
ISSN 2344 – 2824 

ISSN–L 0039 – 3886 

                                                                                                                

 
 
  

STUDII ȘI CERCETĂRI DE ANTROPOLOGIE 

                                                  

 

Numărul 3, 2014 

ISSN 2344 – 2824 

http://studii.antropologia.ro/                                                  

studii@antropologia.ro 



STUDII ȘI CERCETĂRI DE ANTROPOLOGIE                                                                                   Numărul 3, 2014                                          

ISSN 2344 – 2824                                                                                                                                                                             2 

Revista Studii şi Cercetări de Antropologie publică: 
I. articole originale (de cercetare fundamentală şi aplicativă, clinică, cercetare de teren) 
II.  articole tip trecere în revistă (review) şi actualităţi (update) 
III. articole tip prezentare de caz 
IV  recenzii 
V informări asupra unor reuniuni ştiinţifice 
  
 Domenii 
 - antropologie bio-medicală: auxologie, ecologie comportamentală, epidemiologie, nutriţie, sănătate sexual-reproductivă, biologie 
populaţională, etc. 
- antropologie socio-culturală:  etică şi metodologie antropologică, antropologia religiei, studii de imaginar, culturologie, etc. 
- paleoanthropologie: osteologie umană, bioarheologie, antropologie forensică, paleopatologie, etc. 
 
Colectivul de redacţie 
Director onorific: Cristiana Glavce                                  
Redactor şef: Gheorghiţă Geană 
Redactor şef-adjunct: Alexandru Ispas  
 
Secretar de redacţie: Suzana Turcu - studii@antropologia.ro 
 
Redactori de specialitate: 
Cornelia Rada 
Gabriel Stoiciu 
Angela Simalcsik 
 
Tehnoredactare computerizată: Mircea Ciuhuta 
 
Colegiul editorial ştiinţific:  
Abdellatif Baali, Cadi Ayyad University, Department of Biology, Maroc. 
Adina Baciu, Institutul de Antropologie ,,Francisc I. Rainer”, Bucureşti, Romania. 
Alexandra Ion, Institutul de Antropologie ,,Francisc I. Rainer”, Bucureşti, Romania.  
Andrei Soficaru, Institutul de Antropologie ,,Francisc I. Rainer”, Bucureşti, Romania.  
Constantin Schifirneţ, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Bucureşti. 
Consuelo Prado, Department of Biology, Autonomous University of Madrid, Spania. 
Cornelia Rada,  Institutul de Antropologie ,,Francisc I. Rainer”, Bucureşti, Romania.   
Elena Doldor,  Queen Mary, University of London School of Business and Management, UK.  
Emma Surman, Keele Management School, Keele University and Research Institute for Social Sciences, UK.  
Florina Raicu, Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila, Facultatea de Medicină Generala, Bucureşti, Romania. 
Françoise Rovillé-Sausse, Muséum National d'Histoire naturelle, Paris, Franta. 
Gabriel Stoiciu,  Institutul de Antropologie ,,Francisc I. Rainer”, Bucureşti, Romania.    
Ileana Prejbeanu, Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, Facultatea de Medicină, Romania.  
Ion Ghinoiu, Institutul de Etnografie şi Folclor Constantin Brăiloiu, Academia Română, Bucureşti. 
Konstantin S. Khroutski, Institute of Medical Education, Novgorod State University after Yaroslav-the-Wise, Novgorod the Great, Rusia.  
Lucian-Ştefan Dumitrescu, Institutul de Sociologie, Academia Română, Bucureşti, Romania. 
Luminita Bejenaru. Faculty of Biology, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi, Romania. 
Matei Stîrcea-Crăciun, Institutul de Antropologie ,,Francisc I. Rainer”, Bucureşti, Romania. 
Mihaela Kelemen, Keele Management School, Faculty of Humanities and Social Sciences, UK. 
Mirko Spiroski,  Department of Hematology University Medical Center Skopje, Faculty of Medicine, Skopje, Macedonia.  
Monica Tarcea, Universitatea de Medicină şi Farmacie, Facultatea de Medicină  Targu-Mureş, Romania.  
Pavlina Andreeva-Gateva, Faculty of Medicine, Sofia University “St. Kliment Okridsky”, Bulgaria. 
Robert  Simalcsik, Institutul de Antropologie ,,Francisc I. Rainer”, Bucureşti, Romania.  
Rodney J Reynolds, Centre for International Health and Development and Department of Anthropology, University College London, Anglia. 
Svetoslav Handjiev, Bulgarian Association for the Study of Obesity and Related Diseases; Bulgarian Society for the Healthy Foods and Nutrition, 
Bulgaria. 
Tatjana Pavlica, Faculty for Sciences Department for Biology and Ecology, Novi Sad, Serbia. 
Valentin Toma,  Institutul de Antropologie ,,Francisc I. Rainer”, Bucureşti, Romania.  
Valeriu Pantea,  Centrul Naţional de Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii,  Chişinău, Republica Moldova. 
Victoria Russeva, Institute of Experimental Morphology and Anthropology, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria. 
Wanda Dressler, Centre National de la Recherche Scientifique, Laboratoire “Dynamique sociale et recompositions des espaces”, Paris, Franţa.  
Zofia Dworakowska, Institute of Polish Culture, Varsovia, Polonia.  

 
©Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, Academia Română 



STUDII ȘI CERCETĂRI DE ANTROPOLOGIE                                                                                   Numărul 3, 2014                                          

ISSN 2344 – 2824                                                                                                                                                                             3 

 

 
 
Cuvânt înainte 
 
Numarul 3/2014 al revistei este dedicat Conferinţei naţionale cu participare internaţională 
„INDIVID, FAMILIE, SOCIETATE – PROVOCĂRI CONTEMPORANE” desfășurată între 27 și 
28.05.2014 la Bucuresti. Rezumatele publicate au fost evaluate, in sistem „double blind 
review”.  
 
 
Instituții organizatoare : 
 
Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, Bucureşti 
Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru” al Academiei Române, 
Bucureşti 
Institutul de Sociologie al Academiei Române, Bucureşti 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, România 
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, România 
 
Comitetul ştiinţific al conferinţei 

1. BĂLĂCEANU Stolnici Constantin, academician, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al 
Academiei Române, Bucureşti. 

2. SURDU Alexandru, academician, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu 
Motru” al Academiei Române, Bucureşti. 

3. BACIU Adina, PhD, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, 
Bucureşti. 

4. BĂDESCU Ilie, PhD, Institutul de Sociologie al Academiei Române, Bucureşti. 
5. BALTASIU Radu, PhD, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti, 

România. 
6. BISTRICEANU PANTELIMON Corina, PhD, Departamentul de Sociologie şi Psihologie, 

Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România. 
7. CIOBANU Adela Magdalena, PhD, Catedra de Psihiatrie, Universitatea de Medicină şi Farmacie 

„Carol Davila”, Bucureşti. 
8. CROITORU Cătălina, PhD, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, 

Chişinău, Republica Moldova. 
9. DUMITRESCU Corina Adriana, PhD, Departamentul de Drept şi Administraţie, Universitatea 

Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, România. 
10. DWORAKOWSKA Zofia, PhD, Institute of Polish Culture, Warsaw University. 
11. FIORILLI Caterina, PhD, LUMSA University, Faculty of Educational Sciences, Roma, Italy. 
12. SĂUCAN Doina, PhD, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru” al 

Academiei Române, Bucureşti, România, Catedra de Psihologie. 
13. SMOCZYNSKI Rafal, PhD, Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of 

Sciences, Warsaw. 
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14. GEANĂ Gheorghiţă, PhD, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, 
Bucureşti. 

15. GLAVCE Cristiana, PhD, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, 
Bucureşti. 

16. HASKOVA Hana, PhD, Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences, Prague. 
17. HEEMERYCK Antoine, PhD, Paris 1 University, Pantheon, Sorbonne, France. 
18. ISPAS Alexandru, PhD, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, 

Bucureşti. 
19. HRISTOVA Antoaneta Georgieva, PhD, Institute for Population and Human Studies, Bulgarian 

Academy of Sciences. 
20. KRIZKOVA Alena, PhD, Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences, Prague. 
21. Marhan Ana Maria, PhD, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru” al 

Academiei Române, Bucureşti, România, Catedra de Psihologie. 
22. PANICO Antonio, PhD, LUMSA University, Faculty of Educational Sciences, Roma, Italy. 
23. PANTELIMON Cristi, PhD, Departamentul de Sociologie şi Psihologie, Universitatea „Spiru 

Haret”, Bucureşti, România. 
24. PAŞCA Maria Dorina, PhD, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, România. 
25. PAVLICA Tatjana, PhD, Faculty for Sciences, Department for Biology and Ecology, Novi Sad, 

Serbia. 
26. POPA Camelia, PhD, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru” al 

Academiei Române, Bucureşti, România, Catedra de Psihologie. 
27. RADA Cornelia, PhD, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, 

Bucureşti, secţia de antropologie biomedicală. 
28. TALABAN Irena, PhD, Department of Psychology, Lille Catholic University, Lille, France. 
29. TARCEA Monica, PhD, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, România. 
30. TURCU Suzana, PhD, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, 

Bucureşti, secţia de antropologie biomedicală. 
31. VOINEA Maria, PhD, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti, 

România. 
32. ZEPCA Victor, PhD, Centrul Naţional de Sănătate Publică, Chişinău, Republica Moldova. 

 

 

Comitetul de organizare al conferinţei: 

 

� BISTRICEANU PANTELIMON Corina, PhD, Departamentul de Sociologie şi Psihologie, 
Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România. 

� BACIU Adina, PhD, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, 
Bucureşti. 

� POPA Camelia, PhD, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru” al 
Academiei Române, Bucureşti, România, Catedra de Psihologie. 

� RADA Cornelia, PhD, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, 
Bucureşti, secţia de antropologie biomedicală. 

� TURCU Suzana, PhD, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, 
Bucureşti, secţia de antropologie biomedicală. 
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Cuvânt de deschidere 
GEANĂ Gheorghiţă 

Institutul de Antropologie ,,Francisc I. Rainer”, Academia Română, Bucureşti, e-mail: 
gheorghita_geana2003@yahoo.com 

 
Distinşi participanţi,  

 
Înainte de oricare alt cuvânt de ordin tematic, ţin să vă mărturisesc că mă simt onorat să 

deschid această Conferinţă. O succintă privire asupra programului stimulează speranţa că 
discuţia de faţă va scoate în evidenţă multe date şi idei interesante.  

* 
Vă aşteptaţi, fireşte, să încep prin a vorbi despre actualitatea temei. Voi împlini această 

aşteptare, nu însă prin proiecţia bruscă a problematicii noastre într-o realitate acută, ci prin 
corelarea termenilor-cheie din titlul Conferinţei la esenţa perenă a conceptului de „om”. Auzim 
adesea în jurul nostru rostiri de felul: „Omul a făcut...”, „Omul a dres...”, omul „în sus”, ori „în 
jos”, „la stânga”, ori „la dreapta”; dar, dincolo de cuvântul ca atare, ce este omul? Cineva va 
răspunde gândindu-se la individul uman, altcineva se va gândi la specia umană!... Iată dintr-
odată două ipostaze ale conceptului de om: una de minimă extensie, cealaltă de extensie 
maximă. Între ele se situează familia, apoi comunitatea ca formaţiune antropogeografică (satul, 
oraşul), apoi etnia (cu aspiraţia ei de a se împlini ca naţiune). Sintetizând, obţinem o serie de 
entităţi esenţial-umane aflate într-o relaţie de integrare progresivă: individ–familie–
comunitate–etnie–specie. Ideea pe care doresc să v-o propun este, cred, limpede acum: 
angajându-ne astăzi să discutăm despre individ şi familie, precum şi despre cadrul social în care 
aceste entităţi esenţial-umane vieţuiesc, ne plasăm într-o actualitate perenă, aceea ce se 
nutreşte din chiar esenţa conceptului de om.  

* 
Un alt mod de a releva actualitatea unei dezbateri de acest fel este acela de a încerca o 

previziune asupra prezentului. Pare bizară o asemenea expresie – în mod obişnuit previziunile 
au drept ţintă viitorul. Trăim, însă, într-o realitate bulversantă. Fenomenele sociale, 
evenimentele, schimbările – vin peste noi în avalanşe şi ritmuri copleşitoare, încât par a nu se 
mai supune legităţii cunoscute; în felul acesta ele derutează judecăţile noastre şi ne împiedică 
să luăm deciziile cele mai sigure. Scrutând traiectoria umanităţii în istorie, nu e greu să ne dăm 
seama că individul, familia şi societatea trec în vremea noastră prin schimbări cu adevărat 
radicale, generatoare de comportamente diametral opuse faţă de cele ce au întreţinut în fiinţa 
umană, de-a lungul timpului, sentimentele de continuitate şi de verticalitate. Fie îngăduit un 
exemplu doar. La sârşitul secolului al XVIII-lea, Bernardin de Saint-Pierre lansa prin romanul 
Paul et Virginie un personaj feminin memorabil; aflată pe un vapor surprins de o furtună, tânăra 
inocentă Virginie preferă să se scufunde odată cu vasul decât să-şi lepede veşmintele ce-l 
împiedicau să o salveze pe marinarul pornit spre nimic altceva decât spre un act salvator – cum 
să se înfăţişeze ea dezbrăcată celor ce urmau să o întâmpine la ţărm? Să comparăm atitudinea 
acestui personaj emblematic pentru acel timp cu cochetăria dezmărginită a unei vedete de azi 
de tip Madonna ori Shakira, care îşi etalează sexualitatea – pe scenă, pe ecran, în public – fără 
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scrupule: distanţa temporală este de două secole, distanţa morală este imensă, 
nemăsurabilă!...  
Putem lesne aduce în discuţie şi alte situaţii semnificative. Cine şi-ar fi închipuit în urmă cu un 
secol, sau doar cu puţine decenii, ce amploare va lua migraţia internaţională (cu efectul ei de 
eroziune asupra coeziunii familiei), ce accent puternic va dobândi indepenenţa individului faţă 
de cadrul familial de bază, sau cât de neconvenţionale vor deveni convenţiile (ca să comit un joc 
de cuvinte) referitoare la jocurile erotice, la ierarhiile din interiorul familiei, la relaţiile dintre 
familie şi stat sau dintre familie şi biserică, la  noţiunea însăşi de „familie” – pe scurt la tot ceea 
ce intră în complexul relaţional individ–familie–societate?!... Atât de adânci sunt asemenea 
schimbări, încât ne întrebăm din ce în ce mai des: Quo vadis? Care este sensul acestor 
schimbări? Şi cât de încăpătoare poate fi noţiunea de „familie” ca să poată cuprinde în ea şi 
fenomene precum uniunea consensuală sau căsătoriile homosexuale? Astfel de fenomene nu 
reprezintă oare semne de disoluţie a familiei? În acest caz, e de reflectat dacă nu cumva marile 
civilizaţii s-au prăbuşit atunci când familia – ca entitate esenţial-umană, sau ca instituţie socială 
– a intrat în decadenţă. Tocmai de aceea, să ne invităm la un exerciţiu mental şi să ne întrebăm: 
Cum vor fi judecate (în negru? în roz?) peste 50–100 de ani fenomenele sociale care ne taie 
respiraţia astăzi? Altfel zis, să ne proiectăm cu imaginaţia într-un viitor suficient de îndepărtat 
încât să fim în stare a înţelege sensul schimbărilor de care ne vedem învăluiţi astăzi. Se 
dezleagă, astfel, logica oximoronică a ceea ce am numit anterior o „previziune asupra 
prezentului”.  

* 
În fine, să reţinem un amănunt dătător de speranţe: întâlnirea noastră se desfăşoară 

când încă ne aflăm „în minunata lună mai”. Să precizăm, dacă mai este necesar, că, în 1993, o 
rezoluţie emisă de Adunarea Generală a O.N.U. a desemnat ziua de 15 mai a fiecărui an drept 
International Day of Families (Ziua Internaţională a Familiilor). Iată o dovadă că problematica 
familiei a atins cu o baghetă nevăzută dar sensibilă însăşi conştiinţa speciei umane! Hic et nunc, 
suntem şi noi un nerv sau o undă din această conştiinţă!  
 E un motiv în plus – şi emoţionant – să doresc succes deplin Conferinţei noastre! 
 
 

Valorile tinerilor în spaţiul rural românesc 
AXENTE Adina 

Universitatea ,,Spiru Haret”, Bucureşti, Masterand Managementul Organizaţional şi al Resurselor Umane, e-mail: 
adinaaxente@yahoo.com 

 
Obiective. Dezvoltarea sustenabilă pentru a fi mai mult decât un slogan trebuie să utilizeze 
deplin şi integral potenţialul uman rural de care dispune, să valorifice comunităţile rurale şi 
valenţele ei umane. Această lucrare îşi propune să conştientizeze modul în care sunt transmise 
tinerei generaţii elemente de cultură a muncii ca totalitate a cunoştinţelor, deprinderilor şi 
priceperilor privind munca în agricultură şi în propria gospodărie, atitudinea faţă de pământ, 
unelte şi animale, simţul gospodăresc. De asemenea încearcă să identifice care sunt instituţiile 
care continuă să transmită în şi din mediul rural informaţii şi valori etice, morale, religioase şi 
istorice. 
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Material şi metode. Tehnica de cercetare este interviul intensiv, cu întrebări de profunzime 
aplicat persoanelor decidente din cadrul comunităţii educaţionale în trei comune din judeţul 
Ilfov. 
Rezultate. Ceea ce diferenţiaza tinerii de astăzi de alte generaţii de tineri români este o 
capacitate uriaşă de poziţionare şi navigare simbolică pe plan global, o lipsă de complexe şi mai 
ales de repere. Studiul evidenţiază faptul că în comunitaţile rurale din zona metropolitană a 
Bucureştiului se impune existenţa unor programe care să furnizeze un context sănătos şi repere 
solide care să faciliteze dezvoltartea tinerilor. 
Concluzii. Într-o societate profund atomizată şi destructurată în spaţiul rural românesc sunt 
necesare programe educative care să transmită un corp de valori şi comportamente 
tradiţionale care să coaguleze comunitatea. 
 
Cuvinte cheie:  programe educaţionale; identitate  rurală; generaţia tânără; valori locale. 
 
 
 

Dorul de casă şi strategiile de adaptare ale migranţilor 
BABOI Vladimir 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, e-mail: vbaboi@yahoo.com 

 
Dorul de casă este un sentiment general-uman, care se manifestă la indivizi din toate 

culturile, indiferent de vârsta lor. Dorul de casă este resimţit de cei care locuiesc într-un mediu 
nou şi necunoscut. Se manifestă ca o stare de suferinţă după despărţirea de locuinţa familială, 
prieteni, rude locuri natale. Situaţiile în care acest sentiment este activat sunt numeroase, fiind 
resimţit atât de copiii care pleacă în taberele de vară, de studenţii care pleacă la facultate, de 
migranţi şi refugiaţi, de cei care lucrează în alt oraş sau ţară, cum ar fi personalul militar etc. 
Ultimele trei categorii resimt probabil cel mai acut acest sentiment, având în vedere durata 
şederii, uneori imposibilitatea de a se întoarce prezumat, distanţa faţă de casă şi fenomenul de 
aculturaţie.  

Din punct de vedere psihologic, dorul de casă este o formă de anxietate de separare. În 
unele situaţii, este asociat cu depresia şi cu dificultatea de adaptare. În cazul imigranţilor şi al 
refugiaţilor, bariera lingvistică şi cea culturală reprezintă două surse care alimentează acest 
sentiment. Aceste două categorii sociale se confruntă cu izolarea, dezorientarea socială, cu 
statutul de refugiat şi de minoritate. Ajunşi în ţara-gazdă, imigranţii tind să dezvolte o imagine 
ideală, intens încărcată emoţional în legătură cu ţara de origine şi să dezvolte gânduri 
dezadaptative cu privire la societatea în care au ajuns. Acestor persoane le scade iniţiativa, se 
simt singure şi abandonate, devin apatice, defensive etc. De aceea, integrarea lor este mult mai 
dificilă şi se realizează uneori doar parţial şi într-un interval mai lung de timp.  

De-a lungul timpului au fost identificate o serie de modele şi strategii de coping pe care 
le dezvoltă imigranţii şi cei nevoiţi să trăiască departe de casă. Între acestea, se pot enumera: 
înscrierea la cursuri, atât de învăţare a limbii ţării gazdă, cât şi în vederea obţinerii unor calificări 
care să faciliteze găsirea unui loc de muncă, întemeierea unei familii sau crearea condiţiilor 
pentru reîntregirea familiei, crearea sau aderarea la reţele sociale, frecventarea unor organizaţii 
sau asociaţii, inclusiv a celor care ţin de cultele religioase de care aparţin indivizii. Nu în ultimul 
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rând, se accentuează menţinerea legăturii (telefonic, prin scrisori, on-line) cu familia de origine 
şi cu prietenii. 
 
Cuvinte cheie: dor de casă; adaptare; imigraţie; aculturaţie; integrare. 
 
 

Sacralitatea din profan: familia 
BALTASIU Radu 

Centrul European de Studii în Probleme Etnice, Academia Română, Universitatea Bucureşti, email: 
radu.baltasiu@gmail.com 

 

Familia este manifestarea vie a vieţii sacre. Sacrul, ca taină, oferă femeii şi bărbatului contextul 
necesar în care aceştia pot să împărtăşească şi să construiască o viaţă împreună printr-o 
condiţie simplă: să se iubească. Omul, deşi natural este predispus să caute şi să înglobeze sacrul 
în existenţa sa, în modernitate tinde să îşi îndrepte atenţia către forme mult diluate, precum 
activităţile paranormale.  
În momentul în care dispare sacrul, dispare credinţa, scade iubirea şi familia devine un context 
de convieţuire, o convenţie. Dacă omul se raportează la familie ca la o taină, atunci putem 
observa o statistică cu totul specială: cum prin taina căsătoriei „1+1 =1” şi cum „2=3”, prin 
apariţia copilului. Cum este posibil ca doi oameni atât de diferiţi să devină „un singur trup” şi 
cum părinţii se transformă din „bărbat şi femeie” în „soţ şi soţie”, pentru ca mai apoi să fie 
„mamă şi tată” prin apariţia copilului? Iată câteva elemente de antroposociologia profunzimilor 
şi de statistică spirituală pe marginea cărora ne propunem să discutăm în cadrul acestei 
conferinţe.  
 
Cuvinte-cheie: familie; sacru; antropolosciologia profunzimilor; statistică spirituală. 
 

 
Dislocarea familiei contemporane în România. Studiu de caz: Fenomenul Emigrării Părinţilor 

BĂCEANU Andreea (1), MIHĂILĂ Oana-Mădălina (2). 
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, e-mail: andreea.baceanu21@gmail.com 

Universitatea din Bucureşti, Departament-Catedra UNESCO pentru schimburi inter-culturale şi inter-religioase, 
MBA-Administrarea Afacerilor, e-mail: oana.madalina.mihaila@gmail.com 

 
Obiective. Lucrarea propune realizarea unei analize asupra fenomenului de emigrare a adulţilor 
în vederea găsirii unui loc de muncă, urmărind modul în care acest tip de migraţie afectează 
atât familia (ca şi nucleu social), cât şi individul ca parte a structurii familiale.  
Ipoteza este că plecarea părinţilor produce dislocarea familiei, în special prin faptul că afectează 
copiii pe plan şcolar, social şi al dezvoltării psiho-afective armoniase. În plus, structura familiei 
are de suferit şi prin slăbirea legăturilor soţ-soţie sau părinte-copil. In acest sens, interesul 
nostru se concentrează în mod special pe efectele pe care fenomenul de emigrare a părinţilor le 
are asupra copiilor rămaşi singuri acasă, reflectate mai ales în rezultatele şcolare, calitatea 
relaţiilor sociale ale celor mici ori slăbirea legăturilor părinte-copil.  
Material şi metode. Analiza secundară pe baza unor studii precedente, dar şi a unor articole 
ştiinţifice relevante. 
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Rezultate. Realitatea socio-economică a statului român, exprimată prin rata crescută a 
şomajului în rândul tinerilor şi adulţilor, i-a determinat pe aceştia din urmă să plece în afara 
graniţelor cu scopul de a găsi un loc de muncă şi, prin urmare, un venit satisfăcător, în timp ce 
copilul a rămas acasă, de multe ori în grija unei rude apropiate. Fenomenul de emigrare, 
generat în principal de eşecul statului de a formula soluţii la probleme economice, a avut ca 
principal ecou fenomenul de lumpenproletarizare a familiei, concretizat prin dislocarea familiei 
nucleare, prin slăbirea raporturilor soţ - soţie, dar şi părinte - copil.  
Concluzii. Acest tip de emigrare a avut consecinţe şi în cadrul familiei extinse, care, prin bunici 
sau alte rude de gradul întâi, a căpătat un rol deosebit de important în viaţa copiilor, preluând 
din atribuţiile părinţilor; această formulă nu mai are însă vitalitatea necesară pentru a umple 
golul lăsat de părinţii plecaţi din pricina crizei prin care trece societatea contemporană. 
 
Cuvinte-cheie: emigrare; educaţie; stat; lumpenproletarizare; familie. 
 
 

 
A fi părintele unui copil cu autism 

BĂNICĂ Loredana 
Universitatea ,,Spiru Haret”, Bucureşti, Departamentul de Sociologie-Psihologie, e-mail: 

loredana.banica@yahoo.com 

 
Rolul de părinte este unul dintre cele mai dificile. Nici un fel de şcoală, cursuri sau studii nu ne 
pregătesc îndeajuns pentru dificultăţile pe care le putem întâmpina în acest rol. Dacă a fi 
părinte este greu, a fi părintele unui copil „cu probleme” este o provocare greu de imaginat 
pentru cei care nu se confruntă direct cu o asemenea situaţie. Mai mult, aşa cum demonstrează 
studiile, a avea un copil cu tulburări din spectrul autismului (TSA) generează trăiri şi frustrări a 
căror dinamică nu este pe deplin elucidată. 
Îngrijirea copilului cu autism revine familiei, împovărată psihologic, social şi economic, în lipsa 
unui sistem de protecţie şi ocrotire socială. Mulţi privesc copilul cu autism ca pe un 
extraterestru, o fiinţă bizară; unii cu milă (mai ales la adresa părinţilor), alţii cu respingere şi 
lipsă de înţelegere. Inclusiv sistemul de învăţământ este rigid şi acceptă cu greu prezenţa 
acestor copii speciali, cu bizarerii comportamentale şi dificultăţi majore de relaţionare şi 
comunicare, în cadrul său organizat foarte strict. Din ce în ce mai multe fundaţii şi organizaţii 
din România oferă terapie copiilor cu autism, sfaturi şi suport părinţilor acestora, dar tipologia 
copiilor cu autism este atât de variată, contextele sociale şi economice atât de diferite, încât cu 
greu se poate contura un cadru real şi eficient care să ofere părinţilor un suport individualizat.  
Mulţi dintre părinţii copiilor cu autism se confruntă cu trăiri de vinovăţie şi frustrare legate de 
starea copilului lor. Incapacitatea de a comunica cu propriul copil, neputinţa de a-i înţelege 
nevoile şi dorinţele, impresia de închidere într-o lume proprie inaccesibilă, drama opririi sau 
deformării dezvoltării propriului copil, lipsa speranţelor de vindecare, grijile legate de viitorul 
copilului – sunt doar câteva exemple de trăiri cu care se confruntă părinţii copiilor cu tulburări 
din spectrul autismului. 
 
Cuvinte-cheie: tulburări de dezvoltare; stres; depresie. 
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Egalitatea de şanse şi destructurarea familiei contemporane 
BISTRICEANU PANTELIMON Corina 

Universitatea ,,Spiru Haret”,Bucureşti, Departamentul de Sociologie-Psihologie, e-mail: 
corinabistriceanu@yahoo.com 

 
Plecând de la teoriile dreptăţii sociale, cercetările sociologice privind egalitatea de şanse s-au 
extins şi în domeniul familiei. Repartizarea rolurilor în funcţie de structura de sex şi de vârstă 
este extrem de importantă în vederea coerentizării dimensiunii funcţionale cu cea structurală a 
grupului familial. Perspectiva interacţionistă sau cea conflictualistă redesenează familia ca 
entitate flexibilă, procesuală, în cadrul căreia rolurile şi tiparele interacţiunilor se redesenează 
continuu, în funcţie de interesele şi capacităţile individuale ale membrilor. Perspectiva deschisă 
de discursul actual asupra egalităţii de şanse are consecinţe destructurante asupra diviziunii 
familiale în funcţie de sex şi de vârstă şi asupra formelor tradiţionale de autoritate. Astfel,  au 
loc schimbări în ceea ce priveşte distribuţia rolurilor şi a atributelor de status pe dimensiunea 
conjugală, soţ-soţie. Formele autorităţii tradiţionale (a bărbatului asupra femeii) şi separarea 
domeniilor de activitate au fost înlocuite cu formule egalitare de decizie şi interacţiune şi cu 
suprapunerea sau măcar intersectarea activităţilor familiale. De asemenea, a fost afectată 
dimensiunea generaţională, a relaţiilor dintre părinţi şi copii. Autoritatea părinţilor asupra 
copiilor este atenuată de limitarea dependenţei reale a copiilor de părinţi şi de concentrarea 
afectivă a familiei pe copii. În sprijinirea acestor schimbări stau politicile de promovare a 
drepturilor copiilor şi femeilor în afara cadrului familial. Rezultatul este slăbirea capacităţii 
integratoare a familiei şi, ca urmare, scăderea importanţei sale ca instituţie socială 
fundamentală. 
 
Cuvinte-cheie: familie; structură; rol; egalitate de şanse. 
 
 
 

Familia în societatea post-decembristă – o abordare demografică 
BLIDARU Horaţiu 

Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir”, e-mail: horatiu_virgil@yahoo.com 

 
Din ansamblul schimbărilor suferite de familia românească după 1989, în prezentul studiu am 
realizat o radiografie a acelor obiective, înregistrate an de an prin indicatori demografici şi care, 
cumulate în timp, permit desprinderea de concluzii cu privire la constituirea, funcţionarea şi 
destructurarea familiei.  
Odată constituită familia, ca şi individul, îşi are propria existenţă, descrisă în literatura de 
specialitate prin sintagma „ciclul de viaţă al familiei”. Din perspectivă demografică, familia este 
descrisă prin intermediul unor evenimente demografice situate în amonte (căsătoria) şi în aval 
(naşterea, divorţul). 
Pentru fiecare din fenomenele demografice asociate evenimentelor menţionate – nupţialitate, 
natalitate, fertilitate, divorţialitate - am procedat la analiza evoluţiei indicatorilor demografici 
relevanţi între cele trei recensăminte post-decembriste (1992, 2002, 2011).  
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Demersul a relevat că, în pofida inerţiei sistemului demografic, în România s-a schimbat 
comportamentul demografic al populaţiei, s-au modificat tipologiile fertilităţii şi nupţialităţii, a 
evoluat dimensiunea familiei. 
Printre tendinţele demografice ce au însoţit evoluţia familiei româneşti după 1989 se numără 
scăderea natalităţii, însoţită de restructurarea modelului de fertilitate (1,3 copii la o femeie), 
creşterea divorţialităţii şi angrenarea în uniuni consensuale. Amplificarea naşterilor în afara 
căsătoriei, corelată cu scăderea nupţialităţii, a determinat creşterea numărului de nuclee 
familiale monoparentale. 
Cu toate acestea, nu se poate vorbi de o disoluţie a familiei. Datele statistice din ultimul sfert de 
deceniu arată că, raportat la evoluţiile altor state europene, numărul căsătoriilor nu s-a 
diminuat semnificativ, iar cel al divorţurilor nu a crescut îngrijorător. Celibatul s-a menţinut la 
un nivel scăzut, iar numărul persoanelor care trăiesc în uniune consensuală nu depăşeşte 3,7% 
din totalul populaţiei. 
Pattern-ul nupţial românesc conservă o preferinţă ridicată pentru legalizarea relaţiei, o 
proporţie scăzută a celibatului definitiv şi o diminuare a diferenţei între vârsta medie la prima 
căsătorie şi vârsta medie la prima naştere.  
Mutaţiile înregistrate după 1989 reflectă tranziţia pe care, asemenea întregii societăţi, a 
parcurs-o familia, fără a fi un indicator al pierderii interesului pentru această instituţie 
fundamentală a societăţii. Din perspectivă demografică, familia se dovedeşte a fi o construcţie 
stabilă. 
 
Cuvinte-cheie: familie; tranziţie; natalitate; nupţialitate; divorţialitate. 
 

 
 

Politica socială de protecţie a copilului aflat în dificultate 
BOANGIU Gabriela 

Institutul de cercetari Socio-Umane „C.S. Nicolaescu-Plopşor”, Craiova 
România, e-mail: boangiu_g@yahoo.com 

 
Obiective. Scopul central al cercetării a fost evidenţierea imaginii elementelor noi ale reformei 
sistemului de protecţie a copilului aflat în dificultate, care se exprimă prin diverşi indicatori: 
protecţia asigurată în instituţiile de tip rezidenţial, protecţia prin alternative de tip familial, 
sprijinirea familiilor în dificultate, intervenția profesioniştilor în protecţia copiilor, promovarea si 
respectarea drepturilor copilului, diversificarea serviciilor de protecţie cu accent pe cele de 
prevenire, reducerea numărului copiilor instituţionalizaţi. 
Material şi metode. Pentru realizarea studiului au fost utilizate multiple metode:documentarea 
privind protecția  copilului, studii de caz, interviuri semi-structurate şi chestionare. Sondajul de 
opinie s-a derulat în Craiova, privind imaginea publica asupra strategiei de protecţie a copilului 
aflat în dificultate. Sondajul s-a realizat prin aplicarea unui chestionar la care au răspuns un 
număr de 140 de persoane, lucrând în diferite sectoare publice. 
Rezultate. Chestionarul a înregistrat aprecierea reformei ca incipientă la 17% dintre 
respondenţii din Organizaţii Non Guvernamentale (ONG), 25% dintre cei din mass media, 12 % 
dintre cei din administraţia publică, iar 14 % de către cei de la Direcţia Judeţeana de Protecţie a 
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Copilului (DJPDC) din Craiova. Schimbarea pozitivă în instituţiile rezidenţiale a fost considerată 
astfel de către 32% din respondenţii ONG-urilor, 27 % dintre cei ai mass media, 42 % dintre cei 
ai administraţiei publice, 35% dintre cei ai DJPDC. Schimbarea pozitivă în intervenţia 
profesioniştilor a fost apreciată afirmativ de către 44% dintre respondenţii ONG-urilor, 29 % 
dintre cei mass-media, 56% de către cei ai administrației publice, 42% dintre cei de la DJPDC. 
Concluzii. Deşi nu consideră reforma ca fiind încheiată, lotul investigat apreciază pozitiv cele 
mai multe aspecte selectate în chestionarul aplicat. În general se constată o imagine 
preponderent pozitivă la nivelul lotului de lideri de opinie investigat. Privind în ansamblu 
sistemul de protecţie a copilului de după 1989, se poate considera că s-au făcut paşi importanţi 
în direcţia îmbunătăţirii acestuia. 
 
Cuvinte cheie: politică socială, protecţia copilului, prevenirea abandonului, bunăstare socială. 
 
 

 
Stilul parental – factor de risc al tulburărilor anxioase la copil şi adolescent 

BOLOHAN Andra (1), PREDA Georgeta (2) 
(1) Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru”, Departamentul de Psihologie,  e-mail: 

andra_bolohan@yahoo.com 
(2) Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru”, Departamentul de Psihologie,  e-mail: 

lili_preda@yahoo.com 

 
Obiective. Tulburarea anxioasă reprezintă cea mai frecventă problemă de sănătate mentală la 
copil şi adolescent, cu efecte negative asupra calităţii vieţii. Prevalenţa acesteia este în medie 
de 15%, cea mai frecventă fiind anxietatea de separare, urmată de anxietatea generalizată, 
anxietatea socială, fobiile specifice şi tulburarea de panică. Această lucrare îşi propune să 
analizeze direcţiile de cercetare în care este evidenţiat impactul pe care familia – prin 
atitudinile, convingerile şi comportamentele membrilor ei – , îl are în dezvoltarea tulburărilor 
anxioase la copii.  
Materiale și metode. Analiza a numeroase studii de caz (Chorpita, Albano & Barlow, 1996; Low 
Nolte & Harris, 2001 etc.) ne-a relevat că stilul parental reprezintă un factor de risc în 
dezvoltarea anxietăţii copilului. Astfel, practicile educaționale pot avea o influenţă directă 
asupra inhibiţiei comportamentale a copilului, prin manifestarea unui tipar de evitare a 
experimentării situaţiilor noi. Acest comportament va limita învăţarea de către copil a unor 
abilităţi potrivite pentru a face faţă situaţiilor de viaţă.  
Rezultate. Părinţii hiperprotectivi sau intruzivi limitează accesul copiilor la diverse tipuri de 
activităţi, împiedicând dezvoltarea abilităţilor de rezolvare a problemelor şi a strategiilor de 
autoreglare emoţională. Un factor important în dezvoltarea anxietăţii copilului îl reprezintă şi 
sentimentul de a fi sub control. Familia are un rol esenţial în încurajarea independenţei 
copilului, prin manifestarea încrederii în forţele proprii ale acestuia. Copiii au nevoie să 
experimenteze situaţiile dificile, generatoare de emoţii negative (anxietate, furie, tristeţe, 
dezamăgire), pentru că numai astfel pot dobândi control asupra respectivelor situații.   
Concluzii. Terapia tulburărilor anxioase trebuie să se adreseze atât părinţilor, cât şi copiilor. Ea 
va avea ca obiective, pe de o parte, reducerea anxietăţii părinţilor şi modificarea 
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comportamentelor acestora, iar pe de altă parte – modificarea cognițiilor dezadaptative ale 
copiilor.  
 
Cuvinte cheie: tulburare anxioasă; stil parental; comportament de evitare; sentiment de 
control; autoreglare emoţională. 
 
 

 
Biserica Ortodoxă Română – între stigma discursului media şi rol social 

BULUMAC Ovidiana 
Centrul European de Studii în Probleme Etnice, Academia Română, Universitatea Bucureşti, e-mail: 

ovidiana@gmail.com 

 
Din perspectiva paradigmei funcţionaliste, putem privi instituţia ca pe o expresie formalizată a 
unei nevoi sociale. Astfel, articolul propune în primă fază o discuţie asupra rolului social al 
Bisericii în cadrul societăţii româneşti.  
După perioada implementării forţate a experimentului comunist în România, instituţia Bisericii 
a avut şansa teoretică de a redeveni liberă să apere interesele comunităţii creştin-ortodoxe, 
însă o serie de iniţiative media au provocat în spaţiul public apariţia a numeroase momente 
critice care au şubrezit fundamentul său instituţional pe de o parte, iar pe de alta au modificat 
opinia publică cu privire la aceasta. În special după anii 2000, Biserica Ortodoxă Română (BOR) a 
oscilat în discursul public între etichete precum „intolerantă”, „naţionalistă”, „învechită”, 
„antimodernistă”, „ne-europeană” etc. Astfel, se poate observa faptul că o serie de iniţiative 
majore ale Bisericii, de la cele monumentale (Catedrala Mântuirii Neamului) până la cele sociale 
(mai vechea propunere privind scoaterea icoanelor din şcoli sau recentul caz al bisericilor de la 
Valea Plopului) sunt supuse unor atacuri sistematice în discursul public. Resurgenţa discursului 
anticreştin în presa românească, în special a celui la adresa BOR şi a acţiunilor sale, a devenit un 
adevărat fenomen social, demn de a fi studiat. Din această perspectivă, vom încerca să 
înţelegem fenomenul şi cu ajutorul aparatului teoretic construit de către E. Goffman, care 
înţelege stigmatizarea ca act şi instrument de control social.  
 
Cuvinte cheie: biserică; stigmă; manipulare; credinţă; Goffman. 
 
 

 
Starea de sănătate a elevilor din Chişinău pe perioada anilor 2009-2013 

COJOCARU Iurie (1), GHERCIU-TUTUESCU Svetlana (2), BABIN Lucia (3) 
(1) Centrul de Sănătate Publică municipiul Chişinău, Republica Moldova, e-mail: iucojocar@mail.ru 

(2) Centrul de Sănătate Publică municipiul Chişinău, Republica Moldova, e-mail:  gherciu_svetlana@mail.ru 
(3) Centrul de Sănătate Publică municipiul Chişinău, Republica Moldova, e-mail:  luciavrabii@yahoo.com 

 
Obiective. Evaluarea stării de sănătate a elevilor din municipiul Chişinău pe perioada ultimilor 5 
ani în relaţie cu factorii de risc. 
Materiale şi metode. S-a evaluat starea de sănătate a elevilor din instituţiile preuniversitare din 
Chişinău, în dinamică după indicii statistici, pe o perioada de 5 ani. Obiectul de bază a fost 
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starea de sănătate, iar subiectul cercetării - starea functională a organismului în creştere. A fost 
evaluată starea de sănătate prin studierea morbidităţii generale, morbiditatea după unele 
forme nozologice, a indicelui de sănătate si repartizarea elevilor în grupe de sănătate. 
Cercetarea s-a efectuat după metodele traditionale, igienice şi statistice.  
Rezultate. Nivelul morbidităţii generale a elevilor în instituţiile preuniversitare din municipiul 
Chişinău în ultimii 5 ani manifestă o tendinţă de creştere, majorându-se de la 700,60/00  în 2009 
la 724,80/00  în anul 2013. Analiza structurii morbidităţii elevilor denotă, că pe locul I se plasează 
maladiile sistemului respirator, nivelul cărora a crescut de la 347,80/00 în anul 2009 la  395,40/00 
în 2013, urmate de bolile ochilor şi anexelor, indicatorii cărora au crescut de la 62,40/00 în 2009 
la 72,60/00 în 2013. Locul III revine maladiilor sistemului nervos, care au înregistrat o descreştere 
de la 70,70/00  în anul 2009 la 61,50/00 în 2013, locul IV maladiilor sistemului osteoarticular cu o 
tendinţă de creştere de la 44,90/00  în anul 2009 la 56,10/00  în anul 2013. Repartizarea elevilor în 
grupe de sănătate care ne reprezintă starea în ansamblu a sănătăţii elevilor denotă, că în anul 
2013 numărul elevilor din grupa I de sănătate constituie 49,6%, a acelora din grupa a 2-a – 
41,4% şi din grupa a 3-a de 12,2%. Acest fapt ne obligă să acordăm o deosebită atenţie 
problemelor legate de factorii de risc, care au contribuit la menţinerea la un nivel înalt al 
maladiilor, cu  elaborarea ulterioară a unor măsuri de profilaxie adecvate.  
Concluzii. Evaluarea stării de sănătate a elevilor din instituţiile preuniversitare din Chişinău 
denotă o creştere neînsemnată a morbidităţii generale generale şi maladiilor sistemelor 
respirator, văz, osteoarticular şi o scădere a maladiilor sistemului nervos. 
 
Cuvinte cheie: stare de sănătate; elevi; factori de risc.  
 
 

 
Omul, persoană cu vocaţie socială 

DRĂGAN Paula 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului, e-mail: dpaula1982@yahoo.com 

 
Obiective. Definirea şi înţelegerea corectă a termenilor “individ”, „persoană”, „familie” şi 
„societate”. Identificarea familiei ca suport persoanei în dezvoltarea vieţii sociale. Implicarea 
activă a omului în activitatea socială a comunităţii. 
Material şi metode. În realizarea lucrării m-am folosit de diferite dicţionare, cărţi, reviste, 
recenzii, studii şi articole de specialitate, dar şi de chestionare calitative şi cantitative aplicate 
diferitelor persoane din diverse medii socio-profesionale. 
Rezultate. Se evidenţiază faptul că tinerii generaţiei de astăzi nu sunt implicaţi în viaţa socială a 
comunităţii din care provin, în egală măsură nu sunt conştienţi şi nici interesaţi de abilităţile 
personale şi nu au o legătură foarte strânsă cu membrii familiei, pe care nu o consideră resursă 
de suport. 
Concluzii. Lucrarea este una complexă ce face diferenţierea şi defineşte corect termenii de 
individ şi persoană, dar în acelaşi timp aduce în atenţie şi termenii de familie şi societate şi 
istoria, implicit evoluţia lor. Un interes deosebit este acordat familiei ca unitate binecuvântată 
de Dumnezeu. Evoluţia familiei şi a societăţii a făcut ca omul zilelor noastre să devină 
individualist, preocupat doar de propriile interese şi propria persoană fără a fi motivat în 



STUDII ȘI CERCETĂRI DE ANTROPOLOGIE                                                                                   Numărul 3, 2014                                          

ISSN 2344 – 2824                                                                                                                                                                             16 

participarea la viaţa socială, în acest scop este importantă descoperirea identităţi şi vocaţiei, iar 
pe de altă parte vocaţia de comunicator, explică nevoia permanenta de alteritate a omului. 
Evidenţierea ideii de valorificare a potenţialului personal înseamnă implicarea directă în viaţa 
socială. Astfel nu există dezvoltare personală fără implicare în viaţa comunitară. 
 
Cuvinte-cheie: individ; familie; societate; viaţa socială; vocaţie. 
 
 
 

Şomajul 
DUMITRAŞCU Anda (1), CONIAC Simona (2), BUCUR Luminiţa Georgeta (3), BĂLAŞ Oana-Maria 

(4), STEGARU Camelia (5), ALEXANDRESCU Radu Romulus (6) 

(1) Institutul Naţional de Endocrinologie ,,C.I.Parhon” Bucureşti, Universitatea Bucuresti, Facultatea de Asistenta 
Sociala Master Managementul Sistemelor Sociale si de Sanatate, e-mail: anda.dumitrascu@gmail.com 

(2) Bayer Healthcare Pharmaceuticals, România, Facultatea de Asistenţă Socială, Master Managementul Sistemelor 
Sociale şi de Sănătate, e-mail: simonaconiac@yahoo.com 

(3) Institutul Naţional de Endocrinologie ,,C.I.Parhon” Bucureşti, Universitatea Bucuresti, Facultatea de Asistenta 
Sociala Master Managementul Sistemelor Sociale si de Sanatate, e-mail: bucur.luminita14@yahoo.com 

(4) RTR Groupe Renault Romanie, Institul Politehnic Bucureşti, Master Inginerie Economică şi Managementul 
Afacerilor, e-mail: oanamaria2004@yahoo.com 

(5) Spitalul Clinic de Urgenţă ,,Sf. Pantelimon”, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Asistenţă Socială Master 
Managementul Sistemelor Sociale şi de Sănătate 

(6) Spitalul Clinic de Urgenţă ,,Bagdazar-Arseni”, Bucureşti, e-mail: raduale5@hotmail.com 

 
Şomajul este o stare negativă a economiei prin nefolosirea unei părţi din forta de muncă 
salariată. Oamenii nu mai au venit, işi pierd încrederea de sine şi se ajunge adesea pană la 
distrugerea raporturilor individ-comunitate. Adesea pot aparea sentimente stranii, depresive, 
obsesive, paranoide, care pot conduce pînă la excludere sau mai corect autoexcludere efectivă 
dintr-o viaţă socială aşa zis normală. Şomajul se manifestă inegal pe ţări, zone, perioade, sexe, 
vârsta, calificare profesională. Afectează frecvent  tinerii şi femeile. Prelungirea în timp măreşte 
în special pentru persoanele la început de carieră, riscul degradării spirituale, iar pentru cei cu 
oarecare experienţă – teoretică, dar în special practică -  scăderea competenţei profesionale și 
crează o mare dificultate de reintegrare. Practic îi scoate din piaţă, îi marginalizează şi izolează, 
scăzandu-le şansele, cu fiecare zi care trece şi ei nu-şi găsesc un loc de muncă, orice loc de 
muncă, prin scăderea de fapt a cotării lor pe piaţa muncii. Fenomenul astfel se adînceşte, fraza 
ca leitmotiv la început - ca „nu au experienţa suficientă într-un anumit domeniu” - repet din 
perioadele iniţiale de căutare activă - se înlocuieşte treptat cu o nouă sintagmă – „nu mai 
cunoasteţi” piaţa, deoarece nu mai sunteţi în contact cu ea de o perioadă prea lungă de timp.  
 
Cuvinte cheie: şomaj; loc de muncă; problemă socială.                                                                                                                             
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Criminalitate sexuală: agresor şi victimă 
GEORGESCU (VIŞAN) Milica 

Şcoala Doctorală a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti, e-mail:  
milicavisan@yahoo.fr 

 
Obiective. În general, abuzul sexual este un fenomen subraportat şi subevaluat, dar reprezintă 
din ce în ce mai mult o preocupare a societăţii actuale, prin implicaţiile profunde pe care le are 
asupra sănătăţii fizice şi mintale a victimei. Pe lângă traumele fizice suferite de victimă ca 
urmare a constrângerii la o relaţie sexuală forţată, violenţa sexuală se asociază cu un risc 
crescut pentru multe probleme de sănătate mintală, sexuală şi reproductivă, ale căror 
consecinţe pot apare imediat, dar şi mult mai târziu după producerea abuzului sexual. Prezentul 
studiu îşi propune să realizeze un portret al agresorului sexual, analizând totodată contextul în 
care s-au produs agresiunile sexuale, precum şi cuplul victimă-agresor, din perspectiva 
contribuţiei sale în producerea agresiunilor sexuale. 
Material şi metode. S-a realizat o anchetă sociologică, pe baza unui chestionar autoaplicat, pe 
un eşantion de 157 persoane condamnate definitiv pentru infracţiuni privitoare la viaţa sexuală, 
aflate în executarea pedepsei în 4 unităţi penitenciare din România. După analiza 
caracteristicilor socio-demografice ale agresorului, au fost identificaţi factorii de risc 
(individuali, relaţionali, comunitari, societali, situaţionali) care concură la apariţia 
comportamentelor sexuale deviante, precum şi tipurile de scenarii delictuale utilizate în 
agresiunile sexuale.  
Rezultate. Majoritatea agresorilor sexuali analizaţi au în grupul de prieteni modele antisociale, 
între aceştia şi prietenii lor existând asemănări în ceea ce priveşte tipurile de infracţiuni comise. 
Pe de altă parte, preocupările pentru a găsi locul şi momentul cel mai potrivit pentru comiterea 
agresiunii sexuale, indică faptul că agresorii sexuali conştientizează „anormalitatea” actului lor 
şi în mod implicit realizează delictuozitatea acestuia.  
Concluzii. Factorii care determină un comportament deviant sexual pot fi multipli: vârsta, 
educaţia, ocupaţia, tipul şi dimensiunea familiei, stilurile parentale, grupul de prieteni, 
bunăstarea economică, existenţa unui abuz sexual în copilărie 
 
Cuvinte cheie: devianţă sexuală; viol; incest; pedofilie; abuz; agresivitate. 
 
 

 
Percepţia populaţiei României asupra stării societăţii – inventar axiologic 

GHEORGHE Radu 

Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Ştiinţe Politice, email: 
gheorghe_radu@yahoo.com 

 
Obiective. Articolul încearcă să sublinieze importanţa care ar trebui acordată contextului socio-
istoric în care o populaţie intră în contact cu noi concepte, concepte care asumate treptat la 
nivelul simţului comun anvelopează premisa construcţiei ulterioare a etosului viitoarelor 
practici sociale, bazate pe consens în orice societate.  



STUDII ȘI CERCETĂRI DE ANTROPOLOGIE                                                                                   Numărul 3, 2014                                          

ISSN 2344 – 2824                                                                                                                                                                             18 

Material şi metode. Analiza este una atât calitativă, cât şi cantitativă. Datele instrumentate 
inclusiv în registru comparativ se regăsesc în sondajele de opinie şi cercetările realizate de cele 
mai importante institute de cercetare din România (măsurări sociologice realizate pe 
eşantioane reprezentative pentru populaţia României), cât si în seria de sondaje de opinie 
publică derulate de Comisia Europeană (Eurobarometru) începând cu primăvara anului 2010.  
Rezultate. Dispunem în prezent de mai multe certitudini: în actualul ritm, lumea se schimbă 
alarmant de repede, a devenit atât de complexă şi interconectată, încât problemele sunt cu 
mare greutate rezolvate tocmai datorită dificultăţilor legate de posibilităţile de localizare a 
acestora. În discuţie intră însă nu numai presiuni de schimbare de ordin instituţional. Există cu 
siguranţă şi un răspuns al populaţiilor. O perspectivă a modului de înţelegere a acestor 
schimbări, o anumită poziţionare a semnificaţiilor din interiorul fluid al acestui proces.  
Concluzii. Semnificaţia acordată procesului de integrare europeană de către marea masă de 
români nu a fost identică cu cea definită teoretic, specifică filosofiei politice. Mai mult, este 
posibil ca implicarea noului cetăţean european în jocuri de limbaj diferite să fi generat o 
percepţie (chiar deprindere) diferită a aceluiaşi concept. Cu ce au asociat de exemplu românii 
integrarea în UE şi cum a evoluat percepţia lor cu privire la principalii indicatori măsuraţi 
standard de Comisia Europeană, precum şi modul cum percep starea societăţii, încercăm să 
răspundem, fără a căuta cu orice preţ exhaustivitatea, în această scurtă analiză.      
 
Cuvinte-cheie: convenţie socială; consens; integrare europeană; percepţie; practică socială.  
 
 

 
De la criza familiei la criza demografică în România 

GURAN-NICA Liliana 
Facultatea de Geografie, Universitatea Universitatea ,,Spiru Haret”, Bucureşti, e-mail: 

liliana_guran@yahoo.co.uk 
 
Teritoriul românesc a reprezentat de-a lungul timpului un spaţiu european bine populat 
datorită potenţialului natural şi economic avantajos. Acest potenţial a determinat o evoluţie 
predominant pozitivă a populaţiei ţării pe parcursul secolului al XX-lea. Începând cu ultimul 
deceniu, marcat de schimbările politice şi economice induse de contextul internaţional, s-a 
instalat însă un proces de scădere constantă a numărului de locuitori. Evoluţia negativă a 
populaţiei României se regăseşte la nivelul celor mai multe dintre unităţile administrative, care 
alcătuiesc teritoriul ţării. Este de la sine înţeles faptul că, scăderea respectivă este cauzată de 
modificarea comportamentului demografic pornind chiar de la celula socială de bază, familia. 
Studiul propus doreşte să descopere corelaţiile existente între evoluţia populaţiei României din 
ultimii 20 de ani şi modificările survenite în comportamentul familial al românilor. De aceea, se 
vor analiza atât mişcarea naturală în toată complexitatea sa cât şi evoluţia unor indicatori 
precum nupţialitatea şi divorţialitatea, pentru a sublinia corelaţiile existente. De asemenea, 
analiza disparităţilor teritoriale ale acestor indicatori are rolul de a evidenţia regiunile care se 
confruntă cu mari dificultăţi din acest punct de vedere. 
 
Cuvinte-cheie: populaţie, nupţialitate, divorţialitate, evoluţie negativă. 
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Repere consiliale ale unei educaţii familiale corecte 
IONESCU Bogdan 

Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru”, Departamentul de Psihologie, e-mail: 
ibogdanro.yahoo.com 

 
Obiective. Orice comportament deviant are la bază o combinaţie unică de cauze. Prin 
cercetarea de faţă demonstrăm importanţa covârşitoare a familiei în ceea ce privește corecția 
unui astfel de comportament al copilului.  
Materiale și metode. Am explorat amănunțit literatura psihologică de specialitate (analiză 
documentară), pentru a descoperi cele mai nocive comportamente pe care părinţii le pot avea 
faţă de propriul copil, respectiv abuzul fizic și cel psihologic (respectiv ignorarea, insingurarea 
sau izolarea), în vederea desprinderii celor mai bune strategii de consiliere educațională. 
Potrivit cercetărilor de gen, copilul reproduce în societate situaţia de acasă, respectiv 
acceptarea sau neacceptarea sa de către părinți, oferind informații despre climatul familiei în 
care este crescut, despre stilul parental și valorile părinților. În zilele noastre, părinții ignoră din 
păcate comportamentele indezirabile ale copiilor. Cei mai mulți sunt fie prea ocupaţi, fie 
indiferenţi sau închistaţi în propriile valori şi reguli rigide. Consilierul educațional trebuie să le 
atragă atenția acestor părinți asupra faptului că personalitatea adultului de mâine este o 
construcţie progresivă, care se ruinează dramatic dacă fundamentele timpurii ale acesteia sunt 
aşezate la întâmplare. Astfel, copilul trebuie să fie supravegheat, iubit și învățat să iubească, 
pentru a construi relaţii echilibrate cu semenii. Din această perspectivă, şcoala poate deveni nu 
doar un mediu în care copiii învaţă comportamente sociale noi, ci și cadrul în care aceștia îşi 
corectează şi ajustează, prin relaţionare, comportamentele greşite, dobândite anterior în 
contextul educaţional familial. Consilierul educațional trebuie nu numai să atragă atenţia 
asupra comportamentelor greșite, ci și să devină un partener indispensabil al părinților, în 
corectarea lor.  
Concluzii. Cercetarea noastră a relavat că numeroși părinţi nu sunt conştienţi de impactul pe 
care îl are familia asupra dezvoltării psihice normale a copilului, acţionând de cele mai multe ori 
în direcţii greşite. De aceea, ținem să subliniem rolul decisiv al consilierii psihologice în 
rezolvarea problemelor familiei și mai ales în prevenția și corecția comportamentelor violente 
ale copiilor.  
 
Cuvinte cheie: familie; educație; consiliere educațională; stil parental; disfuncții.  
 
 

 
Abordarea crizei economice prin prisma crizei conştiinţei omului societăţii mileniului trei 

KOZMA Andrei 
Comisia de Antropologie – Academia Română/Societatea Academică de Antropologie, e-mail: 

dr.ka.mailbox@gmail.com 

 
Mediul urban antropomorfizat este unul din cele mai poluate posibile, nu numai din punctul de 
vedere al poluării fizice (materiale), cât şi a celei psihice. Anonimatul urban duce la 
metamorfozarea obiceiurilor şi tradiţiilor rurale ancestrale sănătoase la o noua calitate - 
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adecvata mediului urban actual. Criza zilelor noastre este de fapt o criză în genere adiacentă 
mediului urban supraaglomerat, producător nu numai de valori materiale şi spirituale, ci şi de 
haos - de criză. 
Una din cauzele posibile este faptul că s-a pierdut din vedere că organizaţiile de business există 
pentru clienţi şi ca atare ar trebui să lucreze în favoarea clientului; dar azi s-a ajuns ca să se 
lucreze în principal pentru o patură subţire a societăţii, pentru a le îngroşa diversele posesii 
(evident materiale). Diminuarea efectelor crizei, poate începe cu diminuarea crizei conştiinţei, a 
crizei pe plan psihic, prin diminuarea cantităţii posesiunilor (proprii) pentru a creşte calitatea 
senzaţiilor trăite. Focusul psiho-emotional are rol primordial în abordarea acestui concept. 
Problemele încep când oamenii, care deşi sunt în plină criză, cred că soluţia este în acumulare 
materială - nu în cea spirituală. Pornind de la nivel individual se poate încerca a trăi şi cu 
puţinele lucruri posedate - ca un prim pas necesar pe calea soluţionarii crizei. 
Studiul propune soluţii şi invită la reflecţie pe fiecare individ, ca entitate ce aparţine şi 
influenţează cotidian urbea  în care trăieşte, antropomorfizând ireversibil până la degradare 
totală, mediul ce-l înconjoară.  
 
Cuvinte-cheie: criză economică; mediu; conştiinţă; societate.  

 
 
 

Asortiment matrimonial şi tipologie familială în cercetări de antropologie biomedicală 
LUCA Eleonora (1)*, VULPE Corneliu (2)*, PETRESCU Monica (3)*, CIUHUŢA Mircea St. (4)*, 

STAN Cristina (5)*, PETRE Lăcrămioara (6)* 
*Institutul de Antropologie ,,Francisc I Rainer”, Academia Română, Bucureşti. Autor pentru 

corespondenta (4), e-mail: ciuhutamed2003@yahoo.com 

 
Introducere. Lucrarea analizează aspecte interesante ale asortimentului matrimonial în 
circumstanţele unei tipologii familiale diverse şi uneori insolită. Datele provin din cercetări 
antropologice ale colectivului de autori desfăşurate după 1990 în comunităţi rurale tradiţionale, 
în populaţii şcolare speciale şi în lotul partenerilor din expertizele de stabilire a filiaţiei.  
Obiective. Obiectivul principal al studiului îl constituie relevarea impactului puternic pe care îl 
are asortimentul matrimonial morfofizionomic, dimensional, de vârstă, nivel de instrucţie, 
profesiune etc. în atracţia dintre sexe, în întemeierea unei familii şi a tipului de familie, în 
durabilitatea cuplului, în recunoşterea/nerecunoaşterea progeniturii etc. 
Material şi metodologie. Materialul de studiu îl reprezintă : 229 perechi soţ-soţie între 20-70 
ani din 6 sate ale Culoarului Bran-Braşov, 158 familii din care provin copiii cu deficienţe de auz, 
respectiv 147 de familii ale copiilor cu deficienţe devăz şi 137 de cupluri de 19-74 ani din 
populaţia de expertize. Prelevarea datelor înscrise în fişele antropologice s-a realizat prin 
metoda interviului, metoda ectoscopică şi comparativă, tehnica antropometrică etc. În 
prelucrarea datelor s-au aplicat metode ale statisticii uni- şi bivariate, asortimentul matrimonial 
apreciindu-se prin coeficienţii de corelaţie liniară iar certitudinea rezultatelor probându-se prin 
aplicarea testelor de semnificaţie. 
Rezultate. Pentru populaţia brăneană, asortimentul matrimonial este statistic semnificativ, 
pozitiv pentru vârstă, pentru 11 dimensiuni (printre care indicele nazal, statura, lungimea 
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membrului inferior) din 22. Cuplurile-părinţi ale copiilor cu dizabilităţi senzoriale corelează prin 
vârstă, dar în ceea ce priveşte tipul familiilor, aici întâlnim şi familii adoptive, familii 
consensuale, monoparentale predominând totuşi familiile nucleare. În ceea ce priveşte 
cuplurile din expertize, acestea corelează semnificativ pozitiv cu vârsta şi negativ cu nivelul de 
instruire, iar morfofizionomic ,,se asortează” pozitiv, printre altele, prin conturul bărbiei, 
conformaţia urechii şi mărimea lobului urechii şi corelează negativ prin încărcarea pleoapei 
superioare şi forma buzei dermice superioare. Ca stare civilă, cei mai mulţi bărbaţi din expertize 
sunt căsătoriţi (peste 50%) iar cele mai multe femei sunt celibatare sau divorţate (peste 57%). 
Concluzii.. Un studiu despre asortimentul matrimonial de vârstă, nivel de instruire, aspect fizic 
etc. îşi dovedeşte oportunitatea în îmbogăţirea dimensiunilor bio-socio-culturale ale cercetării 
familiei în contextul actual.  
 
Cuvinte cheie: asortiment matrimonial, cuplu, familie, expertiză, filiaţie. 

 
 

 
Lipsa supravegherii parentale a copilului și pericolele Internetului 

MARHAN Ana Maria (1), POPA Camelia (2) 
(1) Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu Motru”, Departamentul de Psihologie, e-

mail: amarhan@ipsihologie.ro 
(2) Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu Motru”, Departamentul de Psihologie, e-

mail: camelia.popa@ipsihologie.ro 

 
Obiective. Web-ul ca promotor al sinuciderii (așa-numitul fenomen de cybersuicid) a fost 
analizat de cercetători în corelație cu măsurile de supraveghere parentală. Prezentul studiu și-a 
propus scanarea web-ului de limbă română, pentru a identifica informațiile despre sinucidere 
disponibile inclusiv copiilor și adolescenților.  
Materiale și metode. Au fost explorate sintagmele cele mai frecvente de căutare a informației 
despre suicid, contabilizate de site-ul trafic.ro, precum și oferta web românească de sugestii 
autolitice.  
Rezultate. Volumul informațiilor despre sinucidere, existent în limba română, este incomparabil 
mai mic comparativ cu cel de limbă engleză, însă el crește constant (Marhan et al., 2012). 
Cuvintele și sintagmele cheie cele mai frecvente de căutare a informației despre suicid sunt, 
potrivit trafic.ro, „sinucidere”, „metode de sinucidere”, „cum mă pot omorî” și „vreau să mă 
omor”. O altă cercetare relevantă a fost desfășurată în Anglia (Gunnell et al., 2012). Au fost 
solicitate dovezi ale utilizării Internetului în raport cu sinuciderea pentru 593 de sinucideri din 
2005. S-a demonstrat că nouă dintre sinucigași au cercetat Internetul pentru a-și găsi metoda de 
autoeliminare. Astfel, accesul ușor la informațiile cu privire la sinucidere, ca și site-urile pro-
sinucidere par să contribuie la un procent mic, dar semnificativ, de sinucideri. Studiile respective 
ar trebui să atragă atenția părinților, educatorilor și specialiștilor în sănătate mintală. Strategiile 
de prevenție a suicidului pot consta într-o mai bună supraveghere parentală, ca și în 
responsabilizarea mass-media, arată Organizația Mondială a Sănătății (Auxéméry, 2010). OMS 
recomandă mass-media să nu prezinte imagini ale persoanelor care-și iau viața și nici povești 
romantice, senzaționale sau misterioase ale acestora.  
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Concluzii. O conduită parentală optimă corelează negativ nu doar cu afecțiunile psihiatrice ale 
tinerilor, ci și cu utilizarea problematică a Internetului. Nu trebuie însă să  se interzică accesul 
copiilor la Internet, deoarece calculatorul ajută la dezvoltarea aptitudinilor prosociale, a celor 
pentru scris-citit, a aptitudinilor spațiale, a gândirii strategice și a creativității. Părinții trebuie să 
înțeleagă dorințele și problemele copilului, să discute deschis cu el și să cunoască modul în care 
gândește noua generație.  
 
Cuvinte cheie: cybersuicid; Internet; copii; familie; supraveghere parentală. 
 
 

 
Problemele familiei copilului cu TSA (tulburare din spectrul autismului) şi demersul de 

consiliere psihologică 
MARICA Simona 

Universitatea Universitatea Universitatea ,,Spiru Haret”, Bucureşti, Departamentul de Sociologie-
Psihologie, Consiliul National al Dizabilitatii din Romania, e-mail: marica.simona@yahoo.com 

 
Tulburările din spectrul autismului fac parte din categoria tulburărilor pervazive de dezvoltare, 
reprezentând una dintre cele mai grave condiţii neuropsihiatrice ale copilăriei. Din pacate, 
statisticile din ultimii ani arata o crestere alarmanta a incidentei acestui grup de tulburari.  
Articolul de faţă  prezintă problematica familiei cu copil diagnosticat cu TSA, intelegand ca 
familia este un sistem ale carui elemente interactioneaza, astfel incat suferinta unui membru va 
afecta echilibrul ansamblului.  
Reuşita demersului terapeutic aplicat copilului este conditionata de  atmosfera familiala, de 
aceea ne preocupa nu doar problematica din grupul familial, ci si modalitatile de consiliere a 
membrilor acestuia. 
 
Cuvinte cheie: tulburare din spectrul autismului; tulburare pervazivă de dezvoltare; sistem 
familial; consiliere; mecanisme de apărare. 
 
 

 
Eseu critic asupra sistemului de învăţământ 

MARICA Simona 
Universitatea ,,Spiru Haret”, Bucureşti, Departamentul de Sociologie-Psihologie, e-mail: 

marica.simona@yahoo.com 
 

Concepţia conform căreia educaţia nu este un sector productiv, este una păgubitoare.  Ea 
reflectă o mentalitate îngustă şi prea grăbită, a unei societăţi care nu înţelege că banii investiţi 
în educaţie reprezintă – e drept, pe termen lung! – o investiţie. 
Mai mult decât atât, un sistem de învăţământ ar trebui să pornească de la o filosofie asupra 
tipului de om pe care doreşte să-l formeze şi asupra orientării sale valorice, curriculele şi modul 
de predare trebuind subsumate acestei concepţii.  
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Eseul de faţă doreste să surprindă  ceea ce consider a fi tarele unui sistem educaţional fără 
obiective clar definite, fără direcţie şi evident, lipsit de mijloace şi este, totodată, o reflecţie 
asupra efectelor pe termen lung ale acestui mod de a „educa”. 
 
Cuvinte cheie: sistem de învăţământ; educaţie; curricula; valori. 
 
 
 

Studentul între familie şi integrarea pe piaţa muncii 
MIULESCU Ioana-Antonia (1), ZORILĂ Mirela (2) 

(1) Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti, e-mail: 
antonia.ioana.miulescu@gmail.com 

(2) Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti mirelazorila7@gmail.com 

 
Obiective. Prin acest studiu de tip comparativ urmărim să identificăm în ce mod climatul socio-
familial determină hotărârea studenţilor privind intrarea lor pe piaţa muncii. Pentru 
evidenţierea şi explicarea acesti relaţii dorim să aflăm în primul rând dacă familia este încă 
considerată un sprijin din punct de vedere al stabilităţii financiare. În al doilea rând vrem să 
identificăm dacă societatea oferă mijloacele şi căile necesare cu ajutorul cărora studenţii sunt 
atraşi şi ajutaţi să se integereze pe piaţa muncii. De asemenea vrem să observăm dacă 
societatea prin sistemul de învăţământ oferă sprijinul necesar.  
Material şi metode. Proiectul de cercetare se va baza  pe date statistice (INS, Facultatea de 
Sociologie şi Asistenţă Socială), studii („Sociolog pe piaţa muncii” etc.) şi proiecte („Tinerii şi 
incluziunea pe piaţa muncii în România – Nevoi, aşteptări, soluţii şi obstacole” etc.) De 
asemenea vom consulta literatura de specialitate. Pentru colectarea datelor vom utiliza ancheta 
sociologică pe bază de chestionar, urmând ca pentru completarea şi verificarea informaţiilor 
obţinute să folosim tehnica interviului semi-structurat. Atât chestionarul cât şi interviul vor fi 
aplicate studenţilor Facultatăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială. 
Rezultate. Prin această cercetare urmărim să verificăm validitatea următoarelor ipoteze: (i) 
studenţii din provincie sunt predispuşi spre angajare comparativ cu cei care locuiesc în 
Bucureşti; (ii) cu cât studenţii acordă mai multă importanţă angajării cu atât relaţiile familiale se 
slăbesc; (iii) prin dobândirea independenţei financiare relaţiile familiale se modifică şi nu în 
ultimul rând ne aşteptăm ca (iv) societatea prin intermediul instituţiilor de învăţământ să vină în 
ajutorul studenţilor deja integraţi pe piaţa muncii (exemplu: lipsa condiţionării prin prezenţa 
obligatorie la cursuri/seminarii). 
Concluzii. Acest studiu este necesar pentru a identifica gradul disponibilităţii studenţilor spre 
angajare şi pentru a arăta că independenţa economică a studenţilor modifică semnificativ 
relaţiile familiale. 
 
Cuvinte cheie: climat socio-familial; student; relaţii familiale; piaţa muncii; instituţii de 
învăţământ. 
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Incultura culturii exclusiv vizuale. Educaţia prin imagini 
PANĂ Iulia-Sabina (1), SOLOMON Ovidiu (2) 

(1) Universitatea Bucureşti, Catedra UNESCO pentru schimburi inter-culturale şi inter-religioase, Master 
Comunicare interculturală, e-mail: pana.iulia.sabina@gmail.com 

(2) Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Master Studii de Securitate, e-
mail: ovidiu_solomon@ymail.com 

 
Obiective. Scopul studiului nostru este de a analiza integrarea individului în societate prin 

familie. Operaţionalizând nucleul societăţii - familia, descoperim educaţia ca principala funcţie 
cu rol în dezvoltarea individualităţii. În această lucrare, ne propunem să trasăm cât mai clar 
influenţa a două elemente prezente în educaţia contemporană - revistele pentru copii şi 
tabletele – cu contribuţie semnificativă la dezvoltarea copiilor şi a capacităţii acestora de a se 
integra şi acţiona. 
Material şi metode. Metodele folosite în demersul nostru sunt interviul, focus-grupul şi analiza 
asupra celor mai populare reviste şi aplicaţii pentru copii. Interviurile si focus-grupul vizează 
copii cu o vârstă medie de 5 ani, părinţii şi educatoarele acestora. Revistele supuse analizei vor 
fi în numar de 16 - 8 din luna martie şi 8 din aprilie. În analiza revistelor vom lua în calcul 
imaginile, jocurile si activităţile propuse. În ceea ce priveşte tabletele (iOS/android), vor 
constitui obiectul analizei durata de timp petrecut în faţa lor şi natura celor mai descărcate 
aplicaţii interactive pentru copii. 
Rezultate. Gradul ridicat de utilizare al revistelor si tabletelor în rândul copiilor până în 7 ani 
arată precaritatea educaţiei familiale, părinţii folosind aceste mijloace prin care să îşi educe 
copii fără să ţină cont sau să se întrebe dacă au efecte nocive şi în ce fel îi pot afecta pe termen 
lung. Exprimarea aluzivă, instabilitatea emoţională, alterarea semnificaţiilor, interesul scăzut 
pentru studiu par a fi doar câteva din riscurile la care sunt expuşi copiii, din cauza educaţiei prin 
imagini şi a accesului timpuriu la mediul virtual.  
Concluzii. Văzut de Giovanni Sartori, produsul educaţiei prin imagini, este individul-văzător, 
video-copilul. Ştiinţele neurologice arată că imaginea creează iluzia unei prezenţe, iar pentru 
dezvoltarea individualităţii este nevoie de momente de singurătate şi plictis. Modelele şi 
activităţile promovate în revistele pentru copii sunt alternative ale realităţii, iar tabletele 
înstrăinează, conducând la refugiul în “singurătate electronică”, confundat cu momente de 
linişte în care copilul este cuminte şi “în siguranţă” chiar şi nesupravegheat. 
 
Cuvinte-cheie: copii; educaţie; responsabilitate; cultură; imagine. 
 
 
 
 
 
 
 
 



STUDII ȘI CERCETĂRI DE ANTROPOLOGIE                                                                                   Numărul 3, 2014                                          

ISSN 2344 – 2824                                                                                                                                                                             25 

Aspecte ale muncii globale în societatea contemporană 
PANTELIMON Cristi 

Universitatea ,,Spiru Haret”, Bucureşti, Departamentul de Sociologie-Psihologie, email: 
cristipant@yahoo.com 

 
Munca globală este munca în societatea globalizată. Principala tendinţă a muncii globale este 
aşa-numita delocalizare, fenomen extrem de răspândit, care se traduce prin de-legarea sau 
desprinderea muncii de locul în care se desfăşoară. Spre deosebire de munca în variana 
tradiţională, supusă rigorilor locale, munca globală sau delocalizată se detaşează aproape 
complet de locul în care se desfăşoară, fiind subordonată unei categorii noi, numită eficienţă 
economică sau de piaţă. Delocalizarea înseamnă, în mod obişnuit, deplasarea spre alte spaţii 
decât cele centrale a muncii de producţie, mai puţin a muncii de cercetare-inovare şi, în şi mai 
mică măsură, a autorităţii de comandă economică. Deciziile luate la nivel central se adresează 
unei arii a muncii din ce în ce mai îndepărtate spaţial. Dar delocalizarea nu este doar un 
fenomen spaţial, ci şi unul spiritual. Mai importantă chiar decât deplasarea spaţială a muncii 
globale este, după părerea noastră, delocalizarea spirituală a muncii, adică detaşarea morală a 
oamenilor de locurile în care muncesc. Pe fondul acestui fenomen, au loc transformări 
semnificative ale sensului muncii în societatea globală, ce duc la pierderea sensului creator şi 
moral, spre o dimensiune abstractă şi uniformizatoare. 
 
Cuvinte-cheie: globalizare; delocalizare spaţială; delocalizare spirituală. 
 
 
 

Implicarea psiho-socială a programelor educative asupra deţinuţilor 
PAŞCA Maria Dorina (1) 

(1) Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu-Mureş, Disciplina de Etică și științe socio-umane, email: 
mdpasca@yahoo.com 

 
Obiective. Găsirea şi implementarea de noi programe educativ-terapeutice, vizând categorii 
variate de deţinuţi, în vederea reintegrării lor în comunitate cât şi conştientizarea necesităţii 
implicării deţinuţilor în acţiuni educativ-terapeutice care au ca scop pregătirea pentru reluarea 
locului în societate, implicându-se în dezvoltarea propriei sale personalităţi, reducând la 
maximum riscul de recidivă, inadaptarea socială şi trauma psihică. 
Materiale şi metode. Sunt cele ce vizează modul în care deţinuţii îşi dezvoltă un comportament 
atitudinal pozitiv, faţă de ei cât şi de comunitate, aplicând în acest sens, terapiile ocupaţionale 
(în variate situaţii) cuprinzând programe desfăşurate pe o perioadă de 3 luni cu o durată de 60 
de minute, având structura tematică pe 12 teme, adresându-se, prin specificitatea sa: minorilor, 
tinerilor, adulţilor, femei, bărbaţi, în medie 12 în grup. 
Rezultate. Scot în evidenţă necesitatea îmbunătăţirii relaţiilor psiho-sociale la nivel de individ şi 
comunitatea la care se raportează, prin folosirea de noi concepte atitudinale vizând conduita lor 
comportamentală într-o situaţie dată. 
Concluzii. Reprezintă o nouă concepţie şi viziune din partea deţinuţilor asupra importanţei 
programului educativ-terapeutic legat de însăşi dezvoltarea personalităţii sale, ţinând cont că 
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un asemenea demers atitudinal, reprezintă o alternativă privind complexa sa metamorfoză pe 
perioada detenţiei şi nu numai. 
 
Cuvinte cheie: program educativ; comunitate; deţinut; reintegrare.  
 
 
 

Aspectele juridice generale ale custodiei comune a soţilor în dreptului familiei şi 
controversele generate prin hotărârile judecătoreşti 

PĂIUŞESCU Cristina Anca (1), ULICAN Maria (2) 
(1) Universitatea Creştina „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Ştiinţe Politice, email: 

av.paiusescu@gmail.com 
(2) Universitatea ,,Titu Maiorescu”, Facultatea de drept, email: ulican_maria@yahoo.com 

 
Problema custodiei minorilor se pune atât ca urmare a unui divorţ în care sunt implicaţi minori 
cât şi în cazul separării unor părinţi necăsătoriţi. Din punct de vedere practic autoritate 
părintească comună după divorţ reprezentă în esenţă acelaşi lucru cu custodia comună. 
Problemele încep atunci când părinţii se despart. Multe dintre deciziile referitoare la copil ar 
trebui să fie luate de părintele care stă mai mult alături de copil. Acela este părintele cu care 
copilul va trăi. Cum, în general, după un divorţ copilul stă numai cu un singur părinte asta 
înseamnă că separaţia implică faptul că doar un singur părinte va avea dreptul de a lua decizii în 
ceea ce priveşte viitorul de zi cu zi al minorului, iar acest lucru se stabileşte fie pe care unui 
acord de mediere fie printr-o hotărâre judecătorească. Custodia comună, sau exercitarea în 
comun a autorităţii părinteşti, astfel cum apare conceptul în Noul Cod Civil Român, este gândită 
să amelioreze consecinţele divorţului şi separaţiei şi să dea ambilor părinţi dreptul de a se 
implica. În acelaşi timp există şi o parte negativă a custodiei comune, pe care hotărârile 
judecătoreşti contradictorii o adânceşte. Controversele generate de aplicarea neunitară a 
prevederilor legii prin hotărârile judecătoreşti care stabilesc această custodie comună duc, în 
practică, la o nerespectare, în fapt a dispoziţiilor acestora. Dacă părinţii chiar nu sunt în stare să 
se înţeleagă şi nu vor face altceva decât să se contrazică în prezenta copiilor, asupra exercitării 
drepturilor lor parentale, atunci există riscul de a îi face rău copilului. Demersul nostru îşi 
propune să prezinte problemele generate în practică, precum şi soluţiile la acestea, atât timp 
cât,  în practica instanţelor de judecată, nu există un punct de vedere unitar cu privire la 
aplicarea dispoziţiilor noului Cod civil asupra cererilor referitoare la exercitarea autorităţii 
părinteşti ca urmare a divorţului. 
 
Cuvinte cheie: custodie comună; exercitarea autorităţii părinteşti; practica judiciară. 
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New media,  publicuri şi retorici morale 
PERPELEA Nicolae 

Institutul de Sociologie, Academia Română, email: perpelea@gmail.com 

 
Prin funcţia de redistribuire colectivă a informaţiei, cadrele şi scenarizările mediatice creează 
condiţiile de posibilitate ale unor noi forme de solidaritate socială – de pildă prin extensia 
limitelor compasiuni şi înviorarea „solicitudinii morale”. „Întrebările de cercetare” sunt: când şi 

cum anume cetăţenii trăiesc emoţiile mediatizate „ca” interpelare etică? ce strategii dezvoltă 
media pentru a construi figuri ale receptări active; o comunitate a  privirilor („eu văd ceea ce tu 
vezi”) în care poate avea loc un ritual al (dez)acordurilor interpretative? 

Obiective. a) analiza dispozitivelor new media prin care se accelerează difuzarea interpelărilor 

etice; b) caracterizarea procedurile specifice prin care are loc formatarea informaţiei; c) analiza 
de caz a publicurilor amorfe.  
Material şi metode. Elementele de baza în corpusul analizei sunt: jurnalul tv., articole de presă, 
reality-show-ul, manifeste vizuale de protest social şi dispozitive web (forumuri de dezbatere; 
facebook) prin care publicurile interpretează informaţiile „intrate” în circulaţia discursivă. Ca 
metode de analiză s-au utilizat: analiza de discurs contrastivă a informaţiei (ştirile adventuriale - 
adventure news /ştirile de alarmare „critice” - emergency news/ştirile ecstatice - ecstatic news) 
şi „analiza cadrelor” (frame perspective).  
Rezultate. Au fost identificate următoarele „cadre” (frames) prin care discursul mediatic induce 
sensuri interpretative: 1.cadrul economic  - costurile şi beneficiile sunt în prim plan; 2. cadrul 

impactului asupra oamenilor - cadrul aduce o „faţa umană”  informaţiilor publice prin 
prezentarea exemplelor de genul acesta; 3. cadrul conflictual  - problemele publice tind să fie 
prezentate ca o luptă între „noi” şi „ei”, sau „câştigător” şi „învins”; 4. cadrul moralităţii  - 
judecăţi de genul „drept” – „nedrept”; 5. cadrul neputinţei  - „poziţia de control” a problemei 
„nu este vizibilă”, este în mâinile „celor care ...”.  
Concluzii. Se conturează o„mutaţie” a discursului public şi mediatic: alunecarea de la o retorică 
de argumentare politică spre retorica de injoncţiune morală  (reducerea dimensiunii politice la 
ce pur morală). Tot mai frecvent este pus în scenă un individ ameninţat de comunităţi „în 
reţea”, agresori anonimi şi/sau personaje cu caractere atipice („accentuate”) – „şmecheri”, 
„băieţi deştepţi”, „diasporici”, „interlopi”, „ţigani”, „moravuri dubioase”, „medici şarlatani”, 
„pseudo-savanţi” şi „politicieni plagiatori”, „elite lei/elite vulpi”, „feisbuchişti”, hipsteri etc. 
 
Cuvinte cheie: new media; spaţiu public; problemă publică; frame analysis; retorica morală. 
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Activitatea sexuală satisfăcătoare a familiei și longevitatea 
POPA Camelia (1), CIOBANU Adela Magdalena (2) 

(1) Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu Motru”, Departamentul de Psihologie, e-
mail: camelia.popa@ipsihologie.ro 

(2) Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, Catedra de Psihiatrie, e-mail: 
adela.ciobanu@yahoo.com. 

 
Obiective. Relația dintre activitatea sexuală și longevitate suscită interesul oamenilor de știință. 
Acest studiu își propune să analizeze relația dintre calitatea vieții și activitatea sexuală a 
cuplurilor, pentru a individualiza rolul funcției sexuale în rândul factorilor care ne ajută să fim 
mai sănătoși.  
Materiale și metode. Am examinat cele mai recente preocupări ale experților „anti-
îmbătrânire” legate de activitatea sexuală, ca barometru fidel al stării de sănătate globale a 
individului.  
Rezultate. Experții evaluează interdependențele complexe dintre variabilele epidemiologice 
„activitate sexuală” și „moarte”. Potrivit studiilor parcurse (printre care menționăm pe cele 
întreprinse de Henry, 1982; Davey, Smith, Frankel și Yarnell, 1997, Lindau și Gavrilova, 2010, 
beneficiile activității sexuale pot fi încadrate pe trei coordonate majore: asigurarea sănătății 
aparatului reproducător/reglarea hormonală; menținerea sănătății inimii și asigurarea sănătății 
psihologice a indivizilor. Activitatea sexuală scade probabilitatea apariției cancerului de prostată 
și a cancerelor ginecologice, datorită bunei reglări hormonale. Pentru menținerea sănătății 
cardiace, activitatea sexuală trebuie să se asocieze însă și cu un stil de viață sănătos. Studiile au 
evidențiat că disfuncția erectilă la bărbați și lipsa de satisfacție sexuală a femeilor cresc riscul 
bolilor de inimă și al afecțiunilor vasculare periferice. Din punct de vedere psihologic, 
persoanele active sexual dezvoltă o stare de bine, au convingerea că se bucură de sprijinul 
partenerului. Aceste persoane se simt bine în pielea lor, au relații armonioase cu semenii, 
beneficiază de suport social, sunt mai puțin depresive sau anxioase.  
Concluzii. Persoanele active sexual au șanse să trăiască mai mult și să amâne instalarea bolilor 
specifice vârstei a treia. Calitatea vieții lor este mai bună și reușesc să fie independente până la 
vârste înaintate, nefiindu-le necesar ajutorul altor persoane – au concluzionat cercetătorii. Pe 
de altă parte, starea de sănătate bună prelungește viața sexuală. Speranța de viață activă sexual 
crește cu 5-7 ani pentru bărbații care la 55 de ani raportează o stare de sănătate bună sau 
excelentă, comparativ cu bărbații cu o sănătate precară. La femeile de 55 de ani sănătoase, 
speranța de viață activă sexual este cu 3-6 ani mai mare decât la femeile bolnave.  
 
Cuvinte cheie: activitatea sexuală; familie; satisfacție; longevitate; calitatea vieții.   
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Sănătatea sexuală a familiei, în atenția specialiștilor în sănătate publică 
POPA Camelia (1), CIOBANU Adela Magdalena (2) 

(1) Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu Motru”, Departamentul de Psihologie, e-
mail: camelia.popa@ipsihologie.ro 

(2) Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, Catedra de Psihiatrie, e-mail: 
adela.ciobanu@yahoo.com. 

 
Obiective. Dorința sexuală hipoactivă reprezintă o tulburare a zilelor noastre, dată fiind 
incidența ei crescută în populația generală. Stresul, munca în exces, ritmul de viață trepidant 
ocupă prim-planul existenței oamenilor iar intimitatea este aproape ingnorată. Această 
cercetare examinează factorii asociați disfuncțiilor sexuale.   
Materiale și metode. Studiul vizează analiza disfuncțiilor sexuale feminine, cu accent pe factorii 
sociali implicați. Finalitatea aplicativă a studiului a constat în elaborarea unor ghiduri 
diagnostice ale dorinței sexuale hipoactive, utile specialiștilor în sănătate sexuală și 
reproductivă.    
Rezultate. Intimitatea este substituită prin satisfacții alimentare, vestimentare sau prin 
comoditatea oferită de Internet. Locul vieții sexuale în cadrul activităților recreative și de 
petrecere a timpului liber a fost minimalizat, satisfacția vieții a fost corelată cu alte activități 
generatoare de plăcere. Frecvent, sexualitatea a fost compensată prin muncă (Furnham, 2004). 
Toate aceste mutații au afectat negativ însăși personalitățile indivizilor, orientate acum către 
atingerea succesului profesional și înnavuțirea rapidă. În cupluri, singurătatea în doi a ajuns 
practic un mod de viață. Programele partenerilor nu coincid, responsabilitățile sunt împărțite, 
întâlnirile sub același acoperiș devin tot mai rare. Multe familii au probleme maritale iar 
numărul divorțurilor crește. În acest context social nu este de mirare că tot mai mulți oameni 
suferă de disfuncții sexuale. Însă numai o mică parte a suferinzilor solicită tratament. Mulți 
preferă să-și ascundă problemele, considerându-le rușinoase sau fără importanță în viața lor. 
Însă disfuncțiile sexuale stau de multe ori la baza sterilității cuplurilor, iar specialiștii care 
tratează cuplurile infertile trebuie să evalueze și calitatea relațiilor sexuale ale acestora (Walker, 
1978).  
Concluzii. Activitatea sexuală împlinită, relațiile interumane apropiate reprezintă condiții sine 
qua non ale calității vieții indivizilor. Sub imperiul unor activități urgente, intimitatea este 
împinsă treptat la periferia preocupărilor zilnice. Însingurarea oamenilor a devenit o 
caracteristică a marilor orașe. Femeile și bărbații moderni preferă să trăiască singuri, fără 
complicații și responsabilități familiale, deși se confruntă cu stări depresive și anxioase 
puternice, izvorâte din izolare și din negăsirea sensului adevărat al vieții. Multe dintre depresiile 
nevrotice contemporane ascund suferințe sexuale puternice (Wolpe, 1986). Combaterea 
acestor suferințe poate conduce la sudarea cuplurilor.   
 
Cuvinte cheie: disfuncții sexuale; dorință sexuală hipoactivă; cuplu; familie; infertilitate. 
 
 



STUDII ȘI CERCETĂRI DE ANTROPOLOGIE                                                                                   Numărul 3, 2014                                          

ISSN 2344 – 2824                                                                                                                                                                             30 

 
 

Relațiile familiale disfuncționale și problemele psihiatrice ale adolescenților 
POPA Camelia 

Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu Motru”, Departamentul de Psihologie, 
camelia.popa@ipsihologie.ro 

 
Obiective. Acest studiu evidențiază predictorii familiali ai tulburărilor psihiatrice ale 
adolescenților, identificând factorii specifici de reziliență.  
Materiale și metode. Demersul de cercetare, de tip metaanalitic, a vizat parcurgerea celor mai 
noi studii din domeniul persogenezei și al psihiatriei infantile, în vederea determinării 
trăsăturilor psihologice care cresc vulnerabilitatea îmbolnăvirilor în rândul tinerilor.  
Rezultate. Creșterea copilului într-un mediu familial disfuncțional corelează semnificativ cu 
tulburările psihiatrice dezvoltate de acesta. Abuzul emoţional exercitat asupra copilului, 
maltratarea sexuală a acestuia şi evenimentele negative de viaţă sunt predictori comuni ai 
depresiei şi ai tulburărilor de personalitate (Igarashi  et al., 2010). Pierderile majore, precum 
moartea părinţilor, stabilesc corelaţii pozitive atât cu depresia majoră, cât şi cu distimia 
(Flament et al., 2001; Lewinsohn et al., 1995). Predictorilor anterior menţionaţi li se adaugă 
problemele de sănătate ale copilului, recăsătorirea unui părinte, stima de sine redusă (Reinherz 
et al., 1993); lipsa relaţiei materne, certurile din familie, numărul redus de prieteni şi 
evenimentele dezamăgitoare (Goodyer et al., 1997). La rândul ei, fobia socială corelează cu 
starea de tristețe resimțită în adolescență (Väänänen et al., 2011). Copiii cu părinţi divorţaţi sau 
separaţi riscă să dezvolte  depresie, dată fiind suferinţa psihologică marcantă pe care o trăiesc şi 
stresul la care sunt supuşi. Studiile remarcă unele comportamente de sacrificiu adoptate de 
copii de dragul părinţilor. Unii își pot asuma rolul de partener-substitut pentru celălalt părinte 
sau pot negocia cu fraţii „împărţirea” părinţilor (Klosinski, 1993).  
Concluzii. Adolescenţii care se dezvoltă în familii funcţionale, suportive, prezintă mai puţin 
simptome psihiatrice, înregistrând o stare psihologică de bine (Hair et al., 2005). De asemenea, 
acceptarea parentală percepută şi sprijinul acordat copilului corelează pozitiv cu competenţa 
socială, fiind factori importanți de reziliență în tulburările psihiatrice ale adolescenților (Sentse 
et al., 2010). Abilităţile parentale optim dezvoltate, ca şi activităţile împărtăşite de toţi membrii 
familiei pot avea un rol educativ modelator asupra adolescenţilor (Borkowsky et al., 2002). 
Astfel, adolescenţii care dezvoltă relaţii pozitive cu părinţii sunt mai puţin predispuşi să dezvolte 
comportamente adictive precum fumatul, consumul de alcool şi de droguri (Guilamo-Ramos et 

al., 2005).  
 
Cuvinte cheie: personogeneză; tulburare; adolescenți; familie; predictori.  
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Familia, grupul domestic şi proprietatea. O perspectivă comparativă 

POPA Monica 
Universitatea ,,Spiru Haret”, Bucureşti, Departamentul de Sociologie-Psihologie, e-mail: 

monica.sociologie.popa@gmail.com 

 
Studiul de faţă se fundamentează pe o perspectivă comparativă ce are ca obiect proprietatea 
devălmaşă forestieră dintr-o localitate de vlahi, din nordul Greciei şi comunităţi rurale din 
România situate în spaţii ale ţărănităţii libere, acolo unde în trecut marile imperii sau regate îşi 
aveau limitele teritoriale sau graniţele. În ecuaţia proprietăţii comune, gospodăria, familia şi 
comunitatea sunt structuri sociale preeminente în raport cu individul, care nu este important în 
sine, ci în relaţie cu ceilalţi subiecţi ai relaţiei sociale obiectivabile la nivelul grupului domestic 
sau în cadrul mai larg al comunităţii.  
În ambele cazuri, familia este principala beneficiară a drepturilor, în termeni de uzufruct sau de 
folosinţă. Insă, regulile care stau la baza proprietăţii sunt, în cazul celei din spaţiul românesc, 
construite de-a lungul mai multor secole, într-un registru, care poate fi considerat de tipul 
economiilor morale. Cu alte cuvinte, manifestările economice ale familiei şi comunităţii erau 
reglate în funcţie de coordonate axiologice, acestea în timp, imprimând individului o identitate 
locală şi chiar regională.   
În schimb, familia vlaha din regiunea de nord a Elladei, funcţionează în relaţie cu proprietatea 
comună în funcţie de coordonate normative cu un vag caracter cutumiar, aspectele morale ale 
relaţiilor sociale dintre membrii grupului familial, neavându-şi originea, în acest caz, în obiceiul 
pământului.    
   
Cuvinte-cheie: vlahi; gospodărie; familie; proprietate.  
 
 
 
România mileniului III. Conformismul faţă de grup şi obedienţa faţă de autoritate – paşaport 

pentru succes? 
RADU Nicolae 

Ministerul Administraţiei şi Internelor, Universitatea ,,Spiru Haret”, Bucureşti, e- mail: 
radovany@yahoo.com 

 
Din ce în ce mai mult, majoritatea românilor trăiesc sentimente confuze: un amestec de 
tristeţe, decepţie, ruşine, umilinţă, furie. Drumul spre democraţie s-a soldat cu efecte 
secundare nebănuite: prietenii dinamitate, familii destrămate, apariţia unor postrevoluţionari 
agresivi şi lipsiţi de scrupule, a unor noi specii de oportunişti. Anxietatea, suspiciunea, 
culpabilizarea, vânătoarea de vinovaţi, măsurarea gradului în care suntem pătaţi, macină din 
păcate, din ce în ce mai mult, conştiinţele, disponibilităţile constructive. La numai şase ani de la 
momentul 1989, regretatul prof. univ dr. Neculau (1996)  aprecia că speranţa într-o purificare 
morală aproape că  
s-a prăbuşit. Să fi simţit ceva oare domnia sa despre vremurile ce au venit? Sau poate fi mult 
mai rău? Sunt nevoit să spun că trebuie să rămânem optimişti. Contrar eforturilor de 
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enclavizare fie numai şi culturală, a României, mai avem şanse. Familia, pământul şi credinţa, 
sunt cele ce ne susţin existenţa, ca neam şi ca ţară. Pământul? Care pământ? Cine mai este 
legat de pământ? Cu toate acestea, am speranţa că România nu a însemnat şi nu înseamnă doar 
câţiva paşi ce se pierd prin istorie.  
 
Cuvinte-cheie: ameninţări; simbolism heraldic; vorbitori de limba română; insecuritate; viziune 
strategică. 
 

 
 

Criza familiei contemporane şi lipsa de sens 
RUSU Claudia 

Universitatea Universitatea ,,Spiru Haret”, Bucureşti, Departamentul de Sociologie-Psihologie, e-mail: 
claudiaerusu@yahoo.com 

 
În practica psihoterapeutică, indiferent de forma ei de desfăşurare, individuală, de grup sau 
familială, clienţii aduc invariabil în discuţie probleme de natură personală, familială.  
Ca psihoterapeuţi suntem în rolul de a facilita clientului identificarea soluţiei pentru problema 
lui familială, fie că aceasta se referă la dificultăţile performării în postura de părinte singur, la 
conflictul dintre generaţii (părinţi-copii) sau la tabloul complex psiho-socio-cultural pe care îl 
prezintă copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, pentru a aminti doar câteva 
dintre temele actuale de lucru ale echipei terapeutice, psihoterapeut-client/pacient. 
În ultimul timp, însă, am constatat ca problemă de fundal şi cel mai probabil, ca o cauzalitate 
profundă a multora dintre problemele familiale din zilele noastre o acută lipsă de sens a 
membrilor familiei referitor la destinul acesteia, dar şi al lor personal. De altfel, un fenomen 
îngrijorător este că mulţi dintre tinerii de astăzi evită căsătoria şi întemeirea unei familii, 
preferând intrările şi ieşirile „fără complicaţii” din ceea ce societatea civilă a numit „uniunea 
consensuală”. 
În intervenţia psihoterapeutică, specialistului îi revine o dublă sarcină: cea terapeutică şi cea 
educativă. Prin urmare, psihoterapeutul poate şi trebuie să fie angajat în demersul de a ajuta 
clientul să dea un sens vieţii şi de a face o alegere conştientă şi informată asupra viitorului său 
familial. 
În ambele demersuri, includerea dimensiunii spirituale a fiinţei umane şi a familiei joacă un rol 
fundamental în evoluţia lor ulterioară. 
 
Cuvinte cheie: familie; criză; psihoterapeutică. 
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Trepte ale iubirii la români. Perspective antropologice ale constituirii şi fiinţării familiei 
tradiţionale româneşti 

SECARĂ Constantin 
Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, colectivul de 

etnomuzicologie, e-mail: constantin_secara@yahoo.com 

 
Obiective. În cadrul acestui studiu ne-am propus abordarea unei problematici complexe, în 
context interdisciplinar, privind stabilirea, fixarea şi dezvoltarea relaţiilor premaritale, în cadrele 
instituţionalizate ale familiei tradiţionale româneşti.   
Material şi metode. Cercetarea se bazează pe abordarea interdisciplinară a unui material 
documentar preponderent etnologic, care a fost tratat urmărind în principal sublinierea 
aspectelor de antropologie culturală. O abordare exhaustivă a problematicii fiind practic 
imposibilă în cadrele date, studiul a fost realizat prin sinteza dintre cercetarea surselor 
etnologice tipărite sau inedite, care vizează tema propusă, și completarea lor cu cercetările și 
anchetele personale de teren, circumscrise acestei teme. Cercetarea a fost centrată în jurul 
unui studiu de caz, realizat de autor în perioada 2011–2013 în cadrul unui proiect mai amplu 
care a vizat corelarea și sistematizarea elementelor de cultură tradițională, de identitate și 
spiritualitate ale românilor din sud-estul Transilvaniei. În acest context, metodologia abordată a 
vizat transpunerea informaţiilor conţinute în elementele de folclor (tradiții, obiceiuri, cutume, 
funcții, ritualitate, repertoriu) și sistematizarea lor în rezultate cuantificabile.   
Rezultate. Rezultatele derivă din cercetarea încrucișată a surselor bibliografice și de arhivă, 
combinate cu studiile, observațiile și anchetele personale pe teren. Ele sunt centrate pe 
analizarea, cuantificarea și actualizarea variabilelor caracteristice și pe surprinderea unor 
realități contemporane ale problematicii studiate, cu sublinierea factorilor de constanță și de 
variabilitate care concură la fenomenul transformărilor de la nivel social, cu reflectare în 
mutațiile survenite în ultimele decenii în cadrul mentalului colectiv și în ansamblul elementelor 
de cultură tradițională românească. În urma dezvoltării studiului de caz, realizat în localitatea 
Covasna, rezultatele au relevat suprapunerea unor puternice tendinţe interculturale și de 
modernizare, inserate peste mutaţii şi împrumuturi din perimetrul culturii urbane. În acest 
context tradiția mai prezintă doar unele rudimente ale elementelor ceremoniale performate în 
trecut, suprapuse peste reprezentarea scenică a nunţii tradiţionale, în cadrul spectacolelor 
folclorice locale. 
Concluzii. În urma studiului de caz realizat în localități românești sau etnic mixte din judeţul 
Covasna, s-a identificat faptul că tradiția constituirii familiei tradiționale este interpretată dual 
în prezent, mai ales în contextul chestiunii interetnice locale: atât ca dorință de păstrare şi 
perpetuare a tradiţiilor şi obiceiurilor cutumiare strămoşeşti, cât şi ca formă de manifestare a 
identităţii naţionale şi spirituale româneşti din această zonă. 
 
Cuvinte-cheie: antropologie culturală; cultură tradițională românească; folclor românesc; 
familie tradițională românească; mutații și împrumuturi culturale.  
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Persoane fără locuinţă/adăpost în România 
STEGARU Camelia (1), DUMITRAŞCU Anda (2), BĂLAŞ Oana-Maria (3) 

 (1) Spitalul Clinic de Urgenţă ,,Sf. Pantelimon”, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Asistenţă Socială 
Master Managementul Sistemelor Sociale şi de Sănătate, e-mail: cameliastegaru@yahoo.com   

(2) Institutul Naţional de Endocrinologie “C.I.Parhon” Bucureşti, Universitatea Bucuresti, Facultatea de 
Asistenţă Socială Master Managementul Sistemelor Sociale si de Sănătate, e-mail: 

anda.dumitrascu@gmail.com 
(3) RTR Groupe Renault Romanie, Institutul Politehnic Bucureşti, Master Inginerie Economică şi 

Managementul Afacerilor, e-mail: oanamaria2004@yahoo.com                                                                                                                                              

  

Cei excluşi de la o locuire adecvată au în fapt aceleaşi nevoi de locuire de bază ca oricare alt 
individ: nu doar în sens de adăpost, ci mai mult, în sens de acces la utilităţi şi servicii de bază – 
apă, condiţii igienico-sanitare, siguranţă în faţa evacuării forţate, siguranţa vecinătăţii – care să 
le asigure cel puţin un minimum de securitate şi demnitate ca fundamente şi premize ale 
integrării şi participării sociale normale. După 1990 numărul locuinţelor nou construite a scăzut 
foarte mult ca şi stocul locuinţelor publice care a ajuns sub 2% din totalul fondului de locuinţe. 
În intervalul 1990-2007 fondurile publice destinate construcţiei de noi locuinţe au fost orientate 
cvasitotalitar către mediul urban unde au fost construite 93,7% din aceste locuinţe. În România 
în ultimii 18 ani, s-au construit în medie anual doar 1,46 locuinţe/1000 locuitori, înregistrându-
se cel mai scăzut ritm de construcţie din zona fostelor ţări socialiste din Europa Centrală şi de 
Est, cu excepţia Bulgariei.   
 
Cuvinte cheie: locuinţă; excludere; participare socială. 
 
              

 
Dinamica relațională a familiilor cu un pacient depresiv 

TRANDAFIR Maria-Silvia 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, Catedra de Psihiatrie, e-mail: 

trandafirmariasilvia@yahoo.com 

 
Obiective. Această cercetare diagnostichează relațiile familiale ale pacientului depresiv, 
pornind de la cele două întrebări principale pe care trebuie să și le pună terapeutul: „Care sunt 
pattern-urile relaţionale dintre pacienţii cu depresie şi partenerii lor de viaţă?”; „Cum comunică 
membrii familiei respective?”.  
Materiale și metode. Sunt investigate raporturile de putere din familiile cu un pacient depresiv, 
congruența sau incongruența acestora, ca și relațiile dintre părinții depresivi și copii.  
Rezultate. Familia pacientului depresiv are posibilităţi limitate de interacţiune, atât în interior, 
cât şi în exterior. Se vorbeşte chiar despre „o structură şi o dinamică depresivă” a familiei în 
cauză, o familie „neimplicată” sau „cu graniţe rigide faţă de exterior” (Hoffman, 1981). Copiii 
acestor familii pot dezvolta comportamente agresive şi antisociale, pentru a încerca să-şi scoată 
părinții din depresie. Părintele poate abandona pentru moment boala, însă atunci când 
comportamentul copilului se normalizează, el recade în depresie. În ceea ce privește ierarhia 
din cuplul cu un partener depresiv, aceasta este una incongruentă (Madanes, 1991). Astfel, 
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ambii parteneri sunt, în acelaşi timp, şi puternici şi slabi. Partenerul sănătos se află într-o poziţie 
superioară, pentru că îl ajută pe cel bolnav, dar în acelaşi timp se situează şi în poziţie 
inferioară, fiindcă nu reuşeşte să înlăture simptomatologia depresivă. La rândul său, soţul 
bolnav este concomitent în poziţie inferioară şi în poziţie superioară, deoarece, prin boală, 
reuşeşte să influenţeze comportamentului celuilalt soţ. În această luptă, partenerii sunt 
deopotrivă victorioşi şi înfrânţi. 
Concluzii. Partenerul sănătos deţine puterea în familie deoarece este cel activ, competent în 
aproape toate ariile de funcţionare – socială, familială, lucrativă. Din această perspectivă, 
ierarhia incongruentă din familia cu un pacient depresiv poate fi privită şi sub aspectul 
„competenţei” şi al „incompetenţei”. Starea partenerului bolnav îl pune într-o situaţie de 
„neputinţă” şi de „incompetenţă” pe partenerul sănătos. Acesta din urmă este și 
„supercompetent”, şi „incompetent”. Membrul depresiv al familiei este şi el „incompetent” (din 
cauza bolii) şi „competent”, fiindcă își pune partenerul în situația de a nu mai fi „competent” 
(Loriedo, 2004). 
 
Cuvinte cheie: depresie; comunicare; familie; relații interpersonale; interacțiuni.  
 

 
 

Terapia de familie în abordarea tulburării depresive 
TRANDAFIR Maria-Silvia 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, Catedra de Psihiatrie, e-mail: 
trandafirmariasilvia@yahoo.com 

 
Obiective. Studiul demonstrează că tulburarea depresivă este nu numai o problemă a 
individului, ci şi o problemă de patologie a sistemului său familial.   
Materiale și metode. Au fost examinate o serie de dovezi empirice care evidențiază legătura 
dintre contextul de viață al individului și depresie, precum și abordările psihoterapeutice uzuale 
ale tulburării depresive, aplicabile în terapia de familie.  
Rezultate. Funcționarea defectuoasă a familiei – și mai ales comunicarea slabă dintre membrii 
acesteia – determină amplificarea simptomelor partenerului depresiv. Terapia specifică poate 
contribui la reducerea simptomelor depresiei, deoarece ea își propune să îmbunătăţească însuși 
modul de funcţionare al familiei (Cortrell, 2002). Un obiectiv principal al terapiei de familie este 
îmbunătăţirea comunicării dintre pacient și rudele lui. Terapeutul induce schimbarea ţintind 
aspectele disfuncţionale ale cuplului, punând personajele principale să interacţioneze după 
diferite scenarii, asociindu-se sistemului familial (prin implicare psihoterapeutică) dintr-o poziţie 
apropiată, medie sau distantă, dezechilibrând controlat acest sistem sau crescând, după caz, 
intensitatea interacţiunilor dintre membrii familiei (Minuchin, 2008). Modelul psihoeducațional, 
utilizat frecvent în terapia de familie, îşi propune să modifice comportamentele disfuncţionale 
ale partenerilor prin dobândirea/învăţarea unor abilităţi şi deprinderi adaptative, să ofere 
suport pentru înţelegerea şi cunoaşterea depresiei de care suferă partenerul (Diamond, 2001; 
Leff et al., 1982). Membrii familiei şi rudele sunt informate despre cauzele şi cursul depresiei, 
despre modalităţile în care pot ajuta sau în care sunt mai puţin de ajutor. Astfel se reduce şi se 
optimizează intensitatea implicării lor emoţionale. Un tip particular al acestei intervenţii îl 
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reprezintă cooptarea  în terapie a membrilor familiei extinse. În grupurile rudelor se învaţă şi se 
schimbă experienţe (Kuipers et al., 2002), astfel încât acestea să găsească soluțiile adecvate de 
depășire a situației. 
Concluzii. Există dovezi empirice care susţin legătura dintre caracteristicile sistemului în care 
trăieşte individul şi debutul sau continuarea tulburării depresive (Gotlib, 1995, 2002). În cazul 
persoanelor deprimate există probleme în mai multe arii de funcţionare socială, printre care şi 
cea a vieţii de familie. Acest lucru sugerează necesitatea unor abordări suplimentare orientate 
spre familie, alături de terapia individuală şi de cea medicamentoasă (Keitner, 2003). 
 
Cuvinte cheie: depresie; terapie; familie; disfuncții; tratament.  
 

 
Dinamica sentimentului religios în societatea românească contemporană 

ŢUTU Mihaela Corina 
Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Departamentul de Sociologie-Psihologie, e-mail: 

mihaela_psi@yahoo.com 

 
Obiective. Sentimentul religios reprezintă o dimensiune esenţială în construirea şi echilibrul 
personalităţii umane; dincolo de fenomenul secularizarii şi al desacralizării specific societăţii 
moderne, dimensiunea religioasă a omului nu se schimbă în ceea ce are esenţial, modificări 
existând la nivelul sensibilităţii religioase; sentimentul religios, convertit în stil de viată, 
evaluează măsura în care individul şi societatea s-au apropiat\îndepartat de divinitate. 
Constatând o deteriorare a sentimentului religios în societatea contemporană, cercetarea 
vizează analiza dinamicii sentimentului religios atât „pe verticală” (între generaţii diferite), 
precum şi „pe orizontală” (în cadrul aceleiaşi generaţii), evidenţiind aspectele de continuitate şi 
discontinuitate. 
Metode. Pentru stabilirea gradului de continuitate versus discontinuitate a sentimentului 
religios, am aplicat un chestionar cu patru dimensiuni, întrebările fiind predominant de tip 
închis; într-o foarte mică măsură s-au utilizat şi întrebări deschise.  
Rezultate. Din prelucrarea datelor au rezultat 11 serii privind continuitatea versus 

discontinuitatea sentimentului religios. Transmisia sentimentului religios, la nivel statistic, este 
reală; dar nu de la generaţie la individ, („pe orizontală”), ci de la părinţi la copii („pe verticală”). În 
proporţie de 74%, continuitatea se constată de la părinţi la copii (descendenţa valorilor, 
transmisia „de sus în jos”, specifică societăţilor tradiţionale – descendenţa credinţei, dar şi a 
indiferenţei religioase). Discontinuitatea este însă prezentă şi ea: 26% dintre subiecţi nu continuă 
valorile părinţilor. La nivelul descendenţei aspiraţiilor (părinţi – copii) a intervenit o ruptură 
semnificativă. Şi mai profundă apare discontinuitatea orizontală: ruptura între individ şi propria 
generaţie în sfera sentimentului religios. 
Concluzii. Rezultatele obţinute arată predominarea continuităţii sentimentului religios de la 
părinţi la copii (transmisia pe „verticală”), concomitent cu predominarea discontinuităţii 
sentimentului religios la nivelul aceleiaşi generaţii. Discontinuităţi majore apar atunci când este 
vorba de indiferenţă religioasă.  
 

Cuvinte-cheie: personalitate; sentiment religios; dinamică. 
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Anexă - Programul conferinței 
Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, Bucureşti 
Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru” al Academiei Române, Bucureşti 
Institutul de Sociologie al Academiei Române, Bucureşti 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, România 
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, România 

 
Conferinţă naţională cu participare internaţională 

 
„INDIVID, FAMILIE, SOCIETATE – PROVOCĂRI CONTEMPORANE” 

 

Marţi, 27 mai, 2014, orele 9:00 – 
17:30 

Bucureşti, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Splaiul 
Unirii 176, sector 4, România. 

Miercuri, 28 mai, orele 9:30 – 15:30 
 

Bucureşti, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al 
Academiei Române, Bd. Eroii Sanitari 8, sector 5, România. 

 
Comitetul ştiinţific al conferinţei 
 

33. BĂLĂCEANU Stolnici Constantin, academician, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al 
Academiei Române, Bucureşti. 

34. SURDU Alexandru, academician, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu 
Motru” al Academiei Române, Bucureşti. 

35. BACIU Adina, PhD, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, 
Bucureşti. 

36. BĂDESCU Ilie, PhD, Institutul de Sociologie al Academiei Române, Bucureşti. 
37. BALTASIU Radu, PhD, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti, 

România. 
38. BISTRICEANU PANTELIMON Corina, PhD, Departamentul de Sociologie şi Psihologie, 

Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România. 
39. CIOBANU Adela Magdalena, PhD, Catedra de Psihiatrie, Universitatea de Medicină şi Farmacie 

„Carol Davila”, Bucureşti. 
40. CROITORU Cătălina, PhD, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, 

Chişinău, Republica Moldova. 
41. DUMITRESCU Corina Adriana, PhD, Departamentul de Drept şi Administraţie, Universitatea 

Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, România. 
42. DWORAKOWSKA Zofia, PhD, Institute of Polish Culture, Warsaw University. 
43. FIORILLI Caterina, PhD, LUMSA University, Faculty of Educational Sciences, Roma, Italy. 
44. SĂUCAN Doina, PhD, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru” al 

Academiei Române, Bucureşti, România, Catedra de Psihologie. 
45. SMOCZYNSKI Rafal, PhD, Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of 

Sciences, Warsaw. 
46. GEANĂ Gheorghiţă, PhD, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, 

Bucureşti. 
47. GLAVCE Cristiana, PhD, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, 

Bucureşti. 
48. HASKOVA Hana, PhD, Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences, Prague. 
49. HEEMERYCK Antoine, PhD, Paris 1 University, Pantheon, Sorbonne, France. 
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Bucureşti. 

51. HRISTOVA Antoaneta Georgieva, PhD, Institute for Population and Human Studies, Bulgarian 
Academy of Sciences. 

52. KRIZKOVA Alena, PhD, Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences, Prague. 
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Academiei Române, Bucureşti, România, Catedra de Psihologie. 
54. PANICO Antonio, PhD, LUMSA University, Faculty of Educational Sciences, Roma, Italy. 
55. PANTELIMON Cristi, PhD, Departamentul de Sociologie şi Psihologie, Universitatea „Spiru 

Haret”, Bucureşti, România. 
56. PAŞCA Maria Dorina, PhD, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, România. 
57. PAVLICA Tatjana, PhD, Faculty for Sciences, Department for Biology and Ecology, Novi Sad, 

Serbia. 
58. POPA Camelia, PhD, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru” al 

Academiei Române, Bucureşti, România, Catedra de Psihologie. 
59. RADA Cornelia, PhD, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, 

Bucureşti, secţia de antropologie biomedicală. 
60. TALABAN Irena, PhD, Department of Psychology, Lille Catholic University, Lille, France. 
61. TARCEA Monica, PhD, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, România. 
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Comitetul de organizare al conferinţei: 
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PROGRAMUL CONFERINŢEI 
 

Prima zi a conferinţei, marţi, 27 mai 2014, orele 9:00 – 17:30, Bucureşti, Universitatea Creştină 
„Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii 176, sector 4, România (camera 130, et. 2 şi camera 39, 
parter). 

Vă rugăm să nu depăşiţi 10 minute pentru comunicarea dumneavoastră. 

 Camera 130, et. 2, 9:00 – 13:00 

09:00- 09:30 Înregistrarea participanţilor 

09:30-10:00 Primirea şi deschiderea lucrărilor 
� DUMITRESCU Corina Adriana, PhD, Departamentul de Drept şi 

Administraţie, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 
România. 

� GEANĂ Gheorghiţă, PhD, Institutul de Antropologie „Francisc I. 
Rainer” al Academiei Române, Bucureşti. 

10:00-12:30  Prima sesiune, camera 130, et. 2 

Preşedinţi 
� BĂLĂCEANU Stolnici Constantin, academician, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al 

Academiei Române, Bucureşti. 
� CROITORU Cătălina, PhD, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, 

Chişinău, Republica Moldova. 
� BALICA Ecaterina, PhD, Institutul de Sociologie al Academiei Române, Bucureşti 
Moderatori 
� BISTRICEANU PANTELIMON Corina, PhD, Departamentul de Sociologie şi Psihologie, 

Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România. 
� RADA Cornelia, PhD, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, 

Bucureşti, secţia de antropologie biomedicală. 

1 ALBU Adriana (1), GAVĂT Daniela (2), Food habits assessment of a 

teenagers group  from  Iasi, (1) Universitatea de Medicină şi Farmacie 
“Gr.T.Popa”, Iaşi, e-mail: adrianaalbu@ymail.com, (2) Şcoala Primară din 
“Vânători”, Iaşi, e-mail: dana39dana@yahoo.com 

2 BEJENARU Luminiţa, Teaching and learning anthropology in “Alexandru 

Ioan Cuza” University of Iaşi, Romania, Universitatea “Alexandru Ioan 
Cuza” din Iaşi, Facultatea de Biologie, e-mail: lumib@uaic.ro, 
bejlumi@yahoo.com 

3 FERDOHLEB Alina (1), MAMALIGA Narcisa (2), CEBAN Tatiana (3), RATA 
Vadim (4) The evolution of the phenomenon of disability at the 

population of working age, (1) (3) (4) Centrul Naţional de Sănătate 
Publică, e-mail: alina.ferdohleb@gmail.com, aferdohleb@cnsp.md, 
Comisia Naţională pentru clasificarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă, 
Chişinău, Rep. Moldova, e-mail: narcisa.mamaliga@yahoo.com, (4) 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, 
Republica Moldova, e-mail: tatianacebann@gmail.com, e-mail: 
ratavadim@mail.ru  

4 MARINESCU Valentina, Reconstructing Social Identities in the Balkans 

and Central Europe through Popular Culture, Facultatea de Sociologie şi 
Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti, România., e-mail: 
vmarinescu9@yahoo.com  
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5 PANICO Antonio, ROSSANO Riccardo, The family of the young Romanian 

immigrants in Italy, Libera Università Maria SS. Assunta, Department of 
Law, Rome, email: a.panico@lumsa.it, email: riccardorossano@libero.it  

6 POPESCU Monica Iuliana, SAVA Nicu Ionel, Universitatea ”Andrei 
Şaguna” din Constanța, Assesment of Anxiety and Depression in Patients 

with Hyperphagic Behaviour, Departamentul de Ştiinţe Sociale, e-mail: 
mipopescu64@gmail.com,  e-mail: nicusava@saguna.eu  

7 TIHON Aliona, Family Risk Factors, Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova, Catedra de Igienă 
Generală, e-mail: aliona.tihon@usmf.md  

8 SECARĂ Constantin, Trepte ale iubirii la români. Perspective 

antropologice ale constituirii şi fiinţării familiei tradiţionale româneşti, 
Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei 
Române, colectivul de etnomuzicologie, e-mail: 
constantin_secara@yahoo.com  

9 BOLOHAN Andra (1), PREDA Georgeta (2) Stilurile parentale – factori de 

risc ai tulburărilor anxioase la copil şi adolescent (1) Institutul de Filosofie 
şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru”, Departamentul de 
Psihologie,  e-mail: andra_bolohan@yahoo.com (2) Institutul de Filosofie 
şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru”, Departamentul de 
Psihologie,  e-mail: lili_preda@yahoo.com  

10 MARHAN Ana Maria (1), POPA Camelia (2) Lipsa supravegherii parentale 

a copilului și pericolele Internetului (1) Institutul de Filosofie și Psihologie 
„Constantin Rădulescu Motru”, Departamentul de Psihologie, e-mail: 
amarhan@ipsihologie.ro (2) Institutul de Filosofie și Psihologie 
„Constantin Rădulescu Motru”, Departamentul de Psihologie, e-mail: 
camelia.popa@ipsihologie.ro 

12:30-13:00 PAUZĂ DE CAFEA 

13:00-15:00 camera 130, et. 2 şi camera 39, parter 

13:00-15:00 A doua sesiune, camera 130, et. 2 

Preşedinţi 
� GLAVCE Cristiana, PhD, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, 

Bucureşti. 
� PANICO Antonio, PhD, LUMSA University, Faculty of Educational Sciences, Roma, Italy. 
� BOLOHAN Andra, PhD, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru” al 

Academiei Române, Bucureşti, România.  
Moderatori 
� POPA Camelia, PhD, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru” al 

Academiei Române, Bucureşti, România, Catedra de Psihologie. 
� RADA Cornelia, PhD, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, 

Bucureşti, secţia de antropologie biomedicală. 

1 BALICA Ecaterina, Intimate partner homicide-suicide and immigration. 

Case study: Romania, Institutul de Sociologie al Academiei Române, 
Bucureşti, Laboratorul pentru Violenţă şi Crimă. Prevenţie şi Mediere, 
email: catibalica@yahoo.com  
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2 CROITORU Cătălina (1), OVERCENCO Ala (2), Nicolae OPOPOL (3), 
Valeriu PANTEA (4), Cold Spells Influence on Health in the Republic of 

Moldova, (1) Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova, Catedra de Igienă Generală;  
Centrul Naţional de Sănătate Publică, Laboratorul Ştiinţific socio-igienic; 
e-mail: catalina.croitoru@usmf.md, (2) (4) Centrul Naţional de Sănătate 
Publică, Laboratorul Ştiinţific socio-igienic, e-mail: aovercenco@cnsp.md, 
e-mail: vpantea@cnsp.md, (3) Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova, Catedra de Igienă, 
e-mail: nicolae.opopol@usmf.md  

3 TRANDAFIR Maria-Silvia, Terapia de familie în abordarea tulburării 

depresive, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” 
București, Catedra de Psihiatrie, e-mail: trandafirmariasilvia@yahoo.com  

4 LUCA Eleonora, VULPE Corneliu, PETRESCU Monica , CIUHUŢA Mircea 
St., STAN Cristina, PETRE Lăcrămioara, Asortiment matrimonial şi 

tipologie familială în cercetări de antropologie biomedicală, Institutul de 
Antropologie ,,Francisc I Rainer”, Academia Română, Bucureşti. Autor 
pentru corespondenta, e-mail: ciuhutamed2003@yahoo.com  

5 BOANGIU Gabriela, Politica socială de protecţie a copilului aflat în 

dificultate, Institutul de cercetari Socio-Umane „C.S. Nicolaescu-Plopşor”, 
Craiova, România, e-mail: boangiu_g@yahoo.com  

6 AXENTE Adina, Valorile tinerilor în spaţiul rural românesc, 
Universitatea ,,Spiru Haret”, Bucureşti, Masterand Managementul 
Organizaţional şi al Resurselor Umane, e-mail: adinaaxente@yahoo.com  

7 BĂCEANU Andreea (1), MIHĂILĂ Oana-Mădălina (2), Dislocarea familiei 

contemporane în România. Studiu de caz: Fenomenul Emigrării Părinţilor, 
(1)Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, 
e-mail: andreea.baceanu21@gmail.com, (2) Universitatea Bucureşti, 
Departament-Catedra UNESCO pentru schimburi inter-culturale şi inter-
religioase, MBA-Administrarea Afacerilor, e-mail: 
oana.madalina.mihaila@gmail.com  

8 BALTASIU Radu, Sacralitatea din profan: familia, Centrul European de 
Studii în Probleme Etnice, Academia Română, Universitatea Bucureşti, 
email: radu.baltasiu@gmail.com  

13 :00-15 :00 Sesiunea a doua, camera 39, parter 

Preşedinţi 
� TIHON Aliona, PhD, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, 

Republica Moldova 
� Dumitrascu Anda, PhD, Institutul Naţional de Endocrinologie “C.I. Parhon” Bucureşti 
Moderatori 
� BACIU Adina, PhD, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, 

Bucureşti. 
� BISTRICEANU PANTELIMON Corina, PhD, Departamentul de Sociologie şi Psihologie, 

Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România. 

1 BĂNICĂ Loredana, A fi părintele unui copil cu autism, 
Universitatea ,,Spiru Haret”,   Bucureşti, Departamentul de Sociologie-
Psihologie, e-mail: loredana.banica@yahoo.com  
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2 BISTRICEANU PANTELIMON Corina, Egalitatea de şanse şi destructurarea 

familiei contemporane, Universitatea ,,Spiru Haret”,  Bucureşti, 
Departamentul de Sociologie-Psihologie, e-mail: 
corinabistriceanu@yahoo.com  

3 BLIDARU Horaţiu, Familia în societatea post-decembristă – o abordare 

demografică, Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir”, e-mail: 
horatiu_virgil@yahoo.com  

4 BULUMAC Ovidiana, Biserica Ortodoxă Română – între stigma 
discursului media şi rol social, Centrul European de Studii în Probleme 
Etnice, Academia Română, Universitatea Bucureşti, e-mail: 
ovidiana@gmail.com  

5 DRĂGAN Paula, Omul, persoană cu vocaţie socială, Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia copilului, e-mail: dpaula1982@yahoo.com  

6 GHEORGHE Radu, Percepţia populaţiei României asupra stării societăţii – 

inventar axiologic, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Facultatea 

de Ştiinţe Politice, email: gheorghe_radu@yahoo.com  

7 GURAN-NICA Liliana, De la criza familiei la criza demografică în România, 
Universitatea ,,Spiru Haret”,   Bucureşti, Facultatea de Geografie, e-mail: 
liliana_guran@yahoo.co.uk  

8 MARICA Simona, Eseu critic asupra sistemului de învăţământ, 
Universitatea ,,Spiru Haret”, Bucureşti, Departamentul de Sociologie-
Psihologie, e-mail: marica.simona@yahoo.com  

15:00-15.30 PAUZĂ DE CAFEA 

15:30-17:30 A treia sesiune, camera 39, parter 

Preşedinţi:  
� BISTRICEANU PANTELIMON Corina, PhD, Universitatea “Spiru Haret”, Bucureşti, România 

Moderatori:  
� BALICA Ecaterina, PhD, Institutul de Sociologie al Academiei Române, Bucureşti 
� TURCU Suzana, PhD, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, 

Bucureşti, Secţia biomedicală 

1 MAVRICHI Ionuţ, Haustafel/Household Codes. A socio-historical inquiry, 
Centrul European pentru Studii Etnice al Academiei Române, 
Universitatea Bucureşti; e-mail: mavrichi@gmail.com 

2 ŢUTU Mihaela Corina, Dinamica sentimentului religios în societatea 

românească contemporană, Universitatea ,,Spiru Haret”, Bucureşti, 
Departamentul de Sociologie-Psihologie, e-mail: 
mihaela_psi@yahoo.com 

3 MIULESCU Ioana-Antonia (1), ZORILĂ Mirela (2), Studentul între familie şi 

integrarea pe piaţa muncii, (1) Facultatea de Sociologie şi Asistenţă 
Socială, Universitatea, e-mail: antonia.ioana.miulescu@gmail.com, (2) 
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti 
mirelazorila7@gmail.com  

4 PĂIUŞESCU Cristina Anca (1), ULICAN Maria (2), Aspectele juridice 

generale ale custodiei comune a soţilor în dreptului familiei şi 

controversele generate prin hotărârile judecătoreşti,(1) Universitatea 
Creştină „Dimitrie Cantemir, Facultatea de Ştiinţe Politice, email: 
av.paiusescu@gmail.com, (2) Universitatea ,,Titu Maiorescu”, Facultatea 
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de drept, email: ulican_maria@yahoo.com  

5 PANĂ Iulia-Sabina (1), SOLOMON Ovidiu (2), Incultura culturii exclusiv 

vizuale. Educaţia prin imagini, (1) Universitatea Bucureşti, Catedra 
UNESCO pentru schimburi inter-culturale şi inter-religioase, Master 
Comunicare interculturală, e-mail: pana.iulia.sabina@gmail.com, (2) 
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, 
Master Studii de Securitate, e-mail: ovidiu_solomon@ymail.com  

6 PERPELEA Nicolae, New media,  publicuri şi retorici morale, Institutul de 
Sociologie, Academia Română, email: perpelea@gmail.com 

7 RADU Nicolae, România mileniului III. Conformismul faţă de grup şi 

obedienţa faţă de autoritate – paşaport pentru succes ? Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, Universitatea ,,Spiru Haret”, e- mail: 
radovany@yahoo.com 

8 POPA Monica, Familia, grupul domestic şi proprietatea. O perspectivă 
comparativă, Universitatea ,,Spiru Haret”   Bucureşti, email: 
monica.sociologie.popa@gmail.com  

9 PANTELIMON Cristi, Aspecte ale muncii globale în societatea 

contemporană, Universitatea ,,Spiru Haret”,  Bucureşti, Departamentul de 
Sociologie-Psihologie, email: cristipant@yahoo.com 

A doua zi a conferinţei, miercuri, 28 mai 2014, orele 9:30 – 15:30 
Bucureşti, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, Bd. Eroii Sanitari 
8, sector 5, România. 

Vă rugăm să nu depăşiţi 10 minute pentru comunicarea dumneavoastră. 

9.30:12:30 Prima sesiune:   Biblioteca Institutului şi camera 18 

9.30:12:30 Prima sesiune:   Biblioteca Institutului 

Preşedinte: BĂLĂCEANU Stolnici Constantin, Acad.,  Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” 
al Academiei Române, Bucureşti. 
Moderator: BISTRICEANU PANTELIMON Corina, PhD, Universitatea “Spiru Haret”, Bucureşti, 
România 

1 BABOI Vladimir, Dorul de casă şi strategiile de adaptare ale migranţilor, 
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, e-mail: 
vbaboi@yahoo.com 

2 BACIU Adina, Stress among teenagers. Anthropological and medical 

aspects,  Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei 
Române, Bucureşti, Secţia biomedicală, e-mail: adinabbaciu@yahoo.com  

3 BALAN Greta, BURDUNIUC Olga, COJOCARU Radu, RIMIS Constantin, 
Antibiotic resistance of strains isolated from patients with urinary tract 

infections, Centrul Naţional de Sănătate Publică şi Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica 
Moldova, e-mail: greta.balan@usmf.md, e-mail: 
oburduniuc@rambler.ru, e-mail: radu_cojocaru@hotmail.com, e-mail: 
constantin.rimis@gmail.com 

4 BUONOMO Ilaria, CIPRIANI Isabella, PIPERNO Simone, SADDI Ilaria, 
FIORILLI Caterina, Internet and socialization: how Internet use influences 

online and offline relationships, Libera Università Maria Santissima 
Assunta (LUMSA), Rome, Italy, e-mail:i.buonomo@yahoo.it, e-mail:  
isabellacipriani@live.it, e-mail: pipernosimone@yahoo.it, e-mail: 
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airali1234@libero.it, e-mail:  fiorilli@lumsa.it 

5 CAZACU-STRATU Angela (1), ZEPCA Victor (2), ZAPOROJAN Aculina (3), 
TARCEA Monica (4), Frequency of tobacco smoking among adolescents 

from Moldova, (1)(2)(3) Centrul Naţional de Sănătate Publică, Chişinău, 
Republica Moldova, e-mail: angela.cazacu@usmf.md, e-mail: 
zepcav@yahoo.com, e-mail: aculina-zaporojan@mail.ru, (4) 
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, Departamentul 
de nutriţie comunitară şi siguranţă alimentară, email: 
monaumf2001@yahoo.com 

6 CAZACU-STRATU Angela, ZEPCA Victor, ZAPOROJAN Aculina, Alcohol 

consumption among teenagers in Republic of Moldova, Centrul Naţional 
de Sănătate Publică, Chişinău, Republica Moldova, e-mail: 
angela.cazacu@usmf.md, e-mail: zepcav@yahoo.com, e-mail: aculina-
zaporojan@mail.ru 

7 CIOBANU Elena, Food Preferences of Rural Population in Republic of 

Moldova, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, 
Chişinău, Republica Moldova, Catedra de Igienă, e-mail: 
elena.ciobanu@usmf.md 

8 COJOCARU Iurie (1), GHERCIU-TUTUESCU Svetlana (2), BABIN Lucia (3), 
Starea de sănătate a elevilor din Chişinău pe perioada anilor 2009-2013, 
(1) (2) (3) Centrul de Sănătate Publică municipiul Chişinău, Republica 
Moldova, e-mail: iucojocar@mail.ru, e-mail: gherciu_svetlana@ mail.ru, 
e-mail: luciavrabii@yahoo.com 

9 COJOCARU Radu, BURDUNIUC Olga, BALAN Greta, RIMIS Constantin , 
EREMCIUC Tatiana, COJOCARU Olivia, Serological characterization and 

antimicrobial susceptibility of Salmonella spp. isolates from Republic of 

Moldova, Centrul Naţional de Sănătate Publică şi Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica 
Moldova, e-mail:  radu_cojocaru@hotmail.com, e-mail: 
oburduniuc@rambler.ru, e-mail: greta.balan@usmf.md, e-mail: 
constantin.rimis@gmail.com, e-mail: eremciuc@cnsp.md, e-mail: 
romanolivia@ro.ru 

10 CROITORU Catalina (1), FERDOHLEB Alina (2), CEBAN Tatiana (3), 
FERDOHLEB Eugenia (4) OCRA Checklist and Ergonomic Risk Assessment 

in the Surgery Department, (1) (3) (4) Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova, e-mail: 
croitocroitoru_cc@mail.ru, e-mail: tatianacebann@gmail.com,  e-mail: 
eugenia.ferdohleb@gmail.com,(2)National Centre of Public Health, e-
mail: alina.ferdohleb@gmail.com, aferdohleb@cnsp.md  

11 DRĂGHICI Aurelia (1), RADA Cornelia (2), Young adult and mental health 

problems, (1)Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Ştiinţe 
Umane şi Sociale, e-mail:  rely_drd@yahoo.com, (2) (3) Institutul de 
Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, Bucureşti., Secţia 
Biomedicală, e-mail:  corneliarada@yahoo.com 

12 DUMITRAŞCU Anda (1), CONIAC Simona (2), BUCUR Luminiţa Georgeta 
(3), BĂLAŞ Oana-Maria (4), STEGARU Camelia (5) ALEXANDRESCU Radu 
Romulus (6) Şomajul, (1) Institutul Naţional de 
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Endocrinologie ,,C.I.Parhon” Bucureşti, Universitatea Bucuresti, 
Facultatea de Asistenta Sociala Master Managementul Sistemelor Sociale 
şi de Sănătate, e-mail: anda.dumitrascu@gmail.com (2) Bayer Healthcare 
Pharmaceuticals, România, e-mail: simonaconiac@yahoo.com (3) 
Institutul Naţional de Endocrinologie ,,C.I.Parhon” Bucureşti, e-mail: 
bucur.luminita14@yahoo.com (4) RTR Groupe Renault Romanie, Institul 
Politehnic Bucureşti, e-mail: oanamaria2004@yahoo.com (5) Spitalul 
Clinic de Urgenţă ,,Sf. Pantelimon”, Universitatea Bucureşti, Facultatea 
de Asistenţă Socială Master Managementul Sistemelor Sociale şi de 
Sănătate 6) Spitalul Clinic de Urgenţă ,,Bagdazar-Arseni”, Bucureşti, e-
mail: raduale5@hotmail.com  

9.30:12:30   Prima sesiune: camera 18 

Preşedinte: ALBU Adriana, PhD, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa”, Iaşi 
Moderator: RADA Cornelia, PhD, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei 
Române, Bucureşti. 

1 DWORAKOWSKA Zofia, Individual traces of Maurepas, University of 
Warsaw, Institute of Polish Culture, e-mail; dworakowska@gmail.com 

2 ERDES KAVECAN  Djerdji (1),  OLJACA Milka (2), KOSTOVIC Svetlana (3), 
KOVACEVIC Maja (4), Family factors affecting adolescents’ self- efficacy: 

Empirical study in secondary schools, (1)State University of  Novi Pazar, 
Department of  Psychology – Novi Pazar, e-mail: 
djerdji.kavecan@gmail.com, (2) (3) University of  Novi Sad, Department 
of  Pedagogy – Novi Sad, e-mail: cios@Eunet.rs, , e-mail: 
skostovic@ff.uns.ac.rs, (4)Institute for Health Protection of Children and 
Youth -Novi Sad; e-mail: dr.maja.kovacevic@gmail.com 

3 FORMÁNKOVÁ Lenka, KŘÍŽKOVÁ Alena, Living apart together in the 

Czech Republic, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech 
Republic, Gender & Sociology Department, e-mail: 
lenka.formankova@soc.cas.cz, e-mail: alena.krizkova@soc.cas.cz 

4 GAVĂT Daniela (1), ALBU Adriana (2), Fatigue school phenomenon and 

some influence factors assessment - study on a group of students from 

rural areas, (1) Şcoala primară din „Vânători”, Iaşi, e-mail: 
dana39dana@yahoo.com, (2) Universitatea de Medicină şi Farmacie 
“Gr.T.Popa”, Iaşi, e-mail: adrianaalbu@ymail.com 

5 GEORGESCU (VIŞAN) Milica, Criminalitate sexuală: agresor şi victimă, 
Şcoala Doctorală a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, 
Universitatea Bucureşti, e-mail:  milicavisan@yahoo.fr 

6 HAŠKOVÁ Hana, Combining of quantitative and qualitative life-course 

data for understanding gendered re-familialization in a post-communist 

society, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 

e-mail:hana.haskova@soc.cas.cz 

7 IONESCU Bogdan, Repere consiliale ale unei educaţii familiale corecte, 
Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru”, 
Departamentul de Psihologie, e-mail: ibogdanro.yahoo.com 

8 KOZMA Andrei, Abordarea crizei economice prin prisma crizei conştiinţei 

omului societăţii mileniului trei, Comisia de Antropologie – Academia 
Română/Societatea Academică de Antropologie, e-mail: 
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dr.ka.mailbox@gmail.com 

9 MARICA Simona, Problemele familiei copilului cu tulburare din spectrul 

autismului şi demersul de consiliere psihologică, Universitatea ,,Spiru 
Haret”, Bucureşti, Consiliul National al Dizabilitatii din Romania, e-mail: 
marica.simona@yahoo.com 

10 MOCANU Anna, ZEPCA Victor, CAZACU-STRATU, Angela, ȚIGANAȘ 
Odetta, Violence at students from secondary schools in rural areas of the 

Republic of Moldova, Centrul Naţional de Sănătate Publică, Chişinău, 
Republica Moldova, e-mail: mocanu.anya@mai.ru, e-mail: 
zepcav@yahoo.com, e-mail: angela.cazacu @ usmf.md, e-mail: 
grammaodete@yahoo.com 

11 PAŞCA Maria Dorina, Implicarea psiho-socială a programelor educative 

asupra deţinuţilor, Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu-Mureş, 
Disciplina de Etică și științe socio-umane, email: mdpasca@yahoo.com 

12 PAVLICA Tatjana (1), RAKIĆ Rada (2) Nutritional status and body 

composition in university students in the city of Novi Sad (1) University of 
Novi Sad, Faculty of Sciences, Department for Biology and Ecology, Novi 
Sad, Republic of Serbia, e-mail: tatjana.pavlica@dbe.uns.ac.rs (2) 
University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department for Biology and 
Ecology, Novi Sad, Republic of Serbia, e-mail: rada.rakic@dbe.uns.ac.rs 

12 :30-13:00 PAUZĂ DE CAFEA 

13:00-15:30 A doua sesiune:    Biblioteca Institutului şi camera 18 

13:00-15:30 A doua sesiune:    Biblioteca Institutului 

Preşedinte: SAUCAN Doina Stefana, PhD, Institutul de Filosofie şi Psihologie “Constantin 
Radulescu Motru” al Academiei Române, Bucureşti, România 
Moderator: TARCEA Monica, PhD, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş,
România 

1 PETRESCU Cristina  (1), VLAICU Brigitha (2), Teenagers` personality features in relation 

with proximal social environment, Universitatea de Medicină şi farmacie “Victor Babes” 
Timişoara, Departamentul de Igienă – Timişoara, e-mail: e-mail: 
cpetrescu64a@yahoo.com, e-mail: vlaicu@umft.ro 

2 POPA Camelia (1), CIOBANU Adela Magdalena (2), Activitatea sexuală satisfăcătoare a 

familiei și longevitatea (1) Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu 
Motru”, Departamentul de Psihologie, e-mail: camelia.popa@ipsihologie.ro (2) 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, Catedra de Psihiatrie, e-
mail: adela.ciobanu@yahoo.com 

3 POPA Camelia (1), CIOBANU Adela Magdalena (2), Sănătatea sexuală a familiei, în 

atenția specialiștilor în sănătate publică (1) Institutul de Filosofie și Psihologie 
„Constantin Rădulescu Motru”, Departamentul de Psihologie, e-mail: 
camelia.popa@ipsihologie.ro (2) Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” 
București, Catedra de Psihiatrie, e-mail: adela.ciobanu@yahoo.com. 

4 POPA Camelia, Relațiile familiale disfuncționale și problemele psihiatrice ale 

adolescenților, Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu Motru”, 
Departamentul de Psihologie, camelia.popa@ipsihologie.ro  

5 POPA Clara L., Experiences of trust and distrust in intercultural communication, Rowan 
University, Department of Communication Studies, Glassboro, NJ, USA, e-mail: 
popa@rowan.edu 
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6 RAKIĆ Rada (1), PAVLICA Tatjana (2) Relationship between socioeconomic factors and 

height and weight of younger schoolchildren in the town of Vrsac (the Republic of Serbia) 
(1) University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department for Biology and Ecology, Novi 
Sad e-mail: rada.rakic@dbe.uns.ac.rs (2) University of Novi Sad, Faculty of Sciences, 
Department for Biology and Ecology, Novi Sad, e-mail: tatjana.pavlica@dbe.uns.ac.rs 

7 RUSU Claudia, Criza familiei contemporane şi lipsa de sens, Universitatea ,,Spiru Haret”, 
Departamentul de Sociologie-Psihologie, e-mail: claudiaerusu@yahoo.com 

8 RUTA Florina (1), VOIDAZAN Septimiu (2), GOLEA Cristina (3), TARCEA Monica (4), 
Particularities regarding the Nutrition Behavior of a Rural Roma community from Mures 

County, (1) (4)Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, Departamentul de 
Nutriţie Comunitară şi Siguranţă Alimentară,, email: florinaruta24@gmail.com, email: 
monaumf2001@yahoo.com  (2) (3), Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu 
Mureş, Catedra de Epidemiologie email: email: cristinagolea@yahoo.com, email: 
septi_26_07@yahoo.com   

9 SAUCAN Doina Stefana, MICLE Mihai Ioan, The impact of the dysfunctional family on the 

juvenile delinquency, Institutul de Filosofie şi Psihologie “Constantin Radulescu Motru” al 
Academiei Române, Bucureşti, România, Departmentul de Psihologie, e-mail: 
doina_saucan@yahoo.com, e-mail: mihai_micle@yahoo.com 

10 SMOCZYNSKI Rafal (1), ZARYCKI Tomasz (2), The post-feudal legacy in contemporary 

Poland, (1)Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, email: 
rsmoczyn@ifispan.waw.pl, (2)Institute for Social Studies at the Warsaw University, email: 
t.zarycki@uw.edu.pl 

11 STEGARU Camelia (1), DUMITRAŞCU Anda (2), BĂLAŞ Oana-Maria (3) Persoane fără 

locuinţă/adăpost în România, (1) Spitalul Clinic de Urgenţă ,,Sf. Pantelimon”, 
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Asistenţă Socială Master Managementul 
Sistemelor Sociale şi de Sănătate, e-mail: cameliastegaru@yahoo.com (2)Institutul 
Naţional de Endocrinologie “C.I.Parhon” Bucureşti, e-mail: anda.dumitrascu@gmail.com 
(3) RTR Groupe Renault Romanie, Institutul Politehnic Bucureşti, e-mail: 
oanamaria2004@yahoo.com   

12 STOICA Marcela Monica, Achievement of an inclusive society, on the issue of the persons 

with disabilities, requires a change of attitude-from a charity approach to rights-based 

action, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Ştiinţe Politice; e-mail: 
mms_stoica@yahoo.com 

13:00-15:00 A doua sesiune: camera 18  

Preşedinte: GLAVCE Cristiana, PhD, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei 
Române, Bucureşti. 
Moderator: BACIU Adina, PhD, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei 
Române, Bucureşti. 

1 SZŰCS Viktória (1), SZABÓ Erzsébet (2), BÁNÁTI Diána (3), TARCEA 
Monica (4), Health risk perception of food additives in Hungary and 

Romania, (1)(3) National Agricultural Research and Innovation Centre, 
Budapest Hungary, email: v.szucs@cfri.hu, email: d.banati@cfri.hu,  (2) 
International Life Sciences Institute Europe, Brussels, Belgium, email: 
e.szabo@cfri.hu, (4) University of Medicine and Pharmacy Targu-Mures, 
Romania, Department of Community Nutrition and Food safety, email: 
monaumf2001@yahoo.com 
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2 TARCEA Monica (1), VOIDAZAN Septimiu (2), RUTA Florina (3), 
MOLDOVAN Geanina (4), GRAMA Ovidiu (5), GEORGESCU Mihai (6), 
ABRAM Zoltan (7), Risk Behavior related to Smoking in a group of 

Pregnant Women from Mures District, (1) (3) (4) Universitatea de 
Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, Departamentul de Nutriţie 
Comunitară şi Siguranţă Alimentară, email: monaumf2001@yahoo.com, 
email: florinaruta24@gmail.com,  email: 
geanina78moldovan@yahoo.com,  (2) Universitatea de Medicină şi 
Farmacie din Târgu Mureş, Catedra de Epidemiologie, email: 
septi_26_07@yahoo.com, (5) (6) Universitatea de Medicină şi Farmacie 
din Târgu Mureş, Catedra de Obstetrică şi Ginecologie, email: 
ovi_grama@yahoo.com, email: ion_mihai_georgescu@yahoo.com, (7) 
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, Catedra de 
Igienă, email: abramzoltan@yahoo.com 

3 ŢÎGANAŞ Odetta, ZEPCA Victor, The involvement of pupils from 

secondary schools in the physical activity, Centrul Naţional de Sănătate 
Publică, Chişinău, Republica Moldova, e-mail: 
grammaodete@yahoo.com, e-mail: zepcav@yahoo.com 

4 TRANDAFIR Maria-Silvia, Terapia de familie în abordarea tulburării 

depresive, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” 
București, Catedra de Psihiatrie, e-mail: trandafirmariasilvia@yahoo.com 

5 ZAPOROJAN Aculina (1), TARCEA Monica (2), ZEPCA Victor (3), CAZACU-
STRATU Angela (4), Unhealthy eating habits of the pupils from rural 

areas, (1)(3)(4) Centrul Naţional de Sănătate Publică, Chişinău, Republica 
Moldova, e-mail: aculina-zaporojan@mail.ru, e-mail: 
zepcav@yahoo.com, e-mail: angela.cazacu@usmf.md, (2) Universitatea 
de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, Departamentul de Nutriţie 
Comunitară şi Siguranţă Alimentară, e-mail: monaumf2001@yahoo.com 

6 ZAPOROJAN Aculina (1), ZEPCA Victor (2), TARCEA Monica (3), CAZACU-
STRATU Angela (4), Diet as a risk factor for Republic of Moldova pupils 

health, (1)(2)(4) Centrul Naţional de Sănătate Publică, Chişinău, 
Republica Moldova, e-mail: aculina-zaporojan@mail.ru, e-mail: 
zepcav@yahoo.com, e-mail: angela.cazacu@usmf.md, (3) Universitatea 
de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, Departamentul de Nutriţie 
Comunitară şi Siguranţă Alimentară, e-mail: monaumf2001@yahoo.com 

7 ZAPOROJAN Aculina, ZEPCA Victo, CAZACU-STRATU Angela, The self 

appreciation of bodyweight by the pupils from the Republic of Moldova, 
Centrul Naţional de Sănătate Publică, Chişinău, Republica Moldova, e-
mail: aculina-  zaporojan@mail.ru, e-mail: zepcav@yahoo.com, e-mail:  
angela.cazacu@usmf.md 
 

8 ZEPCA Victor, ZAPOROJAN Aculina, CAZACU-STRATU Angela, Emigration 

of Moldovan population as a risk factor for student’s health, Centrul 
Naţional de Sănătate Publică, Chişinău, Republica Moldova, e-mail: 
zepcav@yahoo.com, e-mail: aculina-zaporojan@mail.ru, e-mail: 
angela.cazacu@usmf.md 
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9 ZEPCA Victor, ZAPOROJAN Aculina, CAZACU-STRATU Angela, Training 

about behavioral risk factors for students in secondary schools, Centrul 
Naţional de Sănătate Publică, Chişinău, Republica Moldova: 
zepcav@yahoo.com, e-mail: aculina-zaporojan@mail.ru, e-mail: 
angela.cazacu@usmf.md 

15:00-15:30 Închiderea conferinţei 
Bucureşti, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei 
Române, Biblioteca Institutului 

 
Rezumatele vor fi publicate în revista on-line , Studii şi Cercetări de Antropologie / Anthropological 

Research and Studies [http://studii.antropologia.ro/acasa-1] / http://studii.antropologia.ro/home-en].  
 
Articolele complete, scrise în engleză sau în română, vor fi verificate şi corectate şi trimise ca fişiere 
ataşate până luni, 15 iulie 2014, pe adresa de e-mail a revistei:  studii@antropologia.ro> 
 
Articolele complete vor fi publicate în revista on-line, Studii şi Cercetări de Antropologie / 

Anthropological Research and Studies. Informaţii despre predarea articolelor pot fi găsite la: 
[http://studii.antropologia.ro/instructiuni-pentru-autori]/[http://studii.antropologia.ro/instructions-to-
authors].  
 


