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Opțiuni
După terminarea facultății de filozofie în 1962, m-am dedicat
profesiei de sociologie.
Întreaga mea activitate profesională a fost orientată pe trei
direcții:
 Activitate de cercetare științifică
 Activitate universitară
 Contribuții la schimbarea societății românești: reformele
sociale, elaborarea de legi şi construirea unor instituții.
După 1989 am considerat că, în calitate de sociolog, trebuie să
contribui la reforma/ construcția societăţii noastre, dar că, pentru
a fi credibil, nu trebuie să mă afiliez vreunui partid politic. După
1989 nu am fost şi nu sunt membru al vreunui partid politic, dar
am colaborat cu structurile politice care m-au solicitat ca
specialist: 1990-1996; 1997-1999; 2001-2004
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Contribuții științifice
Contribuții teoretice


Mecanismele și efectele psihologice și sociale ale deciziei în incertitudine
ireductibilă: Cătălin Zamfir, Incertitudinea. O perspectivă psihosociologică ,
1990, reeditată, 2005, 391 pag.
Efortul specialiștilor este de a dezvolta metode de reducere a
incertitudinii, de a lua decizii cât mai raționale în condiții de
incertitudine.
Deciziile luate în condiții de incertitudine, care, dincolo de o limită, nu
poate fi redusă semnificativ prin proceduri cognitive, reprezintă însă un
fapt curent, neanalizat sistematic. Cartea analizează mecanismele reale
de decizie în incertitudine ireductibilă și efectele psihice și sociale ale
acesteia. Perspectiva propusă deschide vizibilități noi asupra unei
mulțimi de fenomene psihice și sociale: stilurile de conducere ,
ideologia, personalitatea autoritară, religia etc.



Metoda normativă în soluționarea problemelor sociale:
Cătălin Zamfir, Metoda normativă în psihosociologia organizării, Editura
științifică, 1972, 203 pag.
Cartea oferă un răspuns la problema etică clasică: este posibil
comportamentul moral, adică conform normelor ? Tema este preluată însă
nu din perspectiva eticii, ci a sociologiei.
Sistemele sociale, pentru soluționare multiplelor sale probleme, dezvoltă
norme care reglementează comportamentele individuale și colectiv și includ
mecanisme de implementare a lor. Întrebarea este: pot fi sistemele sociale
normale, adică complet în conformitate cu propriile lor norme ?
Cartea demonstrează că sistemele sociale și umane structural prezintă un
grad variabil de ”normalitate/ anormalitate/ devianță de la propriile lor
norme”. Un grad de anormalitate este inevitabil, necesar pentru funcționarea
lor. Sunt analizate mecanismele de tolerare a devianță de la norme, de
funcționare în condiții de relativă anormalitate.



Analiza surselor structurale ale diversității în științele sociale:
complementaritatea.
Cătălin Zamfir, Unitate și diversitate în dezvoltarea științelor sociale, în Ilie Pârvu,
coord., Concepții asupra dezvoltării științei, Editura Politică, 1978
Studiul demonstrează că, spre deosebire de științele ”tari” în care creșterea
cunoașterii se realizează prin înlocuirea teoriilor existente cu teorii tot mai
exacte și mai puternice explicativ, patternul dezvoltării în științele sociale
prezintă un grad scăzut de cumulativitate, caracterizată de o largă varietate
structurală a teoriilor care nu se exclud, ci mai degrabă complementare. Este
dezvoltată ideea complementarității în științelor sociale.
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Efortul de a identifica structurile fundamentale ale gândirii sociologice:
paradigma explicativă și paradigma sociologiei constructive.
Cătălin Zamfir, Structurile gândirii sociologice, Editura politică, București, 1987,
pag.
Cartea oferă o viziune integrativă a funcțiilor explicative ale sociologiei
(explicația cauzală, explicația structurală, explicația funcțională, explicația
relației dintre sisteme, conștiința ca factor explicativ). și a funcțiilor
constructive, a metodelor de contribuție a sociologiei la cristalizarea unei
schimbări sociale proiectate. Se oferă, printre altele, o schemă integrativă a
explicației cauzale și funcționale.



Paradigma factorului timp în analiza proceselor sociale: analiza evenimențială
versus analiza proceselor de dezvoltare/ schimbare proiectată.
Cătălin Zamfir, Filosofia istoriei, Editura științifică, București, 1981
Este propusă o analiză epistemologică a științelor centrate pe rolul factorului
timp. Științele istorice evenimențiale și structurale au un pattern explicativ
diferit de patternul explicativ.



Structura stărilor colective de satisfacție (indicatorii de satisfacție), 1977, 2015.
În statistica europeană, surprinzător pentru unii, sunt incluși la un loc central
indicatorii de satisfacție cu viața, indicatorii subiectivi ai calității vieții. Ei
sunt utilizați pentru a estima starea comunităților umane.
Întrebarea actuală: cum interpretăm distribuția stării de satisfacție. Dacă
mai puțin de jumătate de persoane se declară nemulțumiți cu viața lor și deci
majoritatea se declară satisfăcuți, putem conclude că ”e bine” , cei mai mulți
sunt satisfăcuți sau ”e rău” pentru că aproape jumătate sunt nemulțumiți ?
De regulă se așteaptă ca distribuția să fi de tip Gauss, cu media în jurul
punctului neutru al scalei: ”nici nemulțumiți, nici mulțumiți”.
Ca profesor invitat la Universitatea Ann Arbor, Michigan, SUA, timp de un
an (1973-74), am putut crea o bază de 1000 indicatori de satisfacție/
evaluare măsurați de multe cercetări din diferite țări.
Analiza m-a dus la o descoperire: stările de satisfacție/ evaluare au o
distribuție Gauss, dar semnificativ deplasată pe panta pozitivă a scalelor:
aproximativ o șesime de persoane (circa 17%) sunt nemulțumite cu viața
(evaluează negativ), două treimi cu o satisfacție moderată și o altă șesime,
foarte mulțumiți. Această distribuției a satisfacției indică o stare de echilibru
a sistemelor sociale. Deplasarea de la această structură indică o stare de
dezechilibru: de criză, atunci când deplasarea este pe panta negativă, sau o
stare de dezvoltare optimistă, în cazul deplasării mai accentuată pe panta
pozitivă.
Pe baza acestei teorii a distribuției stării de satisfacție/ insatisfacție, am
propus o schemă de evaluare sistemelor sociale utilizând indicatorilor de
satisfacție: SEDA.



Dezvoltarea paradigmei schimbării sociale proiectate.
Cătălin Zamfir şi Simona Stănescu, coord., Enciclopedia Dezvoltării sociale,
2007 și ale studii.
Sociologia tradițional a fost o știință descriptivă: înregistrează cum este
realitatea socială și încearcă să explice de ce. Nu este misiunea
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sociologiei să se pronunțe cum ar fi mai bine și ce ar trebui să facă
pentru aceasta.
În mule lucrări am încercat să sintetizez și să promovez o nouă
paradigmă a sociologiei: paradigma schimbării/ dezvoltării proiectate.
Sunt noi concepte: obiective, idealuri, programe, proiecte, eficiență,
eficacitate, efecte neintenționate. Alte teme de cercetare: diagnoză,
evaluare, monitorizare.
Mai ales perioada tranziției a fost o nouă provocare pentru sociologie: care
sunt metodele de participare a ei la procesele de schimbare socială. Este o
direcție internațională relativ nouă a științelor sociale.
Societățile actuale sunt tot mai mult rezultatul nu a unui proces ”natural” de
schimbare, ci a implementării unor programe de schimbare socială. Este
cazul societăților socialiste, dar și a societăților actuale ”în tranziție”.


Teoria tranziției societății românești.
Cătălin Zamfir, Analiza critică a tranziției, Ce va fi ”după” ? 2004 și un grup de
studii ulterioare.
Analiza societății românești actuale ”în tranziție” a pus sociologia cu
instrumentele ei tradiționale în dificultate. Sunt foarte rare încercările de a
dezvolta o teorie explicativă a proceselor sociale globale de schimbare
proiectată, realizată prin implementarea unor strategii.
În lucrările mele am propus elementele unei teorii a societății românești
actuale.



Teoria problemelor sociale.
”Problemele sociale” în diferite lucrări în 1977, 2007.
La ora actuală sunt multe cursuri în lume dedicate problemelor sociale:
sunt analizate problemele critice cu care respectivele societăți se
confruntă: sărăcia, delincvența, conflictele etnice etc.
Am propus o teorie a problemelor sociale ca o componentă importantă
a sistemelor sociale: cum sunt definite, de către societăți problemele lor
sociale, cum le tratează, care este rezultatul încercării de soluționare a
lor. Avansez o teorie a dinamicii problemelor sociale componentă a
dinamicii sistemelor sociale.

Cercetări sociologice empirice, unele realizate pe eșantioane naționale,
cu obiectivul explorării și explicării realității sociale a României,
coordonator și autor2:


Calitatea vieții și standardul de viață al populației: ”Indicatori și surse de
variație a calității vieții”, 188 pag, 1984. Și alte studii ulterioare pe tema calității
vieții, stilul de viață.
În a doua pate a anilor 70 am lansat o temă nouă în sociologia românească,
nouă și în sociologia europeană: calitatea vieții. Am preluat o metodologie
elaborată de Social Research Institute, Ann Arbor, Michigan. Am considerat

2
Sunt incluse doar cărțile scrise de mine sau în cea mai mare parte, bazate pe cercetări sociologice
empirie pe care le-am coordonat.
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atunci că, în procesul de criză a societății comuniste românești în care omul
era tot mai sacrificat, sociologia trebuie să susțină interesul populației, oferind
un feedback important: starea reală a calității vieții românilor. În condiții
dificile ale societății comuniste am realizat o cercetare sociologică empirică,
pe un eșantion de 1800 persoane, rezultatele publicate într-o carte: a doua carte
în lume de analiză sociologică a acestei teme. Cartea a stat la baza cercetărilor
pe tema calități vieții după 1989
* Un ciclu e cercetări empirice asupra sărăciei în anii 91-95:
”Dimensiuni ale sărăciei: România 1994” (coordonator și autor), 195 pag.,
1995.
În cadrul Institutului de Cercetare a Calității Vieții, în primii ani ai tranziției
(1990-95) am realizat un ciclu de cercetări pe tema sărăciei. Cartea publicată în
1995 a avut un impact atât științific, ca mod de abordare, cât și politic ca
feedback.
* Analiza condițiilor social-economice ale populației de romi (1994):
”Țiganii: Intre ignorare şi îngrijorare”, (coordonatori Elena Zamfir, Cătălin
Zamfir), 250 pag. 1993, - Premiul Academiei.
Prima carte în lume expunând rezultatele cercetării sociologice empirice a
populației de romi pe un eșantion național.
Cercetarea a fost reprodusă, pe un eșantion mai larg în 1998.
* Analiza situației copiilor în perioada tranziției:
”Situația social-economică a copilului în România: Propunerea unui
program prioritar de urgență de protecție”, 1994
Diagnoza situației copiilor în perioada tranziției, evaluarea politicilor de
suport pentru copii și formularea de propuneri de îmbunătățire a condițiilor de
viață a copiilor a fost o temă constantă a cercetării ICCV, multe dintre ele
realizate/ coordonate de mine.
* Politicile sociale în perioada tranziției:
”Politici sociale în România: 1990-1998”, Cătălin Zamfir (coordinator și
autor), 450 pag., 1999, publicată și în engleză cu un impact international
apreciabil. Urmată de alte cărți și studii.
Cartea a lansat în România cercetările în domeniul politicii sociale. A stat la
baza cursurilor universitare de politică social introduce în multe univesități.
* Diagnoza sistemelor sociale ale întreprinderilor
”Dezvoltarea umană a întreprinderii” - premiul Academiei Române, 329 pag.
1980
Utilizând un model american de organizare socială a organizațiilor, un
colectiv coordonat de mine a realizat o diagnoză a sistemului social a
întreprinderilor socialiste.
* Monitorizarea stării sociale a României, Rapoarte sociale/ studii.
* Istoria sociologiei românești
”Istoria sociologiei românești: 1900-2010”, 300 pag., 2016.
Realizarea, cu o metodă sociologică, unei baze completă de publicații
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sociologice de peste
25 000 cărți și studii în perioada 1900-2010.
O variantă sintetică publicată în engleză în Germania, 2016.
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Contribuții la schimbarea societății românești: reforme sociale,
elaborarea de legi și construirea unor instituții. Recunoaștere a
activității
* Doctor HONORIS CAUSA al Universității Oradea, Universitatea Andrei Şaguna
Constanţa, Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea din Craiova,
Universitatea Târgu Jiu
* Numeroase diplome acordate de instituţii şi organizaţii din România
* 1973-74 visiting professor Institute for Social Research, Ann Arbor, Michigan,
USA
* 1984/ 1995 – Premiul Academiei Române pentru „Dezvoltarea umană a
întreprinderii” (coordonator) și ”Țiganii: între ignorare și îngrijorare”.
* Crearea Institutului de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române:
director 1990 și în prezent. Un institut de cercetare unic în lume cu acest profil și ca
amploare.
* 1990 Membru al comisiei guvernamentale de elaborare a „Schiţei strategiei la
tranziţia la economia de piaţă”. Capitolul protecția socială.
* A fost unul dintre întemeietorii Facultății de sociologie și asistență socială al
Universității București, ca profesor și decan; a sprijinit dezvoltarea învățământului
universitar de sociologie și asistență socială în alte centre universitare (Timișoara,
Oradea, Pitești)
* Ca Ministru al muncii și protecției sociale, 1990-1991, a redactat efectiv și
promovat un pachet de legi în sfera muncii (cu modificări funcționează și azi): legea
ajutorului de șomaj, legea sindicatelor, legea conflictelor de muncă, legea contractelor
colective de muncă, legea concediului de odihnă, legea salariului minim, sistemul de
salarizare în întreprinderile proprietate de stat şi în sistemul pubic.
* Prin Ordin al Ministrului a reînființat învățământul universitar de asistență socială
în România și profesia de asistent social. România a fost prima țară fostă socialistă
care a reînființat asistența socială (septembrie 1990).
* Președinte al Asociației Române de Sociologie (1990-1994; 2001 în prezent),
* Înființarea unor noi reviste de sociologie, director al revistelor: Calitatea Vieții
(1990-2017), Sociologie românească, România socială, Inovația socială,
* A creat concepția Consiliului Național al Cercetării Științifice (președinte: 19931996).
* 1993-1996 Membru al Comisiei consultative pe probleme sociale şi economice a
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Președintelui României
* 1998 – Coautor al Strategiei naționale de prevenire și combatere a sărăciei.
Recomandări şi soluții alternative, România 1998, PNUD şi Consiliul National de
prevenire şi combatere a sărăciei adoptată de Comisia prezidențială ca document
oficial - 1998
* 2001 – 2002 - Consultant al Ministerului Muncii şi Protecției Sociale: contribuţii
la elaborarea legilor: Legea sistemului naţional de asistenţă socială (2001) şi Legea
statutului asistentului social (2004)
* 2001 – 2004 - Consilier de stat pe probleme sociale al Primului ministru:
contribuții la cristalizarea politicilor sociale
* 2001-2004, Crearea Comisiei Anti-Sărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale
(CASPIS), în subordinea Primului ministru; coordonator tehnic al Comisiei.
* 2002, A elaborat ”Planul național de combaterea a sărăciei și promovare a
incluziunii sociale”, adoptat prin HG în 2002.
* A lansat o serie de Rapoarte sociale ale Institutului de Cercetare a Calității
Vieții, pe teme critice ale societății românești, autor/coordonator a peste 10 Rapoarte,
difuzate larg la specialiști și oameni politici.
* 2014, A construit Biblioteca virtuală de sociologie: Până în prezent: 215 cărți, mii
articole, 5 reviste de sociologie; zeci de mii de cititori.

Titluri academice și contribuții instituționale naționale
și internaționale


Doctor HONORIS CAUSA al Universităţii Oradea, Universitatea
Andrei Şaguna, Constanţa, Universitatea de Vest Timişoara,
Universitatea din Craiova, Universitatea Târgu Jiu



Numeroase diplome acordate de instituţii şi organizaţii din România



1973-74 visiting professor Institute for Social Research, Ann Arbor,
Michigan, USA
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1984/ 1995 – Premiul Academiei Române pentru „Dezvoltarea umană
a întreprinderii” (coordonator) și ”Țigsanii: între ignorare și
îngrijorare”.



1990 Membru al comisiei guvernamentale de elaborare a „Schiţei
strategiei la tranziţia la economia de piaţă”



1990-1991 - Elaborarea și promovarea unui pachet de legi: legea
ajutorului de şomaj, legea sindicatelor, legea conflictelor de muncă,
legea contractelor colective de muncă, legea concediului de odihnă, legea
salariului minim, sistemul de salarizare în întreprinderile proprietate de
stat şi în sistemul pubic.



Participare la elaborarea unor legi/ hotărâri guvernamentale
importante: Legea învăţământului 1995, Legile venitului minim
garantat, Legea sistemului asistenţei sociale, Statutul asistentului
social



1993-1994 - Membru al grupului de elaborare a reformei
învăţământului superior din România. Coautor al „strategiei de reformă
a învăţământului superior”



1993-1996 Membru al Comisiei consultative pe probleme sociale şi
economice a Preşedintelui României



1997-1999 Membru al Comisiei pezidențiale Combaterea sărăciei



1998 – Coutor 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 adoptată de
Comisia prezidenţială ca document oficial - 1998



1994-1998 - Preşedinte al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice
Universitare – elaborarea structurii instituţiei



2001 – 2004 Coordonator tehnic al Comisiei Anti-Sărăcie şi Promovare a
Incluziunii Sociale şi construirea instituţională a Comisiei la nivel
național și judeșean



2007 – Diploma de excelenţă în cercetare (Universitatea Bucureşti)



Elaborarea strategiei de dezvoltare a Facultăţii de Sociologie şi asistenţă
Socială a Universităţii Bucureşti.



Sprijin pentru introducerea învăţământului de sociologie şi de asistenţă
socială la numeroase universităţi din România şi din Republica Moldova



Expert invitat la conferinţe asupra problemelor de politica socială
organizate de Consiliul Europei, ONU, UNDP, ILO, UNICEF
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1996 - 1999 participant din partea României la Proiectul „Human
Dignity and Social Exclusion” (HDSE) , Consiliul Europei



1996 – 2000 Membru al Comisiei Consiliului Europei ‘Politici de suport
pentru populaţia de romi/ ţigani’



2001 – 2002 - Consultant al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale:
contribuţii la elaborarea legilor: Legea sistemului naţional de asistenţă
socială (2001) şi Legea statutului asistentului social (2004)



2001 – 2004 - Consilier de stat pe probleme sociale al Primului ministru:
contribuţii la cristalizarea politicilor sociale



2002 – 2005 - Expert al Guvernului Republicii Moldova pentru reforma
sistemului de asistenţă socială



2002 Coordonatorul comisiei interministeriale de concepere a
sistemului de servicii de asistenţă socială



2004 - Elaborarea și negocierea cu Comisia UE - Memorandumului
comun de promovare a incluziunii sociale (JIM)



2002-2005 - Elaborarea a două documente guvernamentale
importante: Planul Naţional Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii
Sociale (PNAinc) – adoptat prin HG în 2002 și Join Inclusion
Memorandum (JIM) – negociat din partea guvernului cu Comisia UE
şi semnat în 2005

Participare la programe internaționale de cercetare și
de construcție instituțională internațională
* 1976 - 77 coordonator din partea României la programul internaţional al
centrului de la Viena „Social and psychological efects of the hierarchy: a
comparative approach”. Autor a unui capitol al cărții publicate în 1978
* 1978 – 82 reprezentant al României la programul internațional „Modul de viață în
țările socialiste”
* 1982 Traducerea în rusă a cărții „Un sociolog despre muncă și satisfacție. Manual
de dezvoltare umană a organizațiilor” Moscova, Tiraj: 200 000 exemplare
* 1992 – 2000 Participant la Proiectul UNICEF: MONEE - Monitorizarea situaţiei
social-economice şi a politicilor sociale în țările în tranziție, UNICEF, Centrul de
Cercetări, Florenţa. Coautor al celor 6 rapoarte UNICEF
* 1996 Children at Risk in Romania. Problems Old and New, (Elena Zamfir, Cătălin
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Zamfir), UNICEF, Innocenti Occasional Papers, Florence, 1996
* Expert invitat la conferințe asupra problemelor de politică socială organizate de
Consiliul Europei, ONU, UNDP, ILO, UNICEF
* 1996 - 1999 participant din partea României la Proiectul „Human Dignity and
Social Exclusion” (HDSE) , Consiliul Europei
* 1996 – 2000 Membru al Comisiei Consiliului Europei ‘Politici de suport pentru
populaţia de romi/ ţigani’
* 1999 – coautor al raportului UNDP ‘Poverty in Tranzition’, New York
* 2000 – 2002 Programul de cercetare al Universității ONU (Helsinki): Stratificarea
socială în Europe. Autor al capitolului „Stratificarea socială în România în tranziție”
* 1999 – 2000 Program al UNDP „Women in tranzition: 3 countries”, (coautor),
UNDP, US
* 2002 – 2004 - membru în colegiul de redacție al revistei ‘Social indicators’
* 1997-1999 Expert al Guvernului Republicii Moldova pentru reforma sistemului
de asistență socială
* 1992-1998 – Suport pentru dezvoltarea învățământului de sociologie în Republica
Moldova.
* Conferințe la universități: Ann Arbor - Michigan (SUA), Avuedo (Spania),
Sittard (Olanda), Umeo (Suedia), Cambridge (UK), Chişinău (Republica Moldova),
Tiffin (SUA)
* Comunicări la congrese/ conferințe internaționale: Praga (1978), Berlin (1980),
Helsinki (1984), Madrid (1990), Helsinki (2005), San Domingo (2003), Saint Jorge,
Canada (2006), Glasgow (2007)
* Elaborarea, la cererea guvernului, a Joint inclusion memorandum şi negocierea
lui cu Comisia UE. JIM-ul a fost semnat de guvernul României şi Comisa UE
* 2004. Realizarea unui raport „Situația copiilor în România” la cererea
Reprezentanței UNICEF pentru Europa, Geneva. Publicat pe situl instituției
* Organizarea a mai multor conferințe științifice internaționale.
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Coordonarea unor programe de cercetare sociologică
la care au participat colective de cercetători şi
instituţii:
 Dezvoltarea umană a întreprinderilor – 1976-80
 Coordonator al programului de cercetare „Calitatea vieţii” 1978-1984 şi 1990  Coordonatorul programului „mod de viaţă şi stil de viaţă” –
1978-1989
 Condiţiile social-economice ale populaţiei de romi/ ţigani –
1992-2000
 Diagnoza sărăciei – 1992 – 2004
 Elaborarea strategiilor şi planurilor de prevenire şi
absorbţie a sărăciei şi promovare a incluziunii sociale –
1992-2004
 Coordonarea programului de evaluare a politicilor sociale şi
proiectare a sistemului de politici sociale 1991 Reţeaua interuniversitară de promovare a dezvoltării
sociale proiectate (11 facultăţi şi institute de cercetare/ 2
facultăţi din Republica Moldova): REPEDE
 Programul „Istoria socială a sociologiei românești 19002010 – participă ca membrii fondatori 10 facultăţi şi 2
institute
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Publicații
Cărți
Cărți de autor: 19
1. Metoda normativă în psihosociologia organizării, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică, 1972, p. 203
2. Psihosociologia organizării şi a conducerii : teorii
contemporane, Bucureşti, Editura Politică, 1974, p. 269

şi

orientări

3. Materialismul istoric: teoria lui Marx, Editura Universităţii Bucureşti,
1977, p. 197
4. Strategii ale dezvoltării sociale, Bucureşti, Editura Politică, 1977, 257 p.
5. Un sociolog despre munca şi satisfacţie, Editura politică, 1978 (tradusă şi în
rusă. Tiraj 200 000 exemplare)
6. Filozofia istoriei, Editura Stiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1981, p. 286
7. Sociologie industrială: Curs şi exerciţii, Institutul Politehnic Bucureşti,
1982. p. 242
8. Structurile gândirii sociologice, Bucureşti, Editura Politică, 1987, p. 315 ,
republicată după 1990
9. Incertitudinea. O perspectivă psiho-sociologică, Editura Stiinţifică, Bucureşti,
1990, 297 pag. Republicată în 2005
10. Formarea managerială în România: nevoi şi capacități, (Cătălin Zamfir,
Gabriel Măţăuan, Nicolae Lotreanu), Bucureşti, Alternative, 1994
11. Reforma învățământului superior în Romania (Ioan Mihăilescu, Lazăr
Vlăsceanu, Cătălin Zamfir), CEPES, București, 1994, 218 pag. Publicata si in
engleza, același an
12. Romania `89 - `93. Dinamica bunăstării si a protecției 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 național al cercetării științifice universitare, Bucureşti, Editura
Alternative, 1988 şi varianta în engleză
15. Spre o paradigmă a gândirii sociologice. Texte alese, Iași, Cantes, 1999.
17

Republicată în 2005, p. 378
16. Politica resurselor umane: Sistemul titlurilor universitare, Editura Expert,
1999, p. 149
17. Situația femeii în România, (Elena Zamfir şi Cătălin Zamfir), Bucureşti,
Expert, 2000
18. O analiză critică a tranziției. 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

Cărți: coordonare a cercetărilor empirice și redactare a lucrărilor3: 11
20. Dezvoltarea umană a întreprinderii - premiul Academiei Române, Ed.
Academiei, Bucureşti, 1980, 329 pag.
21. Indicatori şi surse de variație a calității vieții, Editura Academiei, 1984, p.
188
22. Atitudini, valori şi condiții de viață în mediul studențesc, ICCV, CIDE,
1992, 77 p.
23. Țiganii: Intre ignorare şi îngrijorare, (coordonatori Elena Zamfir, Cătălin
Zamfir), Editura Alternative, Bucureşti, 1993, 250 pag. - Premiul Academiei
Române
24. Dimensiuni ale sărăciei: România 1994, Editura Expert, Bucureşti, 1995. 195
pagini
25. Politici sociale. România în context european (Coordonatori Elena Zamfir,
Cătălin Zamfir), Editura Alternative, București, 1995 (ediția în română, 1996
ediția în engleza).
26. Politici sociale în România: 1990-1998, Coordonator, București, Expert,
1999, 770 pag.
27. Romii în România, (Coord. Cătălin Zamfir şi Marian Preda), Ed. Expert,
2002
28. Planul National Anti-Sărăcie şi Promovarea a Incluziunii Sociale,
CASPIS, 2002, aprobat Prin Hotărâre de Guvern
29. Sociologia românească: 1900-2010. O istorie socială, EIKON, ClujNapoca, 2015, Coord. Cătălin Zamfir și Iancu Filipescu, 300 pagini,
Coordonarea cercetării empirice și redactarea finală integrală sau în mare parte a textului
cărților
3
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30. Romanian Sociology: 1900-2010. A social history, o variantă prescurtată,
completată și revăzută, Lambert Academic Publishing, Germany, 2016, 92
pag.

Rapoarte sociale ale ICCV4: 10
31. Politici orientate spre îmbunătățirea calității vieții, (coord. Cătălin Zamfir
și Livius Manea), Centrul de informare și documentare economică, ICCV,
Studii şi cercetări economice, nr.8, 1991, 186 p.
32. Liniamente ale politicii de protecție socială pentru România anilor `90,
(coordonator), ICCV/ CIDE, serie “Politica sociala si calitatea Vieții, nr.1\ 1992
33. 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), 1993,
Centrul de informare şi documentare economică, ICCV, Seria politici sociale,
nr.9
34. Raportul social al ICCV. După 20 de ani: Opțiuni pentru România
(coordonatori: Cătălin Zamfir, Iulian Stănescu, Simona Ilie), Iunie 2010,
ICCV, 61 pagini
35. Situația sărăciei în România. Politici propuse, (coordonator), UNDP, 2001
36. România: Răspunsuri la criză, Raport social al ICCV, Zamfir, Cătălin
(coord.), Simona Ilie, Codrin Scutaru, Iulian Stănescu, Elena Zamfir, ICCV,
2011, 73 pagini
37. Ce fel de tranziţie vrem ? Analiza critică a tranziţiei II, Raport social al
ICCV, 2012, 36 pag. și în Sociologia românească, nr. 2, 2013
38. Evaluarea capacității Agenției Naționale pentru Romi. Raport social,
București: ICCV, 2014
39. Eficienţa energetică – prioritate naţională pentru reducerea sărăciei
energetice, creşterea calităţii vieţii şi siguranţa consumatorilor de
energie. Raport social ICCV, București: ICCV, INSOC, 2015
40. Starea socială a României. Calitatea vieții: starea actuală și perspective
pentru 2038, ICCV, 2017

Cărți coordonate, culegeri de studii 5: 14
41. Calitatea vieții (coordonatori Cătălin Zamfir și Nicolae Lotreanu), Academia
Ștefan Ghiorghiu, CD, 1980, 322 pagini
4
5

Sunt menționate cele mai importante rapoarte; mai ales cele publicate în ultimii ani
Cărți coorodante, conținând studii ale altor cercetători
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42. Epistemologia științelor sociale, (coordonatori Angela Botez, Vasile Tonoiu,
Cătălin Zamfir) Editura politică, 1981
43. Calitatea vieţii şi modul de viaţă, (coord. Ion Rebedeu şi Cătălin Zamfir),
Editura politică, 1982
44. Stiluri de viaţă. Dinamica lor în societatea contemporană (coordonator,
Cătălin Zamfir, Ion Rebedeu), Editura Academiei, Bucureşti, 1989, 225p.
45. Dicționar de sociologie, (coordonatori Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăsceanu),
București, Babel, 1993
46. Poverty Evaluation Methods and Techniques, (coordonator alături de CNS
şi M.L.S.P.), December 1997.
47. Starea societăţii româneşti după 10 ani de tranziţie (coord. Elena Zamfir,
Ilie Bădescu, Cătălin Zamfir), Editura Expert, 2000
48. Sociologie : manual pentru clasa a XI-a (Coordonaotr Cătălin Zamfir şi
Septimiu Chelcea), 2001, Economica
49. Diagnoza sărăciei şi a riscurilor în dezvoltarea copilului din România
(coordonator), UNICEF/ Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, 2005
50. O nouă provocare: Dezvoltarea socială (coordonator Cătălin Zamfir şi
Laura Gabriela Stoica), Ed. Polirom, 2006
51. Enciclopedia Dezvoltării sociale (coordonator Cătălin Zamfir şi Simona
Stănescu), Polirom, 2007
52. Proiectarea dezvoltării sociale: Ghid metodologic (coordonator Cătălin
Zamfir, Laura Gabriela Stoica şi Manuela Sofia Stănculescu), 2007
53. Teoria şi metodologia inovației sociale. Coordonatori: Cătălin Zamfir şi
Laura Stoica, număr dublu al Revistei Calitatea Vieţii, nr. 1-2/ 2009
54. România la răscruce, Coordonatori Iulian Stănescu și Cătălin Zamfir, PRO
UNIVERSITARIA, 2015

Cărţi – coautor6: 9
55. Boldeşti : monografia unui sat în tranziţie, coautor, (coordonator Traian
Herseni), Editura Academiei, 1970
56. Social and psychological effects of the hierarchy: a comparative approach
(coord. Arnold Tannenbaum), 1979, - carte publicată în USA - autor al
6

Coautor în cărți coordonate de alți specialiști.
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capitolului: România
57. Crisis in Mortality, Health and Nutrition, (Coautor), (Coord. Giovanni
Andreea Cornia), UNICEF, Economies in Transition Studies, Regional
Monitroing Report, No. 2, 1994, 110 p.
58. 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.
59. 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.
60. Poverty in Transition ?, (coautor), UNDP, The Regional Bureau for Europe
and the CIS, 1998, ISBN: 92-1-126100-7
61. Strategia naţională de prevenire şi combatere a sărăciei. Recomandări şi
soluţii alternative, România 1998, PNUD şi Consiliul Naţional de prevenire
şi combatere a sărăciei
62. Women in tranzition: 3 countries, UNDP, US, 2000
63. Prezent şi perspective în cultura romă în viziunea intelectualilor, liderilor
şi oamenilor de succes romi, Grupul de presă București, 2012 coord. Elena
Zamfir și Vasile Burtea, coautor
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Studii şi articole în reviste de specialitate şi volume
colective: 124
64. Specificul moral al relaţiilor de familie, Revista de filozofie, vol. 12, nr. 2,
1965, pp. 223-230
65. 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
66. Critica filozofică, Contemporanul, 1968 – articolul a produs un larg impact
în procesul de dezideologizare a științelor sociale
67. Sociologia şi marxismul, Cronica, 1968 – a deschis o nouă perspectivă în
disputa: teorie marxistă/ sociologie/ ideologie
68. Metodele de eliminare a proceselor perturbatoare din sistemele
activităților social-umane, în Revista de filozofie, vol. 16/1969, p. 809-819
69. Probleme ale organizării şi conducerii uzinale, în Traian Herseni
(coordonator), Laboratorul uzinal de psihologie, sociologie şi pedagogie,
Editura Ştiinţifică, 1969, p.85 - 102
70. Reflecții pe marginea unei lucrări. Relația dintre cibernetică şi celelalte
domenii ale cunoașterii, în Revista de filozofie, vol. 17, nr. 7/1970, p. 841847
71. Trei niveluri ale teoriei sociologice, în Revista de filozofie, vol. 18, nr.
3/1971, p. 249-259
72. Discursul normativ şi discursul explicativ, în Revista de filozofie, vol. 18,
nr. 6/1971, p. 693-708
73. Raţionalitatea în perspectiva teoriei organizațiilor, în Știința conducerii
societăţii : Studii, Editura Politică, 1971
74. Satisfacția participării ca problemă socială, în Viitorul social, Vol. I, nr. 4.
1972, 1131 - 1141
75. Interpretare materialistă a societăţii, în Revista de filozofie, nr. 4/ 1976
76. Indicatori sociali de stare şi indicatori sociali de satisfacție, în Viitorul
Social, an V, Bucureşti, nr. 3/1976, p. 509-515
77. Structura stilului de conducere (Cătălin Zamfir şi Stefan Ștefănescu), în
Viitorul Social, an VI, Bucureşti, nr. 4/1977, p. 683-690

22

78. Unitate şi diversitate în dezvoltarea științelor sociale, în I. Pârvu (coord.),
Concepții asupra dezvoltării științei, Editura Politică, 1978
79. Condițiile eficienței gândirii colective, în Angela Botez (coord.), Euristică
şi structură în știință, Editura Academiei, 1978
80. Perfecționarea stilului de conducere şi factorii săi determinanți (Cătălin
Zamfir şi Ştefan Ştefănescu), în Viitorul Social, an III, Bucureşti, nr. 1/1979,
p. 101-105
81. Discuții şi orientări în umanismul contemporan, în Al. Tănase
(coordonator), Civilizaţia socialistă. Dimensiuni şi confruntări
contemporane, Editura Academiei Române, 1979, p. 106 - 130
82. Evoluția socială : o reconsiderare din perspectiva teoriilor actuale ale
deciziei, în Revista de filozofie, nr. 1/ 1980, p. 72-80
83. Calitatea vieţii. Semnificația sa în contextul umanismului actual, în
Revista de filozofie, nr. 5/ 1980, p. 561-569
84. Schema de evaluare a datelor absolute – SEDA, în Viitorul social, an IX,
nr. 1/ 1980, p. 70-80
85. Diversitatea căilor de creștere a calităţii vieţii, în Era socialistă, nr. 15,
1981
86. Explicația cauzală şi explicația funcțională. O propunere de unificare, în
Epistemologia științelor sociale, (coordonatori Angela Botez, Vasile Tonoiu,
Cătălin Zamfir) Editura politică, 1981
87. Cum poate fi măsurată creativitatea socială ?, în Revista de filozofie, nr. 2/
1981
88. Dinamica modului de viaţă al principalelor categorii socio-profesionale în
țara noastră, în Revista de filozofie, nr. 6/ 1981
89. Sociologia românească, încotro ?, Era socialistă, nr.18, 1981
90. Raţionalitatea socială - indicator al calităţii vieţii, în Revista de filozofie,
vol. 29, nr. 3/1982, p. 266-270
91. Calitatea vieţii şi modul de viaţă. Schiță a unei prognoze a evoluției lor în
următoarele decenii, (Coautor, împreună cu Ion Rebedeu), în Ion Rebedeu şi
Cătălin Zamfir (coordonatori), Modul de viaţă şi calitatea vieţii, Editura
Politică, 1982, p.13-39
92. Dinamica modului de viaţă în societatea noastră. Ipoteze generale. în Ion
Rebedeu şi Cătălin Zamfir (coordonatori), Modul de viaţă şi calitatea vieţii,
Editura Politică, 1982, p.64 - 95
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93. Stilul de viaţă studențesc (Zamfir, Elena, Zamfir, Cătălin, Ştefănescu,
Ştefan), în Ion Rebedeu şi Cătălin Zamfir (coordonatori), Modul de viaţă şi
calitatea vieţii, Editura Politică, 1982, p.291 – 329)
94. Tehnic şi politic: Un punct de vedere sociologic asupra rolului
intelectualității în sistemul democrației socialiste, în Tehnocrație şi
conducere socială / coord. Marin Voiculescu, Bucureşti, Editura Academiei
Române, 1983
95. Calitatea vieţii şi sistemul de valori, în I. Achim şi C. Popa (coord.),
Conduită, norme şi valori în societatea socialistă, Editua Politică, 1986
96. Influenta socialului asupra tehnologiei: căi alternative ale dezvoltării
tehnologiei, în Revoluţia ştiinţifică şi tehnică şi aplicaţiile ei în dezvoltarea
socială a României (coord. Mihai Drăgănescu şi Marin Voiculescu) Editura
politică, Idei contemporane, 1986
97. Stil de viaţă şi mod de viaţă. Reflecții asupra stadiului actual al analizei
sociologice, în Stiluri de viaţă. Dinamica lor în societatea contemporană,
(coordonatori Cătălin Zamfir şi Ion Rebedeu), Editura Academiei, 1989
98. Calitatea vieţii ca obiectiv politic, în “Calitatea Vieții”, nr.1\1990
99. Cooperare şi incertitudine, în
Septimiu Chelcea (coordonator),
Psihosociologia cooperării şi a întrajutorării umane, Bucureşti, Editura
Militară, 1990
100.
The Utopian\propagandistic type of industrial democracy has been
abandoned: what are we heading for, now ?, in “Romanian Journal of
Sociology”, Vol.1, nr.1-2\1990, p. 77-83
101.
La dimension sociale de la transition. Problemes theoretiques, în
Revue Roumaine des Sciences Economiques, Tom 35, No. 1-2, 1991, p.49 - 52
102.
The Romanian Revolution: an unexpected ideological overthrow, în
Romanian Journal of Sociology, nr.2\1992
103.
Points de vue sur le complexe de la sociologie roumaine postrevolutionaire, in Renconte internationale sur L’ensiegnement de la Sociologie,
11-13 avril 1992, Cluj-Paris, 1992,Association Internationale de Sociologues de
Langue Francaise, p.23-28
104.
Surse ale atitudinilor politice în România post revoluționară, în
Calitatea vieţii, nr. 1-2/ 1992
105.
Determinanți ai calităţii vieţii, în Calitatea vieţii, an.3, nr. 3-4, 1992,
p. 219-230
106.
Reflecții asupra complexului sociologiei
revoluționare, Sociologie românească, nr. 1/ 1992
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române

post

107.
Sistemul de salarizare pentru perioada de tranziţie la economia de
piață: experiența României, în Calitatea Vieţii. Revista de Politici sociale, Nr.
4\ 1993
108.

Costurile politice ale tranziției, Sociologie românească, Nr. 3/ 1993

109.
Raportul președintelui7: Starea actuală a sociologiei şi perspectivele
ei (I), Forum, Nr. 9-10, 1993
110.
Raportul președintelui: Starea actuală a sociologiei şi perspectivele
ei (II), Forum, Nr. 11-12, 1993
111.
Politica socială în România in perioada de tranziţie: ipoteze cu
privire la explicarea unui paradox, în Revista de Cercetări Sociale nr. 1\1994
112.
Proiectul de lege cu privire la ajutorul social, în Revista de Cercetări
sociale, nr.3\1994
113.
Consiliul National al Cercetării Științifice Universitare: Politica si
strategi. Câteva gânduri la început de drum, în Buletinul CNCSU nr. 1\1995
114.
Politici sociale în România. Evaluarea situației actuale (C.Zamfir şi
Lazăr Vlăsceanu), Centrul de informare şi documentare economică, Bucureşti,
1995, p. 1 – 47, 79 - 80.
115.
Considerații asupra proiectului de lege a ajutorului social, în Politici
sociale în România. Evaluarea situației actuale (C.Zamfir şi Lazăr
Vlăsceanu), Centrul de informare şi documentare economică, Bucureşti, 1995,
p. 81 - 91
116.
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
117.
Children at Risk in Romania. Problems Old and New, (Elena Zamfir,
Cătălin Zamfir), UNICEF, Innocenti Occasional Papers, Florence, 1996
118.
Legitimitatea guvernării, capitol în Raportul naţional al dezvoltării
umane. România - 1997, Editura Expert, Bucureşti, 1997, p.77 -97
119.
Politica sociala: O noua paradigma în Sociologie, în Revista de
cercetări sociale, nr. 1\1997
120.
Poverty and Social Exclusion in Romania, Project Human Dignity and
Social Exclusion, HDSE (97)16, Counsel of Europe, Strasbourg, 13 June, 1997

7

Președintele Asociației române de sociologie
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121.
Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii: Filozofie si strategie, în
Calitatea Vieţii. Revistă de politică socială, nr. 1-2\1997
122.
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
123.
Politica socială în România, în Elena Zamfir, Ilie Bădescu, Cătălin
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