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DESPRE  CENTENARUL MARII UNIRI 

 
 

Anul acesta se împlinește prima sută de ani de la unirea într-un singur stat național a celor trei 
teritorii tradiționale românești: Țara Românească, Moldova și Transilvania.  

Emergența poporului român s-a făcut pe tăcute, departe de tumultul evenimentelor istorice, la 
sfârșitul antichității, în primele secole ale erei creștine  într-un spațiu vast  nord dunărean 
întins de la câmpia panonică până la stepa ucrainiană și Marea Neagră și desigur și într-un 
spațiu sud dunărean nord balcanic. Poporul român a apărut în acest spațiu în urma evoluției 
populațiilor locale care din Paleolitic și Neolitic au trăit pe meleagurile respective. Etnogeneza 
românilor s-a făcut, pornind de la rădăcini iliro-tracice (geto-dacice ) sub umbrela culturii 
imperiale romane și apoi sub aceea a Bizanțului, în contextul spiritual creat de răspândirea și 
dezvoltarea creștinismului și în cadrul brasajului uniformizator al transhumanței pastorale. De 
aceea vlahii noștri au apărut pe scena istoriei ca un popor latinofon  și creștin din naștere, nu 
creștinat, cu o surprinzătoare omogenitate lingvistică și a tradițiilor culturale. 

Destinul istoric ne-a așezat pe  locul de trecere al neamurilor migratoare care s-au prăvălit 
asupra bătrânei Europe și apoi la interfața  a trei împărății puternice și hrăpărețe, a otomanilor 
a Habsburgilor și a muscalilor așa că românii nu au putut să se închege  într-un singur stat dar 
nu din vina lor. A trebuit să treacă peste cinci spre zece veacuri ca să se unească Țara 
Românească a Basarabilor cei Mari de la Câmpulung și Argeș cu ceea ce rămăsese din 
Moldova lui Ștefan cel Mare după ce îi fuseseră răpite Bucovina și Basarabia. 

Au mai trebuit să treacă 60 de ani  și un război nimicitor pentru ca  Unirea cea Mare să se 
realizeze. Nu au fost suficiente dreptatea istorică și mormanele de morți. A  trebuit încă 
eforturile diplomaților noștri ca România Mare să se înjghebe, totuși cu știrbiri meschine la 
apus. Acum 100 de ani românii s-au văzut reuniți și și-au început un nou destin. Anul acesta 
trebuie să fie un an de bucurie dar și de recunoștință pentru cei cărora le datorăm realizarea 
visului secular al înaintașilor noștri. 

Din păcate ticăloșia „Marilor Puteri”, mai ales a celor de la răsărit a sfârtecat după numai 22 
de ani, ceea ce acum 100 de ani a fost săvârșit credeam cu toții pentru eternitate. 

 

 
Constantin Bălăceanu-Stolnici 

Academician, Prof. Univ. Dr. 
 

Director onorific al Institutului de Antropologie 
„Francisc I. Rainer” al Academiei Române; 
Membru de Onoare al Academiei Române; 
Membru al Academiei de Stiințe Medicale  

Membru de Onoare a Academiei Oamenilor de 
Ştiinţă din România; 

Preşedinte de Onoare fondator a Societăţii 
Academice de Antropologie,  

ș.a. 
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REZUMATE 
COMUNICĂRI  ÎNSCRISE LA SIMPOZIONUL 

„ZILELE Fr. I. Rainer”, ediția de toamnă, Octombrie 2018, Arad 
(ordine alfabetică a primului autor) 

 
 

ABSTRACTS 

OF COMMUNICATIONS REGARDED SYMPOSIUM 
“Fr. I. Rainer Days” autumn edition, October 2018, Arad 

(alphabetical order of first author) 
 
 
 

 
[01] ALBU, Adriana; Conf.univ, Dr. 

EVALUAREA OBICEIURILOR ALIMENTARE ALE UNUI  LOT DE 
ADOLESCENTI DIN BACAU 

Adriana ALBU1, Florin DIMA1, Cornelia RADA2 

1Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”Iaşi  
2 Institutul de Antropologie ”Francisc I. Rainer”, Academia Română 
*(autor correspondent: corneliarada@yahoo.com ) 

 
Alimentația este un factor ce contribuie în mod decisiv la menținerea stării de 

sănătate a elevilor. În aceast context cunoașterea obiceiurilor alimentare ale acestora este 
esențială.  

Material și metode: studiul s-a realizat pe un lot de 118 adolescenți de la Colegiul 
Tehnic "Anghel Saligny" din Bacău. Este vorba de 65 tineri din clasa a X-a și de 53 elevi din 
clasa a XI-a. Aceștia au completat un chestionar de frecvență săptămânală a consumului de 
alimente cu întrebări referitoare la consumul de branză, carne de pui, fructe, unt/smântână, 
ulei/margarină și paste făinoase/orez. Variantele de răspuns sunt: zero – 1 data – 2/3 ori – 4/7 
ori pe săptămâna. Prelucrarea rezultatelor s-a facut cu ajutorul testului Pearson.  

Rezultate și discuții: aportul dominant de branză este de 2-3 ori pe săptămână 
(36,44%), diferențele calculate pe clase fiind  nesemnifictive statistic (p>0,05, ƒ-3, χ²- 1.116).  
Carnea de pui este prezentă în meniuri mai ales de 2-3 ori pe săptămână (40.67%), diferențe 
nesemnificative statistic (p>0,05, ƒ-3, χ²-5.673). Fructele sunt consumate mai ales de 4-7 ori 
(62,71%) sau de 2-3 ori (23.72%).  Grăsimile animale sunt prezente în meniuri mai ales de 1 
dată pe săptămână (41.52%) ca și cele vegetale (34.74%) rezultat ce este total 
necorespunzator. Pastele făionase/orezul sunt prezente în meniuri mai ales de 1 dată pe 
săptămână (38.98%), diferențele calculate pe clase  fiind nesemnificative statistic (p>0,05, ƒ-
3, χ²- 3.802). Aportul de grasimi și de derivate de cereale este foarte mic rezultat ce este 
îngrijorator. 

Concluzii: alimentația adolescenților este neadaptată necesităților vârstei astfel că se 
impune inițierea unor programe educative nutriționale coerente. 

Cuvinte cheie: obiceiuri alimentare, aport deficitar 
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EVALUATION OF EATING HABITS FOR A GROUP OF ADOLESCENTS FROM 
BACAU COUNTY 

Nutrition is a factor that contributes decisively to maintaining students’ health. In this 
context, knowing their eating habits is essential.  

Material and methods: the study was carried out on a group of 118 adolescents from 
the "Anghel Saligny" Technical College in Bacau. There are 65 young people in the 10th 
grade and 53 pupils in the 11th grade. They completed a weekly food questionnaire with 
questions about the intake of cheese, chicken, fruit, butter/sour cream, oil/margarine and 
pasta/rice. The possible answers are: Zero; 1 time; 2-3 times; 4-7 times (per week). The 
results were processed using the Pearson's chi-squared test.  

Results and discussion: the dominant answer for cheese is “2-3 times per week” 
(36.44%), the differences between school years being statistically insignificant (p>0.05, ƒ=3, 
χ²=1.116). Chicken is present in menus, especially 2-3 times a week (40.67%), with 
statistically insignificant differences (p>0.05, ƒ=3, χ²=5.673). Animal fats are present in 
menus, especially once per week (41.52%), the same result as vegetable fats (34.74%), 
resulting in a totally inadequate intake. Pasta/rice are present in menus, especially once per 
week (38.98%), the differences between school years being statistically insignificant (p>0.05, 
ƒ=3, χ²=3.802). The intake of fat and cereals is very small, which is worrying.  

Conclusions: adolescent nutrition is inadequate concerning the needs of that age 
group so it is necessary to initiate coherent nutritional education programs. 

Key-words: eating habits, poor food intake 
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IMPORTANȚA CERCETĂRILOR ȘI STUDIILOR DE PIAȚĂ DIN 
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SĂNĂTATE 
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Institutul de Antropologie ,,Fr. I. Rainer” al Academiei Române 
(autor corespondent: adinabbaciu@yahoo.com ) 

 
Sănătatea populației, fizică şi mentală se asigură prin scăderea mortalităţii infantile, prin 

creșterea și dezvoltarea armonioasă a copilului, prin profilaxia şi tratamentul diverselor 
maladii și mai ales prin asigurarea unor servicii medicale care să fie un suport real pentru om 
în condiții de boală. 

Lucrarea aceasta își propune să prezinte modul cum studiile de antropologie medicală pot 
fi valorificate de către serviciile de sănătate. Studiile complexe, inter- și transdisciplinare, bio-
socio-medicale privind creșterea și dezvoltarea copiilor, alimentația, îmbătrânirea, adicția, 
precum și diverse maladii, de la deficiențe până la bolile rare, realizate în cadrul institutului, 
furnizează date ce pot fi folosite în vederea îmbunătăţirii condițiilor de igienă, a profilaxiei și 
a tratamentului bolilor, toate având ca scop dezvoltarea unor servicii medicale cât mai 
eficiente. Pentru atingerea obiectivelor propuse am analizat aplicabilitatea cercetărilor noastre 
în implementarea politicilor de sănătate. 

În concluzie, cercetările antropo-medicale, prin diferitele aspecte pe care le prezintă, dar 
și prin  măsurile de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale pe care le propun, pot contribui la o 
mai bună organizare a asistenței medicale și a sistemului de asigurări sociale și de protecţie a 
sănătăţii persoanei.  

Cuvinte cheie:  antropologie, sănătate publică, asistență medicală.  
 

THE IMPORTANCE OF RESEARCH AND MARKET RESEARCH IN THE FIELD OF 
MEDICAL ANTHROPOLOGY FOR HEALTH SERVICES 

The physical and mental health of the population is ensured by decreasing infant 
mortality through the harmonious growth and development of the child through the 
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prophylaxis and treatment of various diseases, and especially by providing medical services 
that are real support for people when they are sick. 

This paper aims to show how health services can exploit medical anthropology studies. 
The complex, inter- and transdisciplinary, bio-socio-medical studies on child growth and 
development, diet, aging, addiction, and various diseases, ranging from deficiencies to rare 
diseases carried out within the institute, provide data that can be used to improve hygiene, 
prophylaxis and disease treatment, all aimed at developing the most efficient medical 
services. To achieve these objectives we have reviewed the applicability of our research in the 
implementation of health policies. 

In conclusion, the anthropo-medical research, through the various aspects that it presents, 
but also through the measures of physical and mental health protection that we propose, can 
contribute to a better organization of the health care and social insurance system, and 
protection of the health of the person. 

Key-words: anthropology, public health, health care. 
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MANAGEMENTUL ÎN CONSILIEREA ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR 

Vasile BLIDAR 

 Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad 
   (autor correspondent vasile_blidar@yahoo.ca ) 
 
Consilierea elevilor și studenților este într-o continuă evoluție. Dacă în urmă cu 30 de ani 

noua generație era inclusă în piața muncii imediat după absolvirea studiilor sau chiar în timpul 
studiilor, astăzi, munca a devenit mai mult o corvoadă.  

Apariția inteligenței artificiale, a noilor tehnologii în derularea afacerilor și apariția unor 
meserii noi, au transformat noua generație într-o categorie de muncă selectivă și greu de 
motivat în piața muncii. Frustrările generațiilor trecute își pun amprenta tot mai mult pe cei 
care ar trebui să își înceapă cariera. Dorința de promovare rapidă, lipsa de răbdare în 
acumularea cunoștințelor și superficialitatea au dus la crearea unei generații care se va adapta 
din ce în ce mai greu la solicitările companiilor,  care au nevoie de personal bine pregătit. În 
plus, lipsa unor politici publice clare, pun în pericol exitența unei forțe de muncă sănătoase, 
bine pregătită.  

În curînd, în piața muncii va trebui integrată generația crescută fără părinți. Vorbim aici 
de copii crescuți de bunici, rude sau chiar vecini, pentru că părinții lor au plecat la muncă în 
străinătate. Aceasta generație și-a dezvoltat un standard propriu, la care se raportează, 
considerat de ei ca și cel al țărilor în care au părinții, însă, nefiind obișnuiți să muncească, 
încadrarea lor în piața muncii va fi și mai dificilă. Un alt pericol asupra pieței muncii este unul 
cultural, produs de muncitorii străini care vor veni să suplinească forța de muncă românească, 
plecată în străinătate. Străinii care vin vor avea la rîndul lor copii și mulți dintre ei se vor 
stabili în România și peste 20 de ani, copii lor vor trebui absorbiți de piața muncii 
românească.  

Cuvinte cheie: consiliere, piața muncii, politici publice, noua generație, inteligența 
artificială, tehnologii, frustrare, muncitori străini, forță de muncă, școală.  
 
MANAGEMENT IN COUNSELING STUDENTS AND UNIVERSITY STUDENTS 

The counseling of students and university students is constantly evolving. If 30 years ago 
the new generation was included in the labor market right after graduation or even during 
studies, today work has become more of a job done by the obligation.  

The emergence of artificial intelligence, new technologies in business and the emergence 
of new jobs have transformed the next generation into a selective and hard-to-motivate work 
class in the labor market. The frustrations of past generations increasingly impress those who 
should start their career. The desire for rapid promotion, lack of patience in the accumulation 
of knowledge and superficiality have led to the creation of a generation that will increasingly 
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adapt to the demands of companies that need well-trained staff. In addition, the lack of clear 
public policies jeopardizes the existence of a healthy, well-trained workforce.  

Soon the labor market will have to integrate the parentless generation. We talk here about 
children raised by grandparents, relatives or even neighbors, because their parents went to 
work abroad. This generation has developed a standard of their own, which they consider to 
be the same as those of their own countries where their parents are not accustomed to 
working, and their employment in the labor market will be even more difficult. Another 
danger on the labor market is a cultural one, caused by foreign workers who will come to fill 
the Romanian labor force abroad. The foreigners who come will have children in their turn 
and many of them will settle in Romania and over 20 years, their children will have to be 
absorbed by the Romanian labor market. 

Keywords: counseling, labor market, public policies, new generation, artificial 
intelligence, technologies, frustration, foreign workers, labor, school. 
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Mai mult de 15.000 tulburări genetice au fost descrise până acum, sindroamele oro-faciale 
fiind o parte importantă a acestora. 

Etiologia malformațiilor orofaciale poate fi fie monogenă (determinism genetic), fie 
multifactorială (incluzând atât susceptibilitatea genetică cât și intervenția mediului). Aceste 
anomalii pot fi autonome (non-sindromice) sau parte a unui sindrom genetic mai complex 
(sindromice). 

Cea mai obișnuită malformație craniofacială identificată la nou-născut este o fisura 
orofacială care constă din buza despicata (cheiloshizis –buza de iepure cu o fisura mediana) 
cu sau fără palatoshizis sau palatoschizis izolat. 

În afară de aceste anomalii, s-au raportat numeroase sindroame dar, din păcate, oamenii de 
știință și medicii încă cauta modalități de a trata majoritatea acestora. 

Cu toate acestea, rolul managementului multidisciplinar simptomatic, al terapiei genetice 
avansate și al sprijinului psihologic acordat membrilor familiei este indispensabil. 

Geneticianul medical se confruntă cu provocarea de a diagnostica și de a evalua genetic 
anomaliile orofaciale. Trebuie să se pună accentul pe consilierea genetică, atât pretestarea, 
pentru selecția exactă a testului genetic cel mai adecvat pentru fiecare pacient, cat și 
posttestarea, pentru o explicație clară a rezultatului genetic și a implicațiilor care vin împreună 
cu acesta, inclusiv atunci când este posibil, împreună cu un management personalizat. 

Adevărata provocare a practicii curente este îndreptata spre identificarea factorilor genetici 
și a altor factori în familiile persoanelor cu anomalii orofacială și, de asemenea, acțiune 
eficientă asupra multiplelor căi biomoleculare implicate în producerea acestor patologii. 

Cuvinte cheie: malformații congenitale, cheiloschizis, management genetic 
 

GENETIC MANAGEMENT OF ORO-DENTAL CONGENITAL MALFORMATIONS 

More than 15,000 genetic disorders have been described till now, orofacial syndromes 
being an important part.  
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The aetiology of orofacial malformations can be either monogenic (genetic 
determinism) or multifactorial (including both genetic susceptibility and environmental 
intervention). These anomalies can be self-standing (non-syndromic) or part of a more 
complex genetic syndrome (syndromic). 

The most common craniofacial malformation identified in the newborn is an 
orofacial cleft consisting of cleft lip with or without cleft palate or isolated cleft palate.  

Apart from these anomalies, numerous syndromes have been reported, but sadly 
scientists and physicians are still to find ways of treating most of these.  

However, the role of symptomatic multidisciplinary management, advanced gene 
therapy and psychological support to the family members is indispensible.  

The medical geneticist faces the challenge of diagnosing and genetically assessing 
orofacial abnormalities. Emphasis should be set on genetic counseling, both pre-testing, 
for the accurate selection of the most appropriate genetic test for each patient, and post-
testing, for a clear explanation of the genetic result and the implications which come 
along with it, including, when possible, a personalized management . 

The real challenge to current practice heads towards identifying genetic and other 
factors in families of individuals with orofacial anomalies and also effectively action on 
the multiple biomolecular pathways involved in producing these pathologies. 

Key words: congenital malformations, cheiloschisis, genetic management 
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Obiectivul principal al acestui studiu este să investigheze somnul preadolescenților 

(durata și calitate), cunoscută fiind importanța acestuia pentru sănătatea fizică și psihică. 
Somnul ne ocupa o treime din viață și este o condiție necesară pentru supraviețuire. El  are o 
determinare biologică (genetică) și o specificitate culturală.  

Deprivarea de somn generează inițial dezorganizări cognitive, urmate de deteriorări 
organice și chiar moarte.  Problemele de somn ce pot să apară în urma unui management 
deficitar al acestuia, au impact negativ atât asupra sănătății fizice (crește riscul pentru tensiune 
arterială, probleme cardiovasculare, diabet, obezitate etc) cât și a celei psihice (prin  rolul 
somnului în managementul stresului și adaptare). Subiecții acestui studiu provin din mediu 
rural/urban din Sudul României cu părinți migranți sau nu la muncă în străinătate. Eșantionul 
cuprinde 210 subiecți cu vârste între 10-13 ani. Am utilizat un Chestionar standardizat pentru 
evaluarea tendințelor de structurare a personalității și un chestionar antropologic care include 
și itemi ce vizează diferite aspecte privind managementul somnului. Au fost utilizate tehnici 
de analiză statistică, atât cantitative cât și calitatative. Managementul somnului relevă aspecte 
importante privind durata acestuia, de multe ori insuficientă, sub limita recomandată pentru 
vârsta preadolescenților.  

Se constată deficiențe în privința orelor de desfășurare a somnului (culcare/trezire) și a 
calității lui. Preadolescenții ce încep cursurile dimineața reclamă frecvent oboseală generată 
de trezirea prea devreme pentru școală. Managementul somnului este important în viața 
noastră la orice vârstă. În acest sens este necesară educația generațiilor tinere privind acest 
subiect, care este mult neglijat și nu este luat în considerare la nivelul importanței lui pentru 
dezvoltare, adaptare și asigurarea schimbului intergenerațional. 

Cuvinte cheie: managementul somnului, preadolescenți, sănătate, educație 
  

ANTHROPOLOGICAL ASPECTS IN SLEEP MANAGEMENT AT PREADOLESCENTS 
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        The main objective of this study is to investigate the sleep of preadolescents (duration 
and quality), known for its importance for physical and mental health. Sleep takes up a third 
of our lives and is a prerequisite for survival. It has a biological (genetic) determination and a 
cultural specificity.  

Sleep deprivation initially generates cognitive disruption, followed by organic damages 
and even death. Sleep problems that may arise from its poor management have a negative 
impact on both physical health (increases the risk of high blood pressure, cardiovascular 
problems, diabetes, obesity, etc.) and mental health (through the role of sleep in stress 
management and adaptation). The subjects of this study come from the rural / urban 
environment in Southern Romania with migrant parents or not at work abroad. The sample 
consists of 210 subjects aged 10-13 years. We used a Standardized Questionnaire for 
Assessing Personality Structure Trends and an Anthropological Questionnaire that includes 
items that address different aspects of sleep management. Statistical analysis techniques were 
used, both quantitative and qualitative.  

Sleep management reveals important aspects of its duration, often insufficient, below the 
recommended age limit for preadolescents. There are deficiencies in the sleeping times (sleep 
/ wakefulness) and the quality of sleep. Preadolescents who start the morning classes 
frequently complain of the fatigue generated by the awakening too early for school. Sleep 
management is important in our lives at any age. In this respect, it is necessary to educate 
younger generations on this issue, which is much neglected and is not taken into account in its 
importance for development, adaptation and ensuring intergenerational exchange. 

Key words: sleep management, preadolescents, health, education 
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Obiectivul acestei lucrări este de a înţelege drumul prin istorie al locuitorilor Bucovinei 

care, deși s-au aflat sub ocupația habsburgică timp de 144 de ani, nu a fost asimilați de marea 
masă a națiunilor conlocuitoare.  

Una dintre consecințele anexării Bucovinei la Imperiul Habsburgic a fost procesul masiv 
de colonizare cu populații alogene, modificându-se astfel structura etnică a populației. Ruteni, 
germani, evrei, polonezi, maghiari sunt atrași de avantajele oferite, ajungându-se ca elementul 
românesc să reprezinte doar 34,1 % din totalul populației conform recensământului din 1910. 
Toată perioada de ocupație a fost nefastă din punct de vedere demografic, aducând 
transformări masive în planul vieții social – politice, culturale și religioase. Reformele 
aplicate în Bucovina aveau un caracter vădit de deznaționalizare, dar s-au izbit de un caracter 
aparte al populației autohtone. Prețuind pământul în care și-au îngropat părinții, ancorați în 
tradiții fundamentate pe o credință în Înviere au reușit să cultive o conștiință națională care 
funcționat ca un scut în fața acestui amalgam de națiuni și religii colonizatoare.  

  Concluzii: În ciuda tuturor dificultăților în Bucovina s-au păstrat limbă şi grai, datini şi 
rânduieli, iar cunoaşterea cât mai profundă a relaţiilor interetnice şi interconfesionale dintre 
populația autohtonă și coloniștii și imigranții din perioada anexării, conturează  o imagine a 
spiritului bucovinean. 

Cuvinte cheie:  Bucovina, identitate, colonizare, etnii, deznaționalizare 
 

IDENTITY IN THE DIVERSITY OF A OCCUPIED BUCOVINA 

The objective of this work is to understand the path through history of  Bucovina’s 
population who, despite of 144 years of Habsburg Empire occupation, was not assimilated by 
the great mass of the cohabiting nation. 
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One of the consequences of the annexation of Bucovina by the Habsburg Empire was 
the massive process of colonization with non-indigenous populations, modifying the 
population ethnic structure. Ruthenes, Germans, Jews, Polish, Hungarians are attracted to the 
benefits offered, resulting in only 34,1% romanians of the total Bucovina’s population 
according to the census of 1910. The whole occupation period was demographically harmful, 
bringing massive transformations into social-political, cultural and religious life. The reforms 
implemented in Bucovina had an evident denationalisation character, but get stuck by a 
distinct character of the native population. Charishing the land in which they have buried their 
parents, anchored in traditions founded on a faith in Resurrection, the residents succed to 
create a national consciousness that has functioned as a shield against this mixture of 
colonizing nations and religions. 

Conclusions: Despite all the difficulties, the language and the manner of speaking,  
the customs and the traditions have been preserved in Bucovina and a profound knowledge of 
the inter-ethnic and inter-confessional relations between the native population and the 
colonists or the immigrants from the annexation period is shaping up an image of the 
bucovinean spirit. 

Key-words: Bucovina, identity, colonization, ethnicities, denationalisation. 
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Coordonarea, monitorizarea și soliționarea eficientă a  cazurilor de asistență socială, 

implică infrastructură, profesionalism, umanitate și un mediu sanogen. 
Pentru o bună și corectă abordare, este importantă și capacitatea specialistui de a se 

adapta și de a găsi soluții individualizate pentru fiecare beneficiar, ținând cont de 
particularitățile individuale. 

Aceste particularități derivă atât din mediul socio-economic, geografic, conjuncturale, 
din contextul legislativ, cât și din ceea ce implică latura subiectivă a cazurilor și anume: 
particularitățile de  etapă de vârstă, de gen, de nivel de pregătiri, abilități, atitudini socio-
culturale și religioase, norme și valori morale asumate, motivație intrinsecă, experiențe 
anterioare,  rețea de sprijin etc. 

Din aceasă perspectivă, abordarea unui caz implică și managementul acestor 
particularități ontogenetice ale asistatului social. 

Cuvinte  cheie: asistența socială, mediu sanogen, management ontogenetic 
 

SOCIAL CARE CASE MANAGEMENT 

Coordinating, monitoring and effectively tackling social assistance cases involves 
infrastructure, professionalism, humanity and sanogenic environment. 

For a good and correct approach, the ability of the specialist to adapt and find 
individualized solutions for each beneficiary is important, taking into account individual 
peculiarities. 

These peculiarities derive both from the socio-economic, geographic, conjunctural 
environment, from the legislative context, as well as from the subjective part of the cases, 
namely: age, gender, level of training, abilities, socio-cultural and religious attitudes, assumed 
moral norms and values, intrinsic motivation, previous experiences, support network, etc. 

From this perspective, addressing a case also involves the management of these 
ontogenetic features of social assistance. 

Keywords: Case management, Ontology, Stage peculiarities, Social care 
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Ethnology and anthropology in Montenegro has for a long time been considered as the 

“science about peoples” and it was thought that its object is properly found only in a rural, 
that is, native environment. Thus, Montenegrin ethnologists and anthropologists would mostly 
occupy jobs in museums, other national and local cultural institutions or in various state 
services. At the same time, their colleagues from greater anthropological traditions, long 
“transferred” onto the urban environment, have became “occupiers” who themselves “clear” 
and “capture” their own fields of interest and ensure that their work becomes “visible” across 
many profitable social domain – industry, media, human resources, health care, tourism, 
hospitality or other creative industries (this is a constantly expanding list). Additionally, 
although anthropology has been officially incorporated in Montenegrin academic institutional 
framework (as its tiny part) during the last several decades, the academic and overall social 
impact of this science still remains far from the one that anthropology has in countries with a 
greater and long-term anthropological tradition.  

There are many reasons for this deficiency (and they will not be approached in this short 
presentation), but the fact remains that the lack of systemic organisation and development 
have inevitably put many limits regarding its scientific achievements and a wider social 
recognition (let alone international visibility or reputation). In order to keep up with recent 
academic and overall global trends, Montenegrin ethnology and anthropology must increase 
its interactional academic visibility (reputation) and must become a market oriented science 
(at least in some domains). Having the previously mentioned in mind, in this draft paper, I 
will discuss perspectives towards providing a better international reputation of Montenegrin 
anthropology and I will propose multicultural management in hospitality industry as a new 
and perspective market field for anthropologists.  

Fortunately, an increasing internationalisation of education, including more and more 
student and teacher exchange programs, and recent trends in Montenegrin economy, including 
the growth of service sector and internationalisation of tourism in general, go hand in hand 
with the development of anthropology, both as a theoretically sophisticated and a market 
oriented science in Montenegro.   
Key Words: Anthropology, Multicultural Management, Visibility, Education, Hospitality 
Industry, Market Oriented 
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Tumorile intraabdominale la copil reprezintă o provocare din ce în ce mai frecventă în 
ultimii ani în practica pediatrică, acest diagnostic fiind mai frecvent stabilit, la vârste din ce în 
ce mai mici. 
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Întrebarea care se pune este: a crescut incidența acestui segment de patologie sau a 
crescut performanța în diagnostic prin investigații imagistice de mai mare acuratețe și o 
accesibilitate mai mare la aceste investigații ? In acest sens accesibilitatea din ce în ce 
mai mare la explorarea ecografică abdominală dovedește cel mai bine ca foarte multe 
“mase abdominale” – benigne sau maligne sunt posibil de diagnosticat prin această 
metodă foarte precoce, beneficiind de toate avantajele unei investigații neiradiante, 
ieftine, accesibile, repetabile ori de câte ori este nevoie.  

Aceste evidențe plasează examinarea ecografică în zona unei continuări firești a 
examenului clinic general. 

Cuvinte  cheie: tumori intraabdominale, diagnostic ecografic, pediatrie 
 

THE IMPORTANCE OF THE ECHOGRAPHIC EXAMINATION IN THE DIAGNOSIS 
OF INTRA ABDOMINAL TUMORS AT CHILD 

Intra-abdominal tumors in children are an increasingly common challenge in 
pediatric practice in recent years, this diagnosis being more commonly established at 
younger ages.  

The question is: Has the incidence of this pathology increased or increased 
diagnostic performance by higher accuracy imaging investigations and greater 
accessibility to these investigations? In this respect, increasing accessibility to abdominal 
ultrasound exploration proves best that many "abdominal masses" - benign or malignant 
are diagnosed by this very early method, benefiting from all the advantages of non-
irradiating, cheap, affordable research , repeatable whenever needed.  

These records place the ultrasound examination in the area of a natural follow-up of 
the general clinical examination. 

Key Words: intraabdominal tumors, ultrasound diagnosis, pediatrics 
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Această prezentare se concentrează pe dezvoltarea psihiatriei în azilul Marcuţa din 

Bucureşti, între c. 1840 şi 1910, sub influenţa şcolilor europene de medicină ale timpului. În 
timpul secolului al 19-lea, psihiatria a devenit parte dintr-o agendă medicală mai largă, care a 
inclus înfiinţarea de spitale şi aziluri, reforme în domeniul sănătăţii publice şi legislaţie 
socială pentru protecţia bolnavilor psihici, management, şi în cele din urmă, legile privind 
psihiatria medico-legală.  

Această notă istorică oferă o perspectivă asupra începuturilor instituţiilor moderne de 
psihiatrie, a progreselor ştiinţifice din România şi asupra personalităţilor instruite medical în 
Bucureşti şi în medicina est-europeană. 

Cuvinte  cheie: psihiatrie, azil, management 
 

EARLY ACCOUNTS OF MANAGEMENT IN MARCUTZA LUNATIC ASYLUM, 
BUCHAREST, 1840-1910 

This historical note focuses on the development of psychiatry in the Marcutza asylum in 
Bucharest between c. 1840 and 1910 under the influence of the European Schools of 
Medicine of the time. During the 19th century, psychiatry became part of a larger medical 
agenda, which included the establishment of public and private hospitals and asylums, public 
health reforms and social legislation for the protection of mentally ill, management and 
ultimately law regulations regarding forensic psychiatry.  



Journal of the Academical Society of Anthropology,  
Volume 10. issue.2, Oct 2018,  online ISSN 2668‐2427, ISSN‐L 2668‐2427 

 

Page 18 of 83 

This note provides an insight into the inception of modern psychiatry institutions and 
scientific advances in Romania, and to the medically trained personalities in Bucharest and 
Eastern European medicine. 

Key Words: psychiatry, asylum, management 
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În această lucrare autorii îşi propun să prezinte cazul unui nou-născut cu boală hemolitică 

datorată unui subgrup al factorului Rh.  Această boală este extrem de rară, iar în prezenţa unui 
icter precoce cu valori mari ale bilirubinemiei trebuie ridicată și această suspiciune.  

Nou-născutul prezentat a fost la termen, cu greutate normală la naştere şi cu stare bună la 
naştere, fără hidrops fetal. Grup sangvin O I, Rh pozitiv. Mama a fost A II , Rh pozitiv, iar 
tata A II, Rh negativ. Valoarea crescută a bilirubinemiei la 28 de ore de viaţă a ridicat 
suspiciunea în acestă direcţie- Tratamentul a constat în administrare de imunoglobulina pentru 
3 zile consecutiv și fototerapie continuă 2 zile, apoi intermitentă, fără exsangvinotransfuzie.  

În concluzie- este necesar screeningul pentru subgrupe rare sangvine în cazul unei boli 
hemolitice cu hiperbilirubinemie la un nou-născut 

Cuvinte cheie: boala hemolitică, nou-născut, subgrup sangvin 
 

NEWBORN WITH HEMOLYTIC DISEASE DUE TO IRREGULAR BLOOD 
SUBGROUP INCOMPATIBILITY 

In this paper the author have proposed to present a case report of a newborn with a rare 
condition : a hemolytic disease due to irregular blood subgroup incompatibility (c minor 
blood subgroup) 

This condition is extremely rare, and an early jaundice in the first 24 hours in the 
presence of a high bilirubinemia  in a newborn with mother Rh positive with test Coobs 
positive, should make the suspicion of a hemolytic disease due to an irregular blood subgroup. 
This irregular blood subgroup are in systems Kell, C, c or E. Our newborn was  at  term, 

normal body weight,   with a good clinical condition at delivery, without hydrops. Newborn 

blood group‐ o I, Rh positive. Mother is A II, Rh positive, and vather is A II, Rh negative. The 

high level of bilirubinemia in the first 28 hour  (17, 2 mg%) have determined us to investigate 

the  irregular subgroup, and we found the subtype c minor  incompatibility. The treatement 

consisted  in  i.v.  immunoglobulin  administration  for  3  days  consecutively  and  continue 

phototherapy; no exchange transfusion was performed. 

In conclusion, is necessasy a screening for irregular blood subgroup in newborn with 
hemolityc disease and hyperbilirubinemia.  

Keywords: irregular blood subgroup, incompatibility, newborn 
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În ultimii ani, în urma unor numeroase studii, s-a dovedit că diabetul zaharat este un 

factor de risc pentru dezvoltarea bolii neoplazice. Asocierea cancer - diabet zaharat a 
devenit statistic tot mai frecvent studiată și recent s-a constantatat, un fapt mai puțin 
cunoscut, anume, că neoplazia poate crește riscul pacientului neoplazic de a dezvolta în 
viitorul apropiat diabet zaharat.  

După studiul coreean efectuat de Hwangh Y, Langa D și colaboratorii, publicat în 
JAMA Oncology în iunie 2018, s-a constantatat că riscul de a dezvolta diabet zaharat, 
după diagnosticul de boală neoplazică este crescut, mai ales în primii doi ani de la 
diagnostic. Studiind statistica de la nivelul cabinetul medical al autorilor s-au constatat 
aceleași asocieri cu aceleași riscuri.  

Având în vedere această concordanță, se poate trage concluzia că medicii ar trebui 
să considere ca rutină screeningul diabetului zaharat la pacienții cu boală neoplazică. 

Cuvinte cheie: cancer, diabetul zaharat, intercondiționare, pacient, screening. 
 
CANCER AND DIABETES – INTERCONNECTION?  

An increasing number of studies have recently shown that diabetes might be a risk 
factor for cancer. The link between cancer and diabetes has been an intensely studied 
connection in the last couple of years as well as the fact that cancer can increase the risk 
of a patient to develop diabetes too.  

Hwangh Y &Langa D, in their 2018 article published in JAMA Oncology, 
postulated that the risk of developing diabetes once a malignancy is discovered is greater 
in the first two years. By analyzing the statistics of our private practice, we have 
generally discovered the same association with the same risk factors.  

Given these connections, one could infer that practicing physicians should consider 
the routine screening of oncologic patients for diabetes mellitus.    

Key words: cancer, diabetes mellitus, interconnection, patient, screening.    
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Prevalenţa tulburărilor din spectrul autist (TSA) este în continuă creştere. Reacţiile 

emoţionale ale părinţilor în faţa unui asemenea diagnostic sunt intense, fiind asemănate, în 
literatura de specialitate, cu reacţiile de pierdere şi doliu.  

Studiul de faţă îşi propune să investigheze experienţele subiective ale părinţilor 
copiilor cu TSA în confruntarea cu acest diagnostic prin realizarea unui demers de cercetare 
calitativă la care au participat părinţii copiilor incluşi într-un program de intervenţie timpurie. 
Aceştia au răspuns la un interviu semistructurat care a urmărit obţinerea de informaţii despre 
trăirile părinţilor în timpul procesului de diagnosticare.  

Analizarea răspunsurilor părinţilor la întrebările legate de gândurile şi emoţiile faţă de 
diagnosticul copilului au evidenţiat următoarele teme: negare, revoltă, vinovăţie, speranţă. De 
asemenea, sunt abordate principalele resurse folosite de părinţi pentru a face faţă situaţiei şi 
implicaţiile derivate pentru adaptarea intervenţiilor la nevoile specifice fiecărui părinte, în 
vederea oferirii unor servicii adecvate nevoilor acestora. 

Cuvinte cheie: tulburări de spectru autist, diagnostic, suport parental 
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PSYCHOLOGICAL MANAGEMENT OF SUPPORT IN PARENT ADAPTATION TO AN 
AUTISM SPECTRUM  DISORDER DIAGNOSIS 

Autism Spectrum Disorders (ASD) prevalence is known to continuously increase. 
Parents experience intense emotional responses when confronted with their children 
diagnosis, their distress is often compared in the literature to reactions of grief and loss.  

The current study aims to explore the subjective experience of parents of children 
who receive a ASD diagnosis through a qualitative research design. Parents of children 
included in an early intervention program participated in a semi-structured interview about 
their experience during the diagnostic process. 

 The analyses of parents responses about their thoughts and feelings regarding the 
diagnosis revealed the following themes: denial, anger, guilt and hope. Main resources used 
by parents in coping to distress are also discussed and implications for adapting intervention 
strategies to the specific needs of  parents in the effort to improve service delivery are 
derived.  

Key words: autism spectrum disorders, diagnosis, parental support 
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Ca statistician și metodolog al științei am fost întodeauna frapat de modalitatea de a 

explica fenomenele naturale prin intermediul unor artefacte precum modelele științifice.  
Fără îndoială acest lucru ridică o serie de probleme filozofice interesante după cum 

putem vedea din literatura de specialitate. În această prezentare voi face o trecere în revistă a 
poziției pe care modelele le au în reflecția metodologică și filozofică asupra științei. Voi 
puncta modalitatea în care ele au fost la început ignorate în favoarea unor alte constructe 
precum legile  naturii sau teoriile știițifice, ca de curând să fie recunoscut rolul esențial pe 
care modelarea și modelele știițifice le joacă în investigația știițifică.  

În demersul meu voi face referire la cazuri particulare  din domeniul antropologiei 
Cuvinte cheie:  modelare știițifica explicație întelegere 

 
THE MODELS’ CONTRIBUTION TO SCIENTIFIC EXPLANATION AND 
UNDERSTANDING 

As a statistician and methodologist of science I was always fascinated by the way we 
explain and understand natural phenomena through theoretical means such as models.  

Beyond any doubt this relation rises a series of important philosophical issues. In the 
present contribution I will offer an overview of how models were considered in the 
methodological and philosophical literature on science. I will stress the fact that they were 
neglected at the beginning in favor of other more popular constructs as natural laws and 
scientific theories. The recent turn in the methodological research re-centered the 
investigation on models and revealed their value in the scientific activity. 

I will illustrate my points with reference to cases from anthropological research.  
Key-words: scientific models, explanation, understanding 
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Instituțiile publice din România au nevoie de strategii pe termen mediu și lung. Acest 

lucru reiese din tot mai multe studii care arată clar că astăzi, nici o instituție nu are o proiecție 
pentru următorii 20 de ani. În aceste condiții, politicile publice nu au aplicabilitate pe termen 
lung și nici măcar pe termen mediu. Singura situație sigură și constantă a instituțiilor publice 
românești  este schimbarea continuă. Nici măcar integrarea în Uniunea Europeană nu a 
schimbat acest aspect. Lipsa unor măsuri care să ofere siguranță, predictibilitate și să 
garanteze deciziile luate, afectează profund politicile instituționale.  

Învățămîntul, mediul de afaceri, sistemul instituțional guvernamental dau dovadă cu prea 
mare ușurință de amatorism. Și acest lucru este evident la fiecare pas. Grav este că pregătirea 
profesională și CV – ul nu sunt elemente de selecție a noilor șefi aflați în fruntea instituțiilor 
publice.  

Lipsa de dezvoltare a programelor sociale, lipsa predictibilității în afaceri, lipsa 
predictibilității legislative, sunt doar cîteva dintre aspectele afectate grav de această situație. 
De fiecare dată ne întrebăm ce se poate face? Cât timp așteptăm pentru elaborarea unui 
program pe termen lung? Cine va începe cu adevărat o restructurare a instituțiilor? Și 
răspunsul vine imediat. Nimeni ! Nimeni nu are nici un interes în acest moment în stabilirea 
unor politici publice clare și predictibile. Situația actuală a societății românești demostrează 
acest lucru în fiecare clipă.  

Cuvinte cheie: Instituții publice, strategii, predictibilitate, decizii, politici publice, 
management, societatea românească.  
 
INSTITUTIONAL MANAGEMENT BETWEEN CURRENT STRATEGIES AND 
SITUATIONS 

Public institutions in Romania need medium and long-term strategies. This is evidenced 
by more and more studies that show clearly that today no institution has a projection for the 
next 20 years. Under these circumstances, public policies are not applicable in the long run, 
not even in the medium term. The only safe and constant situation of the Romanian public 
institutions is the continuous change. Even integration into the European Union has not 
changed this. The lack of measures to provide security, predictability and guarantee the 
decisions taken deeply affects institutional policies.  

Education, the business environment, the governmental institutional system show too 
much amateurism. And this is obvious at every step. It is extremely serious that professional 
training and resume are not elements for the selection of new heads of public institutions.  

Lack of social programs development, lack of predictability in business, lack of 
legislative predictability, are just a few of the issues seriously affected by this situation. Every 
time we ask what can be done? How long do we expect to develop a long-term program? 
Who will really start a restructuring of the institutions? And the answer comes right away. No 
one ! Nobody has any interest at this point in establishing clear and predictable public 
policies. The current situation of the Romanian society demonstrates this at every moment. 

Key words:  Public institutions, strategies, predictability, decisions, public policies, 
management, Romanian society. 
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Medicii se confruntă adeseori cu probleme legate de inițierea și monitorizarea 

tratamentului anticoagulant la pacienții aflați la risc tromboembolic. În fața unor astfel de 



Journal of the Academical Society of Anthropology,  
Volume 10. issue.2, Oct 2018,  online ISSN 2668‐2427, ISSN‐L 2668‐2427 

 

Page 22 of 83 

pacienți, cele mai frecvente întrebări pe care ni le punem sunt în legătură cu indicația de 
administrare a tratamentului anticoagulant, selectarea celui mai potrivit anticoagulant, dozele 
necesare, contraindicațiile acestui tratament, durata tratamentului, dar și în legătură cu 
managementul cazurilor care necesită suspendarea temporară a tratamentului anticoagulant 
oral.  

Principalele patologii care impun tratament anticoagulant sunt tromboembolismul venos, 
fibrilația atrială, protezele valvulare, ischemia acută, sindroamele coronariene acute. 
Adeseori, inițierea tratamentului anticoagulant este realizată de medicul internist sau 
cardiolog, medicului de familie revenindu-i rolul de a monitoriza eficiența tratamentului 
anticoagulant și posibilele efecte secundare sau complicații ale acestuia. 

 Antioagulantele orale “clasice” (antivitaminele K) prezintă o serie de limitări, legate de 
răspunsul imprevizibil, fereastra terapeutică îngustă, monitorizarea de rutină a coagulării, 
instalarea/încetarea lentă a efectului, ajustări frecvente ale dozei, numeroasele interacțiuni 
medicamentoase sau alimentare.  

Apariția noilor anticoagulante orale, care nu impun monitorizarea INR,  a reprezentat un 
mare pas înainte. În practică însă, selectarea celui mai potrivit anticoagulant, indicațiile, 
dozele și monitorizarea acestui nou tip de tratament anticoagulant încă ridică probleme. 

Cuvinte cheie: anticoagulante, risc tromboembolic, fibrilația atrială, antivitamine K, 
monitorizare. 

 
ANTICOAGULATION TREATMENT IN 2018: SCIENTIFIC EVIDENCE TO SUPPORT 
CLINICAL PRACTICE  

Physicians often have problems with initiating and monitoring anticoagulant therapy in 
patients at risk of thromboembolism. In the case of such patients, the most frequently asked 
questions are related to the indication of administration of anticoagulant therapy, the selection 
of the most appropriate anticoagulant, the necessary doses, the contraindications of this 
treatment, the duration of the treatment, but also the  management of cases who require the 
temporary suspension of oral anticoagulation.  

The main pathologies requiring anticoagulant treatment are venous thromboembolism, 
atrial fibrillation, valvular prostheses, acute ischemia, acute coronary syndromes. Often, 
initiation of anticoagulant treatment is performed by an internist or cardiologist, with the 
family doctor taking the role of monitoring the effectiveness of anticoagulant therapy and its 
possible side effects or complications.  

"Classical" oral anticoagulants (antivitamin K) have a number of limitations, related to 
the unpredictable response, the narrow therapeutic window, routine coagulation monitoring, 
slow onset / cessation of the effect, frequent dose adjustments, numerous drug or food 
interactions.  

The emergence of new oral anticoagulants, which do not require INR monitoring, has 
been a big step forward. In practice, however, selecting the most appropriate anticoagulant, 
indications, doses and monitoring of this new type of anticoagulant treatment still poses 
problems.  

Key-words: anticoagulants, thromboembolic risk, atrial fibrillation, antivitamin K, 
monitoring. 
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Ca şi concept, managementul este un proces complex și un domeniu multidisciplinar, 

care împrumută și aplică principii, teorii și metode din economie, sociologie, antropologie, 
științe politice, statistică, psihologie, filozofie etc.  
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Managementul presupune administrarea unei organizații, desfășurarea de activități, 
stabilirea strategiilor, coordonarea eforturilor, toate în vederea realizării de obiective cu 
ajutorul resurselor disponibile (financiare, naturale, tehnologice și resursa umană). Deși este 
considerat un concept modern, principii bazate pe management au fost identificate încă din 
cele mai vechi timpuri. În 1531, Machiavelli a scris despre modalitățile în care orice 
organizație poate fi eficientă și eficace. Într-adevăr, conceptul de management a apărut în 
același timp cu revoluția industrială, în secolele XVIII și XIX, când proprietarii de 
întreprinderi au recunoscut importanța funcțiilor managementului pentru a obţine profit.  

Primele teorii cuprinzătoare despre management au apărut în secolul XX. 
Managementul era văzut ca o știință și din diferite perspective. Au apărut șase ramuri 
distincte de management: managementul financiar, managementul resurselor umane, 
managementul tehnologiilor informaționale, managementul marketingului, managementul 
operațiunilor și al producției, managementul strategic. În secolul al XXI-lea, managementul 
este caracterizat de principii democratice sprijinite de toți lucrătorii. În același timp, se 
observă că principiile clasice ale managementului nu mai sunt utile, şi că motivația și 
comportamentul angajaților, conflictele, așteptările, dinamica grupului sunt importante pentru 
creșterea productivității.  

Prin urmare, este important ca perspectiva antropologică a comportamentului uman să 
fie luată în considerare deoarece este o sursă importantă în ceea ce priveşte principiile 
managementului, principii care pot fi utilizate sau extinse în toate domeniile de management.  

Cuvinte cheie: management, principii, istoric, perspectivă antropologică, 
comportament uman 
 
A BRIEF HISTORY OF MANAGEMENT PRINCIPLES  

Management, as a concept, is a complex process and a multidisciplinary field, borrowing 
and applying principles, theories, and methodologies from economics, sociology, 
anthropology, political science, statistics, psychology, philosophy, and so on.  

It means administrating an organization, performing activities, setting strategies, 
coordinating efforts in order to accomplish different objectives with the available resources 
(financial, natural, technological and human resources). Although it is considered a modern 
concept, management-based principles have been detected even since the ancient times. In 
1531, Machiavelli wrote about the ways any organization can be effective and efficient. 
Indeed, the concept of management appeared at the same time with the industrial revolutions, 
in the 18th and 19th centuries, when the owners of enterprises recognized the importance of 
carrying out management functions to make profit.  

The first comprehensive theories of management appeared in the 20th century. 
Management was seen like a science and from various perspectives. There appeared six 
separately management braches: financial management, human resource management, 
information technology management, marketing management, operation and production 
management, strategic management. Management in the 21th century was characterized by 
democratic principles and all workers supported management. At the same time, it was 
noticed that the classical principles of management were not useful anymore, but employees’ 
motivations and behaviour, conflicts, expectations, group dynamics, are important for 
improved productivity.  

Therefore, the anthropological perspective in terms of human behaviours should be 
taken into consideration as it is an important source for management principles that can 
be used or expanded in all fields of management. 

Key-words: management, principles, history, anthropological perspective, human 
behaviours 
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Introducere - Patologia pediatrică cunoaște un dinaminsm aparte care depinde de 

cutumele alimentare, nivelul social, economic și gradul educațional al populației. 
Material si metode - S-au studiat comparativ statistici ale patologiei pediatrice din anii 1910-
1935, respectiv 2017-2018. 

Referința bibliografică princeps a fost cartea “25 de ani de activitate”- Spitalul de copii 
Principele Mircea, Arad” sub coordonarea Domnui Dr. Corneliu Radu. 

Rezultate și discuții - La începutul secolului XX bolile copilăriei erau dominate de 
patologia infecțioasă: scarlatină, difterie, pojar, gripa, febra tifoida, poliomielită, tusea 
convulsivă și tuberculoză, care au înregistrat și procente semnificative de deces. În zilele 
noastre cele mai frecvente afecțiuni care necesită internarea sunt afecțiunile infecțioase 
bacteriene severe, alergice și cronice.  

Patologia infecțioasă din 1910 a dispărut în mare parte, principalul motiv fiind 
introducerea vaccinării specifice pentru un anumit timp de boală, acest studiu confirmă 
utilitatea vaccinării. Se mențin actuale doar tuberculoza și scarlatina, restul au devenit boli 
istorice. 

Concluzii: Din perspectiva medicală, există diferențe majore în ultimii 100 de ani. 
Etiologia bolilor s-a schimbat, unele boli dispărând prin vaccinare, altele apărând și în 
cotextul actual al unei vieți agitate și a unei alimențatii modificate. 

Cuvinte  cheie: patologie pediatrică, vaccinare specific, alimentație modificată 
 

CHILD AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY VS. CHILD AT THE 
BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN ROMANIA - 100 YEARS OF EVOLUTION 

Introduction - Pediatric pathology has a distinct dynamism that depends on dietary 
habits, social, economic and educational levels of the population. 

Material and Methods - Were studied comparative the statistics of pediatric pathology 
from 1910 to 1935 and 2017-2018. 

The main bibliographic reference was the book "25 Years of Activity" - Principele 
Mircea Children's Hospital of Arad "under the coordination of Dr. Corneliu Radu. 

Results and discussions - At the beginning of the twentieth century, childhood diseases 
were dominated by infectious pathology: scarlet fever, diphtheria, measles, influenza, typhoid 
fever, poliomyelitis, convulsive cough and tuberculosis, which also had significant death 
rates. Nowadays, the most common diseases that require hospitalization are severe bacterial 
infections, allergic and chronic diseases. 

Infectious pathology since 1910 largely disappeared, the main reason being the 
introduction of specific vaccination for some type of disease, this study confirms the utility of 
vaccination. Only tuberculosis and scarlet fever remain current, the rest became historical 
diseases. 

Conclusions: From a medical perspective, there have been major differences over the last 
100 years. The aetiology of the diseases has changed, some diseases disappearing through 
vaccination, others emerging in the current context of an agitated life and a modified diet. 

Key Words: pediatric pathology, specific vaccination, modified diet 
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Introducere - Educația este piatra de temelie a tuturor popoarelor și baza aeriană de 

propulsie pentru viitor. Între cele două sintagme enunțate există prezentul. Un prezent care 
dovedește […] la modul general că sistemul educațional românesc se află la o răscruce unde 
se intersectează generații cu norme diferite de aplicabilitate a cunoștințelor dobândite. 

Particularitatea propusă în această lucrare aduce în lumină lipsa acută a diversității 
activităților curriculare educaționale în mediul rural.  

Premise - Aspectele educaționale care fac obiectul studiului efectuat vizează o arie largă 
de generații, nu doar copiii care, conform legislației în vigoare, au obligativitatea de a 
frecventa grădinița și școala. Sunt propuse pentru includerea într-un program educațional non-
formal, pe lângă copii, și celelalte două generații (posibil) existente într-o familie – părinți și 
bunici. 

Cuprins - Materiale și metode de lucru - Nivelul educațional regăsit cu precădere în 
mediul rural este, pe o scală de la 1 la 5 (1 fiind cel mai slab, 5 fiind maxim posibil statistic) 
sub nivel 3[…]. Datorită activităților casnice și a lipsei de diversitate a unor activități 
educaționale, recreative, a nivelului scăzut de educație financiară, antreprenoriat și 
management general, lipsei de preocupări (decât arareori!) asupra meșteșugurilor zonale și de 
interes istoric național […], nivelul de dezvoltare, de implicare socio-culturală și economică 
în zonele rurale este deplorabil. 

Studiul efectuat în teren, intitulat ”Caravana – Tinerii și oglinda Aradului” s-a desfășurat 
în două localități ale județului Arad amplasate în zone geografice diferite, în perioade de timp 
și spațiu diferite. Conceptul de bază, liniaritatea și scopul final au fost comune. Studiul a 
reunit câte 200 de copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 8 și 35 de ani, respectiv câte 1000 de 
adulți prezenți la fiecare manifestare în sine. 

Rezultate - Activitățile propuse au evidențiat faptul că există în rândul tinerilor 
preocupări vocaționale, educaționale și artistice, majoritatea neavând posibilitatea de a-și 
exersa potențialul în mediul rural – parte dintre abilități fiind înnăbușite de prioritățile 
familiale sau din cauza lipsei de manifestare și aprofundare corectă a potențialului într-o 
locație specifică, coordonată corespunzător de personal calificat. 

Concluzii - Lucrarea de față aduce în lumină importanța dezvoltării zonelor rurale prin 
înființarea unor școli de educație non-formală care să includă activități precum cele […] de 
educație non-formală în mediul rural, cu posibilitatea transformării conceptului în franchisă și 
multiplicarea în zonele rurale care au nevoie de această ramură educațională.  

Cuvinte cheie: școală, educație non-formală, dezvoltare, franchisă, rural. 
 

SCHOOL NON-FORMAL EDUCATION IN RURAL AREAS – A CASE STUDY 

Introduction - Education is the cornerstone of all peoples and future air base 
propulsion. Between the two there is this phrase stated. A currently proving [...] generally the 
Romanian education system is at a crossroads where it crosses generations with different rules 
of application of the knowledge acquired. The particularity proposed in this paper brings to 
light the acute lack of diversity curricular educational activities in rural areas. 

Premises - Educational issues under study performed covers a wide range of generations, 
not just children, as required by law, have the obligation to attend kindergarten and 
school. They are proposed for inclusion in a non-formal educational program, in addition to 
children, the other two generations (possibly) existing in a family - parents and grandparents.  

Contents - Materials and methods of work - The educational level are mainly found in 
rural areas is on a scale from 1 to 5 (1 being the worst, 5 being the maximum possible 
statistically) as Level 3 [...]. Due to domestic activities and lack of variety of educational, 
recreational, low levels of financial education, entrepreneurship and general management, 
lack of interest (rarely!) On crafts area and historical national [...] level of development , the 
socio-cultural and economic involvement in rural areas is deplorable. The study field called 
"Caravan - Young and mirror Arad" was held in two cities of Arad county located in different 
geographic locations, time periods and different space. The basic concept, linearity and 
ultimate goal were common. The study met by 200 children and young people aged between 8 
and 35 years, respectively by 1,000 adults attended each event itself. 
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Results - The proposed activities have shown that there are youth concerns vocational, 
educational and artistic activities, most will be unable to exercise potential in rural areas - 
some of the skills being crushed by household priorities or lack of manifestation and 
deepening correct potential in a specific location properly coordinated by qualified personnel. 

Conclusions  - This paper brings to light the importance of developing rural areas by 
creating non-formal education schools which include activities such as to create a pilot school 
[...] of non-formal education in rural areas, with the possibility of transforming the franchising 
concept and spreading in rural areas who need this branch of education. 

Key-words: school, non-formal education, development, franchising, rural. 
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 Edentația parțială reprezintă o entitate clinică cu important răsunet asupra întregului 
organism, având de cele mai multe ori un impact dishomeostaziant. Cercetările 
antropometrice au arătat prevalența crescută a diferitelor tipuri de edentație în rândul 
populației, având instalate complicațiile locale și loco-regionale determinate de aceasta.  

Pentru reabilarea acestor cazuri managementul trebuie să aiba în vedere redresarea 
tuturor compartimentelor afectuate alături de prefigurarea unei soluții terapeutice fixe sau 
mobile, provizorii sau definitive, clasice sau moderne implanto-protetice ce să realizeze 
congruența cu compartimentul biologic și biomecanic existent. 

Nu putem vorbi de succes decât în situația în care se restabilește echilibrul local, loco-
regional și general al cazului. 

Cuvinte cheie: edentație, antropologie, management 
 
MANAGEMENT OF REHABILITATION OF PARTIAL EDENTULOUS 
COMPLICATIONS 

Partial edentation is a clinically significant entity with influence on the entire body, 
often having a dishomeostatic impact. The anthropometric investigations have shown the 
increased prevalence of different types of edentation amongst the population, having local and 
loco-regional complications caused by it.  

For the rehabilitation of these cases management should consider the recovery of all 
affected compartments along with the prefiguration of a fixed or mobile therapeutic solution, 
provisional or definitive, classical or modern implanto-prosthetic to achieve the congruence 
with the existing biomechanical and biomechanical strain. 

We can only talk about success if we restore the local, loco-regional and general 
balance of the case. 

Key words: edentation, anthropology, management 
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Deficienţele cu care se confruntă instituţiile de învăţământ superior medical privind 

utilizarea materialului cadaveric în ultimele două decenii au în substrat deschiderea şi 
libertatea practicii libere a credinţei creştine.  

Obiectul lucrării de faţă constituie un pas timid în elucidarea problematicii în urma 
căreia instituţiile medicale superioare se confruntă cu mari probleme în ceea ce priveşte 
aportul de material cadaveric spre studiu în ce priveşte disecţia, datorită impactului libertăţii 
accesului la religia liber practicată dar neînţleasă în profunzime de populaţie, indiferent de 
cultul practicat. Pe de altă parte dorim să accentuăm necesitatea cunoaşterii de către corpul 
medical al dogmelor creştine legale din România şi obligativitatea de conlucrare cu corpul 
clerical de orice cult creştin în acest scop.   

Considerăm că este o necesitate etică de a explica si imprima studenţilor  respectul 
faţă de obiectul disecţiei pe materialul cadaveric uman şi determinarea studenţilor în 
responsabilitatea personală referitor la fiecare piesă studiată şi la provenienţa sa.  

Cuvinte cheie:  etică, cadavre, medicina legala, anatomie, donator 
 
THE ETHICS REGARDING THE USE OF CADAVERS FOR MEDICAL AND 
DIDACTIC PURPOSES -REFLECTIONS OF CHRISTIAN VISIONS AND DOCTRINES 

Addressing the relationship between the attitude towards body donation for 
assimilating knowledge of anatomy in the dissecting rooms or for the education and medical 
research and indigenous Christian dogma is fully justified as long as our fellow gestures to 
donate their body during their lifetime are highly rare in the context of related traditions 
deeply rooted in the cult of the dead and the Christian Romanian cultural space.  

Theological debate on the doctrinal or dogmatic basis of the main religions practiced 
in Romania are meant to reveal the disposition for body donation does not violate any ethics 
or Christian dogma, as long as the use of individual autonomy is respected with regards to the 
use of the body after death for a noble purpose. 

Correctly discerning the meaning of body donation for noble purposes and medical 
research and training by conjugating the efforts of the medical and clerical body could raise 
the cultural and religious traditions rigid barriers that influence the existing ignorant attitude, 
to encourage volunteering. 

Key words: Ethics, cadaver, medicine, anatomy, pathology 
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Chiar şi în vremurile când implantologia orală (tot mai precisă şi acceptată) şi-a 

consolidat poziţia în cadrul restaurărilor protetice, materialele pentru proteze au rămas totuşi o 
componentă a proteticii la care nu se poate renunţa. Compararea lor oferă o imagine de 
ansamblu despre toate variantele de materiale moderne şi, de asemenea, despre rolul lor într-
un sistem de legătură. 

De-a lungul perioadei de documentare am indexat cele mai importante materiale din 
literatura de specialitate consultată, pentru ca în final să avem o imagine de ansamblu asupra 
progreselor în acest domeniu. Am considerat util, ca sub formă de anexă să prezind datele 
adunate, care ar puta sta la îndemîna practicienilor ca un adevărat îndreptar de materiale. 

La alegerea unei linii de materiale contează alegerea culorii, vinişoare (capilare) 
pentru individualizare, întrucât accentul se pune nu numai pe criteriul funcţional ci şi pe cel 
estetic. La decizia de achiziţionare ar trebui să fie luat în considerare şi factorul economic. Un 
sistem care la prima vedere poate părea scump, oferă o alternativă bună în mediul propriu de 
activitate, contribuie la o restaurare de calitate şi se poate amortiza în viitorul apropiat. 

Cuvinte cheie: noi materiale protetice, estetică dentară, sisteme tehnologice. 
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THE AESTHETIC IMPORTANCE OF DENTAL PROSTHETIC MATERIALS 

Materials for prostheses remained however a component which cannot be waived 
even in times when oral implantology (increasingly precise and accepted) is consolidated its 
position within the prosthetic restorations. 

Over the period we have indexed the most important documentary material from the 
literature consulted, and finally to have an overview of the progress in this area. We 
considered useful to present the collected data that may be out of reach of practitioners as a 
true handbook of materials. The decision to use should be taken into account to the economic 
factor. A system that at first time may seem expensive, offers a good alternative in their own 
environment, contribute to a good restoration and quality in the near future. 

When choosing a material matter the color lines, veins (capillaries) for 
individualization, since the emphasis is not only a functional but also the aesthetic. The 
decision to purchase should be considered and the economic factor. A system that at first 
glance may seem expensive, offers a good alternative in the own activity contributes to a 
quality restoration and can absorb in the near future. 

Key words: new prosthesis materials, dental aesthetics, technological system. 
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Introducere: Datorită politicilor inadecvate în Sănătatea Reproducerii din România, 

nivelul mortalității materne este unul dintre cele mai ridicate din Europa. În plus, lipsa 
îngrijirilor prenatale mărește și mai mult această rată.  

Obiectiv: asigurarea educației și a îngrijirilor medicale pentru mama și sugari care 
trăiesc în comunitățile defavorizate din județul Arad.  

Material și metode: au fost utilizate date din cadrul Departamentului de Sănătate 
Publică din județul Arad, împreună cu datele și experiența Departamentului de Obstetrică și 
Ginecologie din județul Arad. Este un proiect de îmbunătățire a îngrijirii materne și perinatale 
în comunitățile sărace: "Proiect de colaborare Suedez-Român".  

Rezultate: Pentru a crește gradul de conștientizare a necesităților de îngrijiri materne 
medicale în România, susținem că moașele ar trebui să fie împuternicite prin creșterea rolului 
lor activ în timpul monitorizării sarcinii. În al doilea rând, trebuie asigurată o îngrijire maternă 
adecvată prenatală și postnatală: oferirea de asistență socială, îmbunătățirea standardelor de 
viață pentru pacienții cu finanțe proaste și depistarea precoce a pacienților cu risc crescut. 

Concluzie: Îmbunătățirea îngrijirii materne medicale este un proces laborios, dar care va 
conduce la o planificare familială mai bună, la educație sexuală și la utilizarea contracepției. 
De asemenea, ar oferi un sprijin psihologic adecvat și o profilaxie sporită. 

Cuvinte cheie: îngrijire prenatală, comunități defavorizate, scăderea morbidității și 
mortalității materno-fetale 

 
PRENATAL CARE IN DISADVANTAGEDCOMMUNITIES OF ARAD COUNTY 

Introduction:Due to inadequate reproduction policies in Romania, the levels of 
maternal mortality are one of the highest in Europe. Additionally, the lack of prenatal 
examination increases this rate even more.  
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Objective: provide medical care and education for mother and infants living in 
communities in poverty in Arad County. 

Material and methods: Data from the Department of Public Health of Arad County 
were used together with data and experience of the Department of Obstetrics and Gynecology 
of Arad County. A project for maternal and perinatal care improvement in poor communities: 
“Collaborative project Sweden-Romania”.  

Results: Inorder to increase awareness about medical maternal care in Romania, we 
support that midwives should be empowered by increasing their active role during monitoring 
of the pregnancy. Secondly, an adequate standard prenatal and postnatal maternal care must 
be provided: offering social aid, improving life standards for patients with poor finances and 
early detection of high-risk patients. 

Conclusion. Improving medical maternal care requires a laborious process, which will 
though lead to better family planning, sexual education and use of contraception. It would 
also provide appropriate psychological support and prophylaxis enhancement.  

Key words: prenatal care, disadvantaged communities, decrease maternal and fetal 
morbidity and mortality 
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Proteza totală va rămâne o soluţie de tratament pentru pacienţii în vârstă încă mult 

timp în ţara noastră. Trebuie ţinut cont de faptul că, în general, la proteze mobile apelează 
grupe de pacienţi cu situaţii materiale mai precare (pensionari), care nu pot alege un tratament 
costisitor, de tipul protezelor implanto-purtate.  

Încă de la începuturile stomatologiei, practicienii s-au confruntat cu problemele 
specifice fiecărei perioade de dezvoltare, probleme care s-au multiplicat şi adâncit odată cu 
evoluţia practicii stomatologice. Aceasta au condus implicit şi la o impetuoasă diversificare a 
materialelor utilizate ca şi substitute artificiale tisulare în terapia stomatologică. 

Tehnologiile de realizare a protezelor mobile şi mobilizabile, precum şi polimerii 
utilizaţi în acest scop s-au perfecţionat contiuu, astfel încât la ora actuală există pe piaţă o 
multitudine de produse şi tehnici de laborator care stau la dispoziţia practicienilor. Alegerea 
materialelor trebuie făcută în funcţie de tehnologia din dotare, de indicaţii şi contraindicaţii, 
precum şi de posibilităţile fiecărui laborator. 

Cuvinte cheie: tehnici de protezare, proteze dentare, evoluție, aspecte istorice, 
pacienți vârstnici. 
 
HISTORICAL ASPECTS OF THE EVOLUTION OF COMPLETE DENTURE 
TECHNIQUES 

Complete dentures will remain a treatment solution for elderly patients in our country for 
a long time. It must be taken into account that, generally, complete dentures are solicited by 
groups of patients with a more precarious financial situation (retirees) who cannot opt for an 
expensive treatment such as over dentures. 

Since the beginnings of dentistry, practitioners have been confronted with problems 
specific to each development period, problems that have multiplied and deepened with the 
evolution of dental practice. 

This has implicitly led to an impetuous diversification of the materials used as artificial 
tissue substitutes in dental therapy. 
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The manufacturing technologies for mobile prostheses, as well as the polymers used for 
this purpose, have been continually improved, such that currently, on the market, there are a 
multitude of laboratory products and techniques available to practitioners. The choice of 
materials should be based on technology, on indications and contraindications, as well as on 
the possibilities of each laboratory. 

Key words: prosthetic techniques, dental prostheses, evolution, historical aspects, 
elderly patients. 
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În secolul XXI, sănătatea umană este definită ca un concept integralist, ca un tot unitar : 

bio-psiho-social (O.M.S).  
Cu toate că este inclusă în I.C.D (International Classification of Diseases) și D.S.M 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) ca boli cu diagnostice precise, 
tulburarea mentală este rezultatul interacțiunii neuromodelatoare dintre contexul social, 
cultural, comunitar și geografic (cutume, alimentație, stil de viață, etc.) și substratul 
anatomico-morfologic al sistemului nervos central (S.N.C) – polul biologic, pe fondul 
determinismului genetic al vulnerabilității psihice. 

Aici întâlnim aspectele interpretării culturale a normalității și anormalității, de-a lungul 
diverselor etape sau epoci istorice, aspecte dezbătute de autor pe larg într-o altă lucrare.   

Cercetarea de față studiază aspecte de de antropologie culturală la popoarele latino-
americane și asiatice, în diagnosticul unor suferințe psihice, cu scopul deschiderii unor direcții 
de cercetare în diagnosticele culturale din domeniul sănătății mentale pentru poporul român.  

Cuvinte cheie: sănătate mentală, antropologie culturală, diagnostic, suferință psihică, 
psihiatrie comunitară. 

 
MENTAL HEALTH AND ASPECTS OF CULTURAL ANTHROPOLOGY IN THE 
DIAGNOSIS OF MENTAL DISORDERS  

In the 21st century, human health is defined as an integral bio-psycho-social concept by 
World Health Organization (W.H.O). 

Although they are included in the International Classification of Diseases (I.C.D) and the 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (D.S.M) as diseases with precise 
diagnostics, mental disorders are the result of neuroplasticity, as an interaction between the 
biological pole and social, cultural, community and geographic contexts (customs, 
alimentation, lifestyle, etc.) and the anatomic-morphological substrate of the central nervous 
system (C.N.S), against the background of genetic determinism of psychic vulnerability. 

Here we meet the aspects of the cultural interpretation of normality and abnormality, 
along various stages or historical epochs, aspects widely debated by the author in a different 
paper. 

The present research studies aspects of cultural anthropology among Latin American and 
Asian peoples, in the diagnosis of psychological suffering, with the purpose of opening 
research directions in cultural diagnostics in the field of mental health for the Romanian 
people. 

Key words: mental health, mental disorders, cultural anthropology, diagnosis, 
psychological suffering, community psychiatry. 
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MANAGEMENTUL VACCINĂRILOR COPIILOR ÎN ROMÂNIA 
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Termenul „vaccinare” provine de la „vacca” din limba latină pentru că primul vaccin 

a derivat din virusul variolei bovine care proteja parțial și față de virusul variolei umane.  
Vaccinarea reprezintă introducerea în organism a unor bacterii, virusuri vii atenuate sau 
inactivate, fragmente ale acestora sau toxine, antigene virale obținute prin tehnica 
recombinării pentru hepatita B. Acestea declanșează o reacție imună specifică prin anticorpi și 
celule imune care vor împiedica îmbolnăvirile sau le atenuează la o întâlnire ulterioară a celui 
vaccinat cu agentul infecțios respectiv. 

Se apreciază că la nivel global sunt vaccinați 80% dintre copii împotriva difteriei, 
tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei și rujeolei. Se estimează că au fost salvate 400 de 
milioane de vieți și evitate infirmitățile a 750 de mii de persoane. În S.U.A. sunt eradicate 
rubeola congenitală, tetanosul, difteria, rujeola din anul 2002. 

Vaccinarea este una dintre cele mai mari realizări medicale la nivel mondial în 
domeniul sănătății publice și a individului. Se consideră că vaccinările și antibioticele sunt 
cauzele medicale cele mai importante care au contribuit la creșterea marcată a populației pe 
glob după anul 1945.  

Schemele de vaccinare introduse și dezvoltate în România s-au bazat în primul rând 
pe producția de seruri și vaccinuri a Institutului Prof. Dr. Ion Cantacuzino și import până în 
anii 2005-2006. După această perioadă, numai din import. Calendarul vaccinărilor este 
realizat de medicii neonatologi din maternități și de către medicii de familie. CNV cuprinde 
vaccinările obligatorii și „gratuite”: BCG, hepatita B, DTPa, HiB, VPI, ROR, AR, vaccin 
antipenumococic conjugat. 

Acoperirea vaccinală în România se situează sub nivelul de siguranță fiind de 69,4% 
în medie în unele județe. Aceasta explică de ce rujeola evoluează practic epidemic în ultimii 2 
ani în România ajungând la peste 15 300 cazuri de îmbolnăviri și 59 decese care în marea lor 
majoritate ar fi putut fi evitate dacă ar fi fost vaccinați.  

Populația trebuie mai bine informată cu privire la importanța vaccinării copiilor și 
anume că „vaccinarea poate face diferența dintre viață și moarte prin prevenția 
îmbolnăvirii”. 

Cuvinte cheie:  vaccinare, pediatrie. 
 
CHILDREN VACCINATION MANAGEMENT IN ROMANIA 

The term “vaccination” comes from the Latin “vacca” because the first vaccine ever 
made came from the cowpox virus and it provided partial protection against smallpox. 
Vaccination represents introducing into the organism bacteria, live attenuate or 
inactivated viruses, fragments of viruses or bacteria, toxins, viral antigens obtained by 
recombination for Hepatitis B. These compounds induce an immunes specific reaction 
through antibody and immune cells that will prevent the vaccinated individual from 
becoming sick with a specific disease. 

It is supposed that 80% of the children worldwide are vaccinated against diphtheria, 
tetanus, whooping cough, poliomyelitis, measles. We estimate that around 400 million 
lives were saved and 750 thousand disabilities were avoided. In U.S.A. congenital 
rubella, tetanus, diphtheria, measles are eradicated since the year 2002. 

Vaccination is one of the greatest accomplishments worldwide in the field of public 
and individual health. It is considered that vaccines and antibiotics are the most 
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important medical discovery to contribute to the population rise on Earth after the year 1945. 
Vaccination calendars used in Romania were based on the autochthon production of 

serum and vaccine at the Institute Prof. Dr. Cantacuzino and import until the years 2005-
2006. After this period only from import. 

The National Vaccination Calendar (NVC) is put together by neonatologist and family 
doctors“free” vaccine provided such as: BCG, Hepatitis B, DTPa, HiB, VPI, ROR, AR, 
antipneumococcic conjugated vaccine.  

Key-words: vaccination, paediatrics. 
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Introducere. Numeroase studii au evidenţiat rolul mecanismelor epigenetice în 

apariția și dezvoltarea diferitelor patologii prostatice, context în care utilitatea clinică a 
diverşilor biomarkeri epigenetici ― metilarea/hidroximetilarea ADN-ului în diagnosticarea şi 
monitorizarea evoluţiei acestor boli este un topic de larg interes în cercetarea medicală. ADN-
ul din leucocite (WBC-White Blood Cells DNA) constituie o sursă bogată de ADN calitativ, 
care poate fi obținută cu ușurință prin metode neinvazive și ușor de manipulat pentru 
prelucrarea în laborator și utilizarea clinică. Prin intermediul studiului de faţă dorim să 
cuantificam relevanța clinică a biomarkerilor epigenetici, 5metil-citozina şi 5 hidroximmetil-
citozina extraşi din ADN-ul leucocitar, în cadrul apariției și  evoluției patologiilor prostatice. 

Material şi Metode. Studiul a fost de tip prospectiv, desfăşurat în perioada 
decembrie 2015 - iunie 2017. În studiu au fost înscrişi 190 de pacienţi, conform criterilor de 
participare, cu următoarea distribuţie în funcţie de patologia prostatică: adenom de prostată 
(BPH, n=100), leziuni premaligne (HGPIN, ASAP, n= 11),  cancer de prostată (PC, n= 60) şi 
control (CT, n=19). Pacienţii din momentul diagnosticului (T0) au fost urmariţi timp de un an 
de zile, cu efectuarea a 4 controale (T1,T2,T3,T4)  repetate la 3 luni de zile. La fiecare întâlnire, 
pacienţii au fost supuşi unui examen clinic general, ulterior s-au recoltat probe de sânge venos 
periferic pentru dozarea PSA-ului seric, a nivelului de metilare globală (5mC) şi 
hidroximetlare globală (5hmC). Nivelurile de 5mC şi 5 hmC extrase din ADN-ul leucocitar, 
s-au determinat prin metoda ELISA folosind Quest 5-mC and 5-hmCTM DNA ELISA Kit 
(Zymo Research, Irvine, CA, USA; Cat no. D5426). Datele statistice au fost prelucrate cu 
programul Statistica version 7 (StatSoft Inc., Tulsa, USA). 

Rezultate. Cele mai crescute niveluri de 5 mC au fost identificate la pacienţii cu 
patologie non-canceroasă, în contrast cele mai scazute niveluri de 5hmC s-au identificat la 
pacienţi cu patologie premalignă şi malignă. Metilarea globală scade sub trament specific în 
funcţie de patologia prostatică, în special la pacienţii cu cancer de prostată sub tratament 
hormonal. 

Concluzii. Niveluri detectabile de 5mC și 5hmC, extrase din ADN-ul leucocitar, au 
fost observate în fiecare grup de patologie prostatică. Modele variabile de metilare şi 
hidroxymetilare, au fost obținute în funcţie de patologia prostatică, agresivitatea cancerului de 
prostată şi în comparaţie cu PSA-ul seric. Tratamentul specific în funcţie de patologia 
prostatică, influenţează gradul de metilare globală. 

Cuvinte cheie: prostată, epigenetic, ADN, leucocite, PSA 
 
CLINICAL RELEVANCE OF EPIGENETIC EVENTS IN DEVELOPMENT OF 
PROSTATE DESEASE 

Introduction. Numerous studies have highlighted the role of epigenetic mechanisms in 
development and progresion of various prostate pathologies, a context in which the clinical 
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utility of various epigenetic biomarkers - methylation / hydroxymethylation of DNA in 
diagnosing and monitoring the progression of these diseases, is a topic of great interest in 
curent medical research. DNA extracted from leukocyte (White Blood Cells - WBC) DNA is 
a rich source of quality DNA that can easily be obtained by easy and non-invasive methods 
for laboratory processing and clinical use. Through this study, we aim to quantify the clinical 
relevance of epigenetic biomarkers, 5-methyl-cytosine and 5-hydroxymethyl-cytosine 
extracted from WBC DNA, in the development and evolution of prostatic pathologies. 

Material and Methods. The was  a prospective study, conducted between December 2015 
and June 2017. In the study, 190 patients were enrolled, with the following distribution 
according to prostate pathology: prostate adenoma (BPH, n = 100) premalignant lesions 
(HGPIN, ASAP, n = 11), prostate cancer (PC, n = 60) and control (CT, n = 19). Patients at the 
time of diagnosis (T0) were followed for one year by performing 4 controls (T1, T2, T3, T4) 
repeated every 3 months. At each appointment, patients underwent a general clinical 
examination, after which peripheral venous blood samples were collected for dosing PSA, 
global methylation (5mC) and global hydroxymethylation (5hmC) levels. The 5mC and 5hmC 
extracts from leukocyte DNA were determined by ELISA using the Quest 5-mC and 5-
hmCTM DNA ELISA Kit (Zymo Research, Irvine, CA, USA, Cat No D5426). Statistical data 
was processed with the ‘Statistica version 7’ program (StatSoft Inc., Tulsa, USA). 

Results. The highest levels of 5 mC were identified in patients with non-cancerous 
pathology, in contrast the lowest 5hmC levels, were identified in patients with premalignant 
and malignant pathology. Global methylation decreases under the specific treatment 
according to prostatic pathology, especially in patients with prostate cancer under hormonal 
treatment. 

Conclusions. Detectable levels of 5mC and 5hmC, extracted from leukocyte DNA, were 
observed in each prostate pathology group. Variable patterns of methylation and 
hydroxymethylation were obtained according to prostatic pathology, prostate cancer 
aggression, and in comparison to serum PSA. Specific treatment according to prostatic 
pathology, influences the degree of global methylation. 

Key words: prostate, epigenetic, DNA, lecocytes, PSA 
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Articolul abordeaza percepția culturală pe mai multe continente asupra gestației și 

nașterii atât din punct de vedere contemporan cât și din punct de vedere antic până în 
paleolitic. Cutumele și tradițiile ce se leagă de aceste evenimente sunt asociate cu 
domeniul magicului.  

Tradiții din India, România, și continentul African sunt trecute în revistă. Deși este 
un fenomen natural și nu patologic comportă o serie de evenimente ce pot pune în pericol 
siguranța atât a mamei cât și a  produsului conceptual. 

Cuvinte cheie: tradiție, gestație, naștere 
 

CULTURAL ASPECTS OF HUMAN PERCEPTION ON GESTATION AND BIRTHING 

The article touches cultural perception on couple of continents on gestation and 
birthing from contemporan, antic and paleolithic point of view. The tradition linked with this 
events are associated with the magical domain. 

We explore traditions from Romania, India and the african continent. Although is a 
natural phenomenon rather then a pathological one can house a series of events that can put in 
danger the safety both of the mother and neonate. 

Key words: tradition, gestation, birthing 
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 Strategia de marketing marchează direcţia ce trebuie aleasă pentru implementarea 
tehnicilor de marcheting, obiectivele ce trebuiesc atinse şi mijloacele folosite în acest scop. 
 Strategia de marketing are două componente: delimitarea pieţii pe care va acţiona și 
alcătuirea mixului de marketing. Mixul de marketing cuprinde cei patru P, adică cele patru 
variabile controlabile pe care instituţia le are la dispoziţie şi anume Produsul, Preţul, 
Promovarea şi Plasarea. 

O strategie de piaţă adecvată este aceea conform căreia instituţia face o selecţie 
corectă a segmentelor în care îşi desfăşoară activităţile de marketing, cărora li se adresează cu 
produsul pe care îl oferă în cel mai adecvat loc, la preţul potrivit şi însoţit de o promovare 
corespunzătoare, urmând să-şi realizeze astfel obiectivele stabilite pentru o anumită perioadă. 

În cazul culturii, scopul financiar nu reprezintă o ţintă principală, deoarece costurile 
pe care le generează produsul cultural nu pot fi recuperate prin vânzare, iar pe de altă parte, 
preţul real al produsului cultural nu poate fi plătit direct de consumator.   

Cuvinte cheie: marketing, produs cultural, strategie de piață 
 
MARKETING STRATEGY APPLIED IN THE CULTURAL FIELD 

The marketing strategy marks the direction to be chosen for the implementation of 
marketing techniques, the objectives to be achieved and the means used for this purpose. 

The marketing strategy has two components: the delimitation of the market on which 
it will act and the composition of the marketing mix. The marketing mix includes the four P, 
ie the four controllable variables that the institution has at its disposal, namely the Product, 
the Price, the Promotion and the Placement. 

An appropriate market strategy is that the institution makes a fair selection of 
segments in which it carries out its marketing activities, addressing the product it offers in the 
most appropriate place at the right price and accompanied by appropriate promotion, thus 
achieving the objectives set for a certain period. 

In the case of culture, the financial goal is not a major target because the costs 
generated by the cultural product can not be recovered through sales, and on the other hand, 
the real price of the cultural product can not be paid directly by the consumer. 

Keywords: marketing, cultural product, market strategy 
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În urma acordului de strămutare a bisericii din Vința, județul Alba în Muzeul în aer liber 

din Dumbrava Sibiului, în perioada 4-7 septembrie 2018, experți și specialiști din cadrul 
C.N.M. ASTRA au început procedura de salvare a elementelor din lemn pictat.  

Este vorba despre aproximativ 100 m² de pictură pe lemn, bolta și iconostasul din naos și 
tavanul din pronaos.  

Echipa Muzeului ASTRA din Sibiu a fost formată din arhitecți, muzeografi, conservatori 
și restauratori.  
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Cuvinte cheie: biserica din Vința, pictură pe lemn, Muzeul ASTRA, restaurare, 
patrimoniu. 
RETRIEVING THE PAINTING ON WOOD INSIDE THE CHURCH OF VINȚA, ALBA 
COUNTY 

Following the resettlement agreement of the church of Vința, from Alba County, into the 
Open Air Museum of Dumbrava Sibiu, experts and specialists from C.N.M. ASTRA began, 
between 4-7 September 2018, the procedure of rescuing its painted wooden elements.  

It is about 100 m² of wooden painting, along with the vault, the iconostasis, located in the 
nave and the ceiling from the pronaos. 

The team on behalf of The ASTRA Museum was comprised of architects, 
museographers, conservators and curators.  

Keywords: The church of Vința, painting on wood, ASTRA Museum, restoration, 
heritage.  
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Introducere: Boala mână-picior-gură este un exantem viral provocat în principal de 

virusul Coxsackie A16 sau Enterovirusul A71. Manifestările bolii includ febră, ulcerații orale 
și papule dureroase la nivelul palmelor, tălpilor și feselor, simptome ce durează aproximativ o 
săptămână.  

Metodă: Am realizat o analiză comparativă a leziunilor de la nivel oral la 5 pacienți 
diagnosticați cu boala mână-picior-gură în Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și 
Copilului ”Alessandrescu-Rusescu”, București. Aceștia au fost urmăriți la 3, respectiv 7 zile 
după inițierea tratamentului în vederea stabilirii evoluției leziunilor orale. 

Rezultate: Toți cei 5 pacienți s-au prezentat la spital pentru febră și refuzul alimentației. 
La examenul clinic toți prezentau leziuni la nivel oral în momentul prezentării, iar patru dintre 
aceștia asociau papule la nivelul palmelor și tălpilor. Celălalt pacient a dezvoltat în evoluție 
leziuni la acest nivel. Leziunile orale au avut distribuție mai ales la nivelul palatului posterior, 
iar 2 dintre ei asociau ulcerații inclusiv la nivelul amigdalelor și faringelui. La 3 zile de la 
inițierea tratamentului aceștia au fost reevaluați: trei pacienți nu mai prezentau leziuni orale, 
iar apetitul a fost reluat, ceilalți doi prezentau leziuni izolate (cu evoluție semnificativ 
favorabilă) și mențineau un apetit ușor redus. La o săptămână niciunul nu mai prezenta 
ulcerații orale, un singur copil menținea un faringe hiperemic, cel mai probabil prin 
suprapunerea unei alte viroze respiratorii. 

Concluzie: Ulcerațiile orale din boala mână-picior-gură deși sunt autolimitate sunt 
supărătoare pentru pacient, deseori copilul refuzând alimentația din cauza disconfortului 
creat. Inițierea unui tratament simptomatic scurtează perioada de vindecare și favorizează 
reluarea precoce a alimentației per os. 

Cuvinte cheie: boala mână-picior-gură, leziuni orale, tratament simptomatic 
 

MONITORING AND MANAGEMENT OF ORAL MANIFESTATIONS IN CHILDREN 
WITH HAND-FOOT-MOUTH DISEASE 



Journal of the Academical Society of Anthropology,  
Volume 10. issue.2, Oct 2018,  online ISSN 2668‐2427, ISSN‐L 2668‐2427 

 

Page 36 of 83 

Introduction: Hand-foot-mouth disease is a viral exanthema mainly caused  by 
Coxsackie A16 virus or A71 enterovirus. The manifestations of this disease include fever, 
oral ulceration and painful papules in the palms, soles and buttocks, symptoms that last about 
a week. 

Methods: We have realised a comparative analyses of the oral lesions suffered by five 
patients diagnosed with hand-foot-mouth disease in National Institute for Mother and Child 
Health ”Alessandrescu-Rusescu”, Bucharest. They were examined at three, respectively seven 
days after initializing their treatment, in order to determine the evolution of thier oral lesions. 

Results: All five patients arrived at the hospital presenting fever and lack of apetite. At 
the clinical exam all of them had oral lesions, and four of them also had papules in the palms 
and soles. The other patient developed this condition later in the evolution of the disease. The 
oral injuries were distributed mostly on the posterior palate, and two patients associated  
ulceration located on  the tonsils and pharynx. Three days after the beginning of the treatment 
the patients were re-examined: three of them had no oral lesions left, and their apetite was 
back to normal, whereas the other two patiens still had isolated injuries (with a significant 
favorable evolution), and a slightly reduced apetite. After a week, none of them presented oral 
injuries, but one of the patients still had a hiperemic pharynx, most likely by overlapping 
another respiratory virus. 

Conclusion: Oral ulceration of hand-foot-mouth disease, although self-limiting, is 
troublesome for the patient, and often the child refuses to eat because of the discomfort 
created. Initiating a symptomatic treatment shortens the healing period and favors the early 
onset of per os feeding. 

Keywords: hand-foot-mouth disease, oral lesions, symptomatic treatment 
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Dezvoltarea antropologiei medicale a avut loc în special în perioada anilor ’70 și ’80 
când au apărut primele manuale și jurnale de antropologie, precum și primele programe de 
pregătire pentru studenți.  

Lucrarea de față își propune să prezinte o scurtă incursiune, de la apariția primelor date 
antropologice până la ceea ce reprezintă astăzi Institutul de Antropologie ,,Fr. I. Rainer” al 
Academiei Române. Pornind de la faptul că medicul Francisc I. Rainer (1874-1944), profesor 
de anatomie la facultatea de medicină a fost practic fondatorul şcolii antropologice româneşti, 
că în majoritatea şcolilor de medicină din străinătate predau și antropologi medicali, iar în 
România antropologia lipsea din învățământul universitar medical, în anul 2010, după 
demersuri îndelungate și adeseori anevoioase, am introdus cursul de Antropologie medicală în 
cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București. Cursul a stârnit 
interesul unui număr foarte mare de studenți în fiecare an.  

Acest curs contribuie la formarea unei perspective mai largi asupra omului, oferindu-le 
studenților o pregătire complexă, necesară exercitării profesiei de medic la standarde cât mai 
înalte. 

Cuvinte cheie:  anatomie, antropologie, învățământ. 
 
THE MANAGEMENT OF COOPERATION BETWEEN THE ANATOMICAL 

EDUCATION AND THE INSTITUTE OF ANTHROPOLOGY ”FR. I. RAINER”  OF 
THE ROMANIAN ACADEMY 
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The development of medical anthropology took place primarily during the '70s and' 
80s when the first handbooks and anthropology journals appeared, as well as the first 
programs for students' training. 

The present paper aims to present a brief impetus from the appearance of the first 
anthropological data to what is today the Institute of Anthropology "Fr. I. Rainer" of the 
Romanian Academy. The physician Francis I. Rainer (1874-1944), professor of anatomy 
at the medical faculty, was the founder of the Romanian anthropological school. In most 
medical schools abroad he also taught medical anthropologists.  

In Romania, anthropology was absent from the medical university education. 
However, in 2010, after long and often difficult steps, we introduced the course of 
Medical Anthropology at the University of Medicine and Pharmacy "Carol Davila" in 
Bucharest. This course raised the interest of a large number of students each year. 

This course contributes to the formation of a broader perspective on the human 
being, providing students with complex training that is necessary for practicing the 
medical profession as high as possible. 

Key-words: anatomy, anthropology, education. 
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Vatra  familiară este unitatea societală. Dacă vatra familiei se stinge, atunci şi 

individul se stinge din cauza ofilirii lui bio, psiho, spirituale, morale. Familia este 
instituţia etică şi legală, legătura naturală de sânge este unicul spaţiu unde omul se naşte, 
se hrăneşte, iubeşte, este iubit, devine sociabil şi fericit, dobândind conştiinţa şi 
identitatea individuală şi naţională.  

Noi suntem natura şi noi suntem Universul şi trebuie să învăţăm să construim 
familii, să construim vieţi. Să înţelegem şi să trăim instituţia familiei pe coordonatele: 
valoare care-i dă semnificaţii, structura care dă formă familiei. 

Cu gândul la avatarurile sale psihologice, la resursele ei afective, morale, culturale, 
biologice, în a face faţă prezentului şi viitorului familia rămâne pentru fiecare dintre noi 
o întrebare la care nu se poate răspunde decât cu iubire. Terapia prin rugăciune aplicată 
la nivelul familiei este acţiunea de a trata şi vindeca prin suflet şi corp. Rugăciunea aduce 
ordine în tot corpul energetic. Rugăciunea e mijloc profilactic în viaţa omului. 

Rugăciunea dovedeşte multă putere, iar aplicarea ei a devenit o garanţie a unei vieţi 
împlinite. Optimizarea procesului de recuperare prin rugăciune are ca principiu general 
întărirea unor trăsături de caracter, a voinţei, a încrederii. E nevoie de a permanentiza şi a 
extinde o astfel de intervenţie terapeutică pentru a atinge obiectivul: creşterea calităţii 
vieţii familiilor! 

Asistenţa socială a familiei ia amploare şi depinde de noi cât vom investi în acest 
domeniu neproductiv material, dar infinit productiv în plan spiritual. Trebuie făcută cu 
toată nădejdea dovedind virtutea iubirii creştine care ne leagă. Viaţa  trebuie trăită ca o 
rugăciune, iar noi trebuie să ne raportăm la oameni şi la familii, pentru a ne cerceta pe 
noi înşine mai bine. Rugăciunea   sigură   degajă   puteri   prin   care  obţinem  rezultate  
pozitive totdeauna ! 

Cuvinte cheie: dinamică, familie, cuplu, valori, fericire, rugăciune, terapie 
 

SACROTERAPY AND  SIGNALS REGARDING THE DESANCTIFICASION OF THE 
VALUE OF FAMILY  LIFE IN A REZUMED LIFE  

The family home is the society’s unit. If the family home dies out, then the 
individual dies out due to moral, spiritual, psychological fading. The family is a legal and 



Journal of the Academical Society of Anthropology,  
Volume 10. issue.2, Oct 2018,  online ISSN 2668‐2427, ISSN‐L 2668‐2427 

 

Page 38 of 83 

ethical institution, the natural blood link is the sole space where the man is born, is feeding, is 
loving, is loved, becomes sociable and happy, obtaining the national and individual identity 
and conscience.  

We are the nature and we are the Universe and we must learn to build families, to build 
lives. To understand and to live the family institutions on the following coordinates: Value 
which gives it signification, Structure which gives form to the family. 

The prayer brings order through the entire energetic body. The prayer is a prophylactic 
method in the human life. The prayer is a mean of rehabilitation, of normalization of the 
family life. The prayer has the purpose of illuminating the family, of calming the family, of 
adapting it to the new life and of forgiving, normalization through the prayer of the heart and 
obtaining back the identity. 

The prayer proves a lot of power and its application has become a proof of a fulfilled life. 
The optimization of the recovery process through prayer has as general principle the 
strengthening of character features, of will and trust. There is a need of permanent and 
extended therapeutic intervention in order to achieve this object: the increase of families’ life 
quality!  

Family’s social assistance develops and depends on us how much we invest in this 
material non-productive field, but infinitely productive on a spiritual level. It must be done 
with all the strength, proving the virtue of Christian love which unites us. 

Keywords: dynamic, family, couple, values, happiness, prayer, therapy 
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Autorii prezintă în această expunere evoluția Societății Academice de Antropologie de la 

înființarea acestuia și până în zilele actuale. Sunt prezentate scopurile și obiectivele 
Asociației, precum si modalitațile de accedere în rândurile membrilor. 

Activitatea Societății este descrisă în mod succint prin enumerarea întrunirilor știintifice 
organizate în principal de Asociație precum și parteneriatele stiințifice și pricipalii sponsori ai 
evenimentelor în cauză. Un loc deosebit îl are prezentarea volumelor din Colecția Zilele 
Fr.I.Rainer (11 până în prezent), volume dintre care trei au fost premiate în anii 2014 
(Academia Română),  2015 (Academia Oamenilor de Stiință din România si 2017 (Academia 
de Științe Medicale din România). La ora actuala volumele Colecției se regasesc în mai multe 
biblioteci (în cataloage online) din țară și din străinătate (Berlin, Nisa, Londra, ș.a.). 
Societatea Academica de Antropologie a fost premiată în anul 2017 de catre Asociația 
Medicală Română. 

Prezentarea se încheie cu activitatea Filialelor înființate în Sibiu, Arad și Iași. 
Cuvinte cheie: antropologie, societate știintifica nonpofit, volume de colecție 

 
THE ROMANIAN ACADEMICAL SOCIETY OF ANTHROPOLOGY IN THE 
CENTENARY YEAR 

The authors present in this exhibition the evolution of the Academic Society of 
Anthropology from its foundation until today. The goals and objectives of the Association, as 
well as the ways of joining the members, are presented. 

The Company's activity is briefly described by enumeration of scientific meetings 
organized mainly by the Association as well as the scientific partnerships and the main 
sponsors of the events in question. A special place is the presentation of volumes from the 
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Fr.I.Rainer Days Collection (11 to date), of which three were awarded in the 2014 (Romanian 
Academy), in 2015 (Academy of Scientists from Romania) and in 2017 (Academy of The 
Medical Sciences) The collection are currently available in several libraries (online catalogs) 
in the country and abroad (Berlin, Nice, London, etc.). The Academic Society of 
Anthropology was awarded in 2017 by the Romanian Medical Association. 

The presentation ends with the activity of the Branches established in Sibiu, Arad and 
Iasi. 

Key words: anthropology, nonprofit scientific society, collection volumes 
 
 

[35] KOZMA, Andrei; CS II, Dr., MMD, MDHC, membru ASM si AOSR 
ASPECTE DE STRATEGIE MANAGERIALĂ AL UNUI AMBULATOR 
INTEGRAT DINTR-UN SPITAL DE PEDIATRIE 

Andrei KOZMA1*, Dumitru MATEI1, Pavel Constantin PASCU1, Petru 
DAMIR1, Cristina LUPAN2, Florin BREZAN1 

1 Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului “Alessandrescu 
Rusescu”,  
2 Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în 
Domeniul Sanitar, Bucureşti (SNSPMPDSB) 
*(autor corespondent – dr.ka.mailbox@gmail.com ) 

 

Pediatria este o specialitate medicală curativă, profilactică și de recuperare adresată 
copilului încă din momentul gestației și desfășurată apoi pe toată perioada copilăriei, de la 
naștere până la vârsta adultă. Asigurarea stării de sănătate este un act de management 
complex, care presupune furnizarea de servicii de sănătate de calitate, finanțarea echitabilă a 
acestora și asigurarea resurselor necesare printr-o coordonare și armonizare completă. 
Managementul calității în sănătate are menirea transformării spitalului într-o interfață 
prietenoasă pentru pacient și familie, astfel încât pacientul să opteze explicit și ferm pentru 
serviciile acestuia.  

Creşterea calităţii oricărui produs sau serviciu este un obiectiv principal şi permanent al 
fiecărui şef de secție, astfel încât managementul secţiei să facă parte integrantă și continuă 
dintr-un sistem de management al spitalului, în vederea creşterii în primul rând a calităţii 
actului medical. Considerăm că analiza managementului unei secţii poate indica modul cum 
acesta poate fi îmbunătăţit prin alocarea judicioasă a resurselor şi creşterea satisfacţiei 
pacientului. 

Rezultatele asteptate au fost: încărcare mai redusă cu activitate a personalului existent; 
îmbunătăţirea eficacităţii actului medical prin tratament adecvat, extinderea serviciilor, 
îmbunătățirea satisfacției pacienților prin scăderea duratei de așteptare la consultații; o mai 
bună urmărire a pacienților după externare prin colaborare mai bună cu medicii de familie, 
îmbunătăţirea satisfacţiei pacienţilor, serviciu de spitalizare de zi organizat adecvat, limitarea 
posibilităților de contaminare prin organizarea spitalizării de zi și altele descrise în studiu. S-
au urmărit o serie de indicatori, printre care: numărul de consulații pe medic, numărul de 
consultații pe asistent medical, numărul de reclamații, numărul de personal care a participat la 
sesiuni de instruire, satisfacția personalului, satisfacția pacienților, s.a.. 

În concluzie putem afirma că prin creșterea numărului de servicii furnizate în 
ambulatorul integrat se va reduce în primul rând presiunea atât asupra personalului angajat în 
ambulator cât și asupra medicilor din spital care furnizează servicii în toate structurile 
institutului. 

Continuitatea serviciilor medicale reprezintă o premiză majora pentru reușita serviciilor 
spitalicești și populația deservită de institut fiind cea mai susceptibilă la servicii de prevenție, 
identificarea și corectarea factorilor ce facilizează optimizarea activității ar permite alocarea 
timpului spre servicii de prevenție. 

Cuvinte cheie: ambulator integrat, servicii de sănătate, servicii spitalicești, prevenție, 
pediatrie 
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MANAGERIAL STRATEGY ASPECTS OF AN INTEGRATED AMBULATORY IN A 
PEDIATRIC HOSPITAL 

Pediatrics is a curative, prophylactic and recovery medical specialty addressed to the 
child from the moment of gestation and then deployed throughout childhood, from birth to 
adulthood. Health insurance is a complex management act, which involves the provision of 
quality health services, their equitable funding and the provision of the necessary resources 
through full coordination and harmonization. Health Quality Management aims to transform 
the hospital into a user-friendly and patient-friendly interface so that the patient explicitly and 
firmly opts for its services. 

Increasing the quality of any product or service is a primary and permanent objective for 
each head of the department so that the management of the department is an integral and 
continuous part of a hospital management system in order to increase primarily the quality of 
the medical act. We believe that the management analysis of a section may indicate how it 
can be improved by judiciously allocating resources and increasing patient satisfaction. 

The expected results were: lower workload of existing staff; improving the effectiveness 
of the medical act through appropriate treatment, expanding services, improving patient 
satisfaction by reducing waiting time for consultations; better follow-up of patients after 
discharge through better collaboration with family doctors, improved patient satisfaction, 
adequately organized day hospitalization, limitation of contamination possibilities by 
organizing daily hospitalization and others described in the study. A number of indicators 
were followed, such as: number of physician consultations, number of consultations per 
nurse, number of complaints, number of staff attending training sessions, staff satisfaction, 
patient satisfaction, etc. 

In conclusion, we can say that by increasing the number of services provided in the 
integrated ambulator, first of all, the pressure will be reduced both on outpatient staff and on 
hospital doctors providing services in all institute structures. 

The continuity of medical services is a major premise for the success of hospital services 
and the population served by the institute being the most susceptible to prevention services, 
identifying and correcting the factors that facilitate the optimization of the activity would 
allow the time to be allocated to prevention services. 

Keywords: integrated ambulatory, health services, hospital services, prevention, 
pediatrics 
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Insuficiența cardiacă acută este o condiție clinică asociată cu o mortalitate și morbiditate 

crescută. Se caracterizează prin prezentare de novo sau sub forma decompensării a 
simptomatologiei congestive: dispnee, edeme periferice, ortopnee, turgescenta jugulară, 
hepatomegalie. Congestia este fie pulmonară, fie sistemică sau din ambele.  

Congestia pulmonară este cauza cea mai frecvent responsabilă de prezentare în unitatea 
de primiri urgență a cazurilor de insuficiență cardiacă. Aceasta din urma se datorează creșterii 
presiunilor din umplere a ventriculului stâng ca urmare a disfuncției sistolice și diastolice ce 
va duce la hipertensiune pulmonară venoasă cu trecerea fluidului în spațiul interstițial 
respectiv alveolar. Este cunoscut faptul că insuficiența cardiacă prezintă un status inflamator 
crescut. Studii recente au demonstrat prezența unui numar crescut de cytokine inflamatorii în 
lavajul bronșic sau condensatul respirator expirat la pacienții cu congestie pulmonară 
secundară insuficienței cardiace. Produșii inflamatori pot determina creșterea permeabilității 
alveolare-capilare și astfel apariția transudatului alveolar.  
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Se poate spune că nu doar presiunile de umplere crescute din ventricul sunt 
responsabile de apariția edemului pulmonar dar și prezența în număr crescut în circulație 
a produșilor inflamatori, iar aceștia din urmă ar putea fi chiar precursori ai episoadelor de 
insuficiența cardiacă decompensată în ciuda tratamentului optim medicamentos, însă 
această ipoteză trebuie verificată în trialuri clinice mari.  

Cuvinte cheie: insuficiență cadiacă, congestive, inflamație 
 

LUNG INJURY AND HEART FAILURE 

Acute heart failure is a clinical condition associated with increased mortality and 
morbidity. It is characterized by de novo presentation or in the form of decompensation 
of congestive symptoms: dyspnoea, peripheral edema, orthopnea, jugular turgescent 
veins, hepatomegaly. Congestion is either pulmonary or systemic, or both.  

Pulmonary congestion is the most common cause of presentation in the emergency 
department of heart failure. The latter is due to the increase in left ventricular filling 
pressures due to systolic and diastolic dysfunction that will lead to venous pulmonary 
hypertension with fluid passing into the interstitial space or the alveolar space. It is 
known that heart failure has an increased inflammatory status. Recent studies have 
demonstrated the presence of an increased number of inflammatory cytokines in the 
bronchial lavage or expired respiratory condensate in patients with pulmonary congestion 
secondary to heart failure. Inflammatory products may increase the alveolar-capillary 
permeability and thus the appearance of alveolar transudate.  

It can be said that not only the increased filling pressures in the ventricle are 
responsible for the occurrence of pulmonary edema but also for the presence of increased 
number of inflammatory products in the circulation and the latter may even be precursors 
of decompensated heart failure episodes despite optimal drug treatment. This hypothesis 
has to be checked in large clinical trials. 

Key words: heart failure, congestion, inflammation 
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Modificările economice și sociale prezente la nivel mondial, la începutul secolului 

XXI, au dus la necesitatea centrării paradigmelor teoretice pe aspectele bazice ale 
antropologiei culturale. 

Globalizarea, este o etapă a mondializării economice și se bazează pe procesul de 
întrepătrundere a economiilor țărilor partenere. 

Aceste schimbări generale atât la nivel de micro-, mezo-, cât și de macrosisteme 
naționale, necesită un mai bun management general al resurselor și al timpului.   

Cuvinte cheie: management, antropologie globalizare.  
 

MANAGEMENT AND ANTHROPOLOGY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 

The economic and social changes present in the world at the beginning of the 21st 
century led to the necessity of centering theoretical paradigms on the basic aspects of 
cultural anthropology.  

Globalisation is a stage of mondial economy and is based on the intermingling 
process of partner countries ' economies. 

These general changes both at micro-, meso- and national macrosistems, require a 
better general management of resources and time. 

Key words: management, antrophology, globalization. 
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Obiectivul lucrării este aprecierea stării de nutriţie prin utilizarea mai multor indici 

antropologici constituţionali. Lotul cercetat cuprinde 402 bărbaţi cu vârste între 20 – 60 ani 
provenind îndeosebi din Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia şi Bucureşti.  

S-au calculat valorile medii a 4 dimensiuni: statura, ponderea, perimetrul toracic şi 
perimetrul abdominal. S-au calculat pe baza acestor dimensiuni valorile medii şi variabilitatea 
fenotipică a 6 indici constituţionali care definesc în antropologie starea de nutriţie, de 
corpolenţă sau de adipozitate şi indicele de masă corporală (BMI sau IMC) recomandat de 
OMS (WHO).  

Rezultatele arată pentru cei 7  indici valori medii plasate pe scările de variaţie în 
categoria mijlocie, de normalitate a împlinirii corporale cu diferenţe de poziţie în raport cu 
limitele categoriei, diferenţe remarcate şi în variabilitatea fenotipică. 

Cuvinte cheie:  status nutriţional, indice constituţional, IMC, normalitate ponderală 
 
CONSTITUTIONAL ANTHROPOLOGICAL CHARACTERISTICS REGARDING THE 
STATE OF NUTRITION OF A MALE SELECTION FROM THE ROMANIAN 
POPULATION 

The objective of the paper is to assess the state of nutrition by using several 
constitutional anthropological indices. The group surveyed includes 402 men aged 20 – 60, 
mainly from Transylvania, Oltenia, Moldova, Muntenia and Bucharest. The mean values of 4 
dimensions were calculated: stature, weight, thorax perimeter and abdominal perimeter. 
Based on these dimensions, the mean values and the phenotypic variability of 6 constitutional 
indices that define in the anthropology the state of nutrition, corporeality or adiposity and the 
body mass index (BMI) recommended by the WHO have been calculated.  

The results show for the 7 indexes average values placed on the middle category of the 
variation scales, signaling a normality of the body fulfillment with position differences in 
relation to the category limits, differences found also for the phenotypic variability. 

Key-words: nutrition status, constitutional index, BMI, weight normality 
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În acest articol se încearcă o analiză a relației dintre factorii socio-culturali și starea de 

sănătate a populației din perspectiva calității vieții. 
O stare bună de sănătate constituie unul dintre factorii cei mai importanţi pentru o 

calitate a vieţii ridicată.  
Omul, ca produs al naturii și al societății, în cursul evoluției sale a reușit să controleze 

acțiunea unor factori naturali, în schimb a devenit tot mai mult dependent și influențat de 
factorii sociali. Alături de factorii naturali și biologici, cei sociali au un rol tot mai important 
în determinarea stării de sănătate sau a bolii. 
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Cunoașterea componentei socio-culturale a proceselor epidemiologice reprezintă o parte 
importantă și necesară a medicinei preventive și curative.  

Cuvinte cheie: stare de sănătate, calitatea vieții, factori sanogeni, factori nesanogeni. 
SOCIO-CULTURAL ASPECTS THAT IMPACT ON QUALITY OF LIFE 

This article attempts an analysis of relationship between socio-cultural factors and the 
health status of the population from the perspective of quality of life. 

A good health status is one of the most important factors for a good life quality. 
Man, as a product of nature and society, in the course of its evolution has managed to 

control the action of natural factors, in turn it has become increasingly dependent and 
influenced by social factors. Along with natural and biological factors, the social one have an 
increasingly important role in determining health or disease. 
       Knowing the socio-cultural component of epidemiological processes is an important and 
necessary part of preventive and curative medicine. 

Keywords: health status, quality of life, sanogenic factors, nonsanogenic factors. 
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ASPECTE ANTROPOLOGICE ALE PSIHOLOGIEI ȘI PSIHOTERAPIEI 

Nicoleta MARINCEAK1, Mihaela GAVRILĂ-ARDELEAN2 

1 Asociația « Pauli » recuperare-integrare autism, Arad 
2 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad  
*(autor corespondent - nicoletam222@gmail.com ) 

        Concepția antropologică asupra bolii aduce în discuție importanța stării sufletești și a 
celei trupești ale individului. Subiectivitatea bolnavului ca interioritate trăită a suferinței, 
înțeleasă ca experiență de viață raportată la fiecare caz în particular.  
         Un aspect important îl reprezintă caracterizarea specifică a psihobiografiei bolnavului, 
raportat la boala sa. Studiind și analizând principalele stări psihopatologice ale individului, 
ajungem să medităm asupra condiției umane și a psihismului uman. 
          Studiul de față urmărește sublinierea importanței analizei psihismului uman din 
perspectivă antropologică.  

Cuvinte cheie: psihoterapie, psihologie, antropologie, psihic uman, individ uman. 
 

ANTHROPOLOGICAL ASPECTS OF PSYCHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY 

       The anthropological conception of the disease brings into the same question, the 
importance of the soul and body of the human bean. The subjectivity of the patient as the 
living in internal of suffering, understood as life experience reported to each case in 
particular.  
        An important aspect is the specific characterization of the patient's psychobiography 
reported to his illness. By studying and analyzing the main psychopathological states of the 
individual, we come to meditate on human condition and human psychology. 
       The present study seeks to underline the importance of human psyche analysis from 
anthropological perspective.  
       Key words: psychotherapy, psychology, anthropology, human psychology, human bean. 
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       Medicul de familie este primul contact al pacientului cu sistemul de sănătate. Activitatea 
medicului de familie include activitate curativă, prin diagnosticul și tratamentul bolilor acute 
și cronice, dar  asigură și  îngrijirea preventivă și educația pentru sănătate a pacienților, se 
implică în monitorizarea gravidei, efectuarea imunizărilor  la copii, femeilor gravide și 
imunizarea antigripală, la anumite grupuri populaționale cu risc crescut, supravegherea 
pediatrică de rutină, precum și promovarea alăptării.  
           Majoritatea medicilor de familie lucrează în cabinete medicale individuale, mai ales în 
zonele rurale. În zonele urbane există și  clinici care au angajați medicii de familie. 
Majoritatea medicilor de familie  lucrează în cabinete medicale individuale, având cel puțin o 
asistentă medicală pentru fiecare medic de familie. Condițiile de practică sunt negociate și 
contractate între medicii de familie și Casa Națională de Asigurări de Sănătate în fiecare an, 
venitul medicului de familie fiind asigurat de către  Casa Națională de Asigurări de Sănătate. 
În vederea rambursării serviciilor și a evidenței primare a consultaților medicul de familie 
folosește computerul și softul de cabinet. De asemenea prescrierea este electronică, prin 
sistemul  național de e-prescripție și pacienții peste 18 ani se identifică prin sistemul național 
de carduri electronice de sănătate. Fiecare medic de familie are o capitație între 1200 și 1800 
de pacienți. Se recomandă un minim de 2200 de pacienți. O capitație peste 2200 de pacienți 
înregistrați a fost descurajată prin aplicarea unor puncte regresive peste acest număr maxim de 
pacienți, chiar dacă pot lucra suplimentar o oră. 
  Medicii de familie sunt manageri independenți, sau lucrează în parteneriat sau în 
practici de grup. Asocierea împarte personalul auxiliar, dar nu și lista pacienților. Medicul de 
familie este cel care gestionează cabinetul, trebuie să angajeze cel puțin o asistentă medicală 
și el este cel care reprezintă cabinetul. Asistenții medicali sunt în prezent implicați foarte mult 
în activitatea administrativă, dar au, de asemenea, sarcini preventive, precum  și monitorizarea 
de rutină a pacienților cu boli cronice. Există 3 categorii de pachete de servicii medicale 
acordate: de bază pentru persoanele asigurate, opționale și minime pentru persoanele 
neasigurate, doar în caz de urgență. 

În ceea ce privește plata, începând cu anul 2010 a avut loc o schimbare în  sistemul 
per capita / per-service. Medicul de familie  primește acum 50% din veniturile din plata 
pentru servicii și 50% per-capita. Punctajul cel mai mare este acordat pentru copiii cu vârsta 
sub 1 an, în timp ce cel mai mic  este alocat pacienților cu vârste cuprinse între 5 și 59 de ani. 
Pentru efectuarea imunizărilor medicul de familie este plătit suplimentar. Plata pentru 
vaccinare se face printr-un alt contract direct cu Ministerul Sănătății. Venitul brut al medicilor 
de familie depinde de localizarea cabinetului (urbană, rurală), numărul de pacienți înregistrați, 
structura și profilul populației și condițiile de dificultate. Serviciile sunt oferite  fie prin 
consultații la cabinet sau la domiciliu, inclusiv îngrijirea copilului, supravegherea gravidei, 
vaccinarea copiilor, examinarea medicală și prescrierea medicamentelor adecvate pentru 
bolile acute și cronice. Medicul de familie este plătit pentru maxim 20 de consultări / zi și 2 
vizita la domiciliu / zi. Medicul de familie triază cazurile care necesită învestigații 
suplimentare sau tratament în spital. 

În prezent, medicul de familie are responsabilități semnificative în managementul 
practicii, de la managementul financiar la cel al resurselor umane, în vederea asigurării  
rolului de gatekeeper pentru sistemul de sănătate publică. 

Cuvinte cheie: medic de familie, management sanitar, condiții de practică medicală 
 
THE MANAGEMENT OF FAMILY  MEDICAL CABINET 

The general practitioner - GP/ family doctor  is the first contact of the patient with 
health system, has the gatekeeper role for the public system of health. The GP 
treats acute and chronic illnesses and provides preventive care and health education to 
patients, is involved in routine antenatal care, immunizations to children, pregnant women 
and flu, at certain risk groups, routine paediatric surveillance and promotion of breastfeeding. 
Generaly, most GPs work in single-handed practices, especially in rural areas. In urban areas 
there usually are larger primary care clinics, but GPs still work in single-office practices, with 
at least one nurse for each GP (a requirement of the contract with the CNAS- National Health 
Insurance House). The terms of practice are negotiated and contracted between the family 
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physicians and the National Insurance Health House every year. GPs are paid by the National 
Insurance Health House.  GPs use computers and a office’s e-soft to reports to the CNAS-
NIHH, for reimbursement, for national e-prescription system and for national electronic 
health card system. Each GP has on average between 1,200 and 1,800 patients. It is 
recommended that we have below 2,200 patients. Having more than 2200 registered patients 
has been discouraged by the application of regressive points above that number. GPs who 
care for more than 2200 patients are allowed to work an extra office hour.  
         Most of the general practitioners are independent managers with some working in a 
partnership or in group practices, however, the groups share auxiliary staff and facility, not 
the patients list. The family doctor manages the cabinet, must employ at least 1 nurse,  and 
has relations with the authorities. Nurses are currently highly involved in work that can be 
delegated to administrative staff, also they have fulfilling preventive tasks and routine 
monitoring of chronic disease patients. There are 3 categories of packets, basic for insured 
person, optional and minimal for non-insured people, like only for emergencies.  
          Regarding payment, since 2010 a change in the per capita / pay-per-service system was 
made, switching from per-capita to pay per service. GPs now receive 50% of the income from 
pay-for-service and 50%  for the patients registered with their practice. The highest fee was 
allocated until recently for children under the age of 1 year, while the lowest fee is allocated 
for patients between 5 and 59 years old.  GPs receive extra-income for performing the 
vaccination. Payment for the vaccination is made through another contract directly with the 
Ministry of Health. The gross income of GPs depends on the location of the practice (urban, 
rural), the number of registered patients, the structure and profile of the population and 
hardship conditions.  Health is delivered either by consultation at the physician practice or by 
home visits, including child, maternal care, vaccination of children, health examination, and 
prescription of appropriate drugs for acute and chronic illnesses. Pay-for-service is limited by 
the government imposed 15′ consultation time, meaning a GP working for 5 hours doing 
office consultations and 2 hours doing home visits can only receive pay under the contract 
with the CNAS for a maximum of 20 consultations/day and 2 home visit/day.The general 
practitioner is responsible for referral of the patient further in the health system for 
investigation or to another medical specialist to the hospital. 

The new GPs contract  place significant demands on practice management, from 
financial to human resources management, in order to ensure the role of gatekeeper for the 
public system of health. 

Keywords: family physician, general practitioner,  health management, medical practice 
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*(autor corespondent : nicoletamilici@yahoo.fr  ) 

         Cele mai multe afecțiuni cronice sunt legate de stilul de viață nesănătos (dietă 
dezechilibrată, absența activității fizice practicată regulat, fumatul, stress-ul, poluarea, 
alcoolul, abuzul de medicamente, dezechilibrul moral). Bolile favorizate de aceşti factori au 
fost numite “boli ale confortului” (diseases of comfort), aici fiind incluse obezitatea, boli 
cardiovasculare, unele forme de cancer, boli respiratorii, neuropsihiatrice, musculoscheletale, 
etc. Obezitatea este o condiţie complexă care prezintă cauze multiple (factori 
comportamentali, de mediu și genetici, tulburări de nutriție datorate unor psihopatologii, 
administrarea anumitor medicamente timp îndelungat, tulburări metabolice, disfuncții 
hormonale, etc).  

Obezitatea reprezintă o problemă globală, care implică strategii pe termen lung pentru a 
asigura prevenția și managementul eficient al acestei boli cronice. În prezent la baza 
tratamentului obezităţii stau: 1) prevenirea creșterii în greutate prin: a) modificarea stilului de 
viaţă (modificarea dietei, activitate fizică regulată şi terapie comportamentală - vizează de fapt 
modificarea comportamentului alimentar prin identificarea stimulilor alimentari, 
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autoevaluare, grupuri de susţinere pentru suport psihic şi motivare), b) farmacoterapia și c) 
abordul chirurgical; 2) promovarea menținerii greutății; 3) managementul comorbidităților 
asociate (diabetul zaharat, dislipidemii, HTA, cardiopatie ischemică, afecțiuni respiratorii, 
cancer, boală artrozică, etc) și 4) promovarea scăderii în greutate.  

Obezitatea reprezintă o redutabilă povară financiară pentru societate atât prin cheltuielile 
directe (servicii de prevenţie, diagnostic şi tratament al obezităţii) cât şi prin cele indirecte 
(mortalitatea precoce și morbiditatea asociată, implicații socio-economice și psihologice), 
reprezentând între 2 şi 8% din cheltuielile generale utilizate pentru îngrijirea sănătăţii. 
Cheltuielile în materie de sănătate legate de obezitate sunt estimate în UE între 70 şi 130 de 
miliarde de euro anual. 

Cuvinte cheie:  obezitate, boală cronică, management 
 
OBESITY MANAGEMENT 

Most chronic conditions are related to unhealthy lifestyle (unbalanced diet, lack of 
regular physical activity, smoking, stress, pollution, alcohol, drug abuse, moral imbalance). 
Diseases favored by these factors have been called "diseases of comfort", including obesity, 
cardiovascular disease, some cancers, respiratory diseases, neuropsychiatry, musculoskeletal, 
etc. Obesity is a complex condition presenting multiple causes (behavioral, environmental and 
genetic factors, nutrition disorders due to psychopathology, long-term use of certain drugs, 
metabolic disorders, hormonal dysfunctions, etc.). It is a global problem that involves long-
term strategies to ensure effective prevention and management of this chronic disease. 

Currently, the basis for obesity treatment includes: 1) Prevention of weight gain by a) 
changing lifestyle (diet modification, regular physical activity and behavioral therapy - 
actually targeting food behavior by identifying food stimuli, self-evaluation, support groups 
for psychic support and motivation), b) pharmacotherapy and c) surgical approach; 2) 
promoting weight maintenance; 3) management of associated co-morbidities (diabetes 
mellitus, dyslipidemias, hypertension, ischemic heart disease, respiratory diseases, cancer, 
arthrosis, etc) and 4) promotion of healthy weight loss. 

Obesity imposes a large economic burden for society, both through direct expenditure 
(prevention, diagnosis and treatment of obesity) and indirect (associated early mortality and 
morbidity, socio-economic and psychological implications), representing between 2% and 8% 
of overheads used for health care. Obesity-related health expenditure is estimated to be 
between 70 and 130 billion euros per year in the EU. 

Key-words: obesity, chronic disease, management 
 
 
[43] NEAGU, Alexandra; CS III, Dr. med. 
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Preocuparea pentru înfăţişare pe care societatea contemporană o cultivă extensiv şi 

intensiv face ca indivizii să fie expusi încă din copilărie unor presiuni crescute legate de 
forma, dimensiunile şi greutatea lor corporală (din partea mass-mediei, a familiei şi a 
congenerilor). Confruntaţi cu idealuri greu de atins de majoritatea populatiei, suntem destinaţi 
unei insatisfacţii corporale aproape normative, pe care o valorifica apoi nenumărate sectoare 
economice (industria cosmeticelor, a modei, farmaceutică, chirurgia plastică, dar şi promotorii 
diferitelor diete, antrenorii de sport, etc.). 

Între aspectele care generează stimă corporală scăzută, greutatea deţine un rol prioritar, 
cu atât mai mult cu cât stigma şi prejudecăţile la adresa persoanelor supraponderale sunt 
cumva consolidate de lumea medicală, tot mai preocupată de epidemia de obezitate şi 
consecintele ei în planul sănătăţii. Preocuparea afectează ambele sexe, fetele dorindu-şi să fie 



Journal of the Academical Society of Anthropology,  
Volume 10. issue.2, Oct 2018,  online ISSN 2668‐2427, ISSN‐L 2668‐2427 

 

Page 47 of 83 

suple şi mai nou cu musculatură fermă, definită, în timp ce băieţii aspiră în acelaşi timp la 
supleţe şi la o hipermusculatură. 

În timp ce preocuparea pentru menţinerea greutăţii în plaja de normalitate este 
firească şi trebuie încurajată (îndeosebi prin promovarea unor obiceiuri alimentare 
sănătoase şi a activităţii fizice regulate), aspiraţia către o supleţe nerealistă sau 
nesănătoasă conduce la adoptarea unor strategii maladaptative ce generează tulburări 
alimentare, anxietate şi depresie şi tulburări de imagine corporale asociate cu 
disfuncţionalităţi în plan social şi profesional. Din strategiile nesănătoase de coping cu 
distresul provocat de greutatea în exces fac parte tentativele de evitare a situaţiilor, 
gândurilor sau sentimentelor care provoacă îngrijorare, dar şi eforturile de corectare sau 
camuflare a defectelor percepute – diferite alegeri vestimentare (haine largi sau lengerie 
modelatoare), regimuri de slabit dezechilibrate şi activitate fizică extenuantă, utilizarea 
diureticelor, emeticelor, laxativelor şi a drogurilor pentru creşterea performaţei.  

Cercetările noastre au pus în evidenţă faptul că pierderea în greutate are în rândul 
tinerilor o motivaţie pur estetică şi nu corespunde unor necesităţi reale. 

Eforturile de combatere a obezităţii trebuie să descurajeze metodele care urmăresc 
doar o pierdere rapidă, temporară şi nesănătoasă în greutate şi să promoveze în schimb 
strategii de management axate pe rezultate de lungă durată şi în accord cu standardele 
medicale reale de normalitate în funcţie de varstă şi sex. 

Cuvinte cheie:  stima corporală, greutate corporală, management 
 

LOW BODY ESTEEM AND BODY WEIGHT MANAGEMENT AMONG YOUNG 
PEOPLE  

        Due to the preoccupation with physical appearance that has been extensively and 
intensively cultivated by the contemporary society, individuals are exposed to increased 
pressures regarding their body shape, size, and weight (through mass media, family, and 
peers) ever since childhood. Faced with body ideals that are hard to reach by the majority of 
the population, we are destined to a state of almost normative body dissatisfaction, which is 
fatherly exploited by many economic sectors (cosmetics, fashion and pharmaceutical 
industries, plastic surgery, as well as promoters of various diets, sports coaches, etc.).  
        Among the issues that generate low body esteem, body weight plays a key role, 
especially since stigma and prejudice to overweight people are somewhat reinforced by the 
medical world, increasingly concerned with the epidemic of obesity and its health 
consequences. The preoccupation affects both genders, with girls wanting to be slim and more 
recently fit (with toned but not bulky muscles), and boys aspiring both to slenderness and 
hyper-muscles. 
         While the concern to maintain body weight within its normal range is natural and should 
be encouraged (especially by promoting healthy eating habits and regular physical activity), 
the aspiration towards unrealistic or unhealthy slenderness leads to the adoption of 
maladaptive strategies that generate eating disorders, anxiety and depression, and body image 
disorders associated with social and professional dysfunctions. 

Unhealthy strategies for coping with distress caused by excess body weight include 
attempts to avoid situations, thoughts or feelings that cause these concerns, but also efforts to 
correct or camouflage the perceived flaws – various clothing choices (loose-fitting/baggy 
pieces or modeling lingerie), unbalanced diets for weight loss and extenuating physical 
activity, the use of diuretics, emetics, laxatives, and performance-enhancing drugs. 

Our research has highlighted that weight loss has a purely aesthetic motivation among 
young people and does not meet real needs. 

Efforts to combat obesity should discourage methods that pursue only a quick, temporary 
and unhealthy weight loss and promote instead management strategies focused on long-term 
results that are in line with real medical standards of normality according to age and gender. 

Key-words: body esteem, body weight, management 
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Chirurgia minim invazivă, reprezintă calea de elecție a tratamentului pacienților cu 

obezitate (Sindrom metabolic). Beneficiile chirurgiei laparoscopice sunt prezente și în cazul 
pacienților obezi (scăderea complicațiilor post-operatorii imediate și tardive, scăderea duratei 
medii de spitalizare, reinserția socio-profesională rapidă). 

Indicele de masă corporal (IMC) reprezintă metoda standard de interpretare a gradului de 
obezitate și este reprezentată de raportul Greutate (Kg) și pătratul taliei (m2). 

S-a analizat un lot extins de pacienți din clinica Chirurgie I, a SCJU Arad, pe o durată de 
5 ani, pacienți cu obezitate gradul I, II, III, urmărindu-se următorii parametrii: durata 
intervenției chirurgicale, numărul complicațiilor post -operatorii imediate și tardive, durata 
medie de spitalizare, numărul zilelor de concediu medical până la recuperarea fizică completă 
și reinserția profesională. 

Cuvinte cheie: obezitate, IMC (indice de masă corporală), laparoscopie, sindrom 
metabolic, minim invaziv 
 
ANTROPOMETRICAL ANALYSIS OF THE OBESE PACIENT ÎN THE MINIMUM 
TRESSPASSING SURGERY OF THE BILIARY WAY 

Minimum tresspassing surgery represents the election way of the medication for the 
pacients with obesity(methabolic syndrome). The advantages of the laparoscopic surgery can 
be seen at the obese pacients the decrease of the post surgery imediate and late complications, 
the decrease of the middle period of hospitalization, the quick reintegration into profesional a 
social life. 

Body mass number represents the standard method for finding out the obesity degree 
which îs represented by the ratio between weight and the square of the waist. 

An extended number of pacients has been analyzed from the Surgery 1 Clinique from 
SCJU Arad for 5 years, pacients Who hâd obesity I, II, III, degrees, following the  next 
parametres: 

-The length of the surgery 
-The number of imediate and late post surgery complications 
-The mediu period of hospitalizing 
-The medical leave days number untill the complete physical recovery and the 

profesional and social reintegration.  
Key words:obesity, body mass number, laparoscopic, methabolic syndrome, minimum 

tresspassing. 
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Principiul stivuirii este o sintagmă nouă şi utilă cu care se poate opera în planul euristic 

al oricărei studii şi cercetări din varii domenii, printre care şi medicina şi biologia. Este 
amintit pentru prima oară în lucrarea Calitatea informaţională a alimentului (acelaşi autor) la 
Congresul Naţional al Asociaţiei Medicale Române, în anul 2012. În prezenta lucrare se va 
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demonstra oportunitatea operării cu un astfel de instrument lexical în managementul 
serviciilor medicale şi de asistenţă social-medicală. 

Precizări de termene şi oportunităţi: Atunci când realizăm o stivă de 10 saci plini 
cu ciment – de exemplu -, stiva se va realiza pe niveluri astfel: la baza stivei = 4, peste 
care =3, peste care = 2 şi ultimul sac = în vârful stivei. Astfel, când avem nevoie de un 
sac, doi, de ciment, primul sac luat din stivă va fi de fiecare ultimul stivuit. 

De altfel, principiul stivuirii reprezintă totodată o legitate în lumea neviului şi a 
viului, în sensul că un ultim component apărut într-un sistem, va fi primul care dispare în 
cazul în care sistemul este expus şi supus unei distrugeri (entropii), similar cu principiul 
„ultimul venit – primul plecat”. 

Conform principiului stivuirii, ultimele specii de animale şi plante care apar în 
filogeneză (pe scara evoluţiei speciilor) vor fi primele care vor dispărea în cazul unui 
cataclysm mondial – de pildă (vezi dispariţia dinozaurilor). Tot aşa, ultimele structuri 
histoanatomice care apar atât în embriogeneză cât – mai ales(!) în ontogeneză vor fi 
primele expuse la deteriorare şi/sau dispariţie. 

Exemple de structuri histoanatomice care se definesc ultimele în organism 
(ontogeneză) şi care sunt primele expuse unei entropii – cele din urmă reprezentate de 
una din următoarele: degenerescenţe, sclerozări, alterări structurale şi/sau funcţionale – 
ale unui organ şi/sau unui system (aparat). 

Enumerare şi descriere:  
1. Molarii – ultimii care încheie şi definesc dentiţia şi primii care se alterează şi/sau 

dispar; 
2. Articulaţiile din cadrul sistemului osteomioarticular – întrucât acestea se definesc 

ultimele prin aceea că ele deţin funcţia de creştere în înălţime şi lăţime a corpului pe 
fondul producţiei STH-ului (somatotrop-hormon) la adolescenţi; la bătrâneţe sunt 
primele structuri supuse degeneres-cenţei articulare (gonartroza, cifoza, scolioza, 
poliartrita reumatoidă etc.); 

3. Mecanismul homeotermiei ca ultim mecanism fiziologic apărut şi primul care se 
pierde; 

4. Definirea scoarţei cerebrale în copilărie şi tinereţe şi apariţia demenţei senile la 
vârstnici etc. 

Concluzii: Principiul stivuirii reprezintă un reper în predicţia clinico-
medicală prin aceea că acest reper conferă o planificare şi proiectări de edificări a 
unor unităţi medicale de specialitate: sanatorii, staţiuni balneare, clinici de 
specialitate, mediul antropic adecvat petrecerii timpului liber etc. 

Cuvinte-cheie: predicţia clinic-medicală, filogenie şi ontogenie, principiul stivuirii, 
legitate. 

 
STACKING PRINCIPLE - IN PREDICTING CLINICAL MEDICAL 

Stacking principle - landmark in predicting clinical medical stacking principle is a 
new and useful phrase that can operate heuristic plan any studies and research in various 
fields, including medicine and biology. It is mentioned for the first time in his 
information quality of the food (the same author) National Congress of Romanian 
Medical Association in 2012. This paper will demonstrate the timeliness of such a tool in 
the management lexicon medical and social assistance medical.  

Definitions of terms and desirable : when realize a stack of 10 bags filled with 
cement - for example - the stack will be achieved on such levels: at the bottom of the 
stack = 4, over which = 3, over which = 2, and the last bag = the top stack. Thus, when 
we need a sack, two cement first bag will be taken from each final stack stacked. 
Moreover, the principle of stacking is also a legitimate world nevi and living in that a last 
component appeared in a system, it will be the first to disappear when the system is 
exposed and subject to destruction (entropy), similar the principle of "last in - first out".  

Contents: Under the principle of stacking the last species of animals and plants that 
appear in phylogenesis (scale evolution of species) will be the first to disappear in case of 
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a global cataclysm - for example (see the dinosaurs). So, last histoanatomice structures that 
appear both as embryogenesis - especially (!) In ontogenesis are first exposed to damage and / 
or extinction.  

Examples of structures histoanatomice that defines the last in the body (ontogenesis) and 
are first exposed to an entropy - the latter represented by one of the following: degeneration, 
sclerosis, alterations in the structural and / or functional - of an organ and / or a system ( the 
unit).  

Listing and description (with iconography):  
1. Wisdom - the last to enter and define dentition and first alter and / or disappear;  
2. osteomioarticular joints within the system - as they are defined in that they hold the 

last position in height and width of the body due STH's production (somatotropin-hormone) in 
adolescents; structures are first subjected to aging-cent DeGeneres joints (osteoarthritis, 
kyphosis, scoliosis, rheumatoid arthritis, etc.);  

3. Mechanism homeotermiei physiological mechanism that last appeared first to lose;  
4. Define the cortex in childhood and youth and appearance of senile dementia in the 

elderly, etc.  
Conclusions: Stacking principle represents a landmark in predicting clinical care in that 

this milestone provides planning and design of building specialized healthcare facilities: 
sanatoriums, resorts, specialty clinics, built environments suitable leisure etc. 

Key words: clinical-medical prediction, phylogeny and ontogeny, stacking principle, 
legitimacy. 
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COMPORTAMENTUL ALIMENTAR AL FAMILIEI ȘI TULBURĂRILE DE 
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*(autor corespondent : lacramioara.petre@yahoo.com   ) 

 
Incidența tulburărilor de hrănire în rândul copiilor este în creștere  în ultimul deceniu. De 

la "copiii mofturoși” până la refuzul alimentar, multe familii au probleme cu alimentația 
copiilor. Consecințele sunt multiple: greutatea corporală, sănătatea,  trauma  psihologică de 
hrănire, dezvoltarea psihologică, creșterea fizică și performanțele școlare. 
În această lucrare vom discuta despre asocierea dintre comportamentul alimentar al familiei și 
tulburările de hrănire a copiilor. Există un număr tot mai mare de articole științifice care 
demonstrează că, adeseori, comportamentul alimentar al întregii familii creează, susține și 
crește comportamentul alimentar al copiilor și hipersensibilitatile acestora. 

Cuvinte cheie:  tulburări de alimentație, comportament de hrănire al familiei 
 

FAMILY FEEDING  BEHAVIOR AND CHILDREN FEEDING DISORDERS 

The incidence of feeding disorders among children is increasing in the last decade. From 
„peaky eaters ” to food refusal, many families have troubles with children feeding. The 
consequences are multiple: body weight, health, feeding psychological trauma, psychological 
development, physical growth and school performances. 

In this paper we will discuss the association between family feeding behavior and 
children feeding disorders. There is an increasing body of scientific literature that prove that 
many times the feeding behavior of the entire family create, sustain and increase children’s 
eating behavior and their hipersensitivities.  

Key-words: feeding disorders, family feeding behavior 
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Implementarea programelor de screening și profilaxie, precum și a noilor scheme de 

tratament a micșorat mortalitatea cauzată de cancerul mamar în ţări precum SUA şi Canada, 
însă incidența actuală a morbidităţii plasează acest tip de cancer în topul afecţiunilor maligne 
(conform American Cancer Society).  

În România, din lipsa unei educaţii adecvate, a lipsei investiţiilor în domeniul sănătăţii 
dar și datorită costurilor ridicate pe care le implică programele de screening și depistare 
precoce a bolii, situaţia este dramatică - mai mult de jumătate dintre paciente sunt 
diagnosticate în stadii avansate.  

Conform datelor difuzate de Comisia Europeană, România se plasează pe ultimul loc în 
Europa ca număr al femeilor cu vârsta cuprinsă între 50-69 de ani (când se remarcă un vârf al 
incidenței bolii) care au beneficiat o singură dată de o mamografie sau un screening pentru 
cancer mamar până la vârsta de 50 de ani.  

Este necesară punerea în aplicare a strategiilor de prevenire şi depistare precoce a bolii 
precum şi dezvoltarea unor tratamente personalizate în vederea creşterii speranţei și calității 
vieții persoanelor afectate.  

Cuvinte cheie:  neoplasm mamar, screening, prevenție, incidența bolii, sănătate. 
 

THE NEED FOR PREVENTION AND EARLY DETECTION OF BREAST CANCER 

Implementing screening and prophylaxis programmes, as well as new treatment 
procedures, has reduced breast cancer mortality in countries such as the US and Canada, but 
the current incidence of morbidity places this type of cancer in the top of malignant diseases 
(according to the American Cancer Society).  

In Romania, due to the lack of adequate education, of health investments but also due to 
the high costs of screening programs and early detection of disease, the situation is dramatic-
more than half of the patients are diagnosed in advanced stages.  

According to European Commission’s data, Romania is placed in the last place in Europe 
as per number of women aged 50-69 years (when a peak of breast cancer incidence is noted) 
that has once received a mammogram or a screening for breast cancer up until the age of 50.  

It is mandatory to implement strategies for early prevention and detection of the disease 
as well as to develop personalized treatments in order to increase the patients’ life expectancy 
and quality of life. 

Key-words: breast cancer, screening, prevention, incidence of disease, health. 
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PROBLEMATICA INIȚIALĂ A "MOȘTENIRII  RELIGIOASE" A UNIUNII 
EUROPENE ȘI A AVATARILOR SOCIETĂȚI "CONSTITUȚIONALE" ȘI 
SOCIETALE ÎNAINTE DE LA INTRAREA ÎN VIGOARE A TRATATULUI 
DE LA LISABONA 

Flore POP 
Universitatea “Babes-Bolyai”, Cluj Napoca 

*(autor corespondent : flore.pop@fspac.ro ) 
 
Studiul nostru încearcă să analizeze dezbaterile inițiale ale Convenției europene 

referitoare la preambulul Cartei drepturilor fundamentale, într-un context de evoluție culturală 
și de încercări repetate de recuperare a « moștenirii religioase » europene, dezbateri care ne-au 
arătat că o discuție serioasă asupra locului și rolului religiei în cadrul Uniunii Europene n-a 
avut încă loc – și că evocarea în spațiul public european a fenomenului religios provoca 
câteodată mari probleme de înțelegere. Dincolo de recursul la o retorică a crizei culturale (și 
nu numai) pe care o traversează Uniunea Europeană de câteva decenii, vom vedea că 
dezbaterile Convenției care pregătea Carta drepturilor fundamentale, câteodată încordate,  au 
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luat o amploare încă și mai mare în timpul consultării societății civile în 2002 – și mai departe 
încă, în 2003, în afara Convenției europene însăși. Vom constata în concluzia acestei prime 
părți că mai sus-amintita Cartă a drepturilor fundamentale (fără a face totuși mențiune plenară 
despre problema religioasă și a da astfel satisfacție Sfântului Scaun și revendicărilor anumitor 
parlmentari creștin-democrați germani ori de alte apartenențe, asupra chestiunilor evocate mai 
sus) era un pas important în vederea definirii și prezervării identității culturale a Europei, în 
întregul ei. 

În a doua parte a demersului nostru vom încerca să prezentăm în câteva linii de 
sinteză principalele tendințe religioase din Europa de astăzi – în viziunea doamnei Danielle 
Hervieu-Léger, sociolog francez al religiilor, care ajunge la concluzii devastatoare în ceea ce 
privește religiile în spațiul public european, ducând spre o nouă definție a religiosului și 
propunând soluția « religiei ca memorie » – în etapa actuală a managementului afacerilor 
europene și a aprofundării integrării. 

Cuvinte-cheie: Convenția europeană, drepturi fundamentale, „moștenire 
religioasă”, criză, identitate culturală, spațiu public european, management, integrare, 
Tratatul de la Lisabona. 
 
LA PROBLEMATIQUE INITIALE DE L’« HERITAGE RELIGIEUX » DE L’UNION 
EUROPEENNE ET SES AVATARS « CONSTITUTIONNELS » ET SOCIETAUX 
AVANT L’ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE DE LISBONNE  

Notre étude essaye d’analyser les débats initiaux  de la Convention Européenne, 
concernant le préambule de la Charte des droits fondamentaux, dans un contexte d’évolution 
culturelle et des essais  répétés de récupération de l’« héritage religieux » européen, débats qui 
nous ont montré qu’une discussion sérieuse sur le lieu et le rôle de la religion dans le cadre de 
l’Union Européenne n’avait pas encore eu lieu - et que l’évocation  dans l’espace public 
européen du phénomène religieux provoquait parfois de gros problèmes de compréhension. 
Au-delà du recours à une rhétorique de la crise culturelle (et non seulement) que traverse 
l’Union Européenne depuis quelques décennies, on verra que les débats de la Convention qui 
préparaient la Charte des droits fondamentaux, parfois tendus, ont pris une ampleur encore 
plus grande lors de la consultation de la société civile en 2002 - et plus loin encore, en 2003, 
en dehors même de la Convention européenne. On conclura cette première partie par le 
constat que la Charte des droits fondamentaux (sans toutefois faire mention plénière du 
problème religieux et donner satisfaction au Vatican et aux revendications de certains 
parlementaires chrétiens-démocrates allemands et autres, sur ces questions évoquées ci-
dessus) était un pas important en vue de la définition et de la préservation de l’identité 
culturelle de l’Europe, en son entier. 
     Dans la seconde partie de notre étude on va essayer de présenter en quelques lignes de 
synthèse  les principales tendances religieuses dans l’Europe d’aujourd’hui - dans la vision de 
Danièle Hervieu-Léger, sociologue des religions, qui arrive à des conclusions cinglantes 
quant à l’impact des religions dans l’espace publique européen, en débouchant sur une 
nouvelle définition du religieux et en proposant la solution de la « religion comme mémoire » 
- dans l’étape actuelle de la gestion des affaires européennes et de de l’approfondissement de 
l’intégration. 
  Mots-clés: Convention européenne, droits fondamentaux, héritage religieux, crise, 
identité culturelle, espace publique européen, gestion, intégration, Traité de Lisbonne. 
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Complexitatea etiopatogeniei obezităţii induce necesitatea abordării multidisciplinare, 
interdisciplinare, holistice a acesteia, pentru a fi posibilă construirea şi evaluarea modelelor 
teoretice optime, care să stea la baza unor politici eficiente de sănătate publică. Modelul 
teoretic cel mai frecvent aplicat în prezentarea etiopatogeniei obezităţii, din această 
perspectivă, este modelul socio-ecologic, considerat în literatura de specialitate ca fiind cel 
mai adaptat contracarării acestei afecţiuni multifactoriale. Prin intermediul mai multor studii 
pilot această lucrare schițează modelului socio-ecologic etiologic al obezităţii la copil şi 
adolescent în Bucureşti, la cele patru nivele: individual, familial, comunitar, național. 
Rezultatele obţinute nu reprezintă decât orizonturi deschise către alte direcţii de cercetare. 

 Cuvinte cheie:  obezitate, copil și adolescent, model socio-ecologic 
 

ETIOLOGY OF OBESITY IN CHILD AND ADOLESCENT IN ROMANIA, FROM THE 
PERSPECTIVE OF THE SOCIO-ECOLOGICAL MODEL 

The complexity of the etiopathogenesis of obesity induces the need for a 
multidisciplinary, interdisciplinary, holistic approach to it so that it is possible to construct 
and evaluate optimal theoretical models that underpin effective public health policies. The 
most frequently applied theoretical model in the presentation of the etiopathogenesis of 
obesity is, from this perspective, the socio-ecological model, considered in the literature as the 
most adapted to counteracting this multifactorial disease. Through several pilot studies this 
work outlines the etiological socio-ecological model of obesity in children and adolescents in 
Bucharest, at all four levels: individual, family, community, national. The results obtained 
represent open horizons for other research directions. 

Key-words: obesity, child and adolescent, the socio-ecological model 
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În prezent numeroase spitale, în special centre universitare, iau în considerare 

posibilitatea realizării unor reţele informatice proprii care să le permită conectarea cu alte 
centre similare, fie direct sau printr-o reţea naţională precum şi cu instituţii similare 
internaţionale. Astfel posibilitatea de a comunica cu alţi specialişti creşte exponenţial, cu un 
beneficiu real pentru pacienţi. 

Telemedicina reprezintă folosirea informaţiei medicale electronice dintr-o locaţie în alta 
via comunicare electronică pentru sănătatea şi educarea pacientului sau a furnizorilor de 
servicii de sănatate şi în scopul îmbunătăţirii asistenţei medicale a pacientului. Împreuna cu e-
Sănătea, folosirea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) pentru sănătate, este 
recunoscută ca una din ariile cu dezvoltarea cea mai rapidă în sănătate în zilele noastre. 

Studiul vizează gradul de folosire şi răspândirea tehnicilor telemedicinei în domeniul 
medical din România, corelat cu studiile internaţionale în domeniu. Se observă o creştere 
semnificativă în folosirea serviciilor de diagnosticare la distanţă, îngrijirea directă a 
pacientului, monitorizarea la distanţă a pacienţilor, educaţia medicală şi îndrumarea medicală, 
etc. Acestea sunt concretizate în crearea de noi registre medicale, prevenţia primară a bolilor 
netransmisibile, monitorizarea la distanţă a tratamentului bolnavilor, sprijin acordat 
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automonitorizării bolnavilor, monitorizarea răspunsului terapeutic ca şi relizarea unor 
programe de sănătate adresate pacienţilor critici, etc. 

Ca şi concluzie, proiectele derulate şi implementate inclusiv de Minsiterul Sănătaţii şi 
Casa Naţională de Asiguri de Sănătate din domeniul e-Sănătăţii ca: Prescripţia Medicală 
Electronică şi Dosarul Electronic de Sănătate şi finalizarea Cardului Naţional de Asigurări de 
Sănătate reprezintă soluţiile de e-Sănătate menite să asigure managemntul eficient al 
pacientilor asiguraţi. Astfel, gestionarea mai eficientă a documentele medicale ale pacienților, 
posibilitatea accesării acestora de către diverși utilizatori (medicii de familie, medici 
generaliști, instituții de sănătate publică, clinici private și laboratoare de cercetare) conduc la 
creşterea calităţii serviciilor de sănătate; medicii pot accesa istoricul medical al unui pacient 
în orice moment pentru a-i prescrie cel mai bun tratament, datele trebuie stocate şi integrate în 
sistem indiferent de furnizorul de servicii medicale, accesul fiind securizat, obţinându-se un 
management eficient al pacienților. 

Cuvinte cheie: managemnetul pacienţilor, telemedcinia, e-Sănătate. 
 

STUDY CONCERNING PATIENT MANAGEMENT THRU TELEMEDICINE AND e-
HEALTH 

Numerous hospitals, especially university centers, are currently considering the 
possibility of developing their own computer networks to connect with other similar centers, 
either directly or through a national network and with similar international institutions. Thus, 
the ability to communicate with other specialists increases exponentially, with a real benefit to 
patients. 

Telemedicine is the use of medical electronic information from one location to another 
via electronic communication for the health and education of the patient or healthcare 
provider and in order to improve patient care. Together with e-Health, the use of information 
and communication technology (ICT) for health is recognized today as one of the fastest 
growing areas of health. 

The study aims at the use and spread of telemedicine techniques in the medical field in 
Romania, correlated with the international studies in the field. There is a significant increase 
in the use of remote diagnostic services, direct patient care, remote patient monitoring, 
medical education and telementoring, etc. These are reflected in the creation of new medical 
records, the primary prevention of non-communicable diseases, remote monitoring of the 
treatment of patients, support for the self-monitoring of patients, the monitoring of the 
therapeutic response as well as the implementation of health programs addressed to critical 
patients, etc. 

As a conclusion, the projects developed and implemented, including by the Ministry of 
Health and the National Health Insurance House in the field of e-Health such as: Electronic 
Medical Prescription and Electronic Health File and the completion of the National Health 
Insurance Card are the e-Health solutions meant to ensure effective management of insured 
patients. Thus, the more efficient management of patients' medical records, the possibility of 
accessing them by different users (family doctors, general practitioners, public health 
institutions, private clinics and research laboratories) leads to an increase in the quality of 
health services; physicians can access a patient's medical history at any time to prescribe the 
best treatment, data must be stored and integrated into the system regardless of the healthcare 
provider, the access being secured, achieving efficient patient management. 

Key words: patient management, telemedicine, e-Health. 
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Ab initio au realizat colecţia de patologie a produsului de concepţie şi a aparatului genital 

feminin compusă iniţial din peste 1000 de piese, din care noi am “salvat” 360 de piese, care a 
devenit de curând, un “muzeu” al Universitatii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, pe lângă 
disciplina de Anatomie a Facultăţii de Medicină Generală, Dentară şi Farmacie.  

La jumătatea secolului trecut, Dr.Maria Bejan un entuziast medic absolvent al promoţiei 
1944 Bucureşti, lucrând ca medic anatomo-patolog la Spitalul Oraşenesc Arad, porneşte ex 
nihilo un „laborator” de anatomie patologică. Medicina arădeană îi ofera loc şi spaţiu în care 
adună în timp, peste 1000 de preparate.  

I se alătură din 1955 dr. Rozalia Mateoc, neonatolog care adaugă şi ea preparate obţinute 
prin operaţii şi necropsii.  

În 1958 „laboratorul de morfopatologie şi muzeul de anatomie patologică” devine 
recunoscut şi vizitat de numeroase personalităţi medicale din ţară şi străinatate.  

Celor doua doctoriţe entuziaste li se adaugă colegi de la serviciul de oncologie şi de la 
secţia de dermatologie, astfel încât din diagnosticul citologic al puncţiilor tumorale cât şi din 
materialele rezultate în urma operaţiilor, dr. Maria Bejan crează pentru laboratorul 
maternităţii o histotecă ce conţine 60 000 de lame. 

 În jurul anilor 60, celor două temerare li se mai adaugă şi dr. Viorica Steer, pediatru la 
secţia de pediatrie a Spitalului Orăşenesc Arad, solicitată ca prestigios neonatolog în diverse 
cazuri de nou-născuţi cu tulburări de dezvoltare deosebite. 

Sistematizarea colecţiei de patologie a produsului de concepţie s-a realizat după criteriile 
actuale, moderne, privind atât perioadele embrionare cu inducţiile specifice de malformaţii şi 
corelaţii clinice cât şi perioada fetală, organogeneza.  

În ce privește embriologia specială, dezvoltarea organelor si sistemelor patologia 
acestora am încercat să le sistematizăm dupa modelul Sadler& Moore .  

Cuvinte cheie: anatomie patologică, laborator, produs concepţie, colecție de patologie. 
 

THE PATHOLOGY COLLECTION OF THE CONCEPTION PRODUCT AND GENITAL 
FEMINATION DEVICE AD PERPETUAM REI MEMORIAM  

Ab initio produced the collection of pathology of the conceptual product and the female 
genital apparatus initially composed of over 1,000 pieces, of which we have "saved" 360 
pieces, which has recently become a "museum" of the Western University " Vasile Goldiş 
"Arad, besides the discipline of Anatomy of the Faculty of General Medicine, Dentistry and 
Pharmacy. 

In the middle of the last century are collected by Dr. Rosalia Mateoc, a neonatologist 
who also adds preparations obtained through surgery and necropsy, joined him in of the last 
century, Dr. Mary Bejan, an enthusiastic physician graduate of the 1944 promotion in 
Bucharest, working as an anatomo-pathologist at Arad City Hospital, starts ex nihilo a 
"laboratory" of pathological anatomy. Aradan medicine offers him space and space where 
over 1000 preparations 1955. 

In 1958 the "morphopathology laboratory and the pathological anatomy museum" 
became recognized and visited by numerous medical personalities from the country and 
abroad. 

The two enthusiastic doctors are joined by colleagues from the oncology department and 
from the dermatology department, so that from the cytological diagnosis of the tumoral 
puncture and the materials resulting from the operations, Dr. Maria Bejan creates for her 
maternity laboratory a histogram containing 60 000 blades. 

 Around the 1960s, Dr. Viorica Steer, a pediatrician at the Pediatrics Department of the 
Arad City Hospital, was also invited as a prestigious neonatologist in various cases of new-
born babies with special developmental disabilities. 

The systematization of the collection of pathology of the conception product was 
performed according to current modern criteria regarding both embryonic periods with 
specific inductions of malformations and clinical correlations as well as fetal period, 
organogenesis. 
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Regarding special embryology, development of organs and their pathology systems, we 
tried to systemate them according to the Sadler & Moore model. 

Keywords: pathological anatomy, laboratory, product conception, collection of 
pathology. 
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Introducere: Fibroza chistică este o afecţiune genetică cu transmitere autozomal 

recesivă determinată de anumite mutaţii în gena CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane 
Regulator). Scopul prezentului studiu a fost reprezentat de identificarea unor mutaţii de 
interes clinic în gena CFTR utilizând tehnica secvenţierii Sanger.  

Materiale şi metode: În cadrul acestui studiu au fost incluşi cinci pacienţi din România, 
pentru fiecare individ fiind secvenţiaţi exonii 11, 12 şi 24 ai genei CFTR. ADN a fost extras 
din sânge venos periferic, fiind ulterior amplificat prin tehnica PCR (Polymerase Chain 
Reaction) utilizând primeri specifici. Rezultatele obţinute în urma secvenţierii ampliconilor 
de interes au fost comparate cu secvenţa de referinţă a genei ţintă prin intermediul software - 
lor bioinformatice dedicate.  

Rezultate: În urma analizei bioinformatice a secvenţelor nucleotidice obţinute au fost 
identificate mutaţiile ΔF508, 1540G>A, G524X şi N1303K în gena de interes clinic CFTR. 
Mutaţiile ΔF508 şi 1540G>A sunt localizate în exonul 11, iar mutaţiile G524X şi N1303K  în 
exonii 12, respectiv 24.  

În pacienţii analizaţi am identificat următoarele mutaţii: ΔF508, 1540G>A, G524X şi 
N1303K. Dintre pacienţii examinaţi, doi prezintă mutaţiile ΔF508 şi 1540G>A în condiţie 
homozigotă, un pacient este heterozigot pentru mutaţiile ΔF508 şi N1303K şi homozigot 
pentru mutaţia 1540G>A, un pacient este heterozigot pentru mutaţiile G542X şi 1540G>A, iar 
un pacient nu prezintă mutaţii în cei trei exoni secvenţiaţi. Rezultatele obţinute au evidenţiat 
prezenţa mutaţiei 1540G>A în toate cazurile analizate, cu excepţia pacientului control. 
Conform datelor din literatura de specialitate, mutaţia 1540G>A (genotip V470M) este posibil 
implicată în severitatea tabloului clinic specific fibrozei chistice.  

Concluzii: În concluzie, acest studiu consolidează importanţa utilizării tehnicii de 
secvenţiere în identificarea mutaţiilor genetice, inclusiv a celor de tip SNP (Single Nucleotide 
Polymorphism), precum mutaţia 1540G>A nedetectabilă prin tehnicile clasice de diagnostic, 
şi de asemenea, în descifrarea corelaţiei dintre diferite tipuri de mutaţii. 

Cuvinte cheie: secvenţiere Sanger, fibroză chistică, CFTR 
 

SANGER SEQUENCING UTILITY IN THE DETECTION OF GENETIC MUTATIONS 
RESPONSIBLE FOR CYSTIC FIBROSIS 

Objectives: Cystic fibrosis is an autosomal recessive genetic disease that is caused by 
mutations in CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator) gene. The aim of the present 
study was to identify clinical interes mutations in CFTR gene using Sanger sequencing. 

Methods: In this study we performed sequencing reactions for exons 11, 12 and 24 of 
CFTR gene in five patients from Romania. DNA was extracted from peripheral blood and 
then DNA was amplified by PCR (Polymerase Chain Reaction)  using specific primers. The 
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target amplicons were sequenced and the obtained nucleotide fragments were aligned with 
wild type CFTR gene from UCSC, using CLC Genomics Workbench 10. 

Results: The bioinformatic analysis of nucleotide sequences revealed ΔF508, 1540G>A, 
G524X  and N1303K mutations in CFTR gene. G524X and N1303K mutations are located in 
exon 12, respectively 24, while ΔF508 and 1540G>A are harbored in exon 11. 

In the analysed patients we identified the following mutations: ΔF508, 1540G>A, G524X 
and N1303K. Among the five individuals examinated, two were homozygous for ΔF508 and 
1540G>A mutations, one was heterozygous for both ΔF508 and N1303K and homoyzgous for 
1540G>A mutation, one pacient was heterozygous for both G542X and 1540G>A, and one of 
them was wild type for CFTR gene. The obtained results revealed 1540G>A mutation in all 
four experimental cases. According to scientific data, the 1540G>A mutation (V470M 
genotype) is possibly implicated in the severity of clinical picture specific to cystic fibrosis. 

Conclusions: Our study consolidated the fact that Sanger sequencing is able to 
identify genetic mutations, even SNPs (Single nucleotide polymorphisms) like 1540G>A 
mutation, undetectable by classical diagnostic techniques, and also, to decipher the correlation 
between different type of mutations.   

Keywords: Sanger sequencing, cystic fibrosis, CFTR gene. 
 
 

[53] ROBE, Adin-Daniel ; asist. Cercet. Antrop.med. 
CONSECINȚELE PSIHO-SOCIALE ALE EXPATRIERII ROMÂNILOR ÎN 
DANEMARCA  

Adin-Daniel ROBE 
Institutul de Antropologie “Fr. I. Rainer” al Academiei Române 
*(autor corespondent: adin.daniel.robe@gmail.com ) 

 
Persoanele expatriate pot fi susceptibile la factori stresori diferiți față de perioada 

petrecută în țara natală și față de persoanele native în țara în care au ajuns să locuiască.  
Lucrarea de față a studiat expatriații români din Danemarca pentru a identifica factorii 

stresori cu care se confruntă și influența lor asupra dezvoltării unor posibile tulburări 
psihiatrice. S-a folosit un chestionar creat ad hoc, având la bază câteva chestionare bine 
cunoscute în psihiatrie pentru evaluarea anxietății, a depresiei și a factorilor stresori. 

Au participat la studiu 169 de persoane din România, de diferite vârste, răspunzând în 
mod voluntar la întrebări.  

Rezultate: majoritatea participanților (69%) au identificat dificultățile financiare și 
greutatea adaptării la cultură și limbă ca cei mai mari factori stresori, punând accent pe 
diferența mare între limbi (română și daneză), ca dificultate, și pe diferența între felul 
oamenilor de a fi dintre cele două țări. De asemenea, din totalul respondenților 15% au 
dezvoltat un episod depresiv moderat sau sever care a necesitat tratament psihiatric, 4% au 
fost diagnosticați cu tulburare bipolară, iar 3% au avut probleme cu autoritățile judiciare. În 
prealabil, sub 1% din respondenți fuseseră diagnosticați cu o tulburare psihiatrică în România, 
dar dintre cei diagnosticați de novo în Danemarca, aceștia au menționat existența unei 
simptomatologii difuze dinainte de a se muta.  

Cuvinte cheie:  expatriat, tulburare afectivă, Danemarca, români. 
 

THE PSYCHO-SOCIAL CONSEQUENCES OF THE EXPATRIATION OF 
ROMANIANS IN DENMARK 

Expatriate individuals may be susceptible to stressors that are different from what they 
experienced during the time spent in their native country and from the native people in the 
country in which they arrived. 

This paper studied Romanian expatriates in Denmark to identify the stressors they are 
facing and their influence on the development of possible psychiatric disorders. An ad hoc 
questionnaire was used based on a number of well-known psychiatric questionnaires for 
assessing anxiety, depression, and stressors. 
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A total of 169 people from Romania of different ages participated in the study, 
responding voluntarily to the questions. 

Results: Most participants (69%) identified the financial difficulties and the weight of 
adaptation to culture and language as the most significant stressors, emphasizing the vast 
linguistical difference (Romanian and Danish) as a difficulty, as well as the difference 
between people's manner in the two countries. Additionally, 15% of respondents developed a 
moderate or severe depressive episode requiring psychiatric treatment, 4% were diagnosed 
with bipolar disorder, and 3% had problems with the judicial authorities. Previously, under 
1% of respondents had been diagnosed with a psychiatric disorder in Romania, but those 
diagnosed de novo in Denmark mentioned the existence of diffuse symptomatology before 
moving. 

Key-words: expatriate, affective disorder, Denmark, Romanian. 
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 În cadrul expunerii se abordează problema antropologică asupra fericirii, modalităţi de 
percepţie socială sau epistemică.  Paradoxal şi real analiza termenului este asemănătoare cu 
reflexiile asupra morţii. Nu este nimic mai dificil, provocator, neclar şi patetic.  

Cum să povesteşti despre ceva vag, abstract, absolut, în acelaşi timp? Cu superficialitate. 
Ne întrebăm dacă există? Printr-un sofism uşurel răspundem cu putere instantaneu fără să 
stăm mult pe gânduri: da, nu, combinat.  

Şi fericirea reprezintă cel mai înalt deziderat social (in)dubitabil. Este conştientizată, dar 
este aproape în întregime falsă, iar când nu mai este posibilă desconsiderarea impusă, apar 
tragediile, depresiile, dezertarea.  

Cuvinte cheie: fericire, percepţie socială, epistemologia fericirii, ideal, inadecvare 
 

ANTHROPOLOGICAL PERSPECTIVE ON HAPPINESS: CASE STUDY - SEMANTIC 
INDETERMINACY 

In this paper I approached the anthropological problem of happiness, ways of social or 
epistemic perception. Paradoxically and in reality, the analysis of the term is similar to 
reflections upon death. There is nothing more difficult, challenging, unclear and pathetic.  

How to talk about something vague, abstract and absolute, at the same time? With 
superficiality. We wonder if happiness exists? With a lightish sophism we instantly respond 
without too much thinking: yes, no, combined.  

Happiness is (un)doubtedly the highest social desideratum. It is acknowledged by most, 
but its perception is almost entirely false, and when the imposed disregard is no longer viable, 
tragedies, depressions and desertions appear. 

Keywords: happiness, social perception, the epistemology of happiness, ideal, 
inadequate 
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Perioada modernă se definește și prin procesul de globalizare a modului de alimentație, 

cu un impact negativ major asupra stării de sănătate. Concomitent cu dietele minune care 
oferă soluții imediate pentru problemele estetice, în ultimul timp alimentația este învinovățită 
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și pentru multe probleme de sănătate. Astfel, se poate vorbi deja de un adevărat curent care 
promovează existența unei corelații strânse între gluten/lactoză/proteine de origine animală si 
diverse afecțiuni, cu un puternic impact asupra modului în care adolescenții percep 
alimentele. Studierea surselor de informații pe teme de nutriție a adolescenților ne-a revelat 
principalii vectori după care se ghidează. 

Cuvinte cheie:  Tulburări de alimentație, imagine corporală, regim alimentar, 
adolescenți 

  ADOLESCENTS AND SOURCE OF INFORMATION ABOUT EATING HABITS 
 The modern period is also defined by the process of food globalization, with a major 

negative impact on the state of health. Simultaneously, with the wonderful diets that offer 
immediate solutions for aesthetic problems, lately food is blamed for many health problems. 
We can already speak of a real trend that promotes a strong correlation between gluten / 
lactose / animal proteins and various diseases, with a strong impact on how adolescents 
perceive food. Studying the sources of adolescents’ informations about nutrition we observed 
the main vectors they are using.  

Key-words: Eating disorders, body image, healthy eating, adolescents 
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Nutriția copiilor de până la doi ani are o importanță majoră îndeosebi pentru dezvoltarea 

creierului. Copiii care nu primesc o hrana adecvată calitativ și cantitativ,îin această perioadă, 
pot fi afectați ireversibil de o dezvoltare cognitivă slabă și ulterior de performanțe academice 
scăzute. 

Evaluarea periodică a practicilor de nutriție la copiii de până la doi ani, într-o populație 
 este crucială pentru identificarea și prevenirea unor deficite de macro și micronutrienți 
implicate în dezvoltarea cognitivă, dar nu numai,  a copiilor. 

La inițiativa OMS, în 2007, experții au elaborat o serie de indicatori care măsoară 
calitatea și cantitatea nutriției copiilor de până la doi ani, pe segmente de vârstă. 

În 2010, INSMC a evaluat pentru prima dată, pe un eșantion reprezentativ de copiii, de 
peste 2000, practicile nutritive a copiilor de până la doi ani, după  metodologia OMS, 
recunoscută știintific. 

Rezultatele studiului au evidențiat o serie de practici inadecvate nutritive dintre care 
amintim introducerea tardiva a cărnii în alimentația copiilor. Aceasta  generează anemie 
feriprivă, iar deficitul de fier de la un an la 2 ani a fost asociat cu probleme de învățare și de 
comportament.   

Cuvinte cheie:  nutriția copilului, anemie feriprivă, probleme de comportament 
 

CHILD NUTRITIONAL MANAGEMENT IN THE FIRST TWO YEARS OF LIFE 

The nutrition of children up to two years of age is particularly important for brain 
development. Children who do not receive adequate qualitative and quantitative nutrition 
during this period can be irreversibly affected by poor cognitive development and 
subsequently by low academic performance. 

Regular assessment of nutrition practices in children up to two years old in a population 
is crucial to identifying and preventing macro and micronutrient deficits involved in the 
cognitive development, but not only, of children. 
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At WHO's initiative, in 2007, experts have developed a series of indicators that measure 
the quality and amount of nutrition of children up to two years old by age segments. 
In 2010, INSMC evaluated for the first time, on a representative sample of children, over 
2000 nutritional practices for children up to two years, according to WHO methodology, 
scientifically recognized. 

The results of the study highlighted a number of inadequate nutritional practices, among 
which the late introduction of meat into the diet of children. This generates ferriber anemia, 
and iron deficiency from one year to two years has been associated with learning and 
behavioral problems. 

Keywords: child nutrition, ferritic anemia, behavioral problems 
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Mult râvnita societate a bunăstării sociale a fost tot timpul pe stindardul Uniunii 

Europene și opinez că va rămâne și în continuare. 
Pentru realizarea acestui deziderat este absolut  necesară o permanentă imagine a ceea ce 

a fost, este și se vrea sa fie. 
Antropologia socio-culturală, prin perspectiva  antropologiei critice, este în stare să ofere 

această imagine socială deosebit de complexă, absolut necesară elaborării de politici sociale 
conforme condițiilor reale de viață, de confort social, așteptări,valori, posibilități, etc. 

Însuși tabloul sistemului de protecție socială generalizată propus este deosebit de 
complex ( familia, școala, munca, șomajul, sănătatea publică, pensia, asistența și serviciile 
sociale, marginalizații…) . 

Acceptând că în centrul sistemului de protecție socială generalizată  stă munca,  celelalte 
trepte ale sistemului fiind determinate de nivelul eficienței muncii în sens general, cu toate 
componentele sale esențiale, remarcăm interesul deosebit pentru lumea schimbătoare a 
muncii. De aceea politicile publice în zona muncii sunt determinante în crearea societăților 
bunăstării. 

După politicile publice, întocmite în cunoștiință de cauză, urmează treptele unui 
management social de tip participativ atotcuprinzător,  dintre care remarc managementul 
formării forței de munca, managementul pieței muncii, cel al mediului de muncă, etc. Toate 
acestea urmăresc o eficientizare a componentelor muncii, altfel zis a performanțelor  umane în 
perimetrul muncii. Aceste aspecte sunt completate de managementul economic, ținând cont 
de cele trei forme ale economiei: economia productivă, economia subterană și ceea 
speculativă. 

Despre acestea, mai în detaliu și completate cu exemple concrete, în lucrarea propriu-
zisă. 

Cuvinte cheie: protecţie social, politici publice, muncă 
 

CHALLENGES OF SOCIO-CULTURAL ANTHROPOLOGY AND SOCIAL 
MANAGEMENT IN THE WORLD OF WORK CHANGE 

The long-standing society of social welfare has always been on the banner of the 
European Union and I think it will remain. 

In order to achieve this goal, it is absolutely necessary to have a permanent image of 
what it was, it is and it wants to be. 

Socio-cultural anthropology, the anthropology perspective critical is able to offer this 
extremely complex social picture, absolutely necessary to produce social policies consistent 
real-life conditions, social comfort, expectations, values, opportunities, etc.. 
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The very picture of the proposed generalized social protection system is particularly 
complex (family, school, work, unemployment, public health, retirement, social assistance 
and services, marginalization ...).  

Accepting that at the center of the generalized social protection system is the work, the 
other stages of the system being determined by the level of efficiency of work in the general 
sense, with all its essential components, we note the special interest in the changing world of 
labor. That is why public policies in the workplace are decisive in creating welfare societies. 

After public policy, prepared aware of the cause, follow the steps of a participatory social 
management encompassing, of which notice workforce management training, labor market 
management, the environmental work, etc. All these aim to make work components more 
efficient, ie human performance in the work perimeter. These aspects are complemented by 
economic management, taking into account the three forms of economy: productive economy, 
underground economy and speculative. 

About these, in more detail and complemented with concrete examples, in the actual 
work. 

Keywords: social protection, public policies, work 
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Concepţiile culturale sunt construcţii simbolice individuale asupra lumii, procese 

compensatorii menite să reducă nivelul de anxietate și/sau depresie și implicit să influențeze 
pozitiv calitatea vieții. Modul în care acestea se formează este inflențat social și cultural. 
Poziţia vârstnicului în familie este determinată de modul în care acesta operează cu aceste 
concepții cât și de strategiile de management al terorii al generațiilor mai tinere (ageism). 

Cuvinte cheie: TMT, ageism, diversitate socio-culturală 
 

SOCIO-CULTURAL DIVERSITY IN THE TERROR MANAGEMENT THEORY IN THE 
AGING PROCESS 

Cultural concepts are individual symbolic constructions on the world, compensatory 
processes aimed at reducing the anxiety and/or depression level and implicitly positively 
influencing the quality of life. The manner they are formed is socially and culturally 
predisposed. The locus of the elderly in the family is determined by the way they operate with 
these concepts and the terror management strategies of the younger generations (ageism). 

Keywords: TMT, ageism, socio-cultural diversity 
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   Acad. Prof.univ.,Dr. Constantin BĂLĂCEANU-STOLNICI 
 MEMBRI COMISIE: Prof. Univ. Dr. Coralia COTORACI; Prof.univ.Dr. Ramona LILE; 

          CS I, Dr. Cristiana GLAVCE;  Prof. Univ. Dr. Alexandru T. ISPAS  
 MODERATOR :  Prof.univ.Dr. Mihaela GAVRILA-ARDELEAN 
 SECRETAR:  Dr. Andrei KOZMA  

 
 
[A] BĂLĂCEANU-STOLNICI, Constantin; 
CUVÂNT DE DESCHIDERE  – Academia Română – Secţia de Ştiinţe Medicale 

BALACEANU-STOLNICI C.; Acad.Prof. Univ.Dr.; Institutul de Antropologie 
„Francisc I.Rainer”al Academiei Române și fondator  Societatea Academică de 
Antropologie  

 [B] ARDELEAN, Aurel 
CUVÂNT DE DESCHIDERE – Academia de Ştiinţe Medicale și Academia Oamenilor de 
Știință 

Aurel ARDELEAN, Acad.Prof.univ.Dr., membru al Academiei de Ştiinţe Medicale şi 
al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Preşedinte, Rector fondator al 

Universității de Vest „Vasile Goldiș“ din Arad, 
[C] LILE, Ramona  
CUVÂNT DE DESCHIDERE  – Universitatea Aurel Vlaicu, Arad 

Ramona LILE – Prof. Univ. Dr., Rector Universitatea Aurel Vlaicu, Arad 
 [D] COTORACI, Coralia 
CUVÂNT DE DESCHIDERE  – Universitatea Aurel Vlaicu, Arad 

Coralia COTORACI – Prof. Univ. Dr., Rector Universitatea de Vest Vasile Goldiș, 
Arad 

[E] ISPAS, T. Alexandru  
CUVÂNT DE DESCHIDERE  – Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” – 
Academia Română 

Alexandru T. ISPAS, – Prof. Univ.,Dr. - Director al Institutului de Antropologie 
„Francisc I. Rainer” – Academia Română, director fondator  Societatea Academică 
de Antropologie 

[F] GLAVCE, Cristiana 
CUVÂNT DE DESCHIDERE  – Societatea Academică de Antropologie                                   

Cristiana GLAVCE , CS I, Dr. – fondator  Societatea Academică de Antropologie, 
membru titular a Academiei de Ştiinţe Medicale şi a Academiei Oamenilor de Ştiinţă 
din România 

 

 

                                                            
1 Rezumatele evaluate și admise de către Consiliul știintific al Simpozionului vor apăre ca atare 

(adnotate și revizuite de către autori) în Volumul de rezumate, cu ISSN, într-o Editură cotată de CNCSIS) 
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MICROCONFERINŢE OMAGIALE : 

„ CENTENARUL MARII UNIRI – ROMÂNIA 100 ANI ”  
 

[D]  BĂLĂCEANU-STOLNICI, C.;  
CÂTEVA GÂNDURI DESPRE  UNIRE  

Constantin. BALACEANU-STOLNICI - Acad.Prof. Univ.Dr.; Institutul de Antropologie 
„Francisc I.Rainer”al Academiei Române și fondator  Societatea Academică de Antropologie 

 
[E]  ARDELEAN, Aurel 
MAREA UNIRE – VASILE GOLDIȘ - ARAD 

Aurel ARDELEAN, Acad.Prof.univ.Dr., membru al Academiei de Ştiinţe Medicale şi al 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Preşedinte, Rector fondator al 
Universității de Vest „Vasile Goldiș“ din Arad,  

 
 

 
1330– 1445   

ANTROPOLOGIE ŞI MANAGEMENT 
 

A. MICROCONFERINȚE (1) 
 

[E] BĂLĂCEANU-STOLNICI C.; Acad.Prof. Univ.Dr.; membru ASM si AOSR 
ANTROPOLOGIE ȘI MANAGEMENT 

Constantin. BALACEANU-STOLNICI  
Institutul de Antropologie „Francisc I.Rainer”al Academiei Române 

  
[37] LILE, Ramona; Prof.univ. dr. 
MANAGEMENT ȘI ANTROPOLOGIE ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII 

Ramona LILE, Mihaela GAVRILĂ-ARDELEAN 
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad ; Facultatea de Științe Economice 

 
[32] ISPAS, Alexandru T. ; Prof.univ.,Dr. 
MANAGEMENTUL COOPERĂRII ÎNTRE ÎNVĂȚĂMÂNTUL ANATOMIC ȘI 
INSTITUTUL DE ANTROPOLOGIE ,,FR. I. RAINER” AL ACADEMIEI 
ROMÂNE 

Alexandru T. ISPAS 
Institutul de Antropologie  Francisc I Rainer, Academia Română 

 
 
 

 
 
1445 – 1530  –  Pauză de cafea și moment cultural 

S T R U C T U R I 
Vernisaj expoziţie Alina Geanina Ionescu 
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1530 – 1715   

ANTROPOLOGIE ŞI MANAGEMENT 
 

B. MICROCONFERINȚE (2) 
 PREŞEDINTE SESIUNE:  Acad. Prof.univ. Dr. Aurel  ARDELEAN  
 MEMBRI COMISIE: Prof. Univ. Dr. Coralia COTORACI,  

Prof.univ.Dr. Ramona LILE; Prof. Univ. Dr. Alexandru T. ISPAS  
 MODERATOR :  CS I, Dr. Cristiana GLAVCE;   

SECRETAR:  Dr. Andrei KOZMA  
 
[10] BUDA, Octavian; Prof. univ.,Dr. 
MANAGEMENT LA AZILUL MĂRCUŢA DIN BUCUREŞTI, 1840-1910 

Octavian BUDA 
1UMF „Carol Davila” , Bucuresti 

 
[30] IONESCU, Geanina ; Conf. univ. Dr.ist. 
SALVAREA PICTURII PE LEMN DIN INTERIORUL BISERICII DIN VINȚA, 
JUDEȚUL ALBA 

Alina-Geanina IONESCU1,2 

1 Universitatea Lucian Blaga, Sibiu,  
2 Director Centrul ASTRA pentru Patrimoniu - C.N.M. ASTRA, Sibiu 

 
[26] GHERGHINA, Ioan;  Prof.univ.,Dr. 
MANAGEMENTUL VACCINĂRILOR COPIILOR ÎN ROMÂNIA 

Ioan GHERGHINA, Alexis Virgil COCHINO, Monica Mihaela ALOMAN, Mirela 
Silvia COVĂCESCU; Andreea Teodora CONSTANTIN, Andrei KOZMA 

Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului „Alessandrescu-Rusescu”, 
UMF „Carol Davila”, București 

 
[34] KOZMA, Andrei; CS II, Dr., MMD, membru ASM si AOSR 
SOCIETATEA ACADEMICA DE ANTROPOLOGIE ÎN ANUL CENTENARULUI 

Andrei KOZMA1,3, Cristiana GLAVCE2,3, Alexandru T.ISPAS2,3 
1 Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului “Alessandrescu Rusescu”, 
București 
2 Institutul de Antropologie  Francisc I Rainer, Academia Română 
3 Societatea Academica de Antropologie 

 
[20].. FORNA, Norina; Prof.univ.Dr., membru ASM și AOSR 
MANAGEMENTUL REABILITĂRII COMPLICAȚIILOR EDENTAȚIEI 
PARȚIALE 

Norina FORNA, Ramona FEIER, Doriana AGOP FORNA 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași, Facultatea de Medicină 
Dentară 

 
[57].. SZOMBATFALVI-TÖRÖK, Francisc; Lector.univ., Dr.ing. 

PROVOCĂRI DE ANTROPOLOGIE SOCIO-CULTURALĂ ȘI DE 
MANAGEMENT SOCIAL ÎN LUMEA SCHIMBĂTOARE A MUNCII 

Francisc SZOMBATFALVI-TÖRÖK1 

1 Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 
 

 
1715 – 1730   

Pauză de cafea 
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1730 – 1800   

MASĂ ROTUNDĂ 
 
 

1800 – 1830   

 

Societatea Academică de Antropologie – A.G. 
 

 
 
2018-10-19 VINERI - LUCRĂRI PE SECȚIUNI 
 
 

C. ANTROPOLOGIE  BIO-MEDICALĂ și MANAGEMENT 
locația Universitatea de VEST "Vasile Goldiș", Arad  
Sala Senatului, Bd. Revoluției nr. 78, Arad 
 

0830 – 0930  –  Primirea participanţilor 
 

0930 – 1130  

SESIUNEA I  DE COMUNICĂRI 
 PREŞEDINTE SESIUNE:  Prof.univ.,Dr. Coralia COTORACI 
 MEMBRI COMISIE:  Șef lucrări Dr. Corina Daniela FRANDEȘ  și 

Prof.univ. Dr. Octavian BUDA 
 MODERATORI :  Prof.univ. Dr. Alexandru T.ISPAS și  

        Prof.univ. Dr. Norina FORNA 
 SECRETAR :  Conf. univ. dr. Casiana STĂNESCU 

 
[05] BOROSANU, Adriana; CS III,Dr. 
ASPECTE ANTROPOLOGICE ÎN  MANAGEMENTUL SOMNULUI  LA 
PREADOLESCENȚI 

Adriana BOROSANU1, Cristiana GLAVCE1, Andrei KOZMA2,3 

1Institutul de Antropologie  Francisc I Rainer, Academia Română 
2Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului 
3Academia Oamenilor de Știință din România 

 
[21].. FRANDEŞ, Corina Daniela; Dr.,MD 
ETICA UTILIZĂRII CADAVRELOR ÎN SCOPURI DIDACTICE ŞI MEDICALE – 
REFLECŢII ALE VIZIUNILOR ŞI DOCTRINELOR CREŞTINE 

   Corina Daniela FRANDES1, Corina CRISAN2, T.COLDA3 
1Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad 
2Spitalul Clinic de Urgență Județean, Arad 
3 Institutul Teologic Baptist , București 

 

[51].. RADU, Adriana ; Șef lucr., Dr. 
COLECŢIA DE PATOLOGIE A PRODUSULUI DE CONCEPŢIE ŞI A 
APARATULUI GENITAL FEMIN AD PERPETUAM REI MEMORIAM  

Adriana RADU1,2, Corina Daniela FRANDES1 
1 Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad, Facultatea de Medicină, Arad 
 2 Spitalul Clinic de Urgenţă Judeţean Arad 
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 [02] BACIU Adina; CS II, Dr. 
IMPORTANȚA CERCETĂRILOR ȘI STUDIILOR DE PIAȚĂ DIN DOMENIUL 
ANTROPOLOGIEI MEDICALE PENTRU SERVICIILE DE SĂNĂTATE 

Adina BACIU (autor corespondent ) 
Institutul de Antropologie ,,Fr. I. Rainer” al Academiei Române 

 
[35] KOZMA, Andrei; CS II, Dr., MMD, membru ASM si AOSR 
ASPECTE DE STRATEGIE MANAGERIALĂ AL UNUI AMBULATOR 
INTEGRAT DINTR-UN SPITAL DE PEDIATRIE 

Andrei KOZMA1, Dumitru MATEI1, Pavel Constantin PASCU1, Petru DAMIR1, 
Cristina LUPAN2, Florin BREZAN1 

1 Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului “Alessandrescu Rusescu”, 
București 
2 Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul 
Sanitar, Bucureşti (SNSPMPDSB) 

 

[44].. NEAMTU, Carmen; Conf.univ., Dr. 
ANALIZA ANTROPOMETRICĂ A PACIENȚILOR CU OBEZITATE , ÎN 
CHIRURGIA MINIM INVAZIVĂ A CĂILOR BILIARE 

Carmen  NEAMȚU1, Bogdan Dan TOTOLICI1 , Dan Silviu GOLDIȘ1 , Lavinia 
TURLE1, Ovidiu Florin PUF2 

1,Universitatea de Vest Vasile Goldiș , Arad Departamentul Chirurgie, Facultatea de 
Medicină 
2 SCJU Arad, Clinica Chirurgie I Arad,  

 
 [24].. GAVRILĂ-ARDELEAN Liviu; Lector univ.,Dr. 
ASPECTE ISTORICE ALE EVOLUȚIEI TEHNICILOR DE PROTEZARE 
TOTALĂ 

Liviu GAVRILĂ-ARDELEAN - Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad 
 
[41].. MATEI, Dumitru; Prof.univ., Dr. 
MANAGEMENTUL CABINETULUI MEDICULUI DE FAMILIE 

Dumitru MATEI1,2, Andrei KOZMA2,3*, Mihaela Adela IANCU1,2 
1Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila Bucuresti 
2Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu-Rusescu” 
3Academia Oamenilor de Știință din România 
*autor corespondent 

 
[04].. BOHÂLTEA, Laurențiu Camil; Prof.univ.,Dr. 
GESTIONAREA GENETICĂ A MALFORMAȚIILOR CONGENITALE ORO-
DENTARE 

Laurentiu Camil BOHÂLTEA1, Viorica Elena RADOI1*, Radu-Ioan URSU1,  
Dona IORDAN2, Andrei KOZMA3,4 

1 U.M.F. ”Carol Davila” București, Catedra de Genetică Medicală 
2 Facultatea de Medicină dentară – Universitatea “Titu Maiorescu”, București 
3 Laborator Cercetare Pediatrie și Obstertică socială - Institutul Național pentru 
Sănătatea Mamei și a Copilului “Alessandrescu Rusescu”, București 
4 Academia Oamenilor de Știință din România 

 

11 30 – 11 45 –   
Moment omagial urmat de pauză de cafea 

DEPUNERE DE COROANĂ ȘI MOMENT 
SOLEMN LA STATUIA VASILE GOLDIȘ 
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11 50 – 13 50 
SESIUNEA A II-A  DE COMUNICĂRI 

 PREȘEDINȚI SESIUNE:  Prof.univ., Dr. Alexandru T. ISPAS,; 
 MEMBRI : Șef lucrări Dr. Corina Daniela FRANDEȘ  și  

        CS II, Dr. Adina BACIU 
 MODERATORI :  CS I, Dr., Cristiana GLAVCE și  

       Prof.univ.Dr. Dumitru MATEI 
 SECRETAR :  As.univ.drd. Grigore Șerban Radu 

 
[27] GRELUȘ, Alin; asist. univ.drd. 
RELEVANȚA CLINICĂ A  FENOMENELOR EPIGENETICE ÎN APARIŢIA ȘI 
EVOLUȚIA BOLILOR PROSTATICE 

Alin GRELUȘ1,2, Mikloș IMOLA2 , Ioan IOIART1,2 

1Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad, Facultatea de Medicină,  
2Spitalul Clinic de Urgenţă Judeţean Arad 

 
[11] BURDAN, Dorina; asist. univ. drd. 
NOU-NĂSCUT CU BOALĂ HEMOLITICĂ DATORATĂ INCOMPATIBILITĂŢII 
SANGVINE DE SUBGRUP 

Dorina BURDAN1,2, Angelica FILIMON 1,2 
1Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad 
2Spitalul Clinic de Urgenţă Judeţean Arad 

 
[23] FURĂU, Cristian; Sef lucr., Dr. 
ASISTENȚA MEDICALĂ PRENATALĂ ÎN COMUNITĂȚI DEFAVORIZATE 
ALE JUDEȚULUI ARAD 

 
Cristian FURAU 1,2 , Ana-Liana TATARU 1,2 , Casiana BORU 1,2 , Dașcău VOICU 1,2, 
Cristina ONEL 1,2 , Loredana ROȘU 1,2 , Gheorghe FURAU 1,2 

1Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad 
2Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad 

 
[36] LALA,Radu; asist.univ.dr. 
INJURIA PULMONARĂ ȘI INSUFICIENȚA CARDIACĂ 

Radu LALA1,2, Dan DARABANTIU1,2, Adina POP-MOLDOVAN1,2, Maria 
PUSCHITA1,2 

1 Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad 
2 Spitalul Clinic de Urgenţă Judeţean Arad 

 
[45] PAUL, Alexandru; Dr., MD 
PRINCIPIUL STIVUIRII – REPER ÎN PREDICŢIA CLINICO-MEDICALĂ 

Alexandru PAUL1,2 

1 Universitatea de Vest Vasile Goldiş, Arad 
 
[22].. FREIMAN, Paul; Conf. univ. Dr. 
IMPORTANȚA ESTETICĂ A MATERIALELOR PROTETICE DENTARE 

Paul FREIMAN; Liviu GAVRILĂ ARDELEAN,  
Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad 
 

[56].. STATIVĂ, Ecaterina; CS I, Dr.soc., membru AOSR 
MANAGEMENTUL NUTRIȚIONAL AL COPILULUI ÎN PRIMII DOI ANI DE 
VIAȚĂ  

Ecaterina STATIVA1,3, Michaela NANU1, Cristiana GLAVCE2, Andrei KOZMA1,3  
1 Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului Alessandrescu-Rusescu 
2 Institutul de Antropologie “Fr. I. Rainer” al Academiei Române 
3 Academia Oamenilor de Stiinta din România 
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[38].. LUCA, Eleonora; CS I, Dr. 
CARACTERISTICI ANTROPOLOGICE CONSTITUŢIONALE PRIVIND 
STAREA DE NUTRIŢIE A UNEI SELECŢII MASCULINE DIN POPULAŢIA 
ROMÂNIEI   

Eleonora LUCA, Monica PETRESCU, Mircea Şt. CIUHUŢA, Nicolae LEASEVICI 
Institutul de Antropologie “Francisc I. Rainer” – Academia Româna 

 

[31].. IORDAN, Dona; Sef.lucr.abil., Dr. 
MONITORIZAREA ȘI MANAGEMENTUL MANIFESTĂRILOR BUCALE LA 
COPIII CU BOALA MÂNĂ-PICIOR-GURA 

Dona IORDAN1, Victor Daniel MIRON2*, Adela RADULESCU2,  
Cristina BODNAR3, Andrei KOZMA2,4 

1 Facultatea de Medicină dentară – Universitatea “Titu Maiorescu”, București 
2 Institutul Național pentru Sănatătea Mamei și a Copilului “Alessandrescu-Rusescu”, 
București 
3 U.M.F. ”Carol Davila”, Facultatea de Medicină Dentară, București        
 4 Academia Oamenilor de Știință din România 

 

[09].. BREZAN, Florin; Sef lucr., Dr. 
IMPORTANȚA EXAMINĂRII ECOGRAFICE ÎN DIAGNOSTICUL 
TUMORILOR INTRAABDOMINALE LA COPIL 

Florin BREZAN(1,2), Mirela RITIVOIU(1,2), Cretu RODICA(2), Andrei KOZMA(2)  
1UMF „Carol Davila” , București 
2INSMC „Alessandrescu – Rusescu”, București 

 
[16].. DIACONU, Camelia ; Șef de lucrări abilitat, Doctor în Medicină 
TRATAMENTUL ANTICOAGULANT ÎN 2018: DOVEZI ȘTIINȚIFICE ÎN 
SPRIJINUL PRACTICII CLINICE 

Camelia DIACONU 1,2 

1 Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”,  
2 Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti 

 

[43].. NEAGU, Alexandra; CS III, Dr. med. 
STIMA CORPORALĂ SCAZUTĂ ŞI MANAGEMENTUL GREUTĂŢII ÎN 
RÂNDUL TINERILOR  

Alexandra NEAGU 
Institutul de Antropologie “Francisc I. Rainer” – Academia Româna 

 

 
13 50 – 14 30             

Pauză de masă 
 

 
 

 
14 30 – 16 30   

 
SESIUNEA A III-A DE COMUNICĂRI 

 PREŞEDINTE SESIUNE: CS I, Dr. Cristiana S. GLAVCE 
 MEMBRI COMISIE:  Dr. Florin BREZAN, Dr. Camelia DIACONU,  

Dr. Horia LĂZĂRESCU, Liviu GAVRILA ARDELEAN 
 MODERATORI : Dr. Paul FREIMAN, Dr Andrei KOZMA 
 SECRETAR :  As.univ.drd. Grigore Șerban Radu,  
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[42].. MILICI, Nicoleta ; CS gr.III, Dr.st.med. 
MANAGEMENTUL OBEZITĂȚII  

Nicoleta MILICI, Alexandra NEAGU 
Institutul de Antropologie “Francisc I. Rainer” – Academia Româna 

 

[50].. POPOVICI, Calin; asist. cercet. 
STUDIU ASUPRA MANAGEMENTULUI PACIENTULUI PRIN 
TELEMEDICINĂ ŞI e-SĂNĂTATE 

Calin POPOVICI1, Ioan-Gabriel PRADA2,5*, Horia LAZARESCU3, Andrei 
KOZMA1,3,4 

1 Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului Alessandrescu-Rusescu 
2 Institutul Naționa de Geriatrie si Gerontologie „Ana Aslan” / *(autor corespondent) 
3 Institutul Național de recuperare, medicină fizică și balneoclimatologie 
4 Academia Oamenilor de Știință din România 

5 Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București 
 
[46].. PETRE, Lăcrămioara ; Dr. 
COMPORTAMENTUL ALIMENTAR AL FAMILIEI ȘI TULBURĂRILE DE 
HRĂNIRE ALE COPIILOR  

Lăcrămioara PETRE - Institutul de Antropologie “Francisc I. Rainer” – Academia Româna 
 

[47].. PETRESCU, Monica ;  drd. 
NECESITATEA PREVENIRII ŞI DEPISTĂRII PRECOCE A NEOPLASMULUI 
MAMAR 

Monica PETRESCU, Cristiana GLAVCE, Alexandru T. ISPAS  
Institutul de Antropologie “Francisc I. Rainer” – Academia Româna 

 
[13] CONSTANTIN Viorela,  
MANAGEMENTUL PSIHOLOGIC ÎN ADAPTAREA PĂRINȚILOR LA 
DIAGNOSTICUL DE TULBURARE DIN SPECTRUL AUTIST 

Viorela CONSTANTIN1, Raluca Dafina IONUȚIU2, Cezarina Daniela 
STĂNESCU-BOȚAN1, Raluca VĂRĂȘTEANU1, Andrei KOZMA3 

1 Colectivul de Cercetare în Sănătate Mintală, INSMC ”Alessandrescu-Rusescu”,  
2 Centrul de Sănătate Mintală, INSMC ”Alessandrescu-Rusescu”, București 

 
[55].. STAN, Cristina ; CS III 
ADOLESCENȚII ȘI SURSA INFORMAȚIILOR DESPRE ALIMENTAȚIE 

Cristina STAN - Institutul de Antropologie “Fr. I. Rainer” al Academiei Române 
  
[49].. POPESCU-SPINENI, Dana; Lect.univ.,Dr.med. 
ETIOLOGIA OBEZITĂȚII LA COPIL ȘI ADOLESCENT ÎN ROMÂNIA, DIN 
PERSPECTIVA MODELULUI SOCIO-ECOLOGIC 

Dana POPESCU-SPINENI, Cristiana GLAVCE 
Institutul de Antropologie “Francisc I. Rainer” – Academia Româna 

 

[12].. CIRIN, Liviu; As. univ. dr., medic rezident cardiologie 
BOALA NEOPLAZICĂ ȘI DIABETUL ZAHARAT-INTERCONDIȚIONARE? 

Liviu, CIRIN1, Horia, CIRIN,2  
1 Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" Timișoara; 
2 CMI.DR. Cirin Horia – medic primar medicină generală. 

 
[01] ALBU, Adriana; Conf.unuiv,Dr. 
EVALUAREA OBICEIURILOR ALIMENTARE ALE UNUI LOT DE 
ADOLESCENȚI DIN BACĂU 

Adriana ALBU1, Florin DIMA1, Cornelia RADA2 

1Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”Iaşi -  ”Grigore T. Popa” 
2 Institutul de Antropologie ”Francisc I. Rainer”, Academia Română 
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    [52] RADU, Raluca Mihaela 
    UTILITATEA TEHNICII DE SECVENŢIERE SANGER PENTRU 
IDENTIFICAREA  MUTAŢIILOR GENETICE IMPLICATE ÎN APARIŢIA 
FIBROZEI CHISTICE 

Raluca Mihaela RADU 1*, Alina PRĂDATU 1*, Attila Cristian RAŢIU 2,  
Lorand Savu 2, Dragoş CREŢOIU 1**, Nicolae SUCIU 1 

1Unitatea de asistenţă materno-fetală de excelenţă, INSMC “Alessandrescu-
Rusescu”, Bucureşti 
2Genetic Lab, Bucureşti 
*cei doi autori au contribuit în mod egal la această lucrare /  **autor correspondent 
 
 
 

16 30 – 16 45 –                                     
Pauză de cafea 

 
                                                                                                                                                                                               

1645 – 1730 –  
Masa Rotundă  

dezbateri pe temele de antropologie bio-medicală expuse 
 

1730 – 1800 –  
 

Concluzii si închiderea lucrărilor zilei de Vineri 19 oct. 2018 

2018-10-19 VINERI 
ANTROPOLOGIE ŞI MANAGEMENT  

LUCRĂRI PE SECȚIUNI 
 
D. ANTROPOLOGIE SOCIO-CULTURALĂ ȘI MANAGEMENT 

locația Universitatea "Aurel Vlaicu", Arad - corp M, Micalaca 
 
0900 – 0930  –  Primirea participanţilor 
 

0930 – 1130  

SESIUNEA I  DE COMUNICĂRI 
 

 PREŞEDINTE SESIUNE:  Prof.univ.,Dr. Ramona LILE 
 MEMBRI COMISIE : Dr. Tiberiu DEKANY și  

Prof. Dr. Emilia IANCU 
 MODERATORI :  Prof.univ. Dr. Mihaela GAVRILĂ-ARDELEAN și  

 Prof.univ. Dr. Carmen DOMNARIU 
 SECRETAR: Conf.univ.dr. Liliana Renate BRAN 

 
[25] GAVRILĂ-ARDELEAN, Mihaela; Prof.univ.,Dr. 
SANATATEA MENTALA ȘI ASPECTE DE ANTROPOLOGIE CULTURALĂ ÎN 
DIAGNOSTICUL SUFERINȚELOR PSIHICE 

Mihaela GAVRILĂ-ARDELEAN 
Universitatea "Aurel Vlaicu" , Arad 
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[28] GRIGORE-ȘERBAN, Radu; assist.univ.drd. 
ASPECTE CULTURALE  PRIVIND  PERCEPȚIA UMANĂ ASUPRA GESTAȚIEI 
ȘI NAȘTERII 

Radu GRIGORE-SERBAN1, Casiana BORU1, Corina Daniela FRANDES1 
1Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad 

 
[07] BRAN, Liliana Renate; Conf.univ.,Dr. 
MANAGEMENTUL CAZURILOR DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Liliana Renate BRAN 
Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad 

 
[54] ROMAN, Regis-Mafteiu; Conf.univ.Dr. 
STUDII DESPRE FERICIRE ŞI NONTRISTEŢE. MANAGEMENTUL ILUZORIU 

Regis-Mafteiu, ROMAN 
Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad 

 
[03].. BLIDAR, Vasile;  
MANAGEMENTUL ÎN CONSILIEREA ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR 

Vasile BLIDAR 
  Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad 

 
[39] LUCACI, Nicoleta – Luminița; Dr.Profesor, medic specialist epidemiolog 
 ASPECTE SOCIO-CULTURALE CU IMPACT ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII 

Nicoleta – Luminița LUCACI 
Școala Postliceală Sanitară, Arad 

 
 [33] JURCUŢ, Camelia ; Lect.univ., Dr., 
SACROTERAPIA  ȘI  SEMNELE    PRIVIND DESACRALIZAREA VALORII 
VIEŢII DE FAMILIE ÎN SOCIETATEA -MODERNĂ 

Camelia  JURCUŢ,  
Universitatea “Aurel Vlaicu“ din Arad 

 
[18] DUMITRA Simona; Sef lucr., Dr. 
COPIL LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX VERSUS COPIL LA ÎNCEPUTUL 
SECOLULUI XXI ÎN ROMÂNIA – 100 DE ANI DE EVOLUȚIE 

Simona DUMITRA1,2, Claudia COVACI1,2, Carmen STANCULEȚ1,2, Adeline 
HORGA1,2, Carmen CRIȘAN1,2, Rujița CIUREA1,2 

1Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad 
2Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad 

 
[19]  FINIȘAN, Argentina; manager of innovation, trainer – independent researcher 
ȘCOALA DE EDUCAȚIE NON-FORMALĂ ÎN MEDIUL RURAL – STUDIU DE 
CAZ  

Argentina FINIȘAN - Cercetator independent 
 
[48]. POP, Flore ; Prof.asoc., Dr.filoz si drept.int. 
LA PROBLEMATIQUE INITIALE DE L’« HERITAGE RELIGIEUX » DE 
L’UNION EUROPEENNE ET SES AVATARS « CONSTITUTIONNELS » ET 
SOCIETAUX AVANT L’ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE DE LISBONNE  

Flore POP - Universitatea “Babes-Bolyai”, Cluj Napoca 
 

 
11 30 – 11 45                                 

Pauză de cafea 
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11 50 – 14 00 
SESIUNEA A II-A  DE COMUNICĂRI 
 PREŞEDINTE SESIUNE:  Prof. CS I , Dr. Emilia IANCU  
 MEMBRI COMISIE:  Conf.univ. Dr. Regis-Mafteiu ROMAN și  

       Dr. Branco BRANOVIC 
 MODERATORI :  Conf.univ.Dr.Liliana Renate BRAN și  

Dr. Szombatfalvi-Torok Francisc 
 SECRETAR :  Dr. Tiberiu DEKANY 

 
[06].. BOTEZAT, Mihai; drd. 
IDENTITATE ÎN DIVERSITATEA UNEI BUCOVINE OCUPATE 

Mihai BOTEZAT (autor corespondent) 
Muzeul arta lemnului - Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava 

 
[08].. BANOVIĆ, Branko; Lector univ. Ph.D 
MONTENEGRIN ANTHROPOLOGY BETWEEN INTERNATIONAL 
VISIBILITY AND NEW MARKET FIELDS (THE ROLE OF PRIVATE SECTOR IN 
HIGHER EDUCATION) 

Branko BANOVIĆ,  
University of Donja Gorica, Belgrade, Serbia  

 
[14].. DAVID-RUS, Richard; CS III, Dr.  
CONTRIBUȚIA MODELELOR LA EXPLICAȚIA ȘI ÎNTELEGEREA 
ȘTIINȚIFICĂ  

Richard DAVID-RUS, 
1Institutul de Antropologie  Francisc I Rainer, Academia Română 

 
[17].. DOMNARIU, Carmen Daniela; Profesor univ.dr. 
O SCURTĂ ISTORIE A PRINCIPIILOR MANAGEMENTULUI 

Carmen Daniela DOMNARIU   
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

 
[29].. IANCU, Emilia; Prof.,Dr. 
STRATEGIA DE MARKETING APLICATĂ ÎN DOMENIUL CULTURII 

Emilia IANCU 
Muzeul Judeţeran de Ştiinţele Naturii Prahova 

 
[40].. MARINCEAK, Nicoleta; Profesor psihopedagog - terapeut, As. 
ASPECTE ANTROPOLOGICE ALE PSIHOLOGIEI ȘI PSIHOTERAPIEI 

Nicoleta MARINCEAK1, Mihaela GAVRILĂ-ARDELEAN2 

1 Asociația Pauli recuperare-integrare autism, Arad 
2 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad  

 
[53].. ROBE, Adin-Daniel ; asist. Cercet. Antrop.med. 
CONSECINȚELE PSIHO-SOCIALE ALE EXPATRIERII ROMÂNILOR ÎN 
DANEMARCA  

Adin-Daniel ROBE 
Institutul de Antropologie “Fr. I. Rainer” al Academiei Române 

 
[58].. TURCU Suzana; Dr. 
DIVERSITATE SOCIO-CULTURALĂ ÎN TEORIA MANAGEMENTULUI 
TERORII ÎN PROCESUL DE ÎMBĂTRĂNIRE 

Suzana TURCU 
Institutul de Antropologie ”Francisc I. Rainer”, Academia Română 
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[15] DEKANY, Alexandru Tiberiu 
ASPECTE ACTUALE ALE STRATEGIEI ȘI MANAGEMENTULUI 
INSTITUȚIONAL 

Alexandru Tiberiu DEKANY 
Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad 

 

14 00 – 14 45             
Pauză de masă 

 
                                                                                                                                                                                            

1445 – 1530 –  
Masa Rotundă 

dezbateri pe temele de antropologie socio-culturală expuse 
 

1530 – 1600 –  
Concluzii și închiderea lucrărilor zilei de Vineri 19 oct. 2018 

 
2018-10-20 SÂMBĂTĂ 
E. Antropologie bio-medicală , Antropologie socio-culturală , Varia 

locația Universitatea de VEST "Vasile Goldiș", Arad  
Sala de conferințe, Campus universitar, Str. Liviu Rebreanu, nr. 86 

 

0930 – 1000  –  Primirea participanţilor 
 

1000  – 1200   
MASĂ ROTUNDĂ 

o PREŞEDINȚI:   
 Acad.Prof.univ.Dr. Aurel ARDELEAN 
 Acad.Prof.univ.Dr. C. BĂLĂCEANU-STOLNICI 
 Prof.univ.Dr. Alexandru T. ISPAS 

o MEMBRI:   
 Prof.univ.Dr. Coralia COTORACI 
 CS I , Dr. Cristiana GLAVCE  
 Prof.univ.Dr. Ramona LILE  

o MODERATOR :  Dr. Andrei KOZMA 
o SECRETARI :   

 Prof.univ.Dr. Mihaela GAVRILĂ-ARDELEAN  
 Conf. univ. dr. Casiana STĂNESCU 
 Dr. Tiberiu DEKANY 

o PARTICIPANȚI :   
 auditoriu format din invitați și participanți la lucrările 

simpozionului 
 
1200   PROGRAM CULTURAL ȘTIINȚIFIC   

VIZITA LA UNIVERSITATEA DE VEST „ VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD   
 

1. Vizită la  Institutul de Științe ale Vieții  
2. Vizită la  Muzeul ,,Vasile Goldiș” 
3. Vizită la Muzeul de Antropologie 
4.  
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SIMPOZIONUL „FR.I RAINER” 2018 , Arad - ANTROPOLOGIE  şi  MANAGEMENT 

 
 

TITLURI ÎNSCRISE LA SIMPOZIONUL RAINER ARAD - 2018 * 
 

*în ordinea alfabetică a primului autor 
 
 

 
[01] ALBU, Adriana; Conf.unuiv,Dr. 
EVALUAREA OBICEIURILOR ALIMENTARE ALE UNUI LOT DE 
ADOLESCENȚI DIN BACĂU 

Adriana ALBU1, Florin DIMA1, Cornelia RADA2 

1Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”Iaşi -  ”Grigore T. Popa” 
2 Institutul de Antropologie ”Francisc I. Rainer”, Academia Română 

 
[02] BACIU Adina; CS II, Dr. 

IMPORTANȚA CERCETĂRILOR ȘI STUDIILOR DE PIAȚĂ DIN 
DOMENIUL ANTROPOLOGIEI MEDICALE PENTRU SERVICIILE DE 
SĂNĂTATE 

Adina BACIU (autor corespondent ) 
Institutul de Antropologie ,,Fr. I. Rainer” al Academiei Române 
 

[03] BLIDAR, Vasile;  
MANAGEMENTUL ÎN CONSILIEREA ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR 

Vasile BLIDAR 

 Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad 
 
[04] BOHÂLTEA, Laurentiu Camil; Prof.univ.,Dr. 
GESTIONAREA GENETICĂ A MALFORMAȚIILOR CONGENITALE ORO-
DENTARE 

Laurentiu Camil BOHÂLTEA1, Viorica Elena RADOI1*, Radu-Ioan URSU1,  
Dona IORDAN2, Andrei KOZMA3,4 

1 U.M.F. ”Carol Davila” București, Catedra de Genetică Medicală 
2 Facultatea de Medicină Dentară – Universitatea “Titu Maiorescu”, București 
3 Laborator Cercetare Pediatrie și Obstertică socială - Institutul Național pentru 
Sănătatea Mamei și a Copilului “Alessandrescu Rusescu”, București 
4 Academia Oamenilor de Știință din România 

 
[05] BOROSANU, Adriana; CS III,Dr. 
ASPECTE ANTROPOLOGICE ÎN  MANAGEMENTUL SOMNULUI  LA 
PREADOLESCENȚI 

Adriana BOROSANU1, Cristiana GLAVCE1, Andrei KOZMA2,3 

1Institutul de Antropologie  Francisc I Rainer, Academia Română 
2Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului 
3Academia Oamenilor de Știință din România  
 

[06] BOTEZAT, Mihai; drd. 
IDENTITATE ÎN DIVERSITATEA UNEI BUCOVINE OCUPATE 

Mihai BOTEZAT  
Muzeul arta lemnului - Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava 
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[07] BRAN, Liliana Renate; Conf.univ.,Dr. 
MANAGEMENTUL CAZURILOR DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Liliana Renate BRAN –  
Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad 
 

[08] BANOVIĆ, Branko; Lector univ. Ph.D, Museum Adviser 
MONTENEGRIN ANTHROPOLOGY BETWEEN INTERNATIONAL VISIBILITY 
AND NEW MARKET FIELDS (THE ROLE OF PRIVATE SECTOR IN HIGHER 
EDUCATION) 

Branko BANOVIĆ,  
University of Donja Gorica, Belgrade, Serbia 
Research Associate in Social Sciences and Humanities (Institute of Social Sciences 

  
[09] BREZAN, Florin, Florin; Sef lucr., Dr. 
IMPORTANȚA EXAMINĂRII ECOGRAFICE ÎN DIAGNOSTICUL TUMORILOR 
INTRAABDOMINALE LA COPIL 

Florin BREZAN(1,2), Mirela RITIVOIU(1,2), Cretu RODICA(2), Andrei KOZMA(2)  
1UMF „Carol Davila” , București 
2INSMC „Alessandrescu – Rusescu”, București 
 

[10] BUDA, Octavian; Prof. univ.,Dr., membru ASM si AOSR 
MANAGEMENT LA AZILUL MĂRCUŢA DIN BUCUREŞTI, 1840-1910 

Octavian BUDA 
UMF „Carol Davila” , București 
 

[11] BURDAN, Dorina; Șef lucr., Dr. 
NOU-NĂSCUT CU BOALĂ HEMOLITICĂ DATORATĂ INCOMPATIBILITĂŢII 
SANGVINE DE SUBGRUP 

Dorina BURDAn1,2, Angelica FILIMOn 1,2 
1Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad 
2 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad 
 

[12] CIRIN, Liviu; As. univ. dr., medic rezident cardiologie 
BOALA NEOPLAZICĂ ȘI DIABETUL ZAHARAT-INTERCONDIȚIONARE? 

Liviu, CIRIN1, Horia, CIRIN,2  
1 Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" Timișoara; 
2 CMI.DR. Cirin Horia – medic primar medicina generala. 
 

[13] CONSTANTIN Viorela,  
MANAGEMENTUL PSIHOLOGIC ÎN ADAPTAREA PĂRINȚILOR LA 
DIAGNOSTICUL DE TULBURARE DIN SPECTRUL AUTIST 

Viorela CONSTANTIN1, Raluca Dafina IONUȚIU2, Cezarina Daniela STĂNESCU-
BOȚAN1, Raluca VĂRĂȘTEANU1, Andrei KOZMA3 

1 Colectivul de Cercetare în Sănătate Mintală, INSMC ”Alessandrescu-Rusescu”, 
București 
2 Centrul de Sănătate Mintală, INSMC ”Alessandrescu-Rusescu”, București 

 
[14] DAVID-RUS, Richard; CS III, Dr.  
CONTRIBUȚIA MODELELOR LA EXPLICAȚIA ȘI ÎNTELEGEREA ȘTIINȚIFICĂ  

Richard DAVID-RUS, 
1Institutul de Antropologie  Francisc I Rainer, Academia Română 
 

[15] DEKANY, Alexandru Tiberiu 
ASPECTE ACTUALE ALE STRATEGIEI ȘI MANAGEMENTULUI 
INSTITUTIONAL 

Alexandru Tiberiu DEKANY - Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad 
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[16] DIACONU, Camelia ; Șef de lucrări abilitat, Doctor în Medicină 
TRATAMENTUL ANTICOAGULANT ÎN 2018: DOVEZI ȘTIINȚIFICE ÎN 
SPRIJINUL PRACTICII CLINICE 

Camelia DIACONU 
Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”,  
Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti 
 

[17] DOMNARIU, Carmen Daniela; Profesor univ.dr. 
O SCURTĂ ISTORIE A PRINCIPIILOR MANAGEMENTULUI 

Carmen Daniela DOMNARIU   
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

 

[18] DUMITRA Simona; Sef lucr., Dr. 
COPIL LA ÎNCEPUT SECOLULUI XX VERSUS COPIL LA ÎNCEPUTUL 
SECOLULUI XXI ÎN ROMÂNIA – 100 DE ANI DE EVOLUȚIE 

Simona DUMITRA1,2, Claudia COVACI1,2, Carmen STANCULEȚ1,2, Adeline 
HORGA1,2, Carmen CRIȘAN1,2, Rujița CIUREA1,2 

1Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad 
2Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad 
 

[19]  FINIȘAN, Argentina; manager of innovation, trainer – independent researcher 
ȘCOALA DE EDUCAȚIE NON-FORMALĂ ÎN MEDIUL RURAL – STUDIU DE CAZ  

Argentina FINIȘAN  
Cercetator independent 
 

[20] FORNA, Norina; Prof.univ.Dr., membru ASM si AOSR 
MANAGEMENTUL REABILITĂRII COMPLICATIILOR EDENTATIEI PARTIALE 

Norina FORNA, Ramona FEIER, Doriana AGOP FORNA 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași, Facultatea de Medicină 
Dentară 
 

[21] FRANDEŞ, Corina Daniela; Dr.,MD 
ETICA UTILIZĂRII CADAVRELOR ÎN SCOPURI DIDACTICE ŞI MEDICALE – 
REFLECŢII ALE VIZIUNILOR ŞI DOCTRINELOR CREŞTINE 

   Corina Daniela FRANDES1, Corina CRISAN2, T.COLDA3 
1Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad 
2Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad 
3 Institutul Teologic Baptist , București 
 

[22] FREIMAN, Paul; Conf. univ. Dr. 
IMPORTANȚA ESTETICĂ A MATERIALELOR PROTETICE DENTARE 

Paul FREIMAN; Liviu GAVRILĂ ARDELEAN,  
Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad 
 

[23] FURAU, Cristian; Sef lucr., Dr. 
ASISTENȚA MEDICALĂ PRENATALA ÎN COMUNITĂȚI DEFAVORIZATE ALE 
JUDEȚULUI ARAD 

Cristian FURAU 1,2 , Ana-Liana TATARU 1,2 , Casiana BORU 1,2 , Dașcău VOICU 1,2 
, Cristina ONEL 1,2 , Loredana ROȘU 1,2 , Gheorghe FURAU 1,2 

1Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad 
2Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad 

 

[24] GAVRILA-ARDELEAN Liviu; Lector univ.,Dr. 
ASPECTE ISTORICE ALE EVOLUȚIEI TEHNICILOR DE PROTEZARE TOTALĂ 

Liviu GAVRILA-ARDELEAN  
Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad 
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[25] GAVRILĂ-ARDELEAN, Mihaela; Prof.univ.,Dr. 
SANATATEA MENTALĂ ȘI ASPECTE DE ANTROPOLOGIE CULTURALĂ ÎN 
DIAGNOSTICUL SUFERINȚELOR PSIHICE 

Mihaela GAVRILĂ-ARDELEAN 
Universitatea "Aurel Vlaicu" , Arad 
 

[26] GHERGHINA, Ioan ;  Prof.univ.,Dr. 
MANAGEMENTUL VACCINĂRILOR COPIILOR ÎN ROMÂNIA 

Ioan GHERGHINA, Alexis Virgil COCHINO, Monica Mihaela ALOMAN, Mirela Silvia 
COVĂCESCU; Andreea Teodora CONSTANTIN, Andrei KOZMA 

Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului „Alessandrescu-Rusescu”, UMF 
„Carol Davila”, București 
 

[27] GRELUȘ, Alin ; asist. univ. drd. 
RELEVANȚA CLINICĂ A   FENOMENELOR EPIGENETICE ÎN APARIŢIA ȘI 
EVOLUȚIA BOLILOR PROSTATICE 

Alin GRELUȘ1,2, Mikloș IMOLA2 , Ioan IOIART1,2 

1Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad 
2Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad 
 

[28] GRIGORE-SERBAN, Radu; asist.univ.drd. 
ASPECTE CULTURALE  PRIVIND  PERCEPȚIA UMANĂ ASUPRA GESTAȚIEI ȘI 
NAȘTERII 

Radu GRIGORE-SERBAN1, Casiana BORU1, Corina Daniela FRANDES1 
1Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad 
 

[29] IANCU, Emilia; Prof.,Dr. 
STRATEGIA DE MARKETING APLICATĂ ÎN DOMENIUL CULTURII 

Emilia IANCU 
Muzeul Judeţeran de Ştiinţele Naturii Prahova 
 

[30] IONESCU, Geanina ; Conf. univ. Dr. - în istorie 
SALVAREA PICTURII PE LEMN DIN INTERIORUL BISERICII DIN VINȚA, 
JUDEȚUL ALBA 

Alina-Geanina IONESCU1,2 

1 Universitatea Lucian Blaga, Sibiu,  
2 Director Centrul ASTRA pentru Patrimoniu - C.N.M. ASTRA, Sibiu 
 

[31] IORDAN, Dona; Sef.lucr.abil., Dr. 
MONITORIZAREA ȘI MANAGEMENTUL MANIFESTĂRILOR BUCALE LA 
COPIII CU BOALA MÂNĂ-PICIOR-GURA 

Dona IORDAN1, Victor Daniel MIRON2*, Adela RADULESCU2, Cristina BODNAR3, 
Andrei KOZMA2,4 

1 Facultatea de Medicină Dentară – Universitatea “Titu Maiorescu”, București 
2 Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului “Alessandrescu-Rusescu”, 
București 
3 U.M.F. ”Carol Davila”, Facultatea de Medicină Dentară, București        
 4 Academia Oamenilor de Știință din România 
 

[32] ISPAS, Alexandru T. ; Prof.univ.,Dr. 
MANAGEMENTUL COOPERĂRII ÎNTRE ÎNVĂȚĂMÂNTUL ANATOMIC ȘI 
INSTITUTUL DE ANTROPOLOGIE ,,FR. I. RAINER” AL ACADEMIEI ROMÂNE 

Alexandru T. ISPAS 
Institutul de Antropologie  Francisc I Rainer, Academia Română 
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[33] JURCUŢ, Camelia ; Lect.univ., Dr., 
SACROTERAPIA  ȘI  SEMNELE    PRIVIND DESACRALIZAREA VALORII 
VIEŢII DE FAMILIE ÎN SOCIETATEA -MODERNĂ 

Camelia  JURCUŢ,  
Universitatea “Aurel Vlaicu“ din Arad 
 

[34] KOZMA, Andrei; CS II, Dr., MMD, MDHC,membru ASM si AOSR 
SOCIETATEA ACADEMICĂ DE ANTROPOLOGIE ÎN ANUL CENTENARULUI 

Andrei KOZMA1,3, Cristiana GLAVCE2,3, Alexandru T.ISPAS2,3 
1 Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului “Alessandrescu Rusescu”, 
București 
2 Institutul de Antropologie  Francisc I Rainer, Academia Română 
3 Societatea Academică de Antropologie 
 

[35] KOZMA, Andrei; CS II, Dr., MMD, MDHC, membru ASM si AOSR 
ASPECTE DE STRATEGIE MANAGERIALĂ AL UNUI AMBULATOR INTEGRAT 
DINTR-UN SPITAL DE PEDIATRIE 

Andrei KOZMA1, Dumitru MATEI1, Pavel Constantin PASCU1, Petru DAMIR1, 
Cristina LUPAN2, Florin BREZAN1 

1 Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului “Alessandrescu Rusescu”,  
2 Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul 
Sanitar, Bucureşti (SNSPMPDSB) 

 

[36] LALA,Radu ; asist.univ.dr. 
INJURIA PULMONARAĂ ȘI INSUFICIENȚA CARDIACĂ 

Radu LALA1,2, Dan DARABANTIU1,2, Adina POP-MOLDOVAN1,2, Maria 
PUSCHITA1,2 

1 Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad 
2 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad 

 

[37] LILE, Ramona; Prof.univ. dr. 
MANAGEMENT ȘI ANTROPOLOGIE ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII 

Ramona LILE, Mihaela GAVRILĂ-ARDELEAN 
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad ; Facultatea de Științe Economice 
 

[38] LUCA, Eleonora; CS I, Dr. 
CARACTERISTICI ANTROPOLOGICE CONSTITUŢIONALE PRIVIND STAREA 
DE NUTRIŢIE A UNEI SELECŢII MASCULINE DIN POPULAŢIA ROMÂNIEI   

Eleonora LUCA, Monica PETRESCU, Mircea Şt. CIUHUŢA, Nicolae LEASEVICI 
Institutul de Antropologie “Francisc I. Rainer” – Academia Româna 
 

[39] LUCACI, Nicoleta – Luminița; Dr.Profesor, medic specialist epidemiolog 
 ASPECTE SOCIO-CULTURALE CU IMPACT ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII 

Nicoleta – Luminița LUCACI 
Școala Postliceală Sanitară, Arad 
 

[40] MARINCEAK, Nicoleta; Profesor psihopedagog - terapeut, As. 
ASPECTE ANTROPOLOGICE ALE PSIHOLOGIEI ȘI PSIHOTERAPIEI 

Nicoleta MARINCEAK1, Mihaela GAVRILA-ARDELEAN2 

1 Asociația Pauli recuperare-integrare autism, Arad 
2 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad  
 

[41] MATEI, Dumitru; Prof.univ., Dr. 
MANAGEMENTUL CABINETULUI MEDICULUI DE FAMILIE 

Dumitru MATEi1,2, Andrei KOZMA2,3*, Mihaela Adela IANCU1,2 
1Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila Bucuresti 
2Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu-Rusescu” 
3Academia Oamenilor de Știință din România 
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[42] MILICI, Nicoleta ; CS gr.III, Dr.st.med. 
MANAGEMENTUL OBEZITĂȚII  

Nicoleta MILICI, Alexandra NEAGU 
Institutul de Antropologie “Francisc I. Rainer” – Academia Româna 
 

[43] NEAGU, Alexandra; CS III, Dr. med. 
STIMA CORPORALĂ SCAZUTĂ ŞI MANAGEMENTUL GREUTĂŢII ÎN RÂNDUL 
TINERILOR  

Alexandra NEAGU 
Institutul de Antropologie “Francisc I. Rainer” – Academia Româna 

 
[44] NEAMTU, Carmen; Conf.univ., Dr. 
ANALIZA ANTROPOMETRICĂ A PACIENȚILOR CU OBEZITATE , ÎN 
CHIRURGIA MINIM INVAZIVĂ A CĂILOR BILIARE 

Carmen  NEAMTU1,2, Bogdan Dan TOTOLICI1,2 , Dan Silviu GOLDIS1,2, Lavinia 
TURLE1,2, Ovidiu Florin PUF2 

1Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad 
2Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad 
 

[45] PAUL, Alexandru; Dr., MD 
PRINCIPIUL STIVUIRII – REPER ÎN PREDICŢIA CLINICO-MEDICALĂ 

Alexandru PAUL1,2 

1 Universitatea de Vest Vasile Goldiş, Arad 
2 Institutul de studii ale vieţii -  colaborator 
 

[46] PETRE, Lăcrămioara ; Dr. 
COMPORTAMENTUL ALIMENTAR AL FAMILIEI ȘI TULBURĂRILE DE 
HRĂNIRE ALE COPIILOR  

Lăcrămioara PETRE 
Institutul de Antropologie “Francisc I. Rainer” – Academia Româna 
 

[47] PETRESCU, Monica ;  drd. 
NECESITATEA PREVENIRII ŞI DEPISTĂRII PRECOCE A NEOPLASMULUI 
MAMAR 

Monica PETRESCU, Cristiana GLAVCE, Alexandru T. ISPAS  
Institutul de Antropologie “Francisc I. Rainer” – Academia Româna 
 

[48] POP, Flore ; Prof.asoc., Dr.filoz si drept.int. 
LA PROBLEMATIQUE INITIALE DE L’« HERITAGE RELIGIEUX » DE L’UNION 
EUROPEENNE ET SES AVATARS « CONSTITUTIONNELS » ET SOCIETAUX 
AVANT L’ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE DE LISBONNE  

Flore POP 
Universitatea “Babes-Bolyai”, Cluj Napoca 
 

[49] POPESCU-SPINENI, Dana; Lect.univ.,Dr.med. 
ETIOLOGIA OBEZITĂȚII LA COPIL ȘI ADOLESCENT ÎN ROMÂNIA, DIN 
PERSPECTIVA MODELULUI SOCIO-ECOLOGIC 

Dana POPESCU-SPINENI, Cristiana GLAVCE 
Institutul de Antropologie “Francisc I. Rainer” – Academia Româna 
 

[50] POPOVICI, Calin; assist.cercet. 
STUDIU ASUPRA MANAGEMENTULUI PACIENTULUI PRIN TELEMEDICINĂ ŞI 
e-SĂNĂTATE 

Calin POPOVICI1, Ioan-Gabriel PRADA2,5*, Horia LAZARESCU3, Andrei 
KOZMA1,3,4 

1 Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului Alessandrescu-Rusescu 
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2 Institutul Național de Geriatrie si Gerontologie „Ana Aslan” 
3 Institutul Național de Recuperare, Medicina Fizică și Balneoclimatologie 
4 Academia Oamenilor de Știință din Romănia 

5 Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila Bucuresti 
*(autor corespondent) 
 

[51] RADU, Adriana ; Sef lucr., Dr. 
COLECŢIA DE PATOLOGIE A PRODUSULUI DE CONCEPŢIE ŞI A 
APARATULUI GENITAL FEMIN AD PERPETUAM REI MEMORIAM  

Adriana RADU1,2, Corina Daniela FRANDES1 
1Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad 
2Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad 

 
[52] RADU, Raluca Mihaela 
UTILITATEA TEHNICII DE SECVENŢIERE SANGER PENTRU IDENTIFICAREA 
MUTAŢIILOR GENETICE IMPLICATE ÎN APARIŢIA FIBROZEI CHISTICE 

Raluca Mihaela RADU 1*, Alina PRĂDATU 1*, Attila Cristian RAŢIU 2,  
Lorand Savu 2, Dragoş CREŢOIU 1**, Nicolae SUCIU 1 

1Unitatea de asistenţă materno-fetală de excelenţă, INSMC “Alessandrescu-
Rusescu”, Bucureşti 
2Genetic Lab, Bucureşti 

*cei doi autori au contribuit în mod egal la această lucrare 
**autor corespondent 

 
[53] ROBE, Adin-Daniel ; asist. Cercet. Antrop.med. 
CONSECINȚELE PSIHO-SOCIALE ALE EXPATRIERII ROMÂNILOR ÎN 
DANEMARCA  

Adin-Daniel ROBE 
Institutul de Antropologie “Fr. I. Rainer” al Academiei Române 
 

[54] ROMAN, Regis-Mafteiu; Conf.univ.Dr. 
STUDII DESPRE FERICIRE ŞI NONTRISTEŢE. MANAGEMENTUL ILUZORIU 

Regis-Mafteiu ROMAN 
Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad 
 

[55] STAN, Cristina ; CS III 
ADOLESCENȚII ȘI SURSA INFORMAȚIILOR DESPRE ALIMENTAȚIE 

Cristina STAN 
Institutul de Antropologie “Fr. I. Rainer” al Academiei Române 

 
[56] STATIVA, Ecaterina; CS I, Dr.soc., membru AOSR 
MANAGEMENTUL NUTRIȚIONAL AL COPILULUI îN PRIMII DOI ANI DE 
VIAȚĂ  

Ecaterina STATIVA1,3, Michaela NANU1, Cristiana GLAVCE2, Andrei KOZMA1,3  
1 Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului Alessandrescu-Rusescu 
2 Institutul de Antropologie “Fr. I. Rainer” al Academiei Române 
3 Academia Oamenilor de Știință din România 

 
[57] SZOMBATFALVI-TÖRÖK, Francisc; Lector.univ., Dr.ing. 

PROVOCĂRI DE ANTROPOLOGIE SOCIO-CULTURALĂ ȘI DE MANAGEMENT 
SOCIAL ÎN LUMEA SCHIMBĂTOARE A MUNCII 

Francisc SZOMBATFALVI-TÖRÖK -   Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 
 

[58] TURCU, Suzana; Dr. 
DIVERSITATE SOCIO-CULTURALĂ ÎN TEORIA MANAGEMENTULUI TERORII 
ÎN PROCESUL DE ÎMBĂTRĂNIRE 

Suzana TURCU - Institutul de Antropologie ”Francisc I. Rainer”, Academia Română 
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Data:  _  _  / _  _  /20 _  _ 

 
CERERE de ADEZIUNE 

 
Subsemnatul (a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
doresc  să mă  înscriu  și  să devin membru  activ  al  Societății Academice de Antropologie din 
România. 
 

    *  Atașez   sau       *   trimit în cel mai scurt timp: 

1. CV în extenso (studii, perfecționări, competențe, locuri de muncă, etc.) 
2. Lista de comunicări susținute, articole și cărți publicate 
 

              Semnătura, 
(* marcați cu X sau subliniați în text)                                                            ……………………………………… 

 
SE COMPLETEAZĂ DE SOLICITANT (punctele de la 1. la 8.) 
 

1. Grad / titlu științific (cercetare /didactic) 
 

    .  Dr. (PhD) 

/      .  drd 

    . Prof.univ 

/      .  CS I 

    .  Conf.univ.

/      .  CS II 

     .  Șef.lucr. 

/      .  CS III 

     .  asist.univ. 

  /      .  asist.cercet.

*marcați cu X sau subliniați în text gradul / titlul științific 
 

2. Profesia / specializarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3. Adresă corespondență     . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  COD poștal  _ _ _ _ _ _  

4. Telefon (mobil 1) _ _ _ _  /  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    E‐mail   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Telefon (mobil 2) _ _ _ _  /  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    E‐mail   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

6. Loc de muncă  actual  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7. Funcția : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

8. RECOMANDAT DE CĂTRE     1.  ................................................................ 

                                                    2.  ............................................................... 

  *    
  
 

 

SPAȚIU REZERVAT SECRETARIATULUI 
 

     .   ACHITAT TAXA DE 200 LEI [40Eu) 
* (studenții și pensionarii au taxa redusă la 100 Lei [20Eu] 

     .  LUAT IN EVIDENȚĂ              
 

     .   PRIMIT legitimație                                                                       .   LEGITIMAȚIA   nr.  _ _ _  

CONTACT:		Dr.Andrei	KOZMA	;	Mobil:	0722	855	555	;	E‐mail:	dr.ka.mailbox@gmail.com		
Cont bancar: Asoc.SAA: IBAN: RO21 BTRL 0430 1205 L215 97XX ; Banca  Transilvania  Suc.Unirii, București; 

 

 

 

Sunt  de  acord/confirm  ca  datele  mele  personale  să  fie  prelucrate,  potrivit  legilor  care  guvernează 

domeniul,  în  toate  formele  de  evidență  ale  SAA.  (D.L.  196/03,  L.677/2001  si Reg.2016/679/UE  privind 
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