
Profesor dr. Cătălin Zamfir, s-a născut la 9 februarie 1941. Este absolvent al 
Universităţii Bucureşti – Facultatea de Filozofie. Din anul 1969 este doctor în 
filozofie. Şi-a început  activitatea în învăţământul superior în anul 1962. Din anul 
1990 este profesor universitar. Domnul profesor dr. Cătălin Zamfir este şi 
directorul Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii din cadrul Academiei Române 
şi Preşedintele Institutului Social Român, iar din anul 1992 este membru 
corespondent al Academiei Române. În perioada 1990-1991 a fost ministru al 
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Activitatea domniei sale este una 
prodigioasă. A participat la numeroase programe internaţionale de cercetare în 
ţară şi străinătate. A avut numeroase contribuţii ştiinţifice originale în diverse 
activităţi din spaţiul socio-uman. De asemenea, a coordonat numeroase 
programe de cercetare la care au participat colective de cercetători şi instituţii 
din domeniul de activitate vizat. Domnul profesor dr. Cătălin Zamfir este autorul 
a 19 cărţi, a coordonat apariţia a 22 de cărţi, este coautor la alte 8 şi a realizat 84 
de studii publicate în reviste de specialitate din România şi din străinătate. 



LAUDATIO

în onoarea prof. univ. dr. Cătălin Zamfir

CU OCAZIA DECERNĂRII TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

Dl.  prof.  Cătălin  Zamfir  a  condus  şi  conduce  unele  dintre  cele  mai  prestigioase  instituții  de 

învățământ superior şi de cercetare ştiințifică din România în domeniul sociologiei. A fost decanul 

Facultății  de Sociologie  şi  Asistență Socială,  preşedintele  Asociației  Române de Sociologie,  este 

Preşedintele  Institutului  Social  Român  şi  Directorul  Institutului  de  Cercetare  a  Calității  Vieții  al 

Academiei Române, jucând poate cel mai important rol în „reconstrucția sociologiei după război şi 

în relansarea ei după 1989”.

Coordonatele unui destin profesional de excepție pot fi desluşite și din datele evoluției cronologice 

a carierei domniei sale:

• la 21 de ani a absolvit Facultatea de Filozofie a Universității din București şi a devenit preparator 

universitar;

•la 23 de ani era deja asistent universitar la Catedra de Filozofie;

•la 27 de ani a devenit cercetător științific în cadrul Academiei Române;

•la 31 de ani a predat sociologia în SUA, fiind visiting professor (profesor invitat) la Institutul de 

Cercetare Socială (Institute for Social Research), Ann Arbor, Michigan, USA;

•începând de la 39 de ani a condus colectivul de sociologie al Institutului Politehnic București şi tot 

la  această  vârstă  a  obținut  premiul  Academiei  Române  pentru  lucrarea  Dezvoltarea  umană  a 

întreprinderii;

•la 41 de ani i‐a fost tradusă prima carte în străinătate, Un sociolog despre muncă şi satisfacție, şi 

difuzată într‐un tiraj de 200.000 de exemplare în afara țării;

•la 49 de ani a devenit deputat în Parlament şi apoi ministru în Guvernul României;

•la 51 de ani a devenit conducător de doctorat şi membru corespondent al Academiei Române;

•la 59 de ani a fost ales decan al Facultății de Sociologie şi Asistență Socială;

•acum, la 68 de ani, Universitatea din Craiova îi conferă, în semn de gratitudine, titlul de Doctor 

Honoris  Causa,  titlu  acordat  până  în  prezent  și  de  alte  3  instituții  de  învățământ  superior  din 

România.

Un  gând  simplu,  o  curiozitate  aproape  obişnuită  a  schimbat  sensul  devenirii  tânărului  Cătălin 

Zamfir: ”vreau să înțeleg ce se întâmplă în jurul meu!”, era dorința care îl frământa înainte de a 

alege ce facultate să urmeze, în urmă cu 52 de ani. A ales filosofia cu încrederea că‐i va clarifica 

înțelesurile vieții, deși părinții săi și‐ar fi dorit mai mult ca fiul lor să urmeze cursurile facultății de 

medicină. După absolvirea Facultății de Filozofie, în anul 1962 a devenit cadru didactic în această 



instituție,  fiind  mai  întâi  preparator  și,  apoi,  asistent  universitar.  S‐a  specializat  în  etică,  dar 

adâncirea  în  studiul  filosofic  părea  că  nu  reuşeşte  să‐i  aducă  răspunsurile  pe  care  le  căuta: 

înțelegea cum oamenii ar trebui să se comporte, dar nu‐i era clar de ce unii nu se comportă în 

conformitate cu normele sociale.

Curând a realizat că răspunsurile despre societate pe care le dorea nu avea cum să le găsească în 

filosofie, ci trebuia să le caute în altă parte. A descoperit sociologia în urma lecturilor din bibliotecă, 

citind  o  multitudine  de  cărți  românești  și  occidentale  de  referință.  Astfel,  și‐a  găsit  vocația 

profesională și a început un drum de pe care nu s‐a mai abătut niciodată.

Lucrările de sociologie au avut un impact revelator asupra propriei conștiințe, mărturisind, în acest 

sens, faptul că informațiile pe care şcoala i le oferise până atunci i se  păreau puțin relevante și 

pentru prima dată cunoaşterea ca atare a început să îl pasioneze. A avut șansa să lucreze cu unul 

dintre cei  mai  străluciți  sociologi  români  ‐ Traian Herseni,  în cadrul  Institutului  de Psihologie al 

Academiei  Române,  care făcuse parte din echipele de cercetare ale lui  Dimitrie Gusti.  Datorită 

acestui fapt a descoperit că o  cunoaștere strict teoretică devine incompletă în sociologie dacă nu 

este însoțită sau urmată de cercetarea de teren.

Energia creativă și vocația sa de construire instituțională  sunt trăsături ce ne permit să înțelegem 

monumentala sa carieră și care, totodată, prefigurează și oferă garanțiile realizării unor noi opere, 

așa cum este cartea O istorie subiectivă în sociologia românească (din 1944 până în prezent), a 

cărei lansare va avea loc astăzi.

Universitatea din Craiova, la propunerea Facultății de  Științe Socio‐Umane, are astăzi marea cinste 

de  a conferi  titlul  de  Doctor  Honoris  Causa,  prof.  univ.  dr.  Cătălin  Zamfir,  membru 

corespondent al Academiei Române.




