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OSCAR HOFFMAN (1930–2017) 

În decembrie 2017, ne-a părăsit prietenul şi colegul nostru OSCAR 
HOFFMAN, cercetător la Institutul de Sociologie al Academiei Române, născut în 
13 octombrie 1930, la Târgovişte. 

În 1967, după înfiinţarea Centrului de Cercetări Sociologice sub egida 
Academiei Române (din 1990, Institutul de Sociologie), Oscar Hoffman a devenit 
cercetător ştiinţific la această nouă instituţie, unde îşi va desfăşura activitatea până 
în anul 2012. În 1977 obţine titlul de doctor în filosofie (în acea perioadă nu se 
acorda titlul de doctor în sociologie) şi parcurge toate treptele ştiinţifice de la 
cercetător ştiinţific la CSI. 

Primele sale preocupări ştiinţifice în institut au fost legate de problematica 
structurii şi mobilităţii sociale. A întreprins numeroase cercetări de teren împreună 
cu echipa de cercetare din care făcea parte şi, de asemenea, tot atunci începe să 
publice numeroase articole, studii şi lucrări. Ceea ce trebuie menţionat este faptul 
că, după un stagiu de documentare în SUA (1972), axat pe problematica structurii 
şi mobilităţii sociale, a deschis, pe baza unei solide documentări, noi perspective în 
cercetarea domeniului, practicată la acea vreme în România. De altfel, pornind de 
la această experienţă, a finalizat în 1977, la Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, una 
dintre cele mai importante lucrări ale sale, relevantă pentru epistemologia ştiinţelor 
sociale, Sistemul conceptual operaţional în sociologie. 

Schimbările din societatea românească de după 1989 i-au dat prilejul să 
treacă la abordarea unor noi domenii de cercetare: sociologia ştiinţei şi a 
tehnologiei, inovaţia socială, societatea cunoaşterii, fundamentele socioumane ale 
managementului, întreprinderea în tranziţie. 

Putem rezuma întreaga activitate a lui Oscar Hoffman în următorii termeni: 
rigoarea demersului său ştiinţific, cu ocazia fiecărui proiect pe care l-a coordonat 
sau la care a participat, remarcabilă; conectarea la dinamica teoretică şi 
metodologică a ariilor de cercetare în care se situa ca sociolog, interesul constant 
pentru adecvarea tehnicilor şi metodelor de analiză la obiectul cercetării, 
capacitatea de a „stăpâni” şi organiza ansambluri de date şi, nu în ultimul rând, de 
a-şi explicita mereu ideile prin afirmaţii, scheme şi grafice euristice. 

A publicat numeroase articole, studii şi lucrări în reputate reviste şi edituri 
din ţară şi străinătate şi a luat parte la conferinţe ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale semnificative pentru câmpul cercetării.  
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Enumerăm câteva din lucrările publicate, ca autor sau coautor: Spaţiul social 
al muncii spre societatea cunoaşterii (2011); Sociologia organizaţiilor (2010); 
Probleme de metodologie în analiza realităţilor sociale(2009); Noile paradigme 
ale inovării (2009); De la mediocraţie la meritocraţie. Societatea cunoaşterii şi 
noile elite (2007); Întreprinderile mici şi mijlocii şi comunităţile rurale în 
procesele de dezvoltare durabilă (2007); Paradoxul instituţional‒ IMM-urile şi 
dezvoltarea durabilă (2006); Cunoaşterea – noua resursă a puterii (2006); Actorii 
sociali ai promovării tehnologiilor informaţiei şi telecomunicaţiilor(2003); 
Întreprinderea în tranziţie (2000); Management. Fundamente socio-umane(1999); 
Ştiinţă, tehnologie, valori(1999); Sociologia muncii(1996); Managementul 
calităţii(1994); Psihologie managerială (1994); Sistemul conceptual operaţional în 
sociologie (1977) ş.a. 

Această sumară şi selectivă prezentare a unora dintre cărţile publicate este 
relevantă pentru diversitatea preocupărilor ştiinţifice ale lui Oscar Hoffman – de la 
epistemologia ştiinţelor sociale la sociologia organizaţiilor şi sociologia inovării. 

Nu în ultimul rând trebuie amintită capacitatea sa de a coordona echipe de 
cercetare, de ainiţia dezbateri consistente pentru domeniu, venind întotdeauna cu 
idei şi argumente pertinente. 

A avut numeroase iniţiative menite să contribuie la dezvoltarea comunităţii 
academice. În acest sens trebuie amintite organizarea, coordonarea şi susţinerea a 
două seminarii emblematice pentru istoria Institutului de Sociologie: „Teorie şi 
metodologie sociologică” şi „Metode şi tehnici de prelucrare şi analiza datelor”.  

Prin dispariţia lui Oscar Hoffman, Institutul de Sociologie a pierdut o 
personalitate de prim rang, un profesionist autentic, dedicat cercetării sociologice la 
standarde de excelenţă. 
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