor evaluări empirice ale sărăciei în România şi
coordonarea a numeroase analize pe această tematică
- Realizarea profilului sărăciei în România în tranziţie
- Contribuţii substanţiale la elaborarea Strategiei naţionale antisărăcie (1997), a Planului naţional anti-sărăcie şi promovare
a incluziunii sociale (2002 – adoptat prin Hotărâre de guvern), a
planurilor anti-sărăcie pentru diferite segmente ale populaţiei (romi,
copii, săraci sever). Joint Inclusion Memorandum (JIM) - 2003-2004 adoptat de către Guvernul României şi negociat de către mine cu
Comisia Europeană. Semnat, cu modificări minore, de către Primul
ministru şi Reprezentantul Comisiei Europene în 2005.

•

Sociologia tranziţiei: 1990 - În principal cartea Analiza critică a
tranziţiei. Ce va fi după ? Polirom, 2004. Dar şi numeroase studii în
reviste, începând din 1990. Rapoartele sociale ale ICCV.
- Analiza strategiei tranziţie. Factorii interni şi externi ai cristalizării ei
- În ce măsură costurile economice şi sociale ale tranziţiei au fost
inevitabile sau evitabile ?
- O teorie a particularităţilor proceselor politice ale tranziţiei în
România
- Particularităţile teoriei societăţilor aflate într-un proces de schimbare
orientată de proiecte-program
- Răspunsul la criza actuală

• Analiza situaţiei social-economice a populaţiei de romi/ ţigani în
România: 1991
- Estimarea situaţiei social-economice a populaţiei de romi/ ţigani pe un
larg eşantion naţional a fost prima cercetare de acest gen din lume, cu o
metodologie originală.
- O teorie a profilului cultural şi a situaţiei social-economice a romilor/
ţigani
- Contribuţii la cristalizarea unei politici de suport pentru populaţia de
romi/ ţigani
•

Paradigma deciziei în incertitudine persistentă: din 1973.
- Am dedicat incertitudinii o carte (elaborată pe o durată de 25 de ani
publicată în 1990 şi republicată în 2005), pe care o consider
fundamentală. Originalitatea studiilor mele pe această temă constă în
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deplasarea de la modelul deciziei în certitudine la paradigma deciziei în
incertitudine persistentă şi identificarea strategiilor social-psihologice de
decizie în incertitudine persistentă.
- Identificarea consecinţelor perspectivei tematicii incertitudinii în analiza
unei largi game de fenomene psihice şi sociale: configuraţii ale
personalităţii, mecanisme strategii de a face faţă incertitudinii persistente,
consens şi dissens, stiluri de conducere
•

Tematica calităţii vieţii
- Am introdus, în România în anii 70, tematica calităţii vieţii şi
cercetarea ei sociologică. România a fost singura ţară socialistă care a
acceptat calitatea vieţi, ca o tematică legitimă ştiinţific. Cercetările au
continuat după 1989.
- Cercetare empirică a calităţii vieţii. Dezvoltarea unui set de
indicatori sociologici de calitate a vieţii
- Elaborarea unui model explicativ al variaţiei calităţii vieţii.
- Rolul opţiunilor de valoare în constituirea calităţii vieţii

•

Paradigme ale explicaţiei sociologice
- Identificare varietăţii paradigmelor explicaţiei în sociologie: cauzală,
funcţionalistă, structurală, relaţiile dintre sistemele sociale; rolul
factorului cognitiv.
- Lărgirea modelului cauzal prin clarificarea relaţiei dintre cauzalitatea
universală şi cauzalitatea contextuală
- Dezvoltarea modelului explicaţiei funcţionaliste şi conectarea
explicaţiei cauzale la explicaţia funcţionalistă.

•

Teoria problemelor sociale: 1977/ 2002/ 2007
- Cea mai elaborată a teoriei problemelor sociale

•

Configuraţia cunoaşterii ca parte a proceselor sociale:
- Cunoaşterea constructivă şi cunoaşterea explicativ-justificativă
- Relaţia dintre ştiinţă şi ideologie

•

Extinderea perspectivei complementarităţii în explicarea dinamicii
ştiinţelor social-umane.
- Este propusă o extindere a perspectivei complementarităţii, pe linia
unei sugestii a lui Niels Bohr, pentru explicarea dinamicii ştiinţelor
social-umane.
- Ştiinţele sociale nu sunt evident paradigmatice, dar nici
preparadigmatice, ci multiparadigmatice.
- Tentativele de construcţii paradigmatice prezintă caracteristici
distinctive, stând într-o relaţie de complementaritate.
- Perspectiva complementarităţii are consecinţe importante asupra
criteriilor de evaluare în ştiinţele sociale.

•

Semnificaţia indicatorilor sociologici de satisfacţie şi de percepţieevaluare.
- Pe baza analizei a 1000 de indicatori sociologici produşi de
cercetări din diferite ţări, am elaborat o procedură de evaluare a
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indicatorilor: SEDA
- Relaţia dintre indicatori obiectivi, indicatori de percepţie şi indiatori
de satisfacţie
•

Dezvoltare umană a organizaţiilor
- Am introdus în România procedurile de diagnoză a sistemului
social al organizaţiei şi a metodologiei de dezvoltare umană a
organizaţiilor
- O carte pe această temă a primit premiul Academiei: Dezvoltarea
umană a întreprinderilor, Editura Academiei, 1980
- Am elaborat instrumente de formare a unei noi culturi a organizării
sociale a organizaţiilor
- Publicarea unei cărţi manual ca instrument al dezvoltării umane a
organizaţiilor – Un sociolog despre muncă şi satisfacţie – Ed. Politică
1978 (tradusă în limba rusă, Poltzdat, Moscova, 1983. Tiraj 200 000
exemplare).

•

Contribuţii la teoria stilurilor de conducere
- Stilul de conducere ca strategie de decizie în incertitudine
persistentă
- Relaţia dintre competenţă şi stilurile de conducere în situaţii variabile
de incertitudine.

•

Analiza temporalităţii în ştiinţele sociale:
- tipologia ştiinţelor în raport cu dimensiunea temporalităţii
- istorie evenimenţială şi istorie socială
- analiza istorică şi analiza structurală
- sensul istoriei

•

Teoria normativităţii sociale.
- Introducerea în sociologie a activităţii normative ca o componentă
importantă a sistemelor sociale: producerea de norme, impunerea de
norme, efectele perverse ale normativităţii, limitele impunerii
normelor, toleranţa la devianţă.
- Analiza metodei normative de soluţionare a problemelor sociale şi
limitele utilizării sale

•

Sociologie/ filozofie şi marxism
- Am lansat în 1968 o discuţie publică (Contemporanul şi Cronic), cu
un mare ecou în epoca aceea, pe teza că marxismul este una dintre
filosofiile/ sociologiile posibile, nedeţinând monopolul adevărului;
specialistul trebuie să aleagă liber între teorii, păstrând o echidistanţă
faţă de toate teoriile, inclusiv faţă de marxism.

2. Coordonare/ participare la cercetări sociologice empirice
•

1962-1963: Relaţia muncă-familie, în echipa coordonat de Niculae Bellu
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

1966-1968: în echipele coordonate de Traian Herseni pe temele: Monografia
Boldeşti şi managementul întreprinderilor - Boldeşti şi Făgăraş
Coordonator al proiectului „Dezvoltarea umană a întreprinderilor” 1976 – 1980
Coordonator al programului de cercetare ‘Stiluri de viaţă şi modul de viaţă’ 1978-1989
Coordonator al programului de cercetare „Calitatea vieţii” - 1978-1984
Coordonator a trei programe de analiză a Situaţiei social-economice a
romilor/ ţigani: 1992/ 2000/ 2011
Coordonator al unor programe de diagnoză a situaţiei copiilor şi elaborare de
politici de suport: 1991-2000
Coordonator al programelor de diagnoză a Sărăciei şi a strategiei de
prevenire şi absorbţie a sărăciei şi promovare a incluziunii sociale: 1992 –
2004
Coordonarea programului de monitorizare şi evaluare a politicilor sociale în
România din 1991
Director al programului „Sociologia românească după 1944”. Realizat de un
grup de la ICCV, cu participarea tuturor facultăţilor de sociologie şi asistenţă
socială din ţară şi instituţiile de cercetare ca membrii fondatori - 10 facultăţi
şi 2 institute de cercetare 2007 -

Coordonarea unor programe de cercetare la care au
participat colective de cercetători şi instituţii, finalizate prin cărţi şi
studii publicate:
1. 1976 – 1980 – Coordonator al proiectului „Dezvoltarea umană
a întreprinderilor”
2. 1978-1989 - Coordonator al programului de cercetare ‘Stiluri
de viaţă şi modul de viaţă’
3. Coordonator al programului de cercetare „Calitatea vieţii” 1978-1984
4. Coordonator a trei programe de analiză a Situaţiei socialeconomice a romilor/ ţigani: 1992-94/ 1996-1998/ 20115. Coordonator al unor programe de diagnoză a situaţiei
copiilor şi elaborare de politici de suport: 1991-2000
6. Coordonator al programelor de diagnoză a Sărăciei şi a
strategiei de prevenire şi absorbţie a sărăciei şi promovare a
incluziunii sociale: 1992 –
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7. Coordonarea programului de evaluare a politicilor sociale şi
proiectare a sistemului de politici sociale 1991 8. Director al reţelei interuniversitare REPEDE Promovare a
dezvoltării sociale proiectate (11 facultăţi şi institute de
cercetare/ 2 facultăţi din Republica Moldova) 2007 - 2010
9. Director al programului „Sociologia românească după 1944”
Realizat de un grup de la ICCV, cu participarea tuturor
facultăţilor de sociologie şi asistenţă socială din ţară şi instituţiile
de cercetare ca membrii fondatori 10 facultăţi şi 2 institute de
cercetare: 2007 10. Directorul programului „Inovaţia socială”: participarea
reţelei interuniversitare, compusă de 11 facultăţi şi 2 institute
de cercetare

11. Organizarea mai multor conferinţe şi congrese. Ultimele
conferinţe naţionale de sociologie: 1990, 2006, 2008, 2010,
2011

Recunoaşterea internaţională
• Acordarea unei burse Ford pentru 1 an şi titlul de visiting
professor la University Ann Arbor, Michigan, Institute for
Social Research
• Invitat să particip la programe de cercetare internaţionale: 13
•

Invitat să particip la conferinţe internaţionale şi să ţin
prelegeri la Universităţi occidentale şi vizite de documentare Ann Arbor (SUA – 73-74), Praga (Republica Cehoslovacia - 1978),
Berlin (RDG - 1980), Varşovia (Polonia – 1982), Helsinki (Finlanda 1984), Madrid (Spania - 1990), Avuedo (Spania - 1990), Paris (Franţa –
1991), Franţa (1994), Sittard (Olanda 1993-94), Bruxelles (de
aproximativ 8 vizite), Umeo (Suedia - 1998), Cambridge (UK – 1997, 98,
99), Chişinău (Republica Moldova 1991 - 2004), Tiffin (SUA - 1999), San
Domingo (2003), Helsinki (Finlanda - 2005), China (2005), Sri-Lanka
(2003), Saint Jorge (Canada - 2006), Glasgow (UK - 2007), Japonia (
2006).
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• Obţinerea de granturi/ contracte de cercetare-dezvoltare
socială acordate de instituţii internaţionale: Guvernul
Olandei, Banca Mondială, U"ICEF, U"DP.
• Invitat ca expert de diferite instituţii internaţionale la
conferinţe şi la realizarea unor programe şi rapoarte
internaţionale: U"ICEF, Banca Mondială, U"DP, Consiliul
europei, Comisia UE, ILO.
• Cărţi/ rapoarte publicate în engleză şi difuzate de către
instituţii internaţionale: U"ICEF, U"DP , ILO.
• Invitat să public studii/ să particip la realizarea unor volume
colective în calitate de coautor, publicate în Occident, sau
rapoarte în seriile de rapoarte ale diferitelor instituţii
internaţionale: 13

Participare la programe internaţionale de
cercetare
1. 1973 – realizarea unui experiment de psihologie socială, la solicitarea
Institute for Social Research (ISR), Ann Arbor, Michigan Efectele
incertitudinii asupra mecanismelor de decizie socială şi a stilurilor de
conducere. Experimentul a fost realizat în cadrul ISR şi comunicat în
sesiunea ştiinţifică a ISR
2. 1975 -77 participant în programul internaţional al Centrului de studii
sociale de la Viena, Hierarchy in organiazations: Easte-West. Coautor al
cărţii, autor al capitolului dedicat României.
3. 1978 – 82 expert în programul internaţional „Modul de viaţă în ţările
socialiste”. Comunicări la conferinţele de la Berlin, Praga, Varşovia,
Sofia, Moscova.
4. 1984: invitat la Conferinţa ştiinţifică pe tema Dezvoltarea socială a
organizaţiilor. Helsinki: comunicare Sistemul social-uman al
întreprinderii: comparativ Est/ Vest
5. 1983: reprezentant al României la Conferinţa ţărilor nealiniate
(Yugoslavia). Comunicare: Rolul mondial al ţărilor nealiniate.
6. 1990 – Invitat de USA pentru a discuta cu experţii americani Strategia
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română de tranziţie la economia de piaţă.
7. 1990 - Invitat al Guvernului SUA: un tur de o lună cu discuţii la
instituţii guvernamentale şi universităţi americane. Conferinţe şi discuţii
pe tema Strategia româniei de tranziţie la economia de piaţă şi
reconstrucţie instituţională.
8. 1991 - Invitat al Guvernului Franţei: vizite instituţii guvernamentale şi
conferinţe pe tema Strategia româniei de tranziţie economică şi socialpolitică.
9. 1990 - Invitat al Universităţii din Avuedo: conferinţă pe tema Strategia
română de tranziţie economică şi social-politică.
10. 1995 – 2000 membru al Comisiei Consiliului Europei ‘Politici de suport
pentru populaţia de romi/ ţigani’.
11. 1992 – 2000 – Expert în Proiectul U"ICEF: MO"EE - Monitorizarea
proceselor social-economice în ţările în tranziţie, U"ICEF, Centrul de
Cercetări, Florenţa. Coautor al 6 rapoarte publicate de Centrul de
cercetare UICEF, Florenţa
12. 1997-2000 participant din partea României la Proiectul „Human Dignity
and Social Exclusion” (HDSE), Comisia Uniunii Europene. Autor al
raportului difuzat de Comisia Europei: Problemele excluziunii sociale în
perioada tranziţiei.
13. 1995 – 2002 Expert al Guvernului Republicii Moldova pentru reforma
sistemului de asistenţă socială: Elaborarea „Concepţia sistemului de
asistenţă socială în Republica Moldova”.
14. Expert invitat la conferinţe asupra problemelor de politica socială
organizate de Consiliul Europei, Comisia UE, O"U, U"DP, ILO,
U"ICEF
15. 2000 – 2002 Expert în programul de cercetare al Universităţii O"U
(Helsinki): Stratificarea socială în Europe. Autor al Raport difuzat de
Universitatea O"U. Coautor al cărţii O"U Stratificarea socială în
Europe, difuzat în format electronic.
16. 2000 – invitat special al Academiei din Japonia: vizite la universităţi
japoneze. Academia Japoniei invită un reprezentant al unei academii
odată la 2 ani.
17. 2002 – 2004 - membru al colegiului de redacţie al revistei ‘Social
indicators’
18. 2001 – 2002 – Expert în programul U"DP: Women in tranzition.
Conferinţă Sand Domingo: Comunicare ‚Situaţia femeii în România’.
Coautor al cărţii Women in three countries publicat de UNDP .
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19. Conferinţe la universităţi: Ann Arbor (SUA), Avuedo (Spania), Sittard
(Olanda), Umeo (Suedia), Cambridge (UK), Chişinău (Republica
Moldova), Tiffin (SUA),
20. Comunicări la congrese/ conferinţe internaţionale: Praga (1978), Berlin
(1980), Varşovia (1979), Helsinki (1984), Madrid (1990), Helsinki (2005),
San Domingo (2003), Saint Jorge, Canada (2006), Beijing (2007),
Glasgow (2008).

Publicaţii în străinătate: cărţi/ studii/ rapoarte
publicate în străinătate/ publicate şi difuzate de
instituţii internaţionale

1. Authority and Reward in Organization: an international research (coord.
Arnold Tannenbaum), 1986, University of Michigan – coautor
2. Traducerea în limba rusă a cărţii „Un sociolog despre muncă şi
satisfacţie. Manual de dezvoltare umană a organizaţiilor” ,
Politzdat, Moscova, 1983, Tiraj: 200 000 exemplare
3. Gypsy Population in Romania, U"ICEF, Editura Alternative, 1993 –
difuzată de U"ICEF
4. Social Policy. Romania in the european context (Coordonatori Elena Zamfir,
Cătălin Zamfir), Editura Alternative, Bucureşti, 1995 (varianta în engleză,
realizată cu un grant oferit de Guvernul Olandei şi difuzată în Olanda, UK,
Germania, Italia)
5. Public Policy and Social Conditions, (Coautor), (Coord. Giovanni Andreea
Cornia), International Child Development Centre, UICEF, Florence,
Regional Monitoring report No. 1, 1993
6. Romania `89 - `93. Dynamics of Welfare and Social Protection (Cătălin
Zamfir, Marius Augustin Pop, Elena Zamfir), UNICEF, United Nations
Children’s Fund, International Centre for Child Development, Florence, Institute
for Quality of Life Research, Expert, 1994, 103 pag.
7. Crisis in Mortality, Health and "utrition, (Coautor), (Coord. Giovanni
Andreea Cornia), UNICEF, Economies in Transition Studies, Regional
Monitroing Report, No. 2, 1994, 110 p.
8. Poverty, Children and Policy: Responses for a Brighter Future, (Coautor),
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(Coord. Giovanni Andreea Cornia), UNICEF, Economies in Transition Studies,
Regional Monitroing Report, No. 3, 1995, 155 p.
9. Social and economic situation of roma/gypsy population in Romania, Raport
difuzat de Consiliul Europei, în cadrul Programului Consiliului Europei Social
and economic situation of roma/gypsy population in Europe, 1996
10. La Politique sociale dans la Roumanie en transition: hypotheses concernant
l`explication d`un paradoxe, în La Roumanie Contemporaine. Aproches de la
“transition”, N.Pelissier, A.Marrie, F.Despres, L`Harattan, Paris, 1996
11. Cildren at Risk in Central and Eastern Europe: Perils and Promises,
(Coautor), (Coord. Giovanni Andreea Cornia), UNICEF, Economies in
Transition Studies, Regional Monitroing Report, No. 4, 1997, 170 p.
12. Children at Risk in Romania. Problems Old and "ew, (Elena Zamfir, Cătălin
Zamfir), UNICEF, Innocenti Occasional Papers, Florence, 1996, 51 pag.
13. Unemployment and unemployment policy in Romania, în Employment
policies and programmes in Central and Eastern Europe, Eds. M. Godfrey si P.
Richards, Geneva, International Labour Office, 1997
14. Toward a Child-Centered Society (Coordonator Cătălin Zamfir),
Alternative, 1998, 160 pag. Difuzat prin UNICEF, European Comission, Council
of Europe, USAID
15. Poverty Evaluation Methods and Techniques, (coordonator împreună cu
CNS şi M.L.S.P.), December 1997, Banca Mondială
16. Poverty and Social Exclusion in Romania, Project Human Dignity and Social
Exclusion, HDSE (97)16, Counsel of Europe, Strasbourg, 13 June, 1997
17. Coautor al raportului U"DP ‘Poverty in Tranzition’, U"DP, "ew York,
1999
18. Autor al capitolului „Social stratification: Romania in tranzision”– în cartea
Social stratification în Europ, publicată on line, Universitatea ONU, Helsinki
19. Coautor al cărţii „Women in tranzition: 3 countries” U"DP, US, 2000
20. Child Situation in Romania. Raport realizat la cererea Reprezentanţei
U"ICEF pentru Europa, Geneva. Publicat pe situl instituţiei, 2004
21. Elaborarea, la cererea guvernului român, a documentului Joint inclusion
memorandum (JIM) şi negocierea lui cu Comisia UE. JIM-ul a fost
semnat de guvernul României şi Comisa UE devenind document oficial al
Comisiei europene şi Guvernul român.
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Referiri/ citări internaţionale şi naţionale
Referiri/ citări internaţionale

Anexa 1

• Analizele pe problemele cruciale ale României actuale – politici
sociale, analiza critică a tranziţiei româneşti, sărăcie, condiţiile
social-economice ale populaţiei de romi/ ţigani – sunt numeroase
referiri în studiile şi rapoartele produse de instituţii
internaţionale, a căror citări nu sunt considerate în sistemele
actuale.
• Pe internet am identificat 41 citări; între 2010-2011 - 9 citări ISI.
În WorldCat cărţile sunt 50 de intrări, cărţi prezente în numeroase
biblioteci din USA, UK, Germania. A"EXA II
Câteva exemple: Indicatori și surse de variație a calității vieții, 1984, 15
•

biblioteci, Children at risk in Romania : problems old and new, 1996 15 biblioteci,
Tiganii între ignorare şi îngrijorare, 1994, în 11 biblioteci din Occident: O analiză
critică a tranziției : ce va fi "după, 2 editions, 2004 7 bibliteci.

Referiri/ citări în literatura sociologică românească
În România nu există încă sisteme de identificare a citărilor în
literatura românească. Ele pot fi însă estimate probabil la zeci de
mii, în special cele referitoare la studiile pe teme de interes naţional.

Contribuţii la dezvoltarea instituţională
1. Construcţia Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii (1990) şi conducerea
lui din 1990. A fost primul institut în lume centrat pe tematica calităţii vieţii.
2. 1990 - Membru al comisiei guvernamentale de elaborare a „Schiţei strategiei la
tranziţia la economia de piaţă”
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3. Construirea şi coordonarea revistei Academiei ‘Calitatea vieţii. Revistă de
politică socială’ - din 1990 (redactor şef/ director)
4. Constituirea Asociaţiei Sociologilor din România – 1990
5. Preşdinte ales al Asociaţiei Sociologilor din România – 1990-1994
6. Înfiinţarea revistei naţionale de sociologie: Sociologie românească: 1990
7. 1990-91 – In calitate de ministru al Muncii şi Protecţiei Sociale, elaborarea şi
promovarea unui larg pachet de legi/ hotărâri de guvern cu privire la sistemul de
salarizare şi relaţiile de muncă: legea salarizării, legea salariului minim, legea
şomajului, legea sindicatelor, legea conflictelor de muncă, legea contractelor
colective de muncă, legea concediului de odihnă, sistemul de salarizare în
întreprinderile proprietate de stat şi în sistemul bugetar. Majoritatea acestor legi
sunt şi astăzi în funcţiune, cu adaptări şi completări.
8. Înfiinţarea învăţământului universitar de asistenţă socială, prin ordin al
ministrului (1990). România a fost prima ţară fostă socialistă care a reintrodus
profesia de asistenţă socială. Celelalte ţări au reintrodus profesia după 3-5 ani
9. Contribuţie la reconstruirea secţiilor de sociologie şi asistenţă socială în
Universitatea Bucureşti
10. Sprijin pentru construirea secţiilor de sociologie şi asistenţă socială la alte
universităţi din România: Oradea, Timişoara, Craiova, Piteşti
11. Sprijin pentru construirea secţiilor de sociologie şi asistenţă sociala la
Universităţile din Republica Moldova
12. Construirea revistei ‘Revista de cercetări sociale’ (Director) – 1994-2000
13. Elaborarea unui proiect-program pentru politicile sociale: „Liniamente ale
politicii de protecţie socială pentru România anilor `90”, (coorodnator),
ICCV, serie “Politica sociala si calitatea Vieţii, nr.1\ 1992 – preluată substanţial
în programul de guvernare 1992-1996
14. 1993-1996 Membru al Comisiei consultative pe probleme sociale şi economice a
Preşedintelui României
15. Membru al grupului de elaborare a reformei învăţământului superior din
România: 1993-1994
16. Co-coordonator al Strategiei de reformă a sistemului universitar adoptată de
Guvern: 1993-95
17. Participare la elaborarea unor legi/ hotărâri guvernamentale importante: Legea
învăţământului 1995, Legile venitului minim garantat, Legea sistemului
asistenţei sociale, Legea asistentului social
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18. Elaborarea concepţiei Consiliului "aţional al Cercetării Ştiinţifice din
Învăţământul Superior (C"CSIS): 1993. Am condus CNCSIS în calitate de
preşedinte (1994-1998). Apreciind concepţia şi structura noii instituţii, Banca
Mondială a acordat României un important împrumut pentru finanţarea
granturilor de cercetare.
19. 1995-2000 – membru al Comisiei Consiliului Europei: Problemele social
economice ale populaţiei de rromi/ţigani
20. Autor principal al Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a sărăciei.
Recomandări şi soluţii alternative, România 1998, PNUD şi Consiliul
Naţional de prevenire şi combatere a sărăciei. Strategia a fost adoptată de
Comisia prezidenţială ca document oficial – 1998
21. Consultant al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale: contribuţii la
elaborarea legilor: Legea sistemului naţional de asistenţă socială (2001) şi Legea
statutului asistentului social (2004).
22. Construirea şi coordonarea Comisiei guvernamentale Anti-Sărăcie şi
Promoare a Incluziunii Sociale (CASPIS): 2001-2004. Am fost coordonator
tehnic al Comisiei
23. Coordonatorul comisiei interministeriale de concepere a sistemului de servicii
de asistenţă socială – 2003: Concepţia sistemului naţional de asistenţă
socială.
24. Elaborarea şi adoptarea prin Hotărâre de guvern a Planului "aţional AntiSărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale (P"Ainc), 2002
25. Elaborarea, la cererea guvernului a Joint Inclusion Memorandum (JIM) –
negociat din partea guvernului cu Comisia UE şi semnat în 2005: Documentul
conţine direcţiile de dezvoltare a politicilor sociale româneşti în faza postaderare.
26. Reconstruirea, în calitate de director, al concepţiei Revistei Sociologie
românească: 2009 27. Iniţierea (director) unei noi reviste: Inovaţia socială: revistă on line (20092011). r. 1 a fost lansat în februarie 2009: „www.inovatiasociala.ro
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Publicaţii
• Cărţi de autor:

19

• Coordonator cărţi rezultate a unor
eforturi colective:

17

• Coordonator cărţi cu studii independente:

13

• Coautor cărţi:

9

Total cărţi:

58

• Studii în reviste de specialitate
sau volume colective:

88

• Termeni în Dicţionare şi Enciclopedii:

63

• Publicaţii în străinătate:

21

• Articole în reviste şi ziare – aproximativ:

50

• Interviuri/ intervenţii la ziare/ radio/ TV

Cărţi: 58
Cărţi de autor: 19
1. Metoda normativă în psihosociologia organizării, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică, 1972, p. 203
2. Psihosociologia organizării şi a conducerii : teorii şi orientări
contemporane, Bucureşti, Editura Politică, 1974, p. 269
3. Materialismul istoric, Editura Universităţii Bucureşti, 1977, p. 197
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4. Strategii ale dezvoltării sociale, Bucureşti, Editura Politică, 1977, 257p.
5. Un sociolog despre munca şi satisfacţie, Editura politică, 1978 (tradusă şi în
URSS. Tiraj 200 000 exemplare)
6. Filozofia istoriei, Editura Stiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1981, p. 286
7. Sociologie industrială: Curs şi exerciţii (în colaborare cu Iancu Filipescu),
Institutul Politehnic Bucureşti, 1982. p. 242
8. Structurile gândirii sociologice, Bucureşti, Editura Politică, 1987, p. 315
9. Incertitudinea. O perspectivă psiho-sociologică, Editura Stiinţifică,
Bucureşti, 1990, 297 pag. republicată în 2005
10. Formarea managerială în România: nevoi şi capacităţi, (Cătălin Zamfir,
Gabriel Măţăuan, Nicolae Lotreanu), Bucureşti, Alternative, 1994
11. Reforma învăţământului superior în Romania (Ioan Mihăilescu, Lazăr
Vlăsceanu, Cătălin Zamfir), CEPES, Bucuresti, 1994, 218 pag. Publicata si in
engleza, acelaşi an
12. Romania `89 - `93. Dinamica bunăstării si a protecţiei sociale (Cătălin
Zamfir, Marius Augustin Pop, Elena Zamfir), Editura Expert, Bucureşti, 1994,
103 pag. – publicată şi în engleză
13. Pentru o societate centrată pe copil (Elena Zamfir şi Cătălin Zamfir),
Bucureşti, Editura Alternative, 1997, 161p. În română şi engleză
14. Consiliul naţional al cercetării ştiinţifice universitare, Bucureşti, Editura
Alternative, 1988 şi varianta în engleză
15. Spre o paradigmă a gândirii sociologice. Texte alese, Iaşi, Cantes, 1999.
Republicată în 2005, p. 378
16. Politica resurselor umane: Sistemul titlurilor universitare, Editura
Expert, 1999, p. 149
17. Situaţia femeii în România, (Elena Zamfir şi Cătălin Zamfir), Bucureşti,
Expert, 2000
18. O analiză critică a tranziţiei, Ce va fi „după” ? Bucureşti, Editura
Polirom, 2004, p. 195 Disponibilă şi în engleză pe internet.
19. O istorie subiectivă în sociologia românească: din 1944 până în prezent,
Editura Polirom, 2009
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Coordonator/ coautor cărţi produse ale unor eforturi colective3: 17
1. Dezvoltarea umană a întreprinderii (coordonator) - premiul Academiei
Române, Ed. Academiei, Bucureşti, 1980, 329 pag.
2. Indicatori şi surse de variaţie a calităţii vieţii (coordonator), Editura
Academiei, 1984, p. 188
3. Liniamente ale politicii de protecţie socială pentru România anilor `90,
(coordonator), ICCV/ CIDE, serie “Politica sociala si calitatea Vieţii, nr.1\
1992
4. Atitudini, valori şi condiţii de viaţă în mediul studenţesc (Coord.), ICCV,
CIDE, 1992, 77 p.
5. Situţia social-economică a copilului în România: Propunerea unui
program prioritar de urgenţă de protecţie (ZAMFIR, Cătălin, Gh.Barbu,
G.Gheebea, V.Ghimpău, S.Stroie, M.Teodorescu, V.Gheorghe), Centrul de
informare şi documentare economică, ICCV, Seria politici sociale, 1993,
nr.9
6. Tiganii: Intre ignorare şi îngrijorare, (coordonatori Elena Zamfir, Cătălin
Zamfir), Editura Alternative, Bucureşti, 1993, 250 pag. - Premiul Academiei
Române
7. Politici sociale. România în context european (Coordonatori Elena Zamfir,
Cătălin Zamfir), Editura Alternative, Bucureşti, 1995 (1996, ediţia în engleză).
8. Dimensiuni ale sărăciei: România 1994 (coordonator), Editura Expert,
Bucureşti, 1995. 195 pag.
9. Politici sociale în România: 1990-1998, Coordonator, Bucureşti, Expert,
1999, 770 pag.
10. Situaţia sărăciei în România. Politici propuse, (coordonator), UNDP,
2001
11. Planul "aţional Anti-Sărăcie şi Promovarea a Incluziunii Sociale
(coordonator), CASPIS, 2002, aprobat Prin Hotărâre de Guvern
12. Diagnoza sărăciei şi a riscurilor în dezvoltarea copilului din România
(coordonator), UNICEF/ Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, 2005
13. Proiectarea dezvoltării sociale: Ghid metodologic (coordonator Cătălin
Zamfir, Laura Gabriela Stoica şi Manuela Sofia Stănculescu), 2007
14. Raportul social al ICCV - După 20 de ani: Opţiuni pentru România,
3

Cărţi realizate de un colectiv restrâns, cu contribuţia majoră a coordonatorului în proiectarea lucrării
şi redactarea finală
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Coordonatori: Cătălin Zamfir, Simona Ilie, Iulian Stănescu, ICCV, 2010
15. România: răspunsuri la criză, Coordonator, ICCV, 2011, în română şi în
engleză, ICCV, 2011

Coordonator cărţi cu studii independente4: 13
1. Epistemologia ştiinţelor sociale, (coordonatori Angela Botez, Vasile
Tonoiu, Cătălin Zamfir) Editura politică, 1981
2. Calitatea vieţii şi modul de viaţă, (coord. Ion Rebedeu şi Cătălin Zamfir),
Editura politică, 1982
3. Stiluri de viaţă. Dinamica lor în societatea contemporană (coordonator,
Cătălin Zamfir, Ion Rebedeu), Editura Academiei, Bucureşti, 1989, 225p.
4. Politici orientate spre îmbunătăţirea calităţii vieţii, (coord. Cătălin
Zamfir şi Livius Manea), Centrul de informare şi documentare economică,
ICCV, Studii şi cercetări economice, nr.8, 1991, 186 p.
5. Dicţionar de sociologie, (coordonatori Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăsceanu),
Bucuresti, Babel, 1993
6. Poverty Evaluation Methods and Techniques, (coordonator alături de
CNS şi M.L.S.P.), December 1997.
7. Starea societăţii româneşti după 10 ani de tranziţie (coord. Elena Zamfir,
Ilie Bădescu, Cătălin Zamfir), Editura Expert, 2000
8. Sociologie : manual pentru clasa a XI-a (Coordonaotr Cătălin Zamfir şi
Septimiu Chelcea), 2001, Economica
9. Romii în România, (Coord. Cătălin Zamfir şi Marian Preda), Ed. Expert,
2002
10. O nouă provocare: Dezvoltarea socială (coordonator Cătălin Zamfir şi
Laura Gabriela Stoica), Ed. Polirom, 2006
11. Enciclopedia Dezvoltării sociale (coordonator Cătălin Zamfir şi Simona
Stănescu), Polirom, 2007, 660 pag.

12. Teoria şi metodologia inovaţiei sociale. Coordonatori: Cătălin Zamfir şi
4

Conţin studii independente, pe o temă lansată de coordonator/ coordonatori şi selectate de
coordonatori
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Laura Stoica, număr dublu al Revistei Calitatea Vieţii, nr. 1-2/ 2009
13. Politici de incluziune socială în perioada de criză economică, Cătălin
Zamfir, Simona Stănescu, Cosmin Briciu (coordonatori), Edit. Expert, 2010

Cărţi – coautor: 9
1. Boldeşti : monografia unui sat în tranziţie, coautor, (coordonator Traian
Herseni), Editura Academiei, 1970
2. Social and psychological effects of the hierarchy: a comparative approach
(coord. Arnold Tannenbaum), 1979, - carte publicată în USA - autor al
capitolului: România
3. Public Policy and Social Conditions, (Coautor), (Coord. Giovanni Andreea
Cornia), International Child Development Centre, UICEF, Florence,
Regional Monitoring report No. 1, 1993
4. Crisis in Mortality, Health and "utrition, (Coautor), (Coord. Giovanni
Andreea Cornia), UNICEF, Economies in Transition Studies, Regional
Monitroing Report, No. 2, 1994, 110 p.
5. Poverty, Children and Policy: Responses for a Brighter Future, (Coautor),
(Coord. Giovanni Andreea Cornia), UNICEF, Economies in Transition
Studies, Regional Monitroing Report, No. 3, 1995, 155 p.
6. Cildren at Risk in Central and Eastern Europe: Perils and Promises,
(Coautor), (Coord. Giovanni Andreea Cornia), UNICEF, Economies in
Transition Studies, Regional Monitroing Report, No. 4, 1997, 170 p.
7. Poverty in Transition ?, (coautor), UNDP, The Regional Bureau for Europe
and the CIS, 1998, ISBN: 92-1-126100-7
8. Strategia naţională de prevenire şi combatere a sărăciei. Recomandări
şi soluţii alternative, România 1998, PNUD şi Consiliul Naţional de prevenire şi
combatere a sărăciei

9. Women in tranzition: 3 countries, UNDP, US, 2000
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Studii şi articole în reviste de specialitate şi volume
colective: 88 + 63 termeni în dicţionare şi enciclopedii
1. Specificul moral al relaţiilor de familie, Revista de filozofie, vol. 12, nr. 2,
1965, pp. 223-230
2. Consideraţii asupra unor modalităţi de cercetare a atitudinilor morale
individual şi a aprecierii lor de către ceilalţi în colectivităţile mici, în
Revista de filozofie, vol. 13, nr. 12/1966, p. 1475-1488
3. Critica filozofică, Contemporanul, 1968 – articolul a produs un larg impact în
procesul de dezideologizare a ştiinţelor sociale
4. Sociologia şi marxismul, Cronica, 1968 – a deschis o nouă perspectivă în
disputa: teorie marxistă/ sociologie/ ideologie
5. Metodele de eliminare a proceselor perturbatoare din sistemele
activităţilor social-umane, în Revista de filozofie, vol. 16/1969, p. 809-819
6. Probleme ale organizării şi conducerii uzinale, în Traian Herseni
(coordonator), Laboratorul uzinal de psihologie, sociologie şi pedagogie,
Editura Ştiinţifică, 1969, p.85 - 102
7. Reflecţii pe marginea unei lucrări. Relaţia dintre cibernetică şi celelalte
domenii ale cunoaşterii, în Revista de filozofie, vol. 17, nr. 7/1970, p. 841-847
8. Trei niveluri ale teoriei sociologice, în Revista de filozofie, vol. 18, nr. 3/1971,
p. 249-259
9. Discursul normativ şi discursul explicativ, în Revista de filozofie, vol. 18, nr.
6/1971, p. 693-708
10. Raţionalitatea în perspectiva teoriei organizaţiilor, în Ştiinţa conducerii
societăţii : Studii, Editura Politică, 1971
11. Satisfacţia participării ca problemă socială, în Viitorul social, Vol. I, nr. 4.
1972, 1131 - 1141
12. Interpretare materialistă a societăţii, în Revista de filozofie, nr. 4/ 1976
13. Indicatori sociali de stare şi indicatori sociali de satisfacţie, în Viitorul
Social, an V, Bucureşti, nr. 3/1976, p. 509-515
14. Structura stilului de conducere (Cătălin Zamfir şi Ştefan Ştefănescu), în
Viitorul Social, an VI, Bucureşti, nr. 4/1977, p. 683-690
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15. Unitate şi diversitate în dezvoltarea ştiinţelor sociale, în I. Pârvu (coord.),
Concepţii asupra dezvoltării ştiinţei, Editura Politică, 1978
16. Condiţiile eficienţei gândirii colective, în Angela Botez (coord.), Euristică şi
structură în ştiinţă, Editura Academiei, 1978
17. Perfecţionarea stilului de conducere şi factorii săi determinanţi (Cătălin
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10 teme selectate în care lucrările au adus contribuţii
originale
1. Teoria normativităţii sociale (lucrare de doctorat, 1969, carte publicată în
1972). Este introdusă în sociologie activitatea normativă ca o componentă importantă
a sistemelor sociale: producerea de norme, impunerea de norme, efectele perverse ale
normativităţii, limitele impunerii normelor, toleranţa la devianţă.
2. Extinderea perspectivei complementarităţii în explicarea dinamicii ştiinţelor
social-umane (1977, 2011). Este propusă extinderea perspectivei complementarităţii,
pe linia unei sugestii a lui Niels Bohr, pentru explicarea dinamicii ştiinţelor socialumane. Ştiinţele sociale nu sunt paradigmatice, nici preparadigmatice, ci
multiparadigmatice, paradigmele sociologice stând într-o relaţie de
compelmentaritate.
3. Teoria problemelor sociale (1977/ 2002/ 2007) Se propune cea mai elaborată
teorie a problemelor sociale şi a rolului lor în dinamica socială.
4. Paradigme ale explicaţiei sociologice (1987, republicată şi completată în 1999
şi 2005). Este propusă o integrare a paradigmelor explicaţiei în sociologie - cauzală,
funcţionalistă, structurală, rolul factorului cognitiv -, cu contribuţii originale la
dezvoltarea paradigmei cauzale (cauzalitatea universală/ contextuală) şi la conectarea
explicaţiei cauzale la explicaţia funcţionalistă.
5. Teoria social-psihologică a deciziei în incertitudine persistentă: (1990, 1995).
Este dedicată incertitudinii o carte, elaborată pe o durată de 25 de ani, publicată în 1990
şi republicată în 2005, cu contribuţii fundamentale în sociologia şi psihologia deciziei în
condiţii de incertitudine persistentă. Poate una dintre cele mai originale contribuţii este
tratarea stilurilor de conducere, autoritar/ democratic) ca strategii sociale de decizie în
situaţii de incertitudine reductibilă şi ireductibilă.
6. Calitatea vieţii (1979-84 şi continuată după 1990). Contribuţii la dezvoltarea
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teoriei şi metodologiei analizei calităţii vieţii. Printre altele: elaborarea unui model
explicativ al variaţiei calităţii vieţii şi identificarea empirică a contribuţiei opţiunilor
de valoare în variaţia calităţii vieţii.
7. Analiza şi monitorizarea politicilor sociale în România în tranziţie în
context european (din 1990).
8. Analiza configuraţiei sărăciei în România în perioada tranziţiei şi a
politicilor anti-sărăcie: din 1991.
9. Analiza situaţiei social-economice a populaţiei de romi/ ţigani în România.
Cercetările din 1991-93 (cartea publicată în 1993 a fost premiată de Academia Română)
a reprezentat, pe plan mondial, cea mai amplă analiză a situaţiei social-economice a unei
populaţii de romi/ ţigani.
10. Analiza societăţii româneşti în perioada tranziţiei - cărţi şi studii
publicate din 1990. În principal, Analiza critică a tranziţiei. Ce va fi după ? Polirom,
2004 şi Rapoartele sociale: După 20 de ani: Opţiuni pentru România (2010) şi
România: răspunsuri la criză (2011).
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