
ANIVERSĂRI 

PROFESORUL JACQUES LEPLAT LA 90 DE ANI 

La începutul lunii octombrie 2011 a avut loc la sediul Conservatorului 
Naţional de Arte şi Meserii (C.N.A.M.) din Paris, în prezenţa a numeroşi colaboratori 
şi invitaţi, o reuniune aniversară cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani de către 
reputatul psiholog francez Jacques Leplat.  

În deschidere, prof. Pierre Falzon, actualul director al institutului, rezultat în 
anul 2007 prin reorganizarea vechilor laboratoare – Centre de Recherche sur le 
Travail et le Développement – a omagiat contribuţia deosebită adusă de J. Leplat la 
dezvoltarea psihologiei muncii şi a punctat principalele momente ale impresionantei 
sale cariere ştiinţifice.  

Jacques Leplat şi-a început activitatea profesională în 1951 în cadrul Centre 
d’étude et de recherche psychotechnique (CERP), organism dependent şi finanţat 
de Ministerul francez al muncii. Aici, el a realizat un mare număr de studii de teren 
(formarea cadrelor în construcţii, metalurgie, industria textilă), mult influenţate de 
psihologia experimentală. În această perioadă a colaborat cu personalităţi de frunte 
ale psihologiei franceze precum J.M. Faverge, P. Bonnardel, Suzanne Pacaud,  
A. Ombredane. Treptat, preocupările s-au orientat spre noile tendinţe ale adaptării 
muncii la om, care ulterior s-au înscris în domeniul ergonomiei: amenajarea dispo-
zitivelor de semnalizare, a dispozitivelor de comandă, diagnosticarea şi amenajarea 
postului de muncă în scopul protejării sănătăţii şi prevenirii accidentelor. În 1966, 
J. Leplat a devenit directorul Laboratorului de psihologia muncii din École Pratique 
des Hautes Études (EPHE) şi director al revistei „Le Travail Humain”.  

De-a lungul anilor, J. Leplat a vizitat de câteva ori România şi a încurajat 
contactele dintre cercetătorii francezi (Antoine Laville, Alain Savoyant, Jean Foret, 
Catherine Teiger) şi cei ai Institului de Psihologie al Academiei din Bucureşti  
(C. Botez, Maria Mamali, Gh. Iosif, H. Pitariu, Edith Gulian). S-a retras din activitate 
în anul 1989, iar un an mai târziu a fost distins la Montréal cu premiul Societăţii 
Internationale de Ergonomie, pentru contribuţia excepţională la dezvoltarea cercetării 
ştiinţifice în ergonomie.  

Astăzi, la mai bine de douăzeci de ani de la pensionare, cu o vitalitate ieşită 
din comun, Jacques Leplat îşi continuă activitatea de Profesor Emeritus consultant, 
păstrând contactul cu mai tinerii săi colegi: redactează texte în comun, scrie articole şi 
capitole în cărţi, recenzează lucrări nou apărute, face parte din comisii de licenţă, 
acordă consultaţii de specialitate practicienilor. Aceasta explică în mare parte 
admiraţia şi respectul de care continuă să se bucure în rândul comunităţii ştiinţifice 
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din Franţa. La festivitatea aniversară au fost prezenţi şi numeroşi foşti colaboratori, 
astăzi cercetători de prestigiu, precum Catherine Teiger, Charles Gadbois, Marion 
Chesnais, Annie Weill-Fassina. Din Israel a fost invitat Zisu Weintraub care a evocat 
cu emoţie şi recunoştinţă perioada anilor ’70 când, făcând parte din colectivul 
Institutului de Psihologie al Academiei, a avut privilegiul de a se bucura de îndrumarea 
profesională şi ulterior de amiciţia domnului profesor Leplat.  

Zisu Weintraub 


