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CUVÂNT  ÎNAINTE 

Anul 2020, este an aniversar pentru Institutul de Antropologie « Francisc I. Rainer »,  ce 

împlinește 80 de ani de la recunoaşterea oficială a înfiinţării sale prin decret 

guvernamental. 

De fapt Institutul a fost inaugurat în 1937, cu ocazia celui de al XVII-lea Congres 

internaţional de Antropologie şi Arheologie Preistorică şi a VII-a Conferinţă  generală  a 

Institutului Internaţional de Antropologie, ce s-au ţinut la Bucureşti; aceste evenimente 

confirmând recunoaşterea antropologiei româneşti pe plan internaţional. 

Dovada interesului deosebit pentru cercetările de la noi din ţară o constitue participarea 

la aceste evenimente a 20 de delegaţii conduse  de cele mai proeminente  personalităţi 

ştiinţifice în domeniu din Europa, America, Asia şi Africa. 

Un sprijin deosebit în dezvoltarea  antropologiei  româneşti l-a adus prof. univ. Eugenne 

Pittard, preşedintele Societăţii Internaţionale de Antropologie din primele decade ale sec. 

XX, care a studiat timp de peste 30 de ani (1900-1931) grupuri populaţionale de la noi 

din ţară. De asemeni, a format şi îndrumat cercetătorii care, la rândul lor, ne-au transmis 

nouă deschiderea spre inter şi pluridisciplinarite în studiile privind fiinţa umană. 

Drept omagiu şi recunoştinţă, în această sesiune ştiinţifică îl readucem printre noi pe 

acest ilustru om de ştiinţă, care a iubit România şi ne-a făcut cunoscuţi  în lumea întreagă 

prin scrierile sale. 

Cristiana Susana GLAVCE 

Acad., CS I. Dr. 

Membru al Academiei de Stiințe Medicale din România, 

Membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, 

Director din trecut al Institutului de Antropologie 

„Francisc I. Rainer” al Academiei Române, 

Preşedinte de Onoare fondator al 

Societăţii Academice de Antropologie, 

ș.a. 
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SIMPOZIONUL „FR.I RAINER” - 2020, BUCUREŞTI  

ANTROPOLOGIE  şi  TRADIŢII 

 

COMITET  de  ORGANIZARE * 
*ordine alfabetică 

 

Președinte de Onoare: 

 BĂLĂCEANU-STOLNICI, Constantin, Prof. Univ. Dr. – Director onorific al 

Institutului de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române; 

Membru de Onoare al Academiei Române; Membru de Onoare al Academiei 

Oamenilor de Ştiinţă din România; Preşedinte de Onoare fondator al Societăţii 

Academice de Antropologie; 

Președinți: 

 ISPAS, T. Alexandru, Prof. Univ. Dr. MD, CS I, - Director al Institutului de 

Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române; Universitatea de 

Medicină și Farmacie „Carol Davila” Bucureşti; Director fondator al Soc. 

Academice de Antropologie;  

 SUCIU, Nicolae, Prof. Univ. Dr. – Manager Institutul Național pentru Sănătatea 

Mamei și a Copilului „Alessandrescu – Rusescu”, București 

Vicepreședinți: 

 CHIVU, Luminița, Prof. Univ. Dr. - Director General, Institutul Național de 

Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu” – Academia Română 

 COTORACI, Adina-Coralia, , Prof. Univ., Dr., Rector Univ.Vasile Goldiș Arad 

 FORNA, Norina Consuela, Prof. Univ. Dr. MD, - membru Academia de Şiinţe 

Medicale, membru A.O.S.R.; Decan al Facultăţii de Medicină Dentară Iaşi, 

membru în Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România, 

Membru fondator al Societăţii Academice de Antropologie, Președinte 

coordonator Filiala Iași – Societatea Academică de Antropologie. 

 GLAVCE, Cristiana, CS I, Dr. – Președinte de onoare fondator al Soc. 

Academice de Antropologie; Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al 

Academiei Române; Membru (t) al Academiei de Ştiinţe Medicale; Membru 

titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România;  

 LILE, Ramona, Prof. Univ., Dr.; Rector Universitatea Aurel Vlaicu, Arad 

 SZOMBATFALVI–TÖRÖK Francisc, Dr. ing. – Lector univ. Universitatea 

„Lucian Blaga” Sibiu / inspector şef I.T.M. Sibiu; membru fondator al 

Societăţii Academice de Antropologie (preşedinte coordonator filiala S.A.A. 

Sibiu). 

Coordonator / organizator: 

- KOZMA Andrei, Dr. MMD, MDHC, CS II – Director Ştiinţific Comisia de 

Antropologie – Academia Română,  membru (o) al Academiei de Știinte 

Medicale din România, Preşedinte fondator al Societăţii Academice de 

Antropologie, membru (a) AOSR; șef Laborator de Cercetare POS - Institutul 

Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului „Alessandrescu – Rusescu”, ș.a.; 
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Membri: 

 AGOP-FORNA Doriana, Șef lucrări, Dr. - Facultatea de Medicină Dentară, 

UMF ”Grigore T.Popa”, Iași 

 BACIU Adina, CS II, Dr. - Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al 

Academiei Române; Secretar responsabil cu relaţiile internaţionale ale 

Societăţii Academice de Antropologie; 

 BREZAN Florin, Dr. MD - Inst. Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului, 

București 

 CĂRBUNARU Dan, MD – director caleaeuropeana.ro, jurnalist, PR expert, 

membru al Societăţii Academice de Antropologie; (PR manager), 

 CREȚOIU, Dragos – CS I, Dr.MD – Centrul de excelență M.F. al I.N.S.M.C., 

București 

 DEKANY, Tiberiu – UAV, membru fondator al Societăţii Academice de 

Antropologie – Filiala Arad 

 IONESCU Alina Gianina Conf. univ .Dr. - Complexul Naţional Muzeal 

ASTRA Sibiu; membru fondator al Societăţii Academice de Antropologie, 

 LACKNER, Ágnes MD  – Viena, Austia 

 MITROI Daniel, Phd. MD. - membru al Societăţii Academice de Antropologie, 

(IT manager), 

 OGĂŞANU Mihai - membru al Soc. Academice de Antropologie (Design & 

marketing manager), 

 

Secretariat: 

- APOSTOL, Alexandra – Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și a 

Copilului  

- DUMITRA, Cipriana – Societatea Academică de Antropologie 

- NANU, Ioana – Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului 

„Alessandrescu – Rusescu” 

- POPOVICI, Călin – C.S. Inst. Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului 
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SIMPOZIONUL „FR.I RAINER” 2020 , BUCUREȘTI –  

ANTROPOLOGIE  şi  TRADIȚII 

 

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC * 
*ordine alfabetică 

 

Președinți de Onoare 

o BĂLĂCEANU-STOLNICI, Constantin, Prof. Univ. Dr.; M.O. Academia 

Română şi A.O.S.R. 

o VOICU, Victor, Acad. Prof. Univ. Dr.; Președinte Comisia Șt.Medicale - 

Academia Română, m.A.S.M. 

Preşedinți: 

o ISPAS, Alexandru T., Prof. Univ., Dr., IAFR Bucureşti 

o SUCIU, Nicolae, Prof.univ. Dr., Manager Institutul Național pentru Sănătatea 

Mamei și a Copilului, Bucureşti 

Vicepreşedinți: 

o CHIVU, Luminița, Prof. univ. Dr. - Director General, INCE ”Costin C. 

Kirițescu” – Academia Română 

o COTORACI, Adina-Coralia, , Prof. Univ., Dr., Rector Universitatea de Vest 

”Vasile Goldiș” Arad 

o FORNA, Norina Consuela, Prof. Univ., Dr., m.ASM, m AOSR ; m.BASS; 

UMF”G.T.Popa”, Iaşi 

o GLAVCE, Cristiana, CS I, Dr., (m.t.) ASM şi AOSR, Bucureşti 

o LILE, Ramona, Prof. Univ., Dr.,; Rector Universitatea Aurel Vlaicu, Arad 

o SZOMBATFALVI–TÖRÖK Francisc, Dr. ing. – Lector univ. Universitatea 

„Lucian Blaga” Sibiu  

Secretariat Științific:  

o CREȚOIU, Dragos – Dr.MD, CS I – Centrul de excelenţă Materno-Fetală al 

INSMC, București 

o KOZMA, Andrei, Dr., MMD, MDHC, CS II, m.A.S.M., m.AOSR (a.), 

Bucureşti 

o NANU Michaela, CS I, Dr., INSMC, Bucureşti 

Membri: 

 AGOP-FORNA, Doriana, Şef. lucr., Dr., Iaşi 

 AVRAM Sultana, Conf. Dr., Sibiu 

 BACIU Adina, Dr., CS II, Bucureşti 

 BADIU Corin, Prof. univ. Dr. mASM, Bucureşti 

 BANOVIŠ Branko, PhD, Montenegro 

 BARDAC Ovidiu, Conf. univ. Dr., Sibiu 

 BOGDAN T. Alexandru, Acad. Prof. Univ., Dr., AOSR (m.o.), Bucureşti 

 BREZAN, Florin, PhD, director medical INSMC,Bucureşti 

 BUCUR Alexandru, Prof. Univ., Dr. m.ASM, Bucureşti 

 BUDA Octavian, Prof. Univ., Dr. m.ASM, mAOSR,  Bucureşti 
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 CÂMPIAN R. Septimiu, Prof. univ., Dr., Cluj 

 CHIROVICI Eugen Ovidiu, MMD, DHC, PhD, Anglia  

 CIOMÂRTAN, Tatiana, Conf. Dr., Bucureşti 

 CIUREA Al. Vlad, Prof. Univ., Dr. Msc, MDHC, Dr. m.ASM, Bucureşti 

 COSTEA, Octavia, Prof. univ. Dr. Bucureşti 

 CRAIU Mihai, Conf. Dr., Bucureşti 

 CURCĂ G. Cristian, Prof.univ.Dr., Bucureşti 

 DIACONU Camelia, Conf.univ. Habil. Dr. Președinte UMB - România 

 DOBRESCU M. Emilian, Prof. Univ., Dr., m.AOSR, Bucureşti  

 DWORAKOWSKA Zofia, Dr., Polonia 

 DOLDOR Elena, Dr., Anglia 

 FORNA Norina Consuela, Prof. univ., Dr., m.ASM, AOSR, BASS;  Iaşi 

 FREIMANN Paul, Prof. univ., Arad 

 GAVRILĂ-ARDELEAN Mihaela, Prof. univ., Arad 

 GEANĂ Gheorghiţă, Prof. univ., Bucureşti 

 HANDJIEV Svetoslav, Dr., Bulgaria 

 IANCU Emilia, Dr., CS. I, Ploiești 

 IONESCU Alina Geanina, Conf., Dr, Sibiu 

 IONESCU-TÂRGOVIŞTE Constantin, Acad. Prof. Dr., ASM, Bucureşti 

 ISPAS Sabina, Acad. Prof. Univ., Dr., Academia Română, Bucureşti 

 KELEMEN Mihaela, Dr., Anglia 

 KOZMA Andrei, DHC, Dr., MMD, CS II, m.A.S.M şi AOSR, Bucureşti 

 LĂZĂRESCU Horia, CS II, Dr., Bucureşti 

 MAJURU Adrian, Dr., Bucureşti 

 MOTOC Adrian, Prof. Univ., Dr., Timişoara 

 MUREŞANU Dafin, Prof. Univ., m.ASM , Cluj 

 NANU Michaela, CS I, Dr., Bucureşti 

 NECULA Constantin, Conf. univ., Habil.Dr.Pr., Sibiu 

 PAVLICA Tatjana, Dr.,  Serbia 

 PENDEFUNDA, Liviu, Acad. Prof. Univ. m.ASM, Dr., Iaşi 

 POPESCU Adrian, Dr., Sibiu 

 PRADA Gabriel, Prof. univ., Dr., Bucureşti 

 ROŞOIU  Natalia, Prof. Univ, CS I, Dr.; Preşedinte Secţia Şt. Biologice AOSR 

(m.t.), Constanţa 

 ROVILLÉ-SAUSSE Françoise, Dr., Franţa 

 STATIVĂ Ecaterina, CS I, Dr., m.AOSR, Bucureşti 

 STÎRCEA-CRĂCIUN Matei, CS I, Dr., Buc. 

 STOICESCU, Silvia, Prof.univ., Dr., Bucureşti 

 SURMAN Emma, Dr., Anglia 

 SZOMBATFALVI – TÖRÖK Francisc, L. univ. Dr. Ing., Sibiu 

 ŢIPLIC Ioan Marian, Prof. Dr., Sibiu 

 VOICU Alexandru, Ass. Prof. Univ., Dr., New York 
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PROGRAMUL SIMPOZIONULUI 

 
Antropologie și tradiții – aspecte bio-medicale și socio-culturale  

din domeniul sănătății 

 

 

08 OCT. 2020 – JOI – Amfiteatrul I. H. Rădulescu – Biblioteca Academiei Române 

 

DESCHIDERE 

09
30

– 09
45 

PREȘEDINTI COMISIE:   
Acad. Prof. univ. Dr Constantin Bălăceanu-Stolnici (online) 

Acad. Prof. univ. Dr Constantin Ionescu-Tirgoviște 

MEMBRI COMISIE:  
 Prof. univ. Dr. Nicolae N. Suciu;  

CS I, Dr. Cristiana Glavce;  

Prof. univ. Dr. Alexandru T. Ispas; 

SECRETAR:  CS II, Dr. Andrei Kozma MMD, MDHC 

 

[A] IONESCU-TÎRGOVIȘTE, Constantin 

CUVÂNT DE DESCHIDERE - Academia Română, Secția de Științe Medicale 

Constantin IONESCU TÎRGOVIȘTE, Acad. Dr., membru titular al 

Academiei Române; Preşedinte al Asociației Medicale Române 

[B] BĂLĂCEANU-STOLNICI, Constantin (online) 

CUVÂNT DE DESCHIDERE - Academia de Științe Medicale  

Constantin BĂLĂCEANU-STOLNICI, Acad. Dr., membru titular al 

Academiei de Științe Medicale, membru de onoare Academia Română 

[C] SUCIU N. Nicolae  

CUVÂNT DE DESCHIDERE - Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și a 

Copilului „Alessandrescu – Rusescu” 

 Nicolae N. SUCIU – Prof. univ. ,Dr.; manager general al Institutului 

Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului „Alessandrescu – 

Rusescu”, București 

[D] 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,  

 [E] GLAVCE Cristiana 

 CUVÂNT DE DESCHIDERE  - Societatea Academică de Antropologie                                   

Cristiana S. GLAVCE, CS I, Dr. - Director fondator Societatea 

Academică de Antropologie, membru titular al Academiei de Științe 

Medicale și al Academiei Oamenilor de Știință din România 

 

1. MICROCONFERINŢE OMAGIALE  

 

Eugène Pittard (1867–1962) antropolog, Profesor la Universitatea de Antropologie 

din Geneva, membru al mai multor societăți știintifice din Paris, Stockholm, Roma, 
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Berlin și Londra. Ca antropolog, Eugène Pittard, care a făcut numeroase călătorii de 

studiu în România, în jurul anilor 1900, este autorul cărților La Roumanie: Valachie, 

Moldavie, Dobroudja, apărute la Paris, în 1917 și a Races and History, 1924. Este 

totodată fondatorul Muzeului de Etnografie al Universității din Geneva. 
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Pittard  

 

Institutul de Antropologie a fost inițiat prin eforturile Prof. Dr. Francisc I. 

Rainer (1874-1944), titular al catedrei de Anatomie (1919-1941) la Facultatea de 

Medicină și Farmacie "Carol Davila" a Universității din București. Inițial un Muzeu și 

Laborator de Antropologie (decembrie 1939) în cadrul Facultății de Medicină, Institutul 

dobândește autonomie și titulatura actuală în cadrul Universității din București (legea 

822, 13 Noiembrie 1942). Trecând ulterior la Ministerul Educației, al Sănătății, iar acum 

sub patronajul Academiei Române, Institutul desfășoară o activitate de cercetare 

fundamentală și aplicativă cu specific bio-medical, socio-cultural și paleo-antropologic. 

Institutul adăpostește una dintre cele mai largi colecții osteologice din Europa. 

În 1940, 20 iunie, are loc inaugurarea Institutului de Antropologie, sub 

auspiciile Decanatului Facultăţii de Medicină. În anul 2020 se aniversează 80 de ani de 

la inaugurarea Institutului. 
Sursa: www.antropologia.ro 

 

09
45

– 10-
00 

 (online) 

[0A] BĂLĂCEANU-STOLNICI, Constantin; Bucureşti, IAFR - Academia Română;   

Bălăceanusc@yahoo.com 

ANTROPOLOGIE ȘI TRADIȚII – 80 ANI DE LA INAUGURAREA 

IAFR - deschidere 

Constantin Bălăceanu-Stolnici  

10
00

– 10
15 

 [40] GLAVCE, Cristiana; Bucureşti, IAFR - Academia Română;   

glavcecristiana@yahoo.fr ; dana.spineni@gmail.com 

SAVANTUL EUGÈNE PITTARD ȘI ROMÂNIA  

Cristiana Glavce, Dana Popescu-Spineni* 

10
15

– 10
00  

 [65] POPESCU-SPINENI, Dana; Bucureşti, IAFR - Academia Română;  

dana.spineni@gmail.com 

EUGÈNE PITTARD PROMOTOR AL CULTURII ROMÂNEȘTI ÎN 

EUROPA  

Dana Popescu-Spineni*, Cristiana Glavce 

10
30

– 10
45  

 [38] GEANĂ, Gheorghiță, Bucureşti, IAFR Academia Română; 

 gheorghita_geana2003@yahoo.com 

EUGÈNE PITTARD ‒ UN SAVANT CARE A ÎNĂLȚAT 

CUNOAȘTEREA PÂNĂ LA IUBIRE  

Gheorghiță Geană 

10
45

– 11
00 

 [22] CONSTANTIN, Marin; Bucureşti, IAFR;   marconstant2015@gmail.com 

FACIES ANTROPOLOGIC ŞI CALEIDOSCOP ETNIC ÎN MĂRTURIILE 

LUI EUGÈNE PITTARD DESPRE DOBROGEA (1917) 

Marin Constantin 

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Geneva
https://en.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Pittard
http://www.antropologia.ro/
mailto:balaceanusc@yahoo.com
mailto:glavcecristiana@yahoo.fr
mailto:dana.spineni@gmail.com
mailto:dana.spineni@gmail.com
mailto:gheorghita_geana2003@yahoo.com
mailto:marconstant2015@gmail.com
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11
00

– 11
15   

[48] LUCA, Eleonora Ileana; Bucureşti, IAFR Academia Română; 

eleonluca@yahoo.com 

PATRU DECENII CU PROTAGORAS DIN ABDERA ÎN 

ANTROPOLOGIA ROMÂNEASCĂ  
Eleonora Ileana Luca 

  

 

2. MICROCONFERINȚE - ANTROPOLOGIE ȘI TRADIȚII -  

aspecte biomedicale și socio-culturale în domeniul medicinii 

PREȘEDINȚI COMISIE:   
CS I, Prof. univ. Dr. Alexandru T. Ispas,  

Prof. univ. Dr.Nicolae N. Suciu; 

MEMBRI COMISIE:  
Prof.univ.Dr Corin Badiu;  

Prof.univ.Dr. George Cristian Curca 

SECRETAR:  CS II, Dr. Andrei Kozma MMD. MDHC 

 

11
15

– 11
30   

 [74] SUCIU, Nicolae N.; Bucureşti, INSMC, UMFCD;  nsuciu54@yahoo.com  

ANTROPOLOGIE ȘI TRADIȚII - ASPECTE BIO-MEDICALE ȘI 

SOCIO-CULTURALE DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII  

Dragoş Creţoiu, Carmen Elena Condrat*, Oana Daniela Toader, 

Mădălina Piron, Nicolae Suciu 

11
30

– 11
45  

[04] ANDREI, Pavelina Mihaela; București, UMFCD
 
cit.paulescu@gmail.com 

MANIFESTĂRILE DERMATOLOGICE ÎN INFECȚIA CU SARS-CoV-2 

Pavelina Mihaela Andrei; 
 
Constantin Ionescu-Tîrgoviște

* 

11
45

– 12
00  

[28] DOBRESCU, Ruxandra, Bucureşti, UMFCD,    

monicagheorghiu@yahoo.com ; badicrin@yahoo.co.uk  

PATOLOGIA TIROIDIANĂ ÎN ROMÂNIA – DE LA GUȘA ENDEMICĂ 

LA SECVENȚIEREA GENETICĂ ÎN CANCERUL TIROIDIAN 

Ruxandra Dobrescu, Iulia Chiriac, Monica Ghoerghiu*, Corin Badiu 

12
00

– 12
15  

[24] CURCĂ, George Cristian;  Bucureşti, UMFC, IML;  cgcurca@yahoo.com 

SCURTĂ INTROSPECȚIE ÎN ANTROPOLOGIA ETICII 

George Cristian Curcă, Iuliana Diac* 

12
15

– 12
30  

[18] BUDA, Octavian; Bucureşti, UMFCD; octbuda@gmail.com 

PSIHIATRIA ŞI MEDICINA POPULARĂ. ASPECTE 

ANTROPOLOGICE ŞI ISTORICE 
Octavian Buda 

 

 

12
30

 – 13
00  -   

PAUZA DE CAFEA - Lansarea volumelor:  

„Antropologie şi Management”   

„Antropologia Milleniului III”   

mailto:eleonluca@yahoo.com
mailto:nsuciu54@yahoo.com
mailto:cit.paulescu@gmail.com
mailto:monicagheorghiu@yahoo.com
mailto:badicrin@yahoo.co.uk
mailto:cgcurca@yahoo.com
mailto:octbuda@gmail.com
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             Moment cultural artistic:  Expoziție de pictură  

 

„STRUCTURI K1” 
                                                                                  Alina-Geanina Ionescu 

 

 

ANTROPOLOGIE ȘI TRADIȚII - aspecte biomedicale și socio-culturale în domeniul 

medicinii 

3. SESIUNEA I-a DE COMUNICĂRI  

 

PREȘEDINȚI COMISIE:   
Prof. univ .Dr. Ioan Gherghina,  

Prof. univ. Dr. Norina Forna 

MEMBRI COMISIE:  
CS I, Dr. Matei Stîrcea-Crăciun;  

Conf. univ., Dr Alina-Geanina Ionescu 

SECRETAR:  Mircea Ciuhuta 

 

13
00

– 13
15   

[39] GHERGHINA, Ioan; Bucureşti, INSMC;   

prof_ighe@yahoo.com ;  andreeatopor@yahoo.com 

ASPECTE ETIOPATOGENICE, EPIDEMIOLOGICE, DIAGNOSTICE 

ȘI PRINCIPII DE TRATAMENT ÎN PANDEMIA DE SARS-CoV-2 ÎN 

ROMÂNIA  

Ioan Gherghina, Dumitru Matei, Petru Damir, Andreea Teodora 

Constantin*, Andrei Kozma 

13
15

– 13
30   

[43] IANCU, Mihaela Adela ; Bucureşti, INSMC, UMFCD;   adelaiancu@yahoo.com 

INFECȚIA CU NOUL CORONAVIRUS  LA COPIL 

Mihaela Adela Iancu, Andrei Kozma*, Dumitru Matei 

13
30

– 13
45   

[32] FORNA, Norina; Iasi, UMF GIP, ASM;  profforna@gmail.com 

EVALUAREA NECESARULUI DE TRATAMENT PRIN TEHNICI DE 

ADIȚIE OSOASĂ ALVEOLARĂ LA PACIENȚII EDENTAȚI 

CANDIDAȚI LA IMPLANT DENTAR  
Norina Forna, Doriana Agop-Forna * 

13
45

– 14
00   

[01] AGOP-FORNA, Doriana; Iaşi, UMF GTP;  claudiutopoliceanu@yahoo.com  

ANALIZA MODERNA A FACTORILOR CARE INFLUENȚEAZĂ 

REZULTATUL ESTETIC AL TERAPIEI IMPLANTO-PROTETICE 
Doriana Agop-Forna, Claudiu Topoliceanu *, Andrei Kozma, Norina 

Forna 

14
00

– 14
15   

[23] CONSTANTINESCU, Nicolae M.; AOSR, ASM; 

 nae_constantinescu@yahoo.com 

INGERINȚA FACTORULUI POLITIC ÎN LUMEA CHIRURGICALĂ 

ROMÂNEASCĂ DUPĂ 1945 

Nicolae M. Constantinescu  

mailto:prof_ighe@yahoo.com
mailto:andreeatopor@yahoo.com
mailto:adelaiancu@yahoo.com
mailto:profforna@gmail.com
mailto:claudiutopoliceanu@yahoo.com
mailto:nae_constantinescu@yahoo.com
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14
15

– 14
30   

[44] IONESCU, Alina-Geanina; Sibiu, ULBS; alinageaninaionescu@yahoo.com 

RESTAURAREA TAVANULUI DIN PRONAOSUL BISERICII DIN 

VINȚA, JUDEȚUL ALBA – TRANSILVANIA  
Alina-Geanina Ionescu 

14
30

– 14
45 

 (online) 

[73] STÎRCEA-CRĂCIUN, Matei; Bucureşti, IAFR Academia Română;  

stirceac@ymail.com 

IMPERATIVUL ABORDĂRILOR MACRODIACRONICE ÎN 

STUDIILE DE BRÂNCUȘILOGIE  
Matei Stîrcea-Crăciun 

 

 

14
45

 – 15
00  -   

PAUZA DE CAFEA 

 

 

15
00

-17
30

 

4. SESIUNEA a II-a DE COMUNICĂRI – SECȚIUNEA BIOMEDICALĂ 

 

PREȘEDINȚI COMISIE:   
Prof. univ. Dr Dumitru Matei,  

Acad. Prof .univ. Dr. Nicolae Constantinescu 

MODERATOR:  

Prof. ass. Dr. Szombatfalvi-Torok Francisc  

Prof. univ. Dr, Liviu Pendefunda 

SECRETAR:  CS II, Dr. Adina Baciu 

 

15
00

– 15
15  

(online)
 

[14] BOERIU E., Timişoara, UMFVB emiliaursu@gmail.com  

PROVOCĂRI ȘI PROBLEME ÎN ABORDAREA ÎNGRIJIRII 

TERMINALE LA COPII  

E. Boeriu, S Arghirescu, A.I Boeriu, E. Ursu*, A. Oprisoni, M. 

Șerban, A. Kozma  

15
15

– 15
30  

(online)  

[80] ZĂRNESCU, Narcis; Academia Română,  

academica@acad.ro ,  narciss.zarnescu@gmail.com 

DESPRE NEUROANTROPOLOGIE CA DISCIPLINĂ 

RETICULOGENĂ  
Narcis Zărnescu  

15
30

– 15
45  

(online)  

[26] DIAC Iuliana , Bucureşti, UMFCD, IML; iulia.diac@yahoo.com 

DIMENSIUNI ALE ETICII ÎN ANTROPOLOGIE 

Iuliana Diac, George Cristian Curcă* 

15
45

– 16
00  

(online)
 

[08] BANOVIC, Branko; Gorica, Montenegro; brankobanovic9@gmail.com  

MONTENEGRO'S FREEDOM LOVING TRADITION IN 

CONTROVERSIES OVER NATO  

Branko Banovic 

mailto:alinageaninaionescu@yahoo.com
mailto:stirceac@ymail.com
mailto:emiliaursu@gmail.com
mailto:academica@acad.ro
mailto:narciss.zarnescu@gmail.com
mailto:iulia.diac@yahoo.com
mailto:brankobanovic9@gmail.com


Journal of the Academical Society of Anthropology, JASA 
Volume 12. nr.1, October 2020,  online ISSN 2668-2427, ISSN-L 2668-2427 

Page 13 of 122 

 

16
00

– 16
15  

(online)
 

[58]. NECULA, Constantin; Sibiu, ULBS, Facultatea de Teologie;  

parintele_necula@yahoo.com 

DIMENSIUNEA TEOLOGICĂ A TRADIȚIEI- FUNDAMENTELE 

CULTURALE ALE COMUNICĂRII  EVANGHELIEI 

Constantin Necula 

16
15

– 16
30  

(online)
 

 [60]. PENDEFUNDA, Liviu; Iași, Academia de Științe Medicale din România;  

pendefunda@gmail.com 

TRADIȚIA PERCEPȚIEI REALITĂȚII  

Liviu Pendefunda  

16
30

– 16
45  

(online)
 

 [75]. SZOMBATFALVI-TOROK, Francisc; Sibiu ULBS;  p.torok@generalexpert.ro 

DE LA CULTUL MUNCII LA CULTURA MUNCII – tradiții, prezent și 

viitor  

Szombatfalvi-Torok Francisc 

16
45

– 17
00 

(online)
 

 [27]. DIACONU, Camelia, Bucureşti, UMFCD, drcameliadiaconu@gmail.com 

VITAMINA D ȘI RISCUL CARDIOVASCULAR 

Camelia Diaconu 

17
00

– 17
15  

(online) 

[20]. CHICOȘ, Bogdan Horia; București; b_chicoş@yahoo.com    

EPIDEMIILE SECOLULUI LUMINILOR  ÎN ŢĂRILE ROMÂNE 

Bogdan Horia Chicoș 

17
15

– 17
30  

(online)
 

[41]. KOZMA, Andrei; dr.ka.mailbox@gmail.com 

SOCIETATEA ACADEMICA DE ANTROPOLOGIE – TRADIȚIE și 

CONTINUITATE 

Andrei Kozma*, Cristiana S. Glavce, Alexandreu T. Ispas, Constantin 

Bălăceanu-Stolnici 

 

 

 

17
30

 – 18
00

 –  

 

MASA ROTUNDĂ și ÎNCHIDEREA LUCRĂRILOR DE JOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:parintele_necula@yahoo.com
mailto:pendefunda@gmail.com
mailto:p.torok@generalexpert.ro
mailto:drcameliadiaconu@gmail.com
mailto:b_chicoş@yahoo.com
mailto:dr.ka.mailbox@gmail.com
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09 OCT. 2020 – VINERI -  

Sala de Consiliu a Institutului de Antropologie „Fr. I. Rainer” –  

Casa Academiei - Aripa de Est, etaj 3. - Calea 13 septembrie nr.13, 

sector 5 

08
30

 - 09
00 

 - primirea participanților 

 
09

00
 - 11

00  
    5.A. MICROCONFERINȚE și  SESIUNE DE COMUNICĂRI  

Sectiunea bio-medicală 

 

PREȘEDINȚI COMISIE:  

 Alexandru T. Ispas, Cristiana Glavce 

MEMBRI: Ovidiu Dorin Bardac, Eleonora Luca 

SECRETARI:  Mircea Ciuhuta, Nicolae Leasevici 

  

[07] BACIU, Adina; Bucureşti, IAFR;  adinabbaciu@yahoo.com 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE 

COVID-19. TRADIȚIE ȘI PROVOCĂRI CONTEMPORANE 

Adina Baciu 

 [49] LUCA, Eleonora Ileana; Bucureşti, IAFR Academia Română; 

eleonluca@yahoo.com 

VARIABILITATEA UNOR PROPORŢII CORPORALE ÎN FUNCŢIE 

DE VÂRSTĂ ŞI SEX 
Luca Eleonora, Ciuhuţa Mircea*, Petrescu Monica, Turcu Suzana, 

Stan Cristina, Petre Lăcrămioara, Leasevici Nicolae 

[57] NEAGU , Alexandra; Bucureşti, IAFR - Academia Română;  

alexandra_elena.neagu@yahoo.com 

FIABILITATEA PERCEPŢIEI ÎN EVALUAREA CORPORALITĂŢII 

ÎNTR-UN LOT DE ADOLESCENŢI DIN BUCUREŞTI, COMPARATIV 

CU UN LOT DIN MADRID  

Neagu Alexandra*, Milici Nicoleta  

[53] MILICI, Nicoleta; Bucureşti, IAFR - Academia Română;  nicoletamilici@yahoo.fr 

STUDIUL UNOR ANTECEDENTE PATOLOGICE 

HEREDOCOLATERALE ÎNTR-UN EȘANTION POPULAȚIONAL DIN 

SUDUL ROMÂNIEI  

Nicoleta Milici*, Alexandra Neagu 

[13] BĂNĂȚEANU, Alina-Gabriela, Bucureşti, UMFCD;  

alina.gabriela.banateanu@gmail.com 

ASPECTE PRIVIND IGIENA ORALĂ ÎN ROMÂNIA 

Alina-Gabriela Bănățeanu 

[10] BARDAC, Ovidiu; Sibiu , ULBS; obardac@gmail.com 

REMINESCENȚE ALE MEDICINII GALENICE ÎN TRADIȚIA 

POPULARĂ ROMÂNEASCĂ 

Bardac Ovidiu Dorin, Agnes K. Lackner, Andrei Kozma*, Octavian 

Buda 

 

 

 

 

mailto:eleonluca@yahoo.com
mailto:alexandra_elena.neagu@yahoo.com
mailto:nicoletamilici@yahoo.fr
mailto:alina.gabriela.banateanu@gmail.com
mailto:obardac@gmail.com
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09 OCT. 2020 – VINERI -  

09
00

 - 11
00  

 5.B. MICROCONFERINȚE și SESIUNE DE COMUNICĂRI  

Secțiunea socio-culturală 

 

Sala de Consiliu a Institutului Național de Studii Economice „Costin 

C. Kirițescu” 

Casa Academiei - Calea 13 septembrie nr.13, sector 5 

8
30

 - 09
00 

 - primirea participanților 

 

PREȘEDINȚI COMISIE:  

Gheorghiţă Geană,   

Luminita Chivu 

MEMBRI : Cristina Gârlea,  

SECRETARI:  Marcel Theodor Paraschivescu 

 

[34] GÂRLEA, Cristina; Bucureşti, Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate  

cgarlea@yahoo.com 

INFLUENȚA MIGRAȚIEI REFLECTATĂ ÎN BAZELE GLOBALE DE 

DATE 

Gârlea Cristina*, Bratu Virgil, Rusu Bogdan 

[35] GÂRLEA, Cristina; Bucureşti, Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate  

cgarlea@yahoo.com 

GENTRIFICAREA RURALĂ, O  REALITATE  
Gârlea Cristina*, Cornelia Marin, Liliana  Guran 

[52] (online) MATIUTI, Marcel; One Health New Medical Concept Association 

Romania; matiutimarcel@yahoo.com 

STUDIU PRIVIND TRADIȚIA CREȘTERII ANIMALELOR ÎN 

REGIUNEA ISTORICĂ BANAT  

Matiuti Marcel*, Matiuti Carmen-Luminița, Gârlea Cristina 

[17] (online) BRAD,  Rodica B; Sibiu, ULBS, rodicabrad@gmail.com 

TROIŢELE ROMÂNEŞTI. STUDIU DE CAZ: GURA RÂULUI, 

JUDEŢUL SIBIU 

Rodica Brad  

[54] MUNTEANU, Alina Mihaela; Bucureşti, IAFR - Academia Română;   

edimemune.amber@yahoo.ro 

ROLUL ATAȘAMENTULUI ÎN FORMAREA CAPACITĂȚII DE 

AUTOCONTROL 

 Munteanu Alina Mihaela*, Constantin-Bălăceanu Stolnici, Cristina 

Glavce, Ciprian Fartușnic 

[59] PARASCHIVESCU, Marcel; București, Academia de Științe Agricole și Silvice; 

paraschivescu_marcel@yahoo.com 

FUTUROLOGIA CREATIVITĂȚII UMANE  

Marcel Paraschivescu*, Dumitru Georgescu, Marcel Theodor 

Paraschivescu, 

 

 

11
00

 – 11
15  -   

PAUZA DE CAFEA 

 

mailto:cgarlea@yahoo.com
mailto:cgarlea@yahoo.com
mailto:matiutimarcel@yahoo.com
mailto:rodicabrad@gmail.com
mailto:edimemune.amber@yahoo.ro
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11
15

 - 13
00 

  6.A. SESIUNEA a III-a DE COMUNICĂRI - Sectiunea bio-medicală 

 

PREȘEDINȚI COMISIE:   

Gabriel-Ioan Prada,  

Andrei Kozma 

MEMBRI:  
Adina Baciu, 

Anna Marie Herghelegiu 

SECRETAR:  Mircea Ciuhuța 

 

[61] PETRE, Lăcrămioara; Bucureşti, IAFR - Academia Română;  

lacramioara.petre@yahoo.com 

FACTORI DE RISC OBSTETRICI ÎN TSA  
Lăcrămioara Petre 

[02] ALBU, Adriana; Iaşi, UMF GTP;   dralbuadriana@gmail.com  

CORELAȚIA PERCEPȚIA GREUTĂȚII CORPORALE – INDICE DE 

MASĂ CORPORALĂ LA UN LOT DE ADOLESCENȚI DIN ZONA 

MOLDOVEI 

 Adriana Albu*, Mihai Albu, Florin Dumitru Petrariu  

[68] PRADA, Ioan-Gabriel; UMFCD; giprada@gmail.com ; *dr.ka.mailbox@gmail.com 

CONSECINȚE FUNCȚIONALE ALE TULBURĂRILOR DE SOMN LA 

VÂRSTNICI  

Gabriel-Ioan Prada, Raluca Mihaela Nacu, Andrei Kozma*, Cătălina 

Nuță,   Ovidiu-Lucian Băjenaru, Anna Marie Herghelegiu 

[71] STAN, Cristina; Bucureşti, IAFR Academia Română; 

cristinabest2004@yahoo.com; * monicapetrescu20032002@yahoo.ca 

CONSTRUCȚIA ALTERITĂȚII ÎN ANII ADOLESCENȚEI  

Cristina Stan, Monica Petrescu*, Suzana Turcu, Eleonora Luca, 

Lăcrămioara Petre 

[25] DAVID-RUS, Richard; Bucureşti, IAFR;  rusdavid3@yahoo.com 

CUM ÎNȚELEGEM O EPIDEMIE  
Richard David-Rus  

[62] PETRESCU, Monica; Bucureşti, IAFR - Academia Română;  

monicapetrescu20032002@yahoo.ca 

DISTRIBUȚIA PE GRUPE DE VÂRSTĂ A CANCERULUI MAMAR  
Monica Petrescu*, Cristiana Glavce, Alexandru Ispas, Octavian 

Munteanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lacramioara.petre@yahoo.com
mailto:dralbuadriana@gmail.com
mailto:giprada@gmail.com
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11
15

 - 13
00 

 -  6.A. SESIUNEA a III-a DE COMUNICĂRI - Secțiunea socio-culturală 

 

PREȘEDINȚI COMISIE:   

Ramona Lile 

Marin Constantin 

MEMBRI:  
Petre Adrian Popescu,  

Vladimir Baboi 

SECRETAR:  Nicolae Leasevici 

 

[21] (online) CIURBEA, Flavia-Elena; Sibiu , ULBS; ciurbeaflavia@gmail.com  

O PERSPECTIVĂ PSIHO-SOCIO-CULTURALĂ ASUPRA 

SĂRBĂTORII ÎNVIERII ÎN PERIOADA PANDEMIEI CREATE DE 

NOUL CORONAVIRUS SARS-CoV-2 

Flavia-Elena Ciurbea*, Cornelia Rada 

[05] BABOI, Vladimir; București; vbaboi@yahoo.com 

ASPECTE ALE EDUCAȚIEI FORMALE PENTRU COPIII TURCILOR 

IMIGRANȚI DIN ROMÂNIA. ȘCOLILE TURCEȘTI  
Vladimir Baboi 

[78] VĂRĂȘTEANU, R. Cristina; Bucureşti, INSMC C. Cercet. Sănătate Mintală; 

varastenii@yahoo.com ; botandana@yahoo.com  

ASPECTE CULTURALE ALE JOCULUI. IMPLICAŢII ÎN 

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ ŞI TERAPIA COPIILOR 

DIAGNOSTICAŢI CU TULBURĂRI DIN SPECTRUL AUTIST  

Raluca Cristina Vărășteanu, Daniela Cezarina Stănescu Boțan*, 

Viorela  Constantin, Raluca Dafina Ionuţiu 

[47] LEASEVICI, Nicolae; Bucureşti, IAFR Academia Română; nicky@yahoo.com 

ASPECTE ALE MORALEI CREŞTIN-ORTODOXE  

Nicolae Leasevici 

[64] POPESCU, Petre Adrian; UCEE / Centrul ce cercetări Mistria 

popescusibiu@yahoo.com 

RECONFIGURAREA CULTURALĂ  
Petre Adrian Popescu  

[30] (online) FEDOR, Cătălin-George ; Iaşi, Academia Română CCAntropologie;  

cgfedor@yahoo.com 

TRADIŢII ŞI VALORI ÎNTR-O COMUNITATE AFLATĂ LA 

CONFLUENŢA A DOUĂ REGIUNI ISTORICE ALE ROMÂNIEI  
Cătălin-George Fedor 

 

 

13
00

 – 13
30 

 -   PAUZA DE CAFEA 
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13
30

 – 15
30  - 

8. SESIUNEA a IV-a DE COMUNICĂRI – Secțiunea bio-medicală 

 

PREȘEDINȚI COMISIE:   

Camelia Diaconu,  

Vlad Tica  

MEMBRI:  
Ioana Sonia Ardeleanu, 

Dragos Crețoiu 

SECRETAR: Călin Popovici 

 

[77] (online) TICA, Irina ; Universitatea “Ovidius”, Facultatea de Medicină, Constanţa; 

irinatica@gmail.com 

IMPLICAREA TIROIDEI ÎN PARTICULARITĂŢILE 

ANTROPOLOGICE ZONALE ALE POPULAŢIEI DIN ROMȂNIA  

Irina Tica*, Vlad-Iustin Tica 

[31] FILIP, Lidia; Bucureşti, INSMC, UMFCD; lidia.filipsd@gmail.com ,  

dragos@CREȚOIU.ro 

BIOPSIA LICHIDĂ ÎN MELANOM: PREZENT ȘI VIITOR 

Lidia Filip, Carmen Elena Condrat, Dragos CREȚOIU*, Nicolae 

Suciu, Oana Daniela Toader, Lucian Pop, Ioan Dumitru Suciu 

[51] MATEESCU, Andreea; Bucureşti, INSMC; UMFCD; ardeleanu.ioana@gmail.com 

PREVENȚIE ȘI INTERVENȚIE TERAPEUTICĂ ÎN SIFILISUL 

CONGENITAL 

Andreea Mateescu, Ioana Sonia Ardeleanu* 

06] (online) BACALEAROS, Maria Corina; Bucureşti, INSMC; 

cbacalearos@yahoo.com  

O PERSPECTIVĂ ASUPRA SENSULUI VIEȚII  

Maria Corina Bacalearos*, Eftihița Crăciun, Andrei Kozma 

[42] GUȘĂ, Lavinia; Bucureşti, INSMC, UMFCD;  gusalavinia@gmail.com  ; 

dragos@CREȚOIU.ro  

PROGNOSTICUL MIELOMULUI MULTPLU ÎN ERA TERAPIEI 

BIOLOGICE 

Lavinia Gușă, Florentina Duică, Alina Neagu, Dragos CREȚOIU*, 

Nicolae Suciu, Oana Daniela Toader, Lucian Pop, Ioan Dumitru Suciu 

[66] POPOVOCI, Călin; Bucureşti, INSMC, drd. UMFCD; conceptcalin@gmail.com 

MORBIDITATEA OBSTETRICALĂ SEVERĂ, INCIDENŢĂ ŞI 

FACTORI PREDICTORI  

Călin Popovici, Andrei Kozma*, Petru Armean 
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8. SESIUNEA a IV-a DE COMUNICĂRI – SECȚIUNEA BIOMEDICALA 

 

PREȘEDINȚI COMISIE:   

Octavian Buda,  

Paul Freiman 

MEMBRI:  
Alina Gabriela Duțu,  

Călin Popovici 

SECRETAR: Ioana Nanu 

 

[63] (online) PETRESCU, Nausica-Bianca; Cluj-Napoca, UMF IH;   

 nausica_petrescu@yahoo.com  

IMAGINEA FEMEII ÎN MEDICINĂ ÎN CONTEXT ISTORIC ȘI 

SOCIO-CULTURAL 

Nausica-Bianca Petrescu*, Radu-Septimiu Câmpian, Ondine Lucaciu, 

Aranka Ilea, Adina-Bianca Boșca, Anida-Maria Băbțan, Ioana 

Codruța Mirică, Ovidiu Aghiorghiesei, Roxana Bordea, Claudia 

Feurdean 

[15] (online) BORDEA, Ioana Roxana; Cluj-Napoca, UMF IH;  

 roxana.bordea@ymail.com ;  suciuadina@hotmail.com  

IMPACTUL PANDEMIEI DE COVID-19 ASUPRA POPULAȚEI 

Ioana Roxana Bordea, Ondine Lucaciu, Aranka Ilea, Bianca Boșca, 

Adina Sîrbu*, Simion Bran, Florin Onișor, Anida Maria Băbțan 

[16] (online) BOȘCA, Adina Bianca; Cluj-Napoca, UMF IH;   

biancabosca@yahoo.com; * arankailea@yahoo.com 

HISTOLOGIA – ÎNTRE TRADIȚIE ȘI INOVAȚIE 

Adina Bianca Boșca & 17 coautori  (Disciplina de Histologie și 

Reabilitare Orală) 

[11] (online) BĂBȚAN, Anida-Maria; Cluj-Napoca, UMF IH;  

anida.baezamica@yahoo.ro; *biancabosca@yahoo.com  

TRADIȚII ALE UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE 

”IULIU HAȚIEGANU” ÎN CONTEXT ISTORIC ȘI SOCIO-CULTURAL  

Anida-Maria Băbțan, Ilea Aranka, Adina Bianca Boșca*, Câmpian 

Radu Septimiu, Anca Ionel, Claudia Feurdean, Willi Andrei Uriciuc, 

Nausica Bianca Petrescu, Ioana Roxana Bordea 

[70] (online) SÎRBU, Adina; Cluj-Napoca, UMF IH;  

 adina.sirbu@clinica-aesthetica.ro ; * roxana.bordea@ymail.com 

O SCURTĂ LECȚIE DE ISTORIE A  APARATELOR ORTODONTICE 

FIXE 

Adina Sirbu, Roxana Bordea*, Mircea Ghergie, Ondine Lucaciu, 

Claudia Brăitoru 

 [29] DUȚU, Alina Gabriela; Cluj-Napoca, UMF IH;  alinagabriela.dutu@yahoo.com 

VITAMINA D –MARKER BIOCHIMIC ASOCIAT SINDROMULUI 

INFLAMATOR DIN RINOSINUZITA CRONICĂ 

Alina Gabriela Duțu, Cristina Drugan*, Tudor Drugan, Alexandra 

Crăciun 
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9.MICROCONFERINȚE – SECȚIUNEA BIOMEDICALĂ 

 

PREȘEDINTE COMISIE:   

Coralia Cotoraci  

MEMBRI:  
Liviu Gavrilă-Ardelean,  

Cris Precup, 

SECRETAR: Ioana Nanu 

 

[79] (online) WILD, Carol; Arad, UVVG; diana_ligia@yahoo.com 

PROCESELE MENTALE SUBIACENTE ÎN STRATEGIILE DE 

REEVALUARE 

Carol Wild, Elisaveta Ligia Piros*, Alciona Sasu, Coralia Cotoraci 

[03] (online) ALMĂȘAN, Robert; Arad, UVVG; sorela2002@gmail.com  

INFLUENȚA STRESULUI ASUPRA TULBURĂRILOR DE 

PERSONALITATE 

Robert Almasan, Razvan Zamfir, Laura Bondar, Liviu Tudor, Claudiu 

Dacian Rotund, Mariana Maris* 

[55] (online) MURG, Sergiu; Arad, UVVG; sergiumurg@yahoo.com 

COMUNICAREA VEŞTILOR PROASTE ÎN PRACTICA 

ONCOLOGICĂ ȘI EFECTELE PSIHOLOGICE ALE PACIENTULUI ÎN 

CONFRUNTAREA CU CANCERUL  

Sergiu Murg*, Csaba O. Szekely 

[09] (online) BARATA Paula Irina; Arad, UVVG; barata_paula@yahoo.com  

VIAȚA DUPĂ TRANSPLANTUL PULMONAR 

Barata Paula Irina*, Olar Dana Cristina 

[33] (online) FURĂU Marius, Arad, UVVG; marius.furau@yahoo.com 

ANTROPOLOGIA ȘI MEDICINA 

Marius Furău, Csaba O. Szekely* 

[41] (online) GRELUS, Alin; Arad, UVVG; alin_gvg@yahoo.com 

ROLUL DIETEI  EPIGENETICE ÎN PREVENȚIA ȘI TRATAMENTUL 

CANCERULUI DE PROSTATĂ 

Grelus Alin*, Precup Cris, Boru Casiana, Ioiart Ioan 

 

mailto:diana_ligia@yahoo.com
mailto:sorela2002@gmail.com
mailto:sergiumurg@yahoo.com
mailto:barata_paula@yahoo.com
mailto:marius.furau@yahoo.com
mailto:alin_gvg@yahoo.com


Journal of the Academical Society of Anthropology, JASA 
Volume 12. nr.1, October 2020,  online ISSN 2668-2427, ISSN-L 2668-2427 

Page 21 of 122 

 

11,
00

 - 11,
15 

- PAUZA DE CAFEA – 

 

11
15

 - 13
00

 

                   10. SESIUNEA a V-a DE COMUNICĂRI– secțiunea biomedicală 

 

PREȘEDINȚI COMISIE:   

Mihaela Gavrilă-Ardelean,  

Casiana Stănescu 

MEMBRI:  
Doriana Agop-Forna,  

Simona Carniciu,  

Adela Iancu 

SECRETAR: Alma Ștefănescu 

 

[69] (online) PRECUP, Maria Cristina; Arad, UVVG ;  precupcris@yahoo.com   

TULBURĂRILE ANXIOASE ȘI CICLURILE VIEȚII 

Maria Cristina Precup, Cris Precup*, Denis Butari, Ligia Piros 

 [36] (online) GAVRILĂ-ARDELEAN, Liviu; Arad, UVVG; miha.gavrila@yahoo.com 

ASPECTELE ISTORICO-ANTROPOLOGICE CA DETERMINANTE 

ALE SĂNĂTĂȚII COMUNITĂȚILOR RURALE DIN EVUL MEDIU 

Liviu Gavrilă-Ardelean, Mihaela Gavrilă-Ardelean*, Andrei Kozma  

[37] (online) GAVRILĂ-ARDELEAN, Mihaela; Arad, UAV; miha.gavrila@yahoo.com 

IMPLICAREA SOCIALĂ A STUDENȚILOR CA REFLEXIE A 

TRADIȚIILOR UNIVERSITARE DIN REGIUNEA DE VEST  

Mihaela Gavrilă-Ardelean*, Ramona Lile, Gloria Gavrilă-Ardelean 

[12] (online) BĂNARIU, Gheorghe Mihail;  Constanţa, Univ.Ovidius; 

Banariu.gheorghe@gmail.com  

ÎNTEMEIEREA FAMILIEI ȘI DECIZIA CONCEPERII PRIMULUI 

COPIL ÎN CADRUL GENERATIILOR X, Y ȘI Z 

Bănariu Gheorghe Mihail*, Tica Vlad 

[50] (online) LUCA, Gabriela-Mariana; Timişoara UMFVB; luca.gabriela@gmail.com ; 

luca.gabriela@umft.ro 

DESPRE TRADIȚII ALIMENTARE ȘI CÂTEVA NON-ALIMENTE 

CULTURALE  
Gabriela-Mariana Luca 

[76] (online) TASE, Adrian; Pitești, Universitatea din Pitești ; agtase@yahoo.com 

ASPECTE ANTROPOLOGICE ALE INFARCTULUI MIOCARDIC DIN 

ANTICHITATE PÂNĂ ÎN ERA COVID-19 

Adrian Tase, Costin Ștefan, Mădălina Urluescu 
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11. SESIUNEA a VI-a DE COMUNICĂRI–  

Secțiunea biomedicală 

 

PREȘEDINȚI COMISIE:   

Michaela Nanu,  

Ecaterina Stativă 

MEMBRI:  
Dona Iordan,  

Corina Bacalearos  

SECRETAR: Alexandra Apostol 

 

[56] NANU, Michaela; Bucureşti, INSMC; nanu.micka@gmail.com; 

*ecaterina.stativa@gmail.com 

ASPECTE SOCIO-CULTURALE ÎN ALIMENTAȚIA SUGARULUI  

Michaela Nanu, Ioana Nanu , Oțelea Marina,  Ecaterina Stativă*, 

Andrei Kozma 

 [72] STATIVĂ, Ecaterina; Bucureşti, INSMC; ecaterina.stativa@gmail.com; 

*nanu.micka@gmail.com 

INEGALITĂȚI ÎN SĂNĂTATEA REPRODUCERII 

Ecaterina Stativă, Michaela Nanu*, Ioana Nanu, Andrei Kozma 

[19] CARNICIU, Simona; Bucureşti, Corposana – Centrul de Dignostic și Tratament; 

cassimona@yahoo.com 

DE LA TRADIȚIE LA ACTUALITATE ÎN TRATAMENTUL COMPLEX 

AL DIABETULUI ZAHARAT 

Simona Carniciu, Andrei Kozma*, Andreea Teodora Constantin
 

 [45] IORDAN DUMITRU, Dona Andreea; Bucureşti, Univ. TM;    

dona.iordan@yahoo.com 

STUDIU SUPRA ANOMALIILOR CICATRICIALE DE NUMĂR 

Dona Andreea Iordan Dumitru, Victor Miron, Liviu Gavrilă-

Ardelean*, Agnes Lackner, Andrei Kozma 

 [67] POPOVOCI, Călin; Bucureşti, INSMC, drd.UMFCD;  conceptcalin@gmail.com 

PROBLEME BIOETICE RIDICATE PRIN STRATEGIILE DE 

PREVENIRE A DEZASTRELOR DIN PUNCT DE VEDERE MEDICAL 

Călin Popovici*, Andrei Kozma 

[46] KOZMA, Andrei; Bucureşti, INSMC, ASM, AOSR;  dr.ka.mailbox@gmail.com 

NIVELUL DE CUNOȘTINȚE AL PĂRINȚILOR COPIILOR DE 

GRĂDINIȚĂ DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI ASUPRA SĂNĂTĂȚII 

ORO-DENTARE 

Andrei Kozma, Corina Bacalearos, Ioana Nanu, Saba Nahedd*, 

Gheorghe Mihăilescu, Ecaterina Stativă, Agnes Lackner, Călin 

Popovici 

 

 

15,
30  

-  16,
00  

   

                        CONCLUZII ȘI ÎNCHIDEREA LUCRĂRILOR SIMPOZIONULUI 

16
00  

-  17
00

    

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A 

SOCIETĂȚII ACADEMICE DE ANTROPOLOGIE 

mailto:nanu.micka@gmail.com
mailto:ecaterina.stativa@gmail.com
mailto:ecaterina.stativa@gmail.com
mailto:nanu.micka@gmail.com
mailto:cassimona@yahoo.com
mailto:dona.iordan@yahoo.com
mailto:conceptcalin@gmail.com
mailto:dr.ka.mailbox@gmail.com


Journal of the Academical Society of Anthropology, JASA 
Volume 12. nr.1, October 2020,  online ISSN 2668-2427, ISSN-L 2668-2427 

Page 23 of 122 

 

 

 

 

 

SIMPOZIONUL „FR.I RAINER” - 2020, BUCUREŞTI  

ANTROPOLOGIE  şi  TRADIȚII 

 

 

REZUMATE 
COMUNICĂRI  ÎNSCRISE LA SIMPOZIONUL 

„ZILELE Fr. I. Rainer”, Octombrie 2020, București 

(ordine alfabetică a primului autor) 

 

 

ABSTRACTS
 

OF COMMUNICATIONS REGARDED SYMPOSIUM 

“Fr. I. Rainer Days” , October 2020, Bucharest 
(alphabetical order of first author) 

 

 

[01] AGOP-FORNA Doriana; Iasi  

ANALIZA MODERNĂ A FACTORILOR CARE INFLUENȚEAZĂ 

REZULTATUL ESTETIC AL TERAPIEI IMPLANTO-PROTETICE  

Doriana Agop-Forna
1
, Claudiu Topoliceanu

1
*, Andrei Kozma

2,3,4
, Norina 

Forna
 1,3,4

 
1 U.M.F. “Grigore T.Popa” Iași;  
2 Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei și a Copilului ”Alessandrescu-

Rusescu”, Bucureşti; 
3 Academia Oamenilor de Știință din România 
4 Academia de Științe Medicale 

*Autor corespondent: Șef lucr. Dr. Topoliceanu Claudiu: 

claudiutopoliceanu@yahoo.com 

 

Rezultatul estetic al terapiei implanto-protetice este cel mai important factor 

care asigură  satisfacția pacienților în raport cu restaurarea protetică sau amovibilă cu 

suport implantar. Practicianul trebuie să ia în considerare atât algoritmii de planificare a 

procedurilor chirurgicale specifice în stadiul pro-implantar și implantar, cât și etapa de 

proiectare a viitoarei restaurări protetice.  

Pentru îndeplinirea acestor obiective este necesară o abordare interdisciplinară 

care implică specialiști în parodontologie, ortodonţie și specialişti în chirurgie orală. 

Factorii care trebuie analizați și abordați sunt următorii: poziția dinților adiacenți, forma 

dinților restanţi, statusul și biotipul țesuturilor parodontale, linia zâmbetului, localizarea, 

morfologia și limitele anatomice ale situsurilor implantare, parametrii ocluzali, 

poziționarea viitoare a implantului.  

Acurateţea analizei acestor factori depinde atât de experiența practicantului cât 

și de utilizarea tehnicilor moderne bazate pe aplicații digitale care permit măsurarea 

indicilor clinici și biologici ai câmpului protetic, posibilitățile de poziționare spaţială a 

implanturilor dentare și relația lor cu componente anatomice majore ale câmpului 
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protetic, precum și designul viitoarei restaurări protetice fixe sau amovibile cu suport 

implantar. Printre aplicațiile digitale care pot fi uilizate în analiza factorilor care 

influenţează rezultatul estetic pot fi menţionate: Digital Smile Design, NobleGuide 

(Nobel Biocare, SUA), Digital Smile Design (DSD), SimPlant (Materialize Dental), 

EasyGuide (Keystone Dental). 

Cuvinte cheie: rezultat estetic, terapie implanto-protetică, factori, aplicaţii 

digitale 

 

MODERN ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE ESTHETIC 

OUTCOME IN IMPLANT-PROSTHETIC THERAPY 

 

The esthetic outcome in the implant-prosthetic therapy is most critical in the 

patients‟ satisfaction related to the implant-supported fixed denture. The practitioner 

must consider both the planning algorithms of the specific surgical procedures in the 

pro-implant and implant stage as well as the designing of the future prosthetic 

restoration.  

To fulfill this objectives an interdisciplinary approach is required involving 

periodontology specialists, orthodontists, and oral surgeons.  The factors that must be 

analysed and approached are as follows: adjacent teeth position, restant teeth shape, 

periodontal tissues status and biotype, smile line, implant site location, morphology and 

anatomic limits, occlusal parameters, future implant positioning.  

The analysis accuracy of these factors depends both on the experience of the 

practitioner and the use of modern techniques based on digital applications that allow the 

measuring of the clinical and biological indices of the prosthetic field, the possibilities 

for spatial implants positioning and their relation to major anatomic components of the 

prosthetic field as well as the projection of the future implant-supported fixed or 

removable denture. Some of the digital applications that can be used in the analysis of 

the factors influencing the esthetic outcome are as follows:  Digital Smile Design (DSD), 

NobleGuide (Nobel Biocare, SUA), EasyGuide (Keystone Dental). 

Keywords: esthetic outcome, implant-prosthetic therapy, factors, digital 

applications 

 

 

[02] ALBU, Adriana; Iaşi;    

CORELAȚIA PERCEPȚIA GREUTĂȚII CORPORALE – INDICE DE MASĂ 

CORPORALĂ LA UN LOT DE ADOLESCENȚI DIN ZONA MOLDOVEI 

 Adriana Albu
1
*, Mihai Albu

2
, Florin Dumitru Petrariu

1 

1 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”Iaşi -  ”Grigore T. 

Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi 
2 Centrul Medical şi Social Băceşti, Vaslui- Medical and Social Centre Băcești, 

Vaslui 

*Autor corespondent: Conf.univ.Dr. Adriana Albu dralbuadriana@gmail.com 

 

Identificarea cu idealul actual de frumusețe este un aspect esențial pentru 

majoritatea adolescentelor. Acestea recurg la numeroase cure de slăbire, chiar dacă 

uneori nu este necesar.  

Material si metodă: studiul s-a realizat pe un lot de 202 adolescenți de la licee 

din 2 județe ale Moldovei. A fost apreciată percepția greutății corporale proprii, valoarea 
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indicelui de masă corporală și obiceiurile alimentare. Diferentele obținute au fost 

apreciate cu ajutorul testului Pearson.  

Rezultate și discuții: greutatea corporală este considerată tocmai bună doar de 

50.0% tineri, existând 37.62% tineri care o consideră prea mare. Pe sex diferențele 

calculate sunt semnificative statistic la un p˂0.001(ƒ=2, χ²=10.651) și atrag atenția 

asupra fetelor care se consideră  ades prea grase. Valoarea IMC este dominant normală 

(66.33%), existând și 8.91% cazuri de subnutriție. Diferențele calculate sunt 

semnificative statistic la un p˂0.001(ƒ=3, χ²=22.082) și atrag atenția asupra fetelor la 

care frecvența subnutriției este mare dar și asupra băieților la care numărul de situații de 

supraaponderabilitate este mare. Pe tot lotul există doar 53.46% tineri care își apreciază 

corect greutatea corporală aspect ce este îngrijorător. Aportul dominant de brânză este de 

2-3 ori pe saptămână cu diferențe semnificative pe sex (p˂0.05, ƒ=4, χ²=11.269). 

Aportul dominant de preparate din carne este de 1 dată (33.16%), de pâine zilnic 

(47.52%), iar la cartofi de 2-3 ori (41.58%) pe săptămână cu diferențe nesemnificative 

statistic. 

Concluzii: apar diferențe mari între  valorile indicelui de masă corporală și 

modul de percepție al greutății corporale proprii aspect ce trebuie atent studiat de 

specialiștii din domeniu. 

Cuvinte cheie:  greutate corporală, aport alimentar 

 

THE CORRELATION BODY WEIGHT PERCEPTION – BODY MASS INDEX IN A 

GROUP OF TEENAGERS FROM MOLDOVA AREA  

 

Identifying with the current ideal of beauty is an essential aspect for most 

teenage girls. They resort to many diets, even if sometimes it is not necessary.  

Material and method: the study was conducted on a group of 202 high school 

teenagers from 2 counties of Moldova. The perception of one‟s own body weight, the 

value of the body mass index and eating habits were appreciated. The differences 

obtained were appreciated using the Pearson test.  

Results and discussions: the body weight is considered exactly right by only 

50.0% of young people, with 37.62% of young people considering it too high. By sex, 

the calculated differences are statistically significant at a p˂0.001 (ƒ = 2, χ² = 10.651) 

and draw attention to girls who often consider themselves too fat. The BMI value is 

predominantly normal (66.33%), also with 8.91% cases of malnutrition. The calculated 

differences are statistically significant at a p˂0.001 (ƒ = 3, χ² = 22.082) and draw 

attention to girls in whom the frequency of malnutrition is high but also to boys in whom 

the number of situations of overweight is high. On the entire group there are only 

53.46% young people who correctly appreciate their body weight, which is a worrying 

aspect. The dominant cheese intake is 2-3 times a week with significant differences by 

sex (p˂0.05, ƒ = 4, χ² = 11.269). The dominant intake of meat dishes is of 1 time 

(33.16%), daily bread (47.52%), and potatoes 2-3 times (41.58%) per week with 

statistically insignificant differences.   

Conclusions: there are big differences between the values of the body mass 

index and the way of perceiving one‟s own body weight, an aspect that must be carefully 

studied by specialists in the field.  

Keywords: body weight, food intake  
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[03] ALMĂȘAN, Robert; Arad 

INFLUENȚA STRESULUI ASUPRA TULBURĂRILOR DE PERSONALITATE 

Robert Almășan
1
, Răzvan Zamfir

1
, Laura Bondar

1
, Liviu Tudor

1
, Claudiu 

Dacian Rotund
1
, Mariana Mariș

1,2
* 

1Spital Clinic Județean de Urgență, Arad (SCJU) 
2Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” din Arad 

*Autor corespondent: Mariana Mariș, Lector univ.Dr. sorela2002@gmail.com  

 

Introducere. Prezentul studiu investighează influența stresului în cadrul 

tulburărilor de personalitate, luând în considerare unele caracteristici socio-demografice, 

precum genul, vârsta, nivelul de educaţie, prin analizarea unui lot de 146 pacienţi, din 

secția clinică de psihiatrie a SCJU Arad. 

Tulburările de personalitate reprezintă un sumum de experienţe interioare, 

modele de relaţionare, comportamente adânc înrădăcinate, persistente, care sunt cotate 

de către societatea din care provine individul ca fiind deviante. 

Stresul psihic este definit ca o stare de tensiune, de încordare și de disconfort, 

determinată de agenții afectogeni, cu semnificație negativă, de frustrarea sau deprimarea 

unor stări de motivație (trebuințe, dorințe, aspirații), de dificultatea sau de imposibilitatea 

rezolvării unor probleme. 

În funcție de tipul de personalitate a individului, stresul poate fi resimțit în 

diferite moduri, influențând comportamentul și emoțiile, dar și personalitatea poate 

constitui o sursă generatoare de stres, putându-se evidenția o relație între tipul de 

personalitate și simptomatologia somatică. 

Materiale și metode: În perioada 2017-20019 am evaluat un număr de 146 de 

persoane care prezentau tulburări de personalitate utilizând scala MCMI-III și scala PPS 

pentru evaluarea intensității stresului.  

Rezultate: Studiul a relevat faptul că un procent de 76% dintre pacienții 

internați cu tulburări de personalitate au resimțit un nivel de stres accentuat la prima 

evaluare testologică. 

Concluzii: În urma studiului clinic realizat putem afirma faptul că exista o 

corelație strânsă între factorii de stres și nivelul stresului resimțit de pacienți și 

decompensările tulburărilor de personalitate.  

Cuvinte cheie: stres, personalitate, tulburare 

 

THE INFLUENCE OF STRESS ON PERSONALITY DISORDERS 

 

Introduction: The present study investigates the influence of stress in 

personality disorders, taking into account some socio-demographic characteristics, such 

as gender, age, level of education, by analyzing a group of 146 patients from the 

psychiatric clinic of SCJU Arad. 

Personality disorders are a sum of inner experiences, patterns of relationships, 

deeply rooted, persistent behaviors, which are listed by the society from which the 

individual comes as deviant. 

Mental stress is defined as a state of tension and discomfort, caused by 

affectogenic agents, with negative significance, frustration or reduced states of 

motivation (needs, desires, aspirations), difficulty or impossibility of solving problems. 
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Depending on the type of personality of the individual, stress can be felt in 

different ways, influencing behavior and emotions, but also personality can be a source 

of stress, highlighting a relationship between personality type and somatic symptoms. 

Materials and methods: In the period 2017-20019 we evaluated a number of 

146 people who had personality disorders using the MCMI-III scale and the PPS scale to 

assess the intensity of stress. 

Results: The study found that 76% of hospitalized patients with personality 

disorders felt a heightened level of stress at the first test evaluation. 

Conclusions: Following the clinical study we can say that there is a close 

correlation between stressors and the level of stress felt by patients and decompensation 

of personality disorders.  

Keywords: stress, personality, disorder 
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Manifestările dermatologice  în infecția cu SARS-CoV-2 apar cu o frecvență de 

până la 20%. Timpul de apariție al manifestărilor este greu de estimat la pacienții 

infectați, precum și asocierea dintre apariția manifestărilor cutanate și severitatea bolii 

COVID-19. Este foarte important istoricul detaliat al pacientului, întrucât multe 

manifestări de la nivelul pielii pot fi  reacții  cutanate ca urmare a tratamentelor utilizate 

în COVID-19. Multe probleme dermatologice ridică și personalul medical care îngrijește 

pacienți infectați cu SARS-CoV-2 fie ca urmare a echipamentului personal de protecție 

purtat peste 6 ore, fie datorită purtatului mănușilor sau a igienizării excesive a mâinilor 

fără restabilirea filmului lipidic printr-o cremă emolientă. 

Pattern-urile cutanate cele mai frecvent observate sunt acrocianoza denumită 

COVID toes care se prezintă ca macule purpurice-violacee la nivelul degetelor cu sau 

fără edem sau prurit. Biopsiile cutanate au relevat prezența virusului în leziuni care duce 

la injurie vasculară, fenomen care stă la baza unui posibil mecanism patofiziologic. 

Rash-ul morbiliform cu implicarea mai mult a trunchiului este un alt pattern 

întâlnit în rândul pacinților infectați. 

Vasculitele. Livedo racemosa/vasculita necrotică au fost ascociate cu 

severitatea simptomatologiei în boala COVID-19. Biopsiile cutanate din țesutul afectat și 

din cel sănătos relevă un pattern de injurie microvasculară mediată de complement. 

Plăcile urticariene cu ușor prurit de acompaniament au fost asociate infecției cu SARS-

CoV-2. 

Erupțiile veziculoase de tip varicela like au fost observate la câteva zile după 

debutul simptomatologiei COVID 19 și se remit în aproximativ 10 zile.  

La copil au fost descrise manifestări de tip Kawasaki-like cu rash polimorfic, 

eritem și sau edem la nivelul mâinilor și picioarelor, conjunctivita, afectarea mucoasei 

bucale alături de simptomele sistemice. 
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  Condițiile dermatologice datorate echipamentului personal de protecție al 

personalului  medical și injuriile cutanate date de mănuși sau detergenți agresivi și 

dezinfectanți duc la dermatita de contact iritativă sau alergică precum și la agravarea sau 

chiar de apariția de novo a acneei, rozaceei, dermatitei periorale. Presiunea exercitată de 

măști asupra feței mai mult de 6 ore creează semne vizibile sub forma echimozelor sau 

chiar leziuni traumatice. 

Multe tratamente nou încercate pentru COVID-19,  pot avea implicații la nivel 

cutanat, de aceea este necesar un diagnostic diferențial pentru a stabili etiologia 

manifestărilor dermatologice și corelația cu virusul SARS-CoV-2. 

Limitarea expunerii și a contactului cu alte persoane reduce considerabil riscul 

de transmitere a infecției. În acest sens, teledermatologia a fost dezvoltată ca și opțiune 

pentru pacienții dermatologici asigurând totodată un profil de siguranță atât pentru 

personalul medical cât și pentru pacienți. 

Cuvinte cheie: SARS-CoV-2, dermatologie, patternuri cutanate, 

teledermatologie 

 

DERMATOLOGICAL MANIFESTATIONS IN SARS-CoV-2 INFECTION 

 

The dermatological manifestations in the SARS-CoV-2 infection appear in up 

to 20% of the cases. It is hard to estimate the time until the appearance of these 

manifestations in COVID patients. It is also difficult to associate the appearance of 

cutaneous manifestations to the severity of the COVID-19 infection. For diagnosis 

purposes the detailed history of the patient is very important since some of the skin 

manifestations can come as cutaneous reaction to the administered COVID-19 treatment. 

Health care workers which treat COVID-19 patients also experienced a lot of 

dermatological issues either due to the prolonged wearing of the personal protection 

equipment (over 6 hours per day), due to medicinal prolonged gloves wearing or due to 

excessive hand hygiene measures without taking actions to re-establish the hydrolipidic 

film such as using an emollient cream. 

The most observed cutaneous patterns are: pernio, morbilliform rash, livedo 

racemosa, urticaria, varicella-like eruptions.  

Acrocyanosis, also named as COVID toes which presents itself as violaceous-

purpuric macules at digit level with or without edema or pruritus. The cutaneous biopsies 

showed the presence of the virus in lesions which lead to vascular injuries, a 

phenomenon which is at the basis of a possible pathophysiological mechanism. 

Morbilliform rash with a higher involvement of the trunk is another pattern 

encountered in COVID-19 patients and cannot be associated with the infection severity. 

 Vasculitis. Livedo racemosa/ necrotic vasculitis were associated with the 

severity of symptomatology in COVID-19 disease. Cutaneous biopsies from both the 

affected and healthy tissues showed a pattern of complement mediated microvascular 

injuries. 

Urticaria plaques with mild accompaniment pruritus were associated with 

SARS-CoV-2 as a dermatological sign with or without fever. 

Varicella-like eruptions were observed a few days after the debut of the 

COVID-19 symptomology, with remission after approximately 10 days. 

Kawasaki-like manifestations were described in children with polymorphic 

rash, erythematous and/or induration of hands and feet, conjunctivitis, affection of the 

oral cavity mucous along with the systemic symptoms.  
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The dermatological conditions caused by personal protection equipment of 

health care workers and cutaneous injuries caused by hand gloves or aggressive 

detergents and disinfectants lead to irritative or allergic contact dermatitis as well as to 

de novo appearance or aggravation of acne, rosacea or perioral dermatitis. The pressure 

applied by the mask on the face for over 6 hours leads to visible signs like ecchymosis or 

even traumatic lesions. 

Many newly tried treatments for the COVID-19 disease can have cutaneous 

manifestations, hence a differential diagnosis is required for excluding the post 

administration therapy cutaneous reactions of COVID-19 patients, as well as for 

establishing the etiology of the dermatological manifestations and their correlation to the 

SARS-CoV-2 virus. 

Limited the exposure and contact with other persons will considerably reduce 

the risk of COIVD-19 transmission. Hence tele-dermatology was developed as option for 

patients in order to provide a safe alternative for both the health care workers as well as 

for the patients. 

Keywords: SARS-CoV-2, dermatology, skin patterns, teledermatology 
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Educația copiilor este, dincolo de aspectele care privesc individul și familia, o 

preocupare de maximă importanță pentru toate comunitățile, în toate culturile, pentru 

toate statele. În acest context, situația copiilor proveniți din familii de imigranți sau 

mixte îmbracă anumite particularități, în funcție de țara unde familia s-a stabilit, de 

statutul ei economic și social, de mărimea comunității de imigrați din care face parte, ca 

și de oportunitățile educaționale la care există acces etc. În România există, pe lângă 

cetățenii de etnie turcă născuți aici, o relativ semnificativă comunitate de imigranți 

proveniți din Turcia în ultimii douăzeci și cinci-treizeci de ani, așa încât, condiția 

copiilor acestor familii se dovedește interesantă din perspectiva situațiilor pe care ei le 

experimentează în comparație cu situația copiilor imigranților în alte țări. Întrucât 

formarea identității culturale a copiilor imigranți „este influențată de cel puțin două 

sisteme culturale distincte și uneori contradictorii: cultura de origine și cultura-gazdă“ 

(Adams și Kirova, 2006), ne propunem să identificăm câțiva dintre factorii care 

acționează modelând educația formală a copiilor din aceste familii imigrante.  

Cadrul școlar joacă un rol important în adaptarea la societatea-gazdă, dar și în 

transmiterea unei identități culturale. Cercetări mai noi arată că „adaptările de succes ale 

elevilor imigranți par a fi legate de calitatea relațiilor pe care le întrețin în cadrul școlii 

lor“ (Suárez-Orozco et al., 2009, apud Adelman et al., 2015). Școli ale comunității turce, 

cu oferta educațională pentru copiii imigranților există în România deja de un sfert de 

secol, însă, înființarea de dată mai recentă (2016) a unei școli din inițiativa statului turc 

constituie o particularitate majoră.  

În acest context, se dovedește interesant să identificăm și să analizăm modalități 

de formare și transmitere a identității culturale turcești prin raportare la activitățile 
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școlare și extra-școlare legate de instituțiile de învățământ din zona metropolitană 

București, entități ce au aparent statut privat în raport cu sistemul educațional românesc.  

               Cuvinte cheie: imigranții turci din România, expați turci, școli internaționale, 

educația copiilor imigranți, identitate culturală a copiilor imigranți. 

 

ASPECTS OF FORMAL EDUCATION AT THE CHILDREN OF TURKISH 

IMMIGRANTS IN ROMANIA. TURKISH SCHOOLS  
 

Children‟s education is, beyond the issues related to the individual and family, a 

concern of the utmost importance for all communities, in all cultures, for all states. In 

this context, the situation of children from immigrant or mixed families takes certain 

peculiarities, depending on the country where the family has established itself, its 

economic and social status, the size of the immigrant community to which it belongs, as 

well as the educational opportunities to which there is access etc. In addition to the 

ethnic Turkish citizens born here, in the last twenty-five to thirty years in Romania was 

formed a relatively significant community of immigrants from actual Turkey. In this 

case, the condition of the children of these families is proving interesting in terms of  the 

situations that they experienced in the formation of cultural identity compared to the 

situation of immigrant children in other countries. Whereas the formation of the cultural 

identity of the immigrant children „is influenced by at least two distinc, and sometimes 

contradicting, cultural system: the home culture and the host culture“ (Adams și Kirova, 

2006), the aim is to identify the some of factors which are involved in this process and 

which are modeling the formal education of children which are coming from immigrants 

families.  

The school environment plays an important role in adapting to the host society, 

but also in conveying a cultural identity. Newer research shows that „successful 

adaptations among immigrant students appear to be linked to the quality of relationships 

that they forge in their school settings“ (Suárez-Orozco et al., 2009, apud Adelman et 

al., 2015). Schools of the Turkish community, with an educational offer for the children 

of the immigrants, have been in existence in Romania for a quarter of a century, but the 

establishment of a more recent date (2016) of a school on the initiative of the Turkish 

state, is a major feature.  

In this context, it is interesting to identify and analyze the ways of training and 

transmitting Turkish cultural identity in relation to school and extra school activities 

related to educational institutions in the Bucharest metropolitan area, entities that 

apparently have private status in relation with the Romanian educational system. 

Keywords: Turkish immigrants from Romania, Turkish expats, international 

schools, education immigrant children, cultural identity of immigrant children. 
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Plecând de la Sfânta Tradiție, o interpretare a "fumului îndreptat spre cer" poate 

fi orientarea energiei metabolismului uman. Metabolismul este baza activităților noastre, 
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vegetative, emoționale, cognitive și de comportament. Orice activitate psihică umană 

este susținută de energia care se produce prin metabolism și ia forme diferite de gândire, 

trăire, atitudine, comportament, caracter. 

Singura ființă capabilă de autoobservare, autoreflectare și autoghidaj este omul. 

Prin căderea adamică, omul nemântuit este păcătos, vulnerabil, supus erorii de sens al 

vieții. Dintre pacătoși sunt cel dintâi a cărui activitate este necesar a fi autoobservată și 

reglată după nevoi, de la cele primare până la valori și credințe morale. Conștientizarea 

și definirea sensului vieții ca fiind mântuirea și trăirea vieții în acest sens, este psihism 

susținut de energie îndreptată spre creator, spre veșnicie. 

Definirea binelui și a răului, a ceea ce este constructiv, orientat spre viață și a 

ceea ce este negativ, distructiv, orientat spre boală și moarte, împreună cu grija față de 

binele propriu și totodată de binele celuilalt, este "fumul orientat spre cer”. Este 

important să fim conștienți de "fumul" propriilor arderi în fiecare clipă de aici și acum, 

astfel devenind posibilă manifestarea voinței proprii orientată spre Voința lui 

Dumnezeu. Îndreptarea atenției spre starea emoțională și întrebarea autoreflexivă -  

“Pentru ce motiv, în ce sens fac eu acest lucru și cu ce emoții?” - ne semnalizează 

sensul" fumului", spre cer, sau nu. 

Cuvinte cheie: viață, sens, metabolism, caracter, creator 

 

A PERSPECTIVE ON THE MEANING OF LIFE 

 

Starting from the Holy Tradition, an interpretation of "smoke directed towards 

the sky" can be the orientation of the energy of the human metabolism. Metabolism is 

the basis of our activities, vegetative, emotional, cognitive and behavioral. Any human 

psychic activity is sustained by the energy that is produced by metabolism and takes 

different forms of thinking, feeling, attitude, behavior and character. 

The only being capable of self-observation, self-reflection and self-guidance is 

man. Through the fall of Adam, the unsaved man is a sinner, vulnerable, subject to the 

error of the meaning of life. Among the sinners are the first whose activity needs to be 

self-observed and regulated according to needs, from the primary to moral values and 

beliefs. Awareness and definition of the meaning of life as the salvation and living of life 

in this sense, is a psyche sustained by energy directed to the creator, towards eternity. 

The definition of good and evil, of what is constructive, life-oriented, and of 

what is negative, destructive, disease-oriented, and death, along with caring for one's 

own good and the good of others, is "smoke toward heaven." It is important to be aware 

of the "smoke" of our own burns at every moment in the here and now, making it 

possible to manifest our own will oriented toward God's Will. me this and with what 

emotions? "- signals the meaning of" smoke "to the sky, or not. 

Keywords: life, meaning, metabolism, character, creator 
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În perioada pandemiei de COVID-19 învățământul on-line a reprezentat o 

adevărată provocare pentru elevi, studenți, cadre didactice, dar mai ales pentru părinți. 

Obiectivul acestei lucrări este de a prezenta câteva aspecte legate de adaptarea la această 

formă de învățământ, precum și consecințele acestuia asupra sănătății, a dezvoltării 

individuale și a societății. 

Material şi metode: La realizarea acestui studiu calitativ au participat 100 de 

subiecți, elevi, studenți, cadre didactice și părinți. S-a aplicat tehnica interviului semi-

structurat, fie față în față, cu respectarea condițiilor de distanțare socială, fie online. S-au 

respectat normele etice ale cercetării științifice, principiile anonimatului și 

confidențialității.  

Rezultate și discuții: Cei mai mulți dintre participanții la studiu au declarat că 

au fost nemulțumiți de modul în care s-a desfășurat învățământul on-line, de informația 

transmisă și mai ales de nivelul scăzut al asimilării și înțelegerii acesteia. Elevii din 

clasele pregătitoare și până la cei din clasa a IV
-a

 inclusiv și părinții lor s-au confruntat 

cu cele mai mari probleme, deoarece aceștia trebuiau să fie asistați de un adult, pe de o 

parte, iar pe de altă parte copiii erau distrași de atracțiile din jurul lor. Elevii mai mari și 

studenții s-au adaptat cu ușurință, dar au și găsit foarte repede metode care i-au ajutat în 

procesul de evaluare, astfel încât imposibilitatea unei evaluări corecte a acestora este 

unul dintre marile dezavantaje ale învățământului online. Au fost probleme legate de 

utilizarea și de absența unui terminal corespunzător pentru fiecare școlar, în special în 

mediul rural, dar și în familiile cu mai mulți copii și cu părinți care au lucrat de acasă sau 

în regim de telemuncă. De asemenea, mulți părinți au declarat că sunt mai triști copiii 

din cauza absenței socializării față în față cu ceilalți colegi.  

Concluzii: Învățământul on-line în contextul pandemiei de COVID-19 a fost 

necesar și a reprezentat o soluție pentru continuarea activității didactice. Cu toate 

acestea, trebuie avute în vedere consecințele pe termen lung ale școlii online. Efectele au 

început să apară, dar se vor resimți mai mult în perioada următoare. Pentru elevii de 

gimnaziu, în special pentru cei din clasele mici, învățământul tradițional este de preferat 

celui online. În această perioadă copiii au nevoie de socializare, de prezența 

învățătorului, a colegilor de școală pentru acumularea cunoștințelor, dar mai ales pentru 

o dezvoltare psiho-socială armonioasă. La elevii mai mari și la studenți se impune o 

evaluare serioasă, deoarece rezultatele obținute nu reflectă, în cele mai multe cazuri, 

nivelul real al cunoștințelor. Fie că este vorba de învățământ online, fie că este vorba de 

timp excesiv petrecut în fața unui terminal în alte scopuri, efectele negative asupra 

sănătății copiilor și tinerilor se vor instala. Pentru o educație solidă, învățământul clasic, 

cu prezența la școală este cel care trebuie să domine, iar cel on-line trebuie să îl susțină și 

să fie o alternativă în situație de criză, dar nu o formă generalizată de învățământ, de 

lungă durată.   

Cuvinte cheie:  educație, digitalizare, COVID-19, sănătate, societate.  

 

ONLINE SCHOOLING DURING THE COVUD-19 OUTBREAK 

PANDEMIC. TRADITION AND CONTEMPORARY CHALLENGES 

 

During the COVID-19 pandemic, online education was a real challenge for 

pupils, students, teachers, also especially for parents. This paper aims to present some 

aspects related to the adaptation to this form of education, as well as its consequences on 

health, individual development, and society. 
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Material and methods: 100 subjects participated, pupils, students, teachers, and 

parents contributed to this qualitative study. The semi-structured interview technique 

was applied, either face to face, respecting the conditions of social distancing, or online. 

The ethical norms of scientific research, the principles of anonymity and confidentiality 

are respected. 

Results and discussions: Most of the participants in the study stated that they 

were dissatisfied with the way online education was conducted, that the information 

transmitted and especially with the low level of assimilation and understanding of it. 

Students in the preparatory classes and up to the fourth grade, including their parents, 

faced the most challening problems, because they had to be assisted by an adult, and on 

the other hand, the children were distracted by the attractions around them. Older 

students and students easily adapted, but they also quickly found methods that helped 

them in the assessment process, so the impossibility of a correct assessment of them is 

one of the great disadvantages of online education. There were problems related to the 

use and absence of an appropriate terminal for each schoolchild, especially in rural areas, 

but also in families with several children and parents who worked from home or in 

telework. Also, many parents said that their children are sadder due to the lack of face-

to-face socialization with other colleagues. 

Conclusions: Online education in the context of the COVID-19 pandemic was 

necessary and was a solution for further teaching. However, the long-term consequences 

of online schooling need to be considered. The effects began to appear but will be felt 

more in the next period. For middle school students, especially for those in small classes, 

traditional education is preferable to online. During this period, children need 

socialization, the presence of the teacher, schoolmates to accumulate knowledge, but 

especially for harmonious psycho-social development. Older pupils and students need a 

serious assessment because the results obtained do not reflect, in most cases, the real 

level of knowledge. Whether it is online education or excessive time spent in front of a 

terminal for other purposes, the negative effects on the health of children and young 

people will set in. For a solid education, classical education, with the presence at school, 

is the one that must dominate, and the online one must support it and be an alternative in 

a crisis, but not a generalized form of long-term education. 

Keywords: education, digitization, COVID-19, health, society. 
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În poeziile epice din Muntenegru, există o luptă etică și de viață constantă între 

bine și rău, o luptă pentru libertate și împotriva sclaviei, pentru dreptate și egalitate, 

împotriva nedreptății. Principala caracteristică a eroismului în poeziile tradiționale este 

că este îndreptată spre scopuri morale. Eroismul cântat în aceste poezii epice este efortul 

poporului muntenegrean pentru libertate, iar un spirit de eroism pătrunde în moralitatea 

războinicului. 
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La fel ca în narațiunile despre lupta muntenegrenilor împotriva otomanilor, 

efortul pentru libertate este o parte centrală a narațiunii luptei antifasciste a 

Muntenegrului în cel de-al doilea război mondial. Narațiunile despre luptele iubitoare de 

libertate ale Muntenegrului dobândesc un potențial semnificativ ca parte a dezbaterii 

privind aderarea la NATO, în special atunci când luăm în considerare participarea 

soldaților muntenegreni la misiunile Alianței. 

Este de așteptat doar ca părțile opozante în dezbaterea dacă să adere la NATO 

vor utiliza tradiția Muntenegrului de popor războinic în argumentarea lor și că o parte 

semnificativă a acestei lupte va fi combătută pentru „drepturile” acestei părți din istoria 

Muntenegrului. Cu toate acestea, în funcție de faptul dacă NATO este văzută ca o 

organizație de securitate colectivă sau ca o alianță militară agresivă, același argument își 

asumă funcții diferite. 

Cuvinte cheie: Muntenegru, traditie iubitoare de libertate, NATO 

 

MONTENEGRO'S FREEDOM LOVING TRADITION IN CONTROVERSIES 

OVER NATO  
 

In Montenegrin epic poems, there is a constant ethical and life struggle between 

good and evil, a struggle for freedom and against slavery, for justice and equality, 

against injustice. The main characteristic of heroism in traditional poems is that it is 

directed at moral goals. Heroism sung about in these epic poems is the striving of the 

Montenegrin people for freedom, and a spirit of heroism permeates the warrior morality.  

As in the narratives about the struggle of Montenegrins against the Ottomans, 

the striving for freedom is a central portion of the narrative of Montenegro's antifascist 

struggle in the Second World War. Narratives about Montenegro's freedom loving 

struggles acquire significant potential as part of the debate regarding NATO 

membership, in particular when we consider the participation of Montenegrin soldiers in 

the Alliance's missions.  

It is only to be expected that the opposing sides in the debate whether to join 

NATO would utilize Montenegro‟s tradition of a warrior people in their argumentation, 

and that a significant portion of this struggle would be fought over “the rights” to this 

portion of Montenegrin history. However, depending on whether NATO is seen as an 

organization of collective security (advocates) or as an aggressive military alliance 

(detractors), the same argument assumes different functions. 

Keywords: Montenegro, freedom loving tradition, NATO 
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Introducere: Transplantul pulmonar reprezintă o modalitate acceptată de 

tratament pentru bolile pulmonare aflate într-un stadiu avansat. Tratamentul 

imunosupresor post transplant expune pacientul la un nivel crescut de infecții bacteriene, 

virale și fungice ceea ce reprezintă un risc important in mortalitatea acestor pacienți. 
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Descriere: Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 29 ani cunoscut în 

antecedente cu transplant pulmonar (2011) în urma unei fibroze pulmonare galopante. 

Diagnosticul a ridicat probleme încă de la debutul simptomatologiei, acesta primid chiar 

și tratament antituberculos, iar ulterior starea acestuia s-a degradat progresiv ajungând la 

insuficiență respiratorie manifestată cu necesar de oxigenoterapie de lungă durată la 

domiciliu, fară ameliorare și cu scăderea progresivă a toleranței la efort. Transplantul 

pulmonar a survenit când cazul părea pierdut. Având în vedere tratamentul pe care 

pacientul îl urmează în prezent, acesta pe parcursul anilor a dezvoltat multiple infecții 

atât pulmonare cât și urinare și de asemenea osteoporoză. 

Discuții: Infecția este o complicție frecventă după transplantul pulmonar fiind a 

doua cauză de mortalitate în primele 30 de zile post transplant, dar ajungând pe prima 

poziție ulterior. 

Concluzii: Deși transplantul pulmonar rămâne o soluție salvatoare, media de 

supraviețuire post transplant este de aproximativ 5-10 ani. 

Cuvinte cheie: Transplant pulmonar, fibroza pulmonară, infecție 

 

LIFE AFTER LUNG TRANSPLANTATION 

 

Introduction: Lung transplantation is an accepted way of treatment for 

advanced-stage of lung disease. Post-transplant immunosuppressive treatment exposes 

the patient to an increased level of bacterial, viral and fungal infections, which represent 

an important risk in the mortality of these patients. 

Description: We present the case of a 29-year-old patient known for a history of 

lung transplantation (2011) following galloping pulmonary fibrosis. The diagnosis has 

raised problems since the beginning of the symptomatology, even after the patient 

having been given anti-tuberculosis treatment. Afterwards his condition has 

progressively deteriorated, reaching the respiratory failure manifested with long-term 

oxygen therapy at home, without improvement and with the progressive decrease of the 

tolerance to the effort. The lung transplant occurred when the case seemed lost. Given 

the treatment that the patient is currently undergoing, he has developed multiple lung and 

urinary tract infections over the years and also osteoporosis. 

Discussion: Infection is a common complication after lung transplantation 

being the second leading cause of mortality in the first 30 days after transplantation, but 

reaching the first position thereafter. 

Conclusions: Although lung transplantation remains a salvage solution, the 

average post-transplant survival is approximately 5-10 years. 

 Keywords: Lung transplant, pulmonary fibrosis, infection 
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Obicei straniu și periculos, lăsatul de sânge prin tăiere sub limbă, este încă 

prezent în medicina populară românească. Lucrarea își propune să analizeze gradul de 

răspândire al acestui obicei și să facă o serie de considerații asupra posibilelor sale 

origini. Primul pas important în dezvoltarea medicinii a fost făcut de către Hippocrate 

care considera boala ca fiind determinată de cauze naturale și nu de influențe divine. În 

concepția hippocratică cauzele bolilor sunt identificate de medic prin observație atentă și 

raționament.  

Adept al teoriei umorale, Hippocrate considera boala ca fiind rezultatul 

dezechilibrului dintre cele patru umori: sânge, flegmă, bilă galbenă și bilă neagră. În 

consecință, tratamentul presupune restaurarea echilibrului umoral prin diverse mijloace: 

dietă, clisme, emetizante, hidratare, băi și sângerări terapeutice. Sângele în exces sau 

sângele alterat datorită acumulării toxinelor trebuia eliminat pentru restaurarea 

echilibrului. Sângerarea terapeutică, sau lăsarea de sânge, era practicată pe scară largă. 

Ea a fost intens promovată de către Galen și a rămas o metodă terapeutică uzuală de-a 

lungul întregului ev mediu până în epoca modernă.  

Metodele principale de lăsare a sângelui erau: scarificarea, aplicarea ventuzelor, 

aplicarea lipitorilor și flebotomia. Deși efectele negative ale flebotomiei au fost dovedite, 

ea mai supraviețuiește pe alocuri în tradițiile populare. Un exemplu este România, unde 

se mai practică sporadic tăierea sub limbă. Metoda a fost preluată de la bătrânii vraci ai 

satelor și este aplicată în special în tratamentul hepatitei. Am constatat o serie de 

similitudini între tăierea sub limbă și flebotomia promovată de Galen.  

Cuvinte cheie: Hippocrate, teoria umorală, Galen, lăsarea de sânge, tăierea 

sub limbă 

 

TRACES OF GALENIC MEDICINE IN THE ROMANIAN FOLK TRADITION  

 

Bloodletting by cutting under the tongue, strange and dangerous habit, is still 

sporadically encountered in the Romanian medical folk tradition. The aim of this paper 

is to analyze the extent of this practice and to discuss its possible origins. The first 

important step in the development of modern medicine belongs to Hippocrates who 

considered the disease to have natural causes and not divine origins. According to 

Hippocrates, the causes of diseases are identified through careful observation and 

reasoning.  

Follower of the humoral theory, Hippocrates associated the disease with an 

imbalance between the four humours of the human body: blood, phlegm, yellow bile and 

black bile. Consequently, the treatment needs to restore this balance by means like: diet, 

enemas, emetics, hydration, baths and bloodletting. Excess blood or altered blood has to 

be removed in order to restore the natural humoral balance. For this purpose, 

bloodletting was widely practiced. It was intensely promoted by Galen, and remained a 

popular therapeutic procedure throughout the Middle Ages until the modern period.  

The main methods of bloodletting were: scarification, cupping, application of 

leeches and phlebotomy. Although its harmful effects are well known, phlebotomy still 

survives through folk traditions. An example, in Romania, is the habit of cutting under 

the tongue that is still sporadically encountered. The method was adopted from the old 
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healers of the rural areas and it is used mainly for the treatment of hepatitis. There are 

some similarities between the cutting under the tongue and the phlebotomy promoted by 

Galen.  

Keywords: Hippocrates, humoral theory, Galen, bloodletting, cutting under 

tongue 
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”Serenadă” provine din latinul serenus (senin, liniștit) și identificat în istoria 

muzicală pentru prima oară la poporul italian sub formă de serenata, un cântec în 

onoarea unei persoane/ a unui  eveniment istoric. În evoluție, termenul a fost supus 

diverselor transformări, raportat la utilizarea sa.  

Fiecare universitate are particularități de identificare, unice în ceea ce privește 

sigiliul, culorile, imnul, bazate pe istorie, religie și principii. Generații de-a rîndul au 

condus la constituirea de tradiții în cadrul student-student, și student-superiori. Aceste 

tradiții sunt perpetuate prin viu grai promoțiilor viitoare.  

Alma mater ”Iuliu Hațieganu” se deosebește de celelalte printr-o tradiție aparte, 

nedatată, de natură muzicală. Finalitatea studiilor universitare ale celor trei ramuri 

(medicină, medicină dentară și farmacie) este încununată de o săptămînă de serenade, 

timp în care studenții din ani terminali aduc omagii cadrelor didactice îndrumătoare și în 

același timp își iau rămas-bun de la studenție.  

De la înființarea învățământului universitar romînesc la Cluj-Napoca au trecut 

100 de ani. Diferențele între generațiile de dascăli și studenți deopotrivă sunt evidente și 

marchează evoluția socio-culturală și accesul la informație, însă tradiția a rămas în 

deplinătatea convingerilor sale, omne gestum identidem geritur, an după an, pentru 

posteritate.  

Cuvinte cheie:  istorie, serenade, onoare, studenție, tradiție 

 

TRADITIONS OF THE UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY "IULIU 

HAȚIEGANU" IN HISTORICAL AND SOCIO-CULTURAL CONTEXT 

 

"Serenade" comes from the Latin serenus (serene, quiet) and identified in music 

history for the first time among the Italian people in the form of a serenade, a song in 
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honor of a person / historical event. In evolution, the term has undergone various 

transformations, related to its use. 

Each university has identifying features, unique in terms of seal, colors, 

anthem, based on history, religion and principles. Generations in turn have led to the 

establishment of traditions within the student-student, and student-superiors. These 

traditions are perpetuated through live promotions. 

Alma mater "Iuliu Hațieganu" differs from the others by a special tradition, 

undated, of a musical nature. The finality of the university studies of the three branches 

(medicine, dentistry and pharmacy) is crowned by a week of serenades, during which the 

final year students pay homage to the guiding teachers and at the same time say goodbye 

to the student. 

100 years have passed since the establishment of the Romanian university 

education in Cluj-Napoca. The differences between generations of teachers and students 

alike are obvious and mark the socio-cultural evolution and access to information, but 

the tradition has remained in the fullness of his beliefs, omne gestum identidem geritur, 

year after year, for posterity. 

Keywords: history, serenade, honour, student life, tradition 
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Această lucrare îşi propune să abordeze modul în care generațiile X, Y şi Z îşi 

structurează priorităţiile sociale şi cu precădere întemeierea unuei familii şi aducerea pe 

lume a primului copil şi eventual a următorura. De asemenea, lucrearea doreşte să 

cuprindă o descriere amanunţită a elementelor care, în percepţia generaţiilor vizate, pot 

constitui obstacole în luarea acestor decizii.    

Tehnica de cercetare folosită a fost interviul intensiv, cu întrebari de profunzime 

aplicat persoanelor din generaţiile X (1966-1976), Y (Milenarii 1977-1994) şi Z (1995-

2012). Astfel, s-au realizat 300 interviuri în care s-au analizat factorii psiho-sociali 

implicaţi în această decizie. S-au căutat, așadar, factorii decisivi în luarea hotărârilor de a 

întemeia o familie şi de a concepe copii.  

Rezultate cercetării sugerează că cea ce diferenţiază  generațiile mai tinere de 

cele anterioare este capacitatea uriaşă de poziţionare, repoziţionare şi navigare prin setul 

fundamental de valori al generațiilor anterioare. Lipsa de complexe are un trend 

ascendent. Se poate observa, de asemenea, lipsa reperelor fundamantale care, deşi sunt în 

dinamică de la generaţie la generaţie, sunt adesea preluate, în parte, de fiecare generaţie 

de la cea precedentă.  

Această „preluare în parte” devine, însă, din ce în ce mai redusă şi trendul 

observabil în cadrul acestei analize, în aceste generaţii, este crescător. Opinia autorilor 

este aceea că fenomenul de anomie este din ce în ce mai prezent şi singura metodă de 
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diminuare a acestui fenomen ar fi intervenţia imediată prin politici publice cu caracter 

social, socio-familial şi pro-familial. 

Cuvinte cheie: Identitate familială, anomie, socio-familială, pro-familială, 

generaţiile X, Y, Z  

 

THE ESTABLISMENT OF THE FAMILY AND THE DECISION TO CONCEIVE 

THE FIRST CHILD WITHIN GENERATIONS X, Y AND Z - AN APPROACH 

FROM THE PERSPECTIVE OF PERSONALITY ANALYSIS 

 

This paper aims to address how generations X, Y, and Z structure their social 

priorities and especially the establishment of a family and the birth of the first and 

possibly the next child. The paper also includes a detailed description of the elements 

that, in the perception of the concerned generations, can be obstacles in making these 

decisions. 

The research technique used was the intensive interview, with in-depth 

questions applied to people from generations X (1966-1976), Y (Millennials 1977-1994), 

and Z (1995-2012). Thus, 300 interviews were conducted in which we analysed the 

psychological and social factors involved in this decision. We looked, therefore, for the 

decisive factors in making decisions to start a family and conceive children. 

Our results suggest that what differentiates the younger generations from the 

previous ones is the huge ability to position, reposition, and navigate through the 

fundamental set of values of previous generations. The lack of complexes, with an 

ascending trend as well as the lack of fundamental landmarks, are often transferred over 

in part by each generation from the previous one. 

This "partial takeover" is, however, becoming less and less evident and we 

could observe an ascending trend, in these generations. The authors' opinion is that the 

phenomenon of anomie is more and more present and the only way to diminish this 

phenomenon would be the immediate intervention through public policies with social, 

socio-familial, and pro-family character. 

Keywords: Family identity, anomie, social, pro-family, generations X, Y, Z 
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În România, ca în orice altă țară dezvoltată din lume, este considerat faptul că 

populația are acces la servicii medicale și de informare. Din acest motiv sănătatea 

generală este importantă pentru o viață mai bună și sănătoasă. Pe lângă starea generală 

de sănătate, se pune accent și pe starea de igienă și sănătate orală, care poate avea un 

impact social semnificativ. Studiul și-a propus să prezinte cunoașterea stării de igienă și 

sănătate orală în România. 

 Material și metodă. În cadrul studiului realizat pe un grup de 763 de persoane, 

întrebările au fost formulate în așa fel încât fiecare respondent să aibă posibilitatea de a 

răspunde sincer și fără o părere medicală avizată, ci propria-i părere și cum este resimțită 

starea cavității bucale. 
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 Rezultate și discuții. Puțin peste jumătate dintre respondenții la studiu consideră 

că au o stare de igienă orală bună în proporție de 58.5%, 14.5% dintre aceștia consideră 

că au o stare de igienă orală excelentă, iar 5.9% consideră că starea lor de igienă orală 

este nesatisfăcătoare, însoțită de halenă fetidă, tartru sau depozite de placă bacteriană. În 

cazul sănătății orale, 56.6% consideră de asemenea că au o sănătate orală bună, în 

schimb, la polul opus se situează 5.4% dintre respondenți cu o sănătate orală resimțită ca 

fiind nesatifăcătoare, iar 2.6% simt un discomfort des, senzații de arsuri sau dureri. 

Majoritatea răspunsurilor indică o creștere aproape nesemnificativă sau deloc a 

numărului cariilor în ultimul timp, în schimb, 5.2% dintre aceștia au observat o creștere 

semnificativă a numărului de carii. De asemenea, respondenții au resimțit schimbări 

precum sângerarea gingiei la periaj sau chiar spontan, senzații de arsură sau usturime, 

precum și apariția leziunilor herpetice. 

 Concluzii. Cu timpul, fiecare persoană are de a face cu carii sau alte afecțiuni 

dentare, motiv pentru care este important de cunoscut predispoziția sau avansarea 

cariilor în rândul respondenților. Luând în considerare că sănătatea sau igiena orală nu 

constă doar din leziuni ale mucoasei sau a structurilor dure dentare, trebuie avut în 

vedere și starea mucoasei gingiei.  

Cuvinte cheie:  igienă orală, carii, mucoasa gingiei. 

 

PRACTICE OF ORAL HYGIENE IN ROMANIA 

 

            In Romania, as in any developed country in the world it is thought that the 

population has access to medical care as well as be informed. For this reason, general 

health is important for a better and healthier lifestyle. In addition to the general health, 

emphasis is also placed on the oral health and hygiene which can have a significant 

social impact. The study aimed to present the knowledge of oral health and hygiene in 

Romania. 

 Material and methods: In the study conducted on a group of 763 people, the 

questions were formulated in such way that each respondent has the opportunity to 

answer honestly and whithout a edical opinion but his own and how the condition of oral 

health and presence of cavities is felt.  

 Results and discussions: Just over half of the respondents of the study consider 

that they have a good state of oral hygiene of 58.5%, 14.5% of them consider that they 

have an excellent oral hygiene, and 5.9% think their oral hygiene is unsatisfactory, 

accompanied of fetid halene, tartar or bacterial plaque deposits. In the care of oral health, 

56.6% consider that they have good oral health, while at the opposite pole are 5.4% of 

respondents with oral health felt unsatisfactory and 2.6% feel frequent discomfort, 

burning sensations or pain. Most of the anwers indicate almost insignificant or no 

increase in the number of cavities lately, however 5.2% of them noticed a significant 

increase in the number of cavities. Respondents also experienced changes such as 

bleeding gums when brushing or even spontaneously, burning or stinging sensations, as 

well as the appearance of herpes lesions. 

Conclusions: Over time, each person has to deal with cavities or other dental 

condition which is why it is important to know the predisposition or progression of 

cavities among them. Considering that oral health and hygiene does not consist only of 

lesions of the mucosa or hard dental structures, the condition of the gingival mucosa 

must also be taken into consideration.  

Keywords: oral hygiene, cavities, gingival mucosa 
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Introducere. Îngrijirea terminală (IT) reprezintă asistența medicală acordată în 

ultimele ore sau zile de viață, atunci când moartea este iminentă, privând posibilitatea de 

a evita prognosticul fatal. 

Obiective. Am realizat o analiză retrospectivă a cazurilor care au avut o evoluție 

nefavorabilă și au necesitat IT, în ceea ce privește provocările și problemele care apar la 

sfârșitul vieții, din punct de vedere medical și al familiilor implicate și confruntate cu 

decesul. 

Material și metodă. Grupul de studiu a inclus 63 de pacienți cu IT, selectați 

dintre 314 cazuri de deces survenite in clinica noastră, în perioada ianuarie 2014 - 

septembrie 2018. Grupul a fost analizat în funcție de aplicarea protocolului de îngrijire 

terminală (PIT), precum și din perspectiva interogării personalului medical și a 

membrilor familiei care s-au confruntat cu pierderea. Datele au fost colectate respectând 

principiile etice și anonimatul. 

Rezultat. Analizând grupul studiat, cauzele de deces au fost reprezentate în 

75,5% din cazuri de boli oncologice, în 10% neurologice, 10% hematologice și în 4,5% 

de imunodeficiențe. Evoluția nefavorabilă până la deces, a fost corelată cu un stadiu 

avansat de boală la debut, cu răspuns inadecvat la chimioterapie și complicații legate de 

imunodeficiența secundară datorată chimioterapiei. În toate cazurile, PIT a fost aplicat 

pentru controlul simptomelor. Comunicarea cu familia din IT a fost o adevărată 

provocare pentru personalul medical și pregătirea pentru doliu a fost aplicată membrilor 

familiei. 

Concluzii. IT este o procedură provocatoare și ar trebui gestionată pe baza unor 

protocoale, care să prevină sindromul de burnout al personalului medical. 

Cuvinte cheie: îngrijire terminală, copii, sindrom burnout, oncologie, 

neurologie, hematologie 

 

CHALLENGES AND PROBLEMS IN TACKLING TERMINAL CARE FOR 

CHILDREN 

 

Introduction. Terminal care (TC) is the care provided in the last hours or days 

when death is imminent, lacking the possibility to avoid the fatal prognosis.  

Objectives. We conducted a retrospective analysis of cases that had an 

unfavorable evolution and required TC, in terms of challenges and problems that arose at 

the end of life, from a medical point of view and family involvement, facing death. 

Material and method. The study group included 63 patients under TC, selected 

from 314 deaths that occurred in our clinic, between Jan 2014 and Sep 2018. The group 
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was analyzed in accordance with terminal care protocol (TCP), as well as from the 

questionnaire perspective of the medical staff and the family members in front of 

imminent loss. The data were collected respecting the ethical principles and anonymity. 

Results. Analyzing the studied group, we observed that the cause of death was 

as follows: 75.5% oncological, 10% neurological, 10% hematological and 4.5% 

immunodeficiency diseases. Unfavorable progression to death correlated with an 

advanced stage of disease at onset, with inadequate response to chemotherapy and 

complications related to secondary immunodeficiency due to chemotherapy. In all cases, 

TCP has been applied for the control of the symptoms. Communication with family in 

TC has been a real challenge for medical staff and preparing for mourning was applied 

to all family tutors. 

Conclusions. TC is a challenging procedure and should be done based on 

protocols taking although into attention to prevent the burnout syndrome of the medical 

staff.  

Keywords: terminal care, children, burnout syndrome, oncology, neurology, 

hematology 
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La finele anului 2019, în orașul Wuhan din China a izbucnit un focar de 

pneumonie, această patologie fiind determinată de prezența unui nou tip de virus 

denumit SARS-CoV-2. Din momentul apariției, virusul s-a răspândit peste tot în lume, 

acest aspect determinând Federația Mondială a Sănătății să declare infecția ca și 

pandemie. Omenirea a trecut prin mai multe pandemii cu magnitudini diferite care au 

influențat atitudinile ulterioare acestora. 

Datorită raspândirii foarte rapide o mare parte dintre țările de pe glob au fost 

obligate să adopte o atitudine restricitvă și să instaureze măsuri de distanțare socială. 

Prin implicarea forței armate oamenii au fost obligați să își intrerupă activitățile sociale, 

precum și munca, ceea ce a determinat un impact major asupra psihicului, obiceiurilor și 

tradițiilor pe care populația le urma. 

Pentru unele religii această perioadă s-a suprapus cu celebratea Sărbătorilor 

Pascale. Aceste sărbători au tradiții specifice care nu au putut fi întru totul respectate 

datorită restricțiilor militare impuse.  

Viața oamenilor s-a schimbat semnificativ în această perioadă și efectele pe 

termen lung pe care aceasta le determină sunt greu de identificat în acest moment. 

Izolarea socială a determinat modificări de comportament visavis de familie și de 
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societate. Teama, incertitudinea, nesiguranța sunt aspecte tot mai des discutate în această 

perioadă . 

Cuvinte cheie:  pandemie, SARS-CoV 2, COVID-19 

 

THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE POPULATION 

 

At the end of 2019, an outbreak of pneumonia broke out in the Chinese city of 

Wuhan, this pathology being determined by the presence of a new type of virus called 

SARS-CoV-2. Since its inception, the virus has spread around the world, causing the 

World Health Federation to declare the infection a pandemic. Mankind has gone through 

several pandemics of varying magnitudes that have influenced their subsequent attitudes. 

Due to the very rapid spread, many countries around the world have been 

forced to adopt a restrictive attitude and introduce social distancing measures. Through 

the involvement of the armed forces, people were forced to interrupt their social 

activities, as well as work, which determined a major impact on the mental health, 

customs and traditions that the population followed. 

For some religions, this period overlapped with the celebration of Easter. These 

holidays have specific traditions that could not be fully respected due to military 

restrictions imposed. 

People's lives have changed significantly during this period and the long-term 

effects it causes are difficult to identify at this time. Social isolation has led to changes in 

behavior vis-à-vis family and society. Fear, uncertainty, insecurity are issues 

increasingly discussed during this period. 

Keywords: pandemic, SARS-CoV 2, COVID-19 
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De la înființarea sa în secolul al XVIII-lea, histologia a progresat odată cu 

dezvoltarea tehnicilor de microscopie. Microscoapele performante pe care le utilizăm 

astăzi au la bază prototipul construit de Zacharias Jansen în anul 1591. La sfârșitul 

secolului al XVII-lea, Anton van Leeuwenhoek a dezvoltat noi modele de microscoape, 

obținând o rezoluție mai bună a imaginilor. În secolul al XIX-lea, Ernst Abbe, Carl Zeiss 

și Otto Schott au creat microscoape de înaltă calitate, care au favorizat descoperirile din 

domeniul histologiei și anatomiei.  

Primul microtom destinat secționării țesuturilor animale a fost construit în 

1848, iar parafina pentru includerea țesuturilor a fost utilizată pentru prima oară în jurul 

anului 1900. Diferite substanțe chimice de laborator au fost cercetate pentru a fi utilizate 

ca agenți de fixare. Formalina, folosită astăzi pe scară largă, a fost introdusă pentru 

prima dată în 1893.  

Primele metode de colorare utilizate în histologie și histopatologie au derivat 

din tehnicile dezvoltate de cercetătorii amatori. Unul dintre cei mai vechi coloranți este 

albastrul de Prusia, introdus în 1774. Hematoxilina este colorantul natural cel mai 

popular, fiind folosită și în prezent pentru evidențierea nucleilor. Se obține din arborele 

Hematoxylon campechianum, descoperit la începutul secolului al XVI-lea de exploratorii 

spanioli. Comercializată inițial în Europa ca și colorant pentru țesături, hematoxilina a 

început să fie utilizată și în microscopie. Wissowzky a descris pentru prima oară 

metodele de colorație cu hematoxilină și eozină în anul 1878.  

La mijlocul secolului al XIX-lea, Johannes Müller a fost primul care a 

considerat că microscopia este utilă în diagnosticul diferitelor boli, ceea ce a reprezentat 

baza integrării histologiei în medicină. De-a lungul timpului, histologia și-a menținut 

locul remarcabil în programa învățământului universitar medical, iar progresul în 

domeniul microscopiei a condus la modernizarea metodelor de predare și învățare. 

Cuvinte cheie:  Histologie, microscopie, medicină 

 

HISTOLOGY - BETWEEN TRADITION AND INNOVATION 

 

Since its founding in the 18
th

 century, histology has progressed with the 

development of microscopy techniques. The high-performance microscopes we use 

today are based on the prototype built by Zacharias Jansen in 1591. At the end of the 17
th

 

century, Anton van Leeuwenhoek developed new models of microscopes, obtaining a 

higher image resolution. In the 19
th

 century, Ernst Abbe, Carl Zeiss and Otto Schott 

created high-quality microscopes that enabled the discoveries in the field of histology 

and anatomy. 

The first microtome for sectioning animal tissues was built in 1848, and 

paraffin for tissue inclusion was first used around 1900. Various laboratory chemicals 

have been investigated for use as fixation agents. Formalin, widely used today, was first 

introduced in 1893. 

The early staining methods used in histology and histopathology were derived 

from techniques developed by amateur microscopists. One of the oldest stains is 

Prussian blue, introduced in 1774. Hematoxylin is the most popular natural dye, and is 

still used today to highlight the nuclei. It is obtained from the tree Hematoxylon 

campechianum, discovered in at the beginning of the 16
th

 century by Spanish explorers. 

Originally traded in Europe as a dye for fabrics, hematoxylin has also begun to be used 

in microscopy. Wissowzky was the first to describe hematoxylin and eosin staining 

methods in 1878. 
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In the mid 19
th

 century, Johannes Müller was the first to consider microscopy 

useful in the diagnosis of various diseases, which was the basis for the integration of 

histology into medicine. Over the time, histology has maintained its remarkable place in 

the curriculum of medical university education, and progress in the field of microscopy 

has led to the modernization of teaching and learning methods. 

Keywords: Histology, microscopy, medicine 
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Ne propunem să prezentăm troiţele româneşti în general, cu o privire particulară 

asupra troiţelor din comuna Gura Râului, fâcând parte din Mărginimea Sibiului. În 

această regiune troiţele continuă să prezinte importanţă nu doar la nivel cultural şi 

religios, ci şi la nivel social şi comunitar. Un studiu aplicat pe troiţele din această 

comună nu există. De aceea, considerăm că demersul poate aduce informaţii despre 

aceste monumente complexe de cultură materială şi spirituală care sunt troiţele.  

Mici monumente creştine în acelaşi timp materiale şi spirituale, troiţele au un 

impact asupra vieţii religioase a oamenilor din comunitate, a vieţii cultural-artistice şi în 

egală măsură a vieţii sociale a membrilor comunităţii. Prezenţa lor este încă vie, iar, dacă 

valoarea lor istorică, culturală şi religioasă este indiscutabilă, ele prezintă şi o valoare 

socială prin faptul că sunt elemente de decor tradiţional şi religios şi continuă să joace 

roluri importante la nivelul comunităţii, având legătură cu ritualurile şi tradiţiile 

ancestrale, dar şi cu obiceiuri care se păstrează sau cu sărbătorirea rituală a unor mari 

sărbători creştine, cum sunt Rusaliile când se oficiază, în prezenţa obştei, slujba pentru 

fertilitatea câmpurilor, pentru protejarea de intemperii sau de dăunători a holdelor şi a 

celorlalte culturi.  

Dacă troiţele din perimetrul acestei comune sunt numeroase atât în sat cât şi pe 

hotarele acestuia, oamenii îşi apropie troiţa de casă, aşezând-o uneori lipită de peretele 

casei de la stradă sau o încorporează sub forma unei mici firide în peretele casei, cu 

acelaşi scop de rugăciune pentru protecţia casei şi a familiei. 

Cuvinte cheie:  troiţă, cruce, spiritualitate creştină, Gura Râului, procesiune 

 

LES CALVAIRES ROUMAINS. ETUDE DE CAS: GURA RÂULUI  

 

Nous nous proposons de présenter les calvaires roumains en général, avec un 

regard particulier sur les calvaires du village de Gura Râului qui fait partie de la région 

ethoculturelle de Mărginimea Sibiului. Dans cette région et particulierement dans ce 

village, les calvaires continuent de présenter de l`importance religieuse, culturelle et en 

meme temps sociale et communautaire. Il n`y a aucune étude jusqu`à présent qui ait 

traité ces phénomènes-ci à Gura Râului. C`est pourquoi nous considérons que notre 

démarche peut offrir des informations sur ces monuments complexes de culture 

matérielle et spirituelle qui sont les calvaires.  
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Petits monuments chrétiens, les calvaires ont un impact sur la vie religieuse des 

gens du village, sur leur vie culturelle et artistique et en meme temps sur la vie sociale 

des membres de la communauté. Leur présence continue d` etre vive et, si leur valeur 

culturelle et religieuse est indiscutable, ils présentent aussi une valeur sociale par le fait 

qu` ils constituent des éléments de décor traditionnel et religieux et continuent de jouer 

des roles importants dans la communauté. Ils entretiennent des rapports avec les rites et 

les traditions ancestrales et en meme temps avec des coutumes qui se sont préservées ou 

avec la célébration rituelle d` une grande fete chrétienne, celle de la Pentecôte quand on 

fait une messe spéciale dédiée à la fertilité des champs et à leur protection contre les 

intempéries.  

Si les calvaires sont familiers tant à l`intérieur du village que dans les champs, 

certaines gens en construisent dans la proximité de leurs maisons et certaines autres 

intègrent le calvaire à leur maison sous la forme d` une petite niche murale dans le même 

but de protection de leur maison et de leur famille. 

Keywords: calvaire, croix, spiritualité  chrétienne, Gura Râului, procession 
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Medicina preoţească şi cea călugărească din Ţările Române a ţinut practic 

isonul medicinei populare; iar remediile lor erau adaptate cărţilor bisericeşti şi 

preceptelor liturgice.  

În imaginaţia populară din acele vremi, şi uneori chiar şi în zilele noastre, 

preotul şi baba, investită cu puteri vindecătoare, erau singurii care puteau ajuta unui 

bolnav. Şi în loc să meargă la preot sau babă, putea oare un ţăran să recurgă la serviciile 

scumpe ale bărbierilor din Sibiu, Braşov sau Bistriţa sau să cheme medici şcoliţi la 

Veneţia şi Padova? Evident că nu. 

Exorcismele religioase erau dintre toate cele mai des întrebuinţate. Biserica 

Răsăriteană a admis şi ea exorcismul şi a introdus-o printre ceremoniile religioase 

obişnuite. 

Cuvinte cheie: psihiatrie, antropologie, medicină populară, tradiţii 

 

PSYCHIATRY AND POPULAR MEDICINE. ANTHROPOLOGICAL AND 

HISTORICAL ASPECTS 

 

Traditional medicine is defined as the total sum of the knowledge, skills, and 

practices based on the theories, beliefs, and experiences indigenous to different cultures, 

whether explicable or not, used in the maintenance of health as well as in the prevention, 

diagnosis, improvement or treatment of physical and mental illness.  

Traditional medicine is contrasted with scientific medicine and is related to 

religious beliefs and folk traditions. 

Keywords: psychiatry, antropology, folk medicine and traditions 
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Diabetul, afecțiune datorată producției insuficientă a insulinei sau incapacității 

de a răspunde la insulină corespunzător, reprezintă în continuare o provocare în medicină 

din punct de vedere al tratamentului.  

Managementul pacienților de vârstă pediatrică cu diabet zaharat tip I este grevat 

de o serie de provocări, în mod special la sugar. Aportul alimentar al sugarilor și copiilor 

mici este greu de controlat, ei nu pot comunica și semnala episoadele de hipoglicemie 

având risc crescut de cetoacidoza diabetică și hipoglicemie. Familia trebuie să fie foarte 

bine instruită în ceea ce privește semnele de hipoglicemie, tehnica de administrare a 

insulinei. Acești pacienți, ajunși la adolescență ridică probleme legate de aderența la 

regimul alimentar și tratament. 

Studiile arată că monitorizarea glicemică continuă (MGC) îmbunătățește 

controlul glicemiei la adulți însă în rândul adolescenților eficacitatea este incertă. Unii 

autori consideră că beneficiul principal al MGC la pacienții pediatrici este ameliorarea 

temerii părinților și copilului privind episoadele de hipoglicemie. 

În concluzie, în ciuda progreselor remarcabile în ceea ce privește posibilitățile 

de monitorizare a glicemiei și administrarea tratamentului cu insulină, managementul 

diabetului zaharat în pediatrie rămâne o provocare. 

Cuvinte cheie: diabet zaharat, monitorizare glicemică continuă, pediatrie 

 

FROM TRADIONAL TO MODERN IN THE COMPLEX TREATMENT OF 

DIABETES MELLITUS IN CHILDREN 

 

Diabetes mellitus is a disease due to insufficient production of insulin or the 

inability to respond accordingly to insulin. Treating this disease continue to represent a 

challenge in the medical field. 

Management of pediatric patients with diabetes mellitus type I comes with 

certain challenges, especially in infants. Alimentary intake for infants and young 

children in hard to monitor, they cannot communicate and signal hypoglycemia, thus 

being at high risk for diabetic ketoacidosis and hypoglycemia. The family must be very 

well trained in insulin administration technique as well as the signs of hypoglycemia. 

When these patients reach adolescence, new problems arise regarding treatment and diet. 

Studies show that continuous glucose monitoring (CGM) improves glycemic 

control in adults but it has uncertain results in adolescences. Some authors consider that 

the main benefice of CGM in pediatric patients is calming the family and the patient 

regarding hypoglycemic episodes. 

As a conclusion, despite remarkable progress being made in monitoring 

glycemia and insulin treatment administration, management of diabetes mellitus type I in 

pediatric patients remains a challenge. 

Keywords: diabetes, continuous glycemic monitoring, pediatrics 
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Epidemia cea mai frecventă în Principatele Române în secolul al XVIII-lea a 

fost ciuma determinată de repetatele mișcări de trupe turcești în timpul deselor conflicte 

militare. S-au luat măsuri profilactice și terapeutice, identice cu cele europene. S-au 

construit spitale și adăposturi, domnitorii au emis dispoziții legale.  Cei care se implicau 

direct erau persoanele imune, vindecate de ciumă. Medicii nu s-au implicat direct de la 

început. 

Cuvinte cheie: ciuma, profilaxie, tratament, legislație 

 

THE EPIDEMICS OF ENLIGHTENMENT IN THE ROMANIAN COUNTRIES 

 

 The most common epidemic in the Romanian Principalities in the eighteenth 

century was the plague caused by the repeated movements of Turkish troops during the 

frequent military conflicts. Prophylactic and therapeutic measures, identical to European 

ones, have been taken. Hospitals and shelters were built, the rulers issued laws. Those 

directly involved were immune people, cured of the plague. Doctors didn't get involved 

directly from the beginning. 

 Keywords: plague, prophylaxis, treatment, legislation 
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Sărbătoarea Învierii din anul 2020 a căpătat un contur neobișnuit pentru poporul 

român, ca urmare a instaurării stării de urgență în România, în vederea prevenirii 

răspândirii virusului SARS-CoV-2. Una dintre principalele restricții pe care românii au 

fost nevoiți să le suporte a fost distanțarea socială, inclusiv în perioada sărbătorilor. 

Practicile tradiționale dinaintea Paștelui, cum sunt deniile, trecerea pe sub Sfântul Epitaf 

și slujba din noaptea Învierii au fost interzise, pentru a se evita creșterea numărului de 

îmbolnăviri. Legea incrimina orice adunare a mai mult de trei persoane pe stradă care nu 

erau membri ai aceleiași familii și la evenimente precum nunțile și înmormântările 

puteau participa maxim opt persoane, iar ca urmare, practicile obișnuite care marcau 

Învierea au devenit incriminate de organele militare. 
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Scopul acestui articol este de a oferi o perspectivă psiho-socio-culturală asupra 

modului în care românii s-au raportat la sărbătoarea Învierii în perioada stării de urgență. 

În vederea atingerii acestui scop, s-a apelat la o metodă calitativă de colectare a datelor, 

instrumentul folosit fiind ghidul de narațiune. Eșantionul a fost alcătuit din zece 

participanți (șapte femei și trei bărbați) între 22 și 67 de ani, absolvenți de studii 

superioare. Relatările participanților au fost prelucrate conform analizei tematice. 

Rezultatele au decelat două categorii de strategii de coping utilizate de 

participanți pentru a face față situației neobișnuite de a petrece Paștele. În majoritatea 

cazurilor au putut fi identificate strategii de coping adaptative, iar nevoia de 

autoactualizare prin raportare la spiritualitate a reprezentat una dintre principalele teme, 

alături de nevoia de apartenență. 

Cuvinte cheie:  Paște, obiceiuri, coping, spiritualitate 

 

A PSYCHO-SOCIO-CULTURAL PERSPECTIVE ON THE FEAST OF THE 

RESURRECTION IN THE PANDEMIC PERIOD CREATED BY SARS-CoV-2 

VIRUS  

 

The Feast of the Resurrection in 2020 has acquired an unusual outline for the 

Romanian people, as a result of the instauration of the emergency state in Romania to 

prevent the spread of the SARS-CoV-2 virus. One of the main restrictions which 

Romanians had to endure was social distancing, including during the holidays. 

Traditional practices before Easter, such as evening services, the passage under the Holy 

Epitaph, and the service on the night of the Resurrection, were forbidden to avoid 

increasing the number of diseases. The law incriminated any gathering of more than 

three people on the street who were not members of the same family, and up to eight 

people could attend events such as weddings and funerals. 

The purpose of this article is to provide a psycho-socio-cultural perspective on 

how Romanians related to the Feast of the Resurrection during the state of emergency. In 

order to achieve this goal, a qualitative method of data collection was used, the 

instrument used being the narration guide. The sample consisted of ten participants 

(seven women and three men) between 22 and 67 years old, graduates of higher 

education. The participants' stories were processed according to the thematic analysis.  

The results revealed two categories of coping strategies used by participants to 

cope with the unusual situation of celebrating Easter. In most cases, adaptive coping 

strategies could be identified, and the need for self-actualization by reporting to 

spirituality represented one of the main themes, along with the need to belong. 

Keywords: Easter, customs, coping, spirituality 
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Comunicarea propune o discuţie asupra mărturiilor etnografice şi bio-

antropologice ale lui Eugène Pittard despre „mozaicul de rase” din Dobrogea, 

consemnate în lucrarea La Roumanie: Valachie, Moldavie, Dobroudja, Éditions Bossard, 

Paris, 1917. Este binecunoscut interesul marelui antropolog elveţian pentru diversitatea 

etno-culturală a acestei provincii româneşti, fapt ilustrat prin numeroase descrieri ale 

unor grupuri de populaţie precum turcii, tătarii, lipovenii, bulgarii, germanii, ţiganii..., pe 

care el a ajus să le cunoască direct.  

Evocările lui E. Pittard sunt semnificative nu doar prin bogăţia informaţiilor 

privind modul de viaţă şi trăsăturile culturale ale unor asemenea comunităţi etnice, ci şi 

prin demersul constant al autorului de a întregi aceste detalii cu observaţii despre 

conformaţia craniană, talia, culoarea ochilor şi a părului etc. – în aproape toate situaţiile 

prezentate.  

În expunerea noastră, vom avea în vedere atât apartenenţa lui E. Pittard la 

paradigma fizico-antropologică a epocii sale, cât şi relevanţa datelor sale de teren pentru 

realităţi demografice şi istorice „locale” sau relativ izolate, dinaintea mobilităţii sociale 

proprie globalizării lumii contemporane.  

Cuvinte cheie:  facies antropologic, mozaic de rase, Dobrogea, Eugène Pittard 

 

ANTHROPOLOGICAL FACIES AND ETHNIC KALEIDOSOPE IN EUGÈNE 

PITTARD’S ACCOUNTS ON DOBROUDJA (1917) 

 

Our presentation will discuss Eugène Pittard‟s ethnographic and bio-

anthropological accounts on what he calls the “mosaic of races” in Dobroudja region, as 

reported in the book La Roumanie: Valachie, Moldavie, Dobroudja, Éditions Bossard, 

Paris, 1917. It is generally well known the interest of the great Swiss anthropologists to 

the ethno-cultural diversity of Dobroudja, as shown by his descriptions of many groups 

of populations such as the Turks, the Tatars, the Lipovans, the Bulgarians, the Germans, 

the Gypsies...  

E. Pittard came into direct contact with these communities, therefore his 

evocations are significant not only in terms of the rich information about the lifestyle and 

cultural traits of such populaces, but also given his constant approach of completing 

these details with observations on issues like the skull conformation, stature, color of the 

eyes and hair, a.o. – for almost all the cases he encountered.  

In our paper, we will account for E. Pittard‟s belonging to his epoch‟s physical-

anthropological paradigms, as well as for the relevance of his field data for demographic 

and historical realities somewhat “local” or relatively isolate, that is, since before the 

social mobility that characterizes the globalization process of contemporary world.  

Keywords: anthropological facies, mosaic of races, Dobroudja, Eugène 

Pittard 
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Thoma Ionescu, întemeietorul chirurgiei moderne în România absolvise la Paris 

atât Medicina, cât și Dreptul. După modelul francez el a introdus rigoare la formarea și 

obținerea gradelor profesionale pentru chirurgii români. Noua politică adusă de sovietici 

a desființat acest model și a introdus criteriile politice pentru promovare. După ani de 

zile s-a reintrodus secundariatul și primariatul pentru doctori, externatul și internatul 

pentru studenți. În primele decenii ale dictaturii proletariatului au fost eliminați din 

activitate profesori, șefi de clinici/secții de chirurgie sau au fost chiar închiși cei care 

protestaseră la noua ordine de lucruri, care schimbase scara valorilor în România.  

Toate aceste exemple trebuiesc cunoscute pentru a nu mai permite niciodată 

ingerința factorului politic în lumea chirurgicală românească.   

Cuvinte cheie: chirurgia românească, dictatura comunistă, ingerință   

 

INTERFERENCE OF POLITICAL FACTOR IN THE SURGICAL  ROMANIA 

WORLD AFTER 1945 

 

Thoma Ionescu, the real founder of the Romanian Modern Surgery graduated in 

Paris both Medical School and Law School. According to the French model he 

introduced rigour in the formation and obtaining professional degrees for Romanian 

surgeons. The new politics adopted after 1945 in Romania according to the soviet ways, 

suppressed this model and introduced political criterias to promotion. After years it was 

reintroduced the ”secundariat” (resident degree) and the ”primariat” (senior surgeon). In 

the first decades of the dictatorship of the proletariat some professors, heads of 

chairs/surgical departments were removed or even put into prison being accused of 

protesting against the new communist order, which changed the scale of rank values in 

Romania.  

All these examples must be known to never again allow the interference of 

political factor in the Romanian surgical World.    

Keywords: Romanian surgery, communist dictatorship, interference  

 

 

[24] CURCĂ, George Cristian; Bucureşti  

SCURTĂ INTROSPECȚIE ÎN ANTROPOLOGIA ETICII 

George Cristian Curcă, Iuliana Diac* 

National Institute of Legal Medicine Mina Minovici Bucharest,  

University of Medicine and Pharmacy Carol Davila Bucharest 

Corresponding author: C.G.Curca - cgcurca@yahoo.com  

 

 Etica studiază filozofia moralei. Antropologia este studiul omului și astfel 

antropologia eticii este o detaliere a importanței aprecierii omului din perspectiva 

înțelegerii moralitații și a comportamentului său.  

Aristotel privea practica (praxis, gr.) ca fiind îndreptată în special spre 

cultivarea unei vieți bune în cadrul societății și civilizației umane. Filozofia neo-

Aristoteliană a încercat să contureze o “psihologie morală accentuată” (“thick moral 

psychology”, eng.) care nu se regăsea în schemele Kantiene deontologiene sau 

utilitariene.  

Studiul moralei în antropologie s-a dezvoltat în specialitate încă de la Durkheim 

și prin eforturile sale de a detalia aspectele “faptelor morale” în viața socială ca pe un set 
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de reguli și îndatoriri îndreptate spre binele social. Nu poate fi subestimată nici influența 

lui Michel Foucault care a inspirat dezvoltarea eticii virtuții în antropologie și a 

problematizat analiza istorică a genealogiei formării și cultivării virtuților morale în 

societate. 

O altă tendință în dezvoltarea antropologiei eticii a fost dezvoltarea analizei 

antropologice fenomenologice. Ceea ce este universal existenței umane este probabil 

condiția sa excesivă, nesigură și emergentă.  

Astfel moralitatea din perspectiva antropologică iese din cadrul dualismelor 

individual-social, noi și ceilalți, gândire și acțiune, ego și alter și intră în dimensiunea 

unor procese neîntrerupte prin care toate aceste distincții separatoare devin 

interconectate într-o continuitate care leagă între ele indivizii și relațiile dintre aceștia. 

Ramân totuși multe întrebări precum compatibilitatea dintre etică cu libertate, 

etica privită dintre norme sau din afara lor, a trăirii binelui în sine sau a binelui ce poate 

fi trăit pentru a fi fericit? 

Cuvinte cheie:  antropologia eticii, moralitate, ontologie, fenomenologie 

 

SHORT INSIGHT IN ANTHROPOLOGY OF ETHICS 

 

Ethics study morals. Anthropology is the study of the human being and so 

anthropology of ethics details human study from the perspective of morality. 

Aristotle looks upon practice (praxis, gr.) as to the “good life” within society and 

civilization. Neo-Aristotelians tried to shape a “thick moral psychology” which was not 

found in the schema of Kant and utilitarians.   

The study of morality in anthropology developed from Durkheim who tried to 

set up “moral facts” as a set of rules in social life for the good sake of society. We cannot 

underestimate Michel Foucault „s influence which inspired the development of ethics of 

virtue in anthropology. Another important movement was the phenomenological 

development of the anthropology of ethics and the premise that no third person 

perspective can serve as the ground or starting place for humans in virtue of the kinds of 

beings we are (Wentzer 2012). What is universal about human existence, is its condition 

at once excessive, uncertain and emergent.  

Thus, morality is getting our from dualisms expressed by anthropological 

perspective such as individual-social, we-others, thinking-actioning, ego and alter into 

the dimensions of an interrupted continuity that interconnect all individuals and their 

relationships altogether. 

Many questions still remain: compatibility of ethics and freedom, ethics from 

within normative or from outside normative, good in itself or good as it may be lived to 

pursue the happiness? 

Keywords: anthropology of ethics, morality, ontology, phenomenology 
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           În prezentarea de față voi trece in revistă tematica înțelegerii știintifice așa cum 

apare ea discutată în dezbaterea actuală din filozofia științei. Voi insista asupra 

problemei factivității înțelegerii științifice și voi ilustra demersul meu contextualizând la 

situația actuală dar folosind și o perspectivă istorică asupra explicației știintifice și prin 

urmare a înțelegerii științifice a pandemiilor.   

Cuvinte cheie:  explicație și întelegere științifică epidemii facticitate 

 

HOW DO WE UNDERSTAND AN EPIDEMIC 

 

In my present contribution I will review the topic of scientific understanding in 

its actual development in philosophy of science.. I will stress the problem of factivivty 

and I wil locntextualize my points to the actual understading of the 2020 pandemic. I 

will also use a historical perspective on how an epidemic was explained and ho this 

highlights the issue of factivity of scientific understanding 

Keywords: scienitfic explanation understanding factivity epidemics 

 

  

[26] DIAC Iuliana , Bucureşti 

DIMENSIUNI ALE ETICII ÎN ANTROPOLOGIE 

Iuliana Diac
1*

, George Cristian Curcă
2
 

1INML Mina Minovici București, UMFCD 
1National Institute of Legal Medicine Mina Minovici Bucharest, University of 

Medicine and Pharmacy Carol Davila Bucharest 

*Corresponding author, iulia.diac@yahoo.com 

 

Antropologia și specialiștii în antropologie sunt preocupați ca studiile 

antropologice să fie știintifice, să respecte anonimitatea persoanelor examinate sau 

studiate, să fie obiective și verificate înainte de a fi comunicate dar și cum sunt 

diseminate și folosite rezultatele lor. Aspecte etice precum scopul studiului, 

confidențialitatea, riscurile și beneficiul, vulnerabilitatea și compensația sunt în atenția 

cercetătorilor. În egală măsură este de interes impactul asupra cercetătorilor antropologi 

precum și impactul asupra persoanelor studiate. 

Etica relațiilor dintre antropologi și instituțiile lor și colegii lor pe de o parte și a 

relațiilor cu guvernul sau autoritatea care a dispus cercetarea dar și cu sponsorul 

cercetării sunt deopotrivă importante. Relația dintre cercetătorul antropolog și persoana 

examinată rămâne însă elementul cheie din perspectiva eticii cercetării: “Nu mai este 

doar adecvat de a colecta informații de la cei mici și lipsiți de putere; trebuie cunoscut 

cum se va folosi acea informație” (JG Jorgensen, 1971). Kipnis 2012, a identificat 6 

tipuri de vulnerabilități: vulnerabilitatea către autoritate, deferențială, medicală, a alocării 

resurselor și infrastructurală. 

O altă problemă de interes este consimțământul cu privire la aplicarea unei 

metodologii specifice de lucru: consimte grupul, persoana sau societatea?  Obținerea 

consimțământului de la persoana în cauză poate însă modifica comportamentul său 

natural. 

Problematicile eticii în cercetarea antropologică sunt adesea mai complicate 

decat în științele sociale datorită contactului apropiat dar și a nevoii de a reveni în mediul 

studiat pentru a verifica rezultatele. Studiile antropologice nu trebuie să poarte elemente 
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sau să conducă spre rasism, sexism stabilirea unor ierarhii, conflict etnic etc. (S. Biswas, 

2015). 

Cuvinte cheie:  antropologia, etica, vulnerabilități 

 

DIMENSIONS OF ETHICS IN ANTHROPOLOGY 

 

Antropology and researchers in anthropology are concerned that 

anthropological studies to be scientifically sound, to respect anonymity of the examined 

persons, to be objectives, and checked and peer reviewed before disseminating, 

publishing and using their results in further studies. Ethical aspects such as study goals, 

confidentiality, risks and benefice, vulnerability and compensation are in the focus of 

anthropology researchers. An interesting subject is the impact on researchers and on the 

participants. Association of social anthropologists of the  

Bioethics of relationship between anthropologists and their institutions and 

colleagues, with the government and society and with the sponsorship are highly 

important. Jorgensen (1971) opined that the relationship between anthropologists and the 

people they study is by far the most important, because “It is no longer adequate to 

collect information about little‐known and powerless people; one needs to know also the 

uses to which that knowledge can be put “. Kipnis 2012 identified six  types  of  

vulnerability in the anthropological research:  vulnerability to authority, deferential 

vulnerability, medical vulnerability, allocation vulnerability and infrastructural 

vulnerability.  

Another interesting issue is the consent to a specific methodology: does the 

consent comes from persons, the group or the society? Obtaining the consent may alter 

the natural behaviour of one person.  

Ethical issues in anthropology are more sensitive than in social sciences 

because the researcher has to repeat the visit in order to check the results. 

Anthropological studies have not to determine racism, sexism hierarchy or to generate 

ethical conflict (S. Biswas, 2015). 

Keywords: anthropology, ethics, vulnerability 
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           În forma sa activă, vitamina D este factor relativ pleiotropic, datorită diverselor 

mecanisme prin care acționează și efectelor lor. Insuficiența vitaminei D a fost asociată 

cu factori de risc cardiovascular, ca obezitatea și sindromul metabolic, ca și cu boli 

cardiovasculare ca boala cardiacă ischemică, infarct miocardic, accidente ischemice 

tranzitorii. Vitamina D este esențială pentru funcționarea sistemului cardiovascular. La 

adulți, un nivel scăzut al vitaminei D se corelează cu apariția insuficienței cardiace 
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congestive. De asemenea, insuficiența vitaminei D se corelează cu o mortalitate mai 

mare prin boli cardiovasculare și stroke.  

         Studiile epidemiologice sugerează că insuficiența vitaminei D se asociază cu un 

risc mai mare de hipertensiune arterială și că pacienții cu hipertensiune arterială și un 

nivel seric scăzut al vitaminei D au un risc mai mare de evenimente cardiovasculare. 

Sunt necesare studii mari randomizate care să evalueze efectul suplimentării cu vitamina 

D asupra evenimentelor cardiovasculare. 

Cuvinte cheie:  vitamina D, risc cardiovascular, sindrom metabolic. 

 

VITAMIN D AND CARDIOVASCULAR RISK 

 

In its active form, vitamin D is a relatively pleiotropic factor, due to the various 

mechanisms by which it acts and their effects. Vitamin D deficiency has been associated 

with cardiovascular risk factors, such as obesity and metabolic syndrome, as well as with 

cardiovascular diseases such as ischemic heart disease, myocardial infarction, transient 

ischemic attacks. Vitamin D is essential for the functioning of the cardiovascular system. 

In adults, low levels of vitamin D correlate with the occurrence of congestive heart 

failure. Vitamin D deficiency also correlates with higher mortality from cardiovascular 

disease and stroke.  

Epidemiological studies suggest that vitamin D deficiency is associated with a 

higher risk of high blood pressure and that patients with high blood pressure and low 

serum vitamin D have a higher risk of cardiovascular events. Large randomized studies 

are needed to evaluate the effect of vitamin D supplementation on cardiovascular events. 

Keywords: vitamin D, cardiovascular risk, metabolic syndrome 
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Patologia tiroidiană s-a impus ca una deosebit de importantă în cadrul tradiției 

endocrinologiei în România ca prevalență, diversitate și solutii terapeutice. Începând cu 

cea generată de carența iodată, cu precădere în vecinătatea arcului carpatic și în 

Moldova, continuând cu cea autoimună (tiroidita Hashimoto și hipertiroodismul 

autoimun) și apoi cu cea nodulară tiroidiană (nodulul și cancerul tiroidian), acest grup de 

boli impune atitudini terapeutice de la sănătatea publică la medicina personalizată. 

Profilaxia carenței iodate a cunoscut de-a lungul timpului o succesiune de acte 

normative care au dus la înlăturarea formelor severe de gușă enedemică și mai ales, a 

cretinismului endemic. În același demers, intră și programul național de depistare a 

hipotiroidismului congenital prin screening al nou născuților. Dezvoltarea tehnologiei 

imagistice și anatomo-patologice a permis apariția ghidurilor de investigare a nodulului 

tiroidian, cu extinderea universală a echografiei tiroidiene, creșterea centrelor unde se 

face puncție tiroidiană și a celor care realizează chirurgie tiroidiană performantă. Terapia 

cu iod radioactiv a cancerului tirodian a fost ințiată în România în Institutul de 
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Endocrinologie încă din 1954, urmată de dezvoltarea altor câteva centre naționale, la 

Cluj și Institutul Fundeni. 

Evaluarea biochimică a profilului tiroidian a permis detecția formelor 

subclinice de disfuncție tiroidiană și implicit recomandări specifice pentru grupe de 

vârstă și categorii etiopatogenice distincte. S-au redactat ghiduri cu privire la terapia 

disfuncțiilor tiroidiene în sarcină sau la vârstnic.  

Accesul la metodele avansate de genetică moleculară a permis analiza 

mutațiilor care stau la baza apariției unor forme ereditare de cancer tiroidian, cum este 

cancerul medular tirodian, cancerul derivat din epiteliul folicular și a sindroamelor de 

tumori neuroendocrine multiple. Această dezvoltare explozivă a permis adaptarea 

metodelor de terapie în cazurile avansate de boală, folosind medicație de ultimă 

generație (inhibitorii de tirozin kinaza) ca soluție terapeutică personalizată în cancerul 

tiroidian metastatic progresiv.  

În concluzie, abordarea patologiei tiroidiene în România prezintă profunde 

particularități bio-medicale și socio-culturale și are o tradiție îndelungată. 

Cuvinte cheie: gușa endemică, hipertiroidie, cancer tiroidian, hipotiroidism 

congenital, terapie personalizată 

 

THYROID DISORDERS IN ROMANIA - FROM ENDEMIC GOITER TO 

GENETIC SEQUENCING IN THYROID CANCER 

 

Thyroid pathology has become particularly important in the tradition of 

endocrinology in Romania in terms of prevalence, diversity and therapeutic solutions. 

Starting with the one generated by iodine deficiency, especially in the vicinity of the 

Carpathian arc and in Moldova, continuing with the autoimmune one (Hashimoto's 

thyroiditis and autoimmune hyperthyroidism) and then with the nodular thyroid (nodule 

and thyroid cancer), this group of diseases imposes therapeutic attitudes from public 

health to personalized medicine. 

Prophylaxis of iodine deficiency has known over time a succession of 

normative acts that have led to the removal of severe forms of endemic goiter and 

especially endemic cretinism. The national program for detecting congenital 

hypothyroidism by screening newborns also includes the same approach. The 

development of imaging and anatomo-pathological technology has allowed the 

emergence of guidelines for investigating the thyroid nodule, with the universal 

expansion of thyroid ultrasound, increasing the centers where thyroid FNAB is 

performed and those who perform high-performance thyroid surgery. The radioactive 

iodine therapy for thyroid cancer was initiated in Romania in the Institute of 

Endocrinology since 1954, followed by the development of several other national 

centers, in Cluj and the Fundeni Institute. 

The biochemical evaluation of the thyroid profile allowed the detection of 

subclinical forms of thyroid dysfunction and implicitly specific recommendations for age 

groups and distinct etiopathogenic categories. Guidelines have been developed for the 

treatment of thyroid dysfunction in pregnancy or the elderly. 

Access to advanced methods of molecular genetics has allowed the analysis of 

mutations that underlie the development of hereditary forms of thyroid cancer, such as 

medullary thyroid cancer, follicular epithelial cancer and multiple neuroendocrine tumor 

syndromes. This explosive development has allowed the adaptation of therapy methods 

in advanced cases of the disease, using state-of-the-art medication (tyrosine kinase 
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inhibitors) as a personalized therapeutic solution in progressive metastatic thyroid 

cancer. 

In conclusion, the approach of thyroid pathology in Romania has deep bio-

medical and socio-cultural peculiarities and has a long tradition. 

Keywords: endemic goiter, hyperthyroidism, thyroid cancer, congenital 

hypothyroidism, personalized therapy 
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Rinosinuzita cronică (RSC) este o boală complexă și multifactorială 

caracterizată printr-o inflamație persistentă a mucoasei sinonazale, care afectează 

aproximativ 10% din populația europeană adultă. Vitamina D, pe lângă rolurile sale în 

metabolismul osos și fosfo-calcic, acționează ca un imunomodulator, cu efecte 

antiinflamatorii și antiproliferative. Studiul nostru a evaluat nivelul seric al vitaminei D 

(25-OH-D3), ca potențial biomarker asociat inflamației din RSC.  

Am realizat un studiu clinic prospectiv, randomizat, de tip caz-martor care a 

inclus 16 pacienți diagnosticați cu RSC și un grup de control format din 21 de subiecți 

nefumători, investigați pentru deviație de sept nazal, fără alte boli asociate cunoscute. 

Subiecții investigați nu au folosit anterior suplimente de vitamina D sau tratamente cu 

antiinflamatorii timp de 3 săptămăni înainte. Nivelul seric al 25-OH-D3 a fost 

semnificativ diminuat la pacienți comparativ cu grupul de control (Mann-Whitney U test 

p=0.001).  

Covariabilele evaluate nu au arătat variații ale nivelului de 25-OH-D3 între 

loturile studiate. Analiza curbei ROC a indicat pentru 25-OH-D3 o bună capacitate de 

discriminare între grupurile de pacienți și martori, sugerând posibila utilizare ca bio-

marker non-invaziv în RSC. Pacienții cu polipi nazali au prezentat nivele mai reduse de 

25-OH-D3, de asemenea valori diminuate s-au constatat și la cei cu biofilme microbiene, 

sugerând că biofilmele pot fi un factor agravant în patogenia bolii. 

Cuvinte cheie:  rinosinuzita cronică, vitamina D, biofilm microbian 

 

VITAMIN D - A BIOCHEMICAL MARKER ASSOCIATED  WITH  

INFLAMMATORY SYNDROME IN CHRONIC RHINOSINUSITIS 

 

Chronic rhinosinusitis (CRS), defined as a persistent inflammation of the nasal 

and sinus mucosa, affects approximately 10% of the European adult population. 

Additional his functions in calcium and phosphate  metabolism, vitamin D has 

modulatory effects in the immune system. Our study focused on the evaluation of serum 

25-hydroxyvitamin D3 (25-OH-D3) as potential biomarker of CRS-associated 

inflammation.  
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This cross-sectional, randomized, case-control study included 16 CRS patients 

and 21 non-smoking controls, investigated for nasal septum deviation. No inflammatory 

conditions were diagnosed in both investigated groups and no anti-inflammatory 

treatments were administered for at least 3 weeks prior to serum sampling. Serum 25-OH-

D3 levels were significantly decreased in patients, versus controls (Mann-Whitney U test 

p=0.001). No significant 25-OH-D3 variations were induced by any of the investigated 

covariates, such as the coexistence of comorbidities, microbial biofilms or previous 

corticosteroid treatments.  

Receiver operating characteristic (ROC) analysis indicated a good discriminating 

capacity between patients and controls, for 25-OH-D3, suggesting their possible utility as 

non-invasive biomarker in CRS. Patients with polyps exhibited lower 25-OH-D3 levels, 

while those with microbial biofilms had lower 25-OH-D3 values than their counterparts, 

suggesting that biofilms may be an aggravating factor in disease pathogenesis. 

Keywords: chronic rhinosinusitis, vitamin D, biofilms 
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             Articolul de faţă prezintă rezultatele unui studiu de antropologie socială realizat 

într-o comunitate cu un specific aparte, aflată la confluenţa a două mari regiuni istorice 

ale României. Populaţia investigată prezintă caracteristici preluate de la populaţiile 

învecinate. Scopul studiului este de a reliefa trăsăturile specifice ale comunităţii locale şi 

a identităţii acesteia, respectiv imaginea individului în mentalul colectiv local.  

             Am apelat la un mix metodologic, cantitativ şi calitativ. Rezultatele scot în 

evidenţă specificul şi tradiţiile comunităţii locale, precum şi modul în care se autopercep 

localnicii, iar concluziile ne arată o imagine de ansamblu cu aspecte în general pozitive 

care pot constitui premise pentru dezvoltarea ulterioară a comunităţii 

Cuvinte cheie: Comunitate locală, identitate, mental colectiv, reprezentări 

sociale, ceilalţi 

 

TRADITIONS AND VALUES IN A COMMUNITY UNDER THE CONFLUENCE 

OF TWO HISTORICAL REGIONS OF ROMANIA 

 

The present paper presents the results of one social anthropological study 

conducted in a distinctive community located between two major historical regions of 

Romania. The investigated population presents characteristics taken from the 

neighbouring populations. The purpose of the study is to highlight the specific features 

of the local community and its identity, respectively the image of the individual in the 

local collective mind.  

The methodology is mixed, both quantitative and qualitative. The results 

highlight the local community specificity and traditions, as well as how the locals 

perceive themselves, and the conclusions show us an overview with generally positive 

aspects that may constitute premises for the further development of the community. 
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Keywords: local community, identity, collective mind, social representations, 

the others. 
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Melanomul este cel mai agresiv tip de cancer de piele datorită capacității sale de 

a se răspândi în mod constant atât la țesuturile vecine, cât și la organele îndepărtate. În 

timp ce intervenția chirurgicală poate asigura rate ridicate de supraviețuire în stadiile 

incipiente, iar un diagnostic precis este obligatoriu pentru gestionarea optimă a bolii mai 

ales in cazul detectării leziunilor canceroase aflate în stadia avansate de dezvoltare, când 

prognosticul pacientului scade enorm.  

Utilizarea biopsiei pentru un diagnostic concludent a apărut ca o practică de 

rutină încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, jucând un rol esențial nu numai în 

stabilirea diagnosticului de cancer în general ci și ajutând la efectuarea unui diagnostic 

diferențial eficient, precum și în certificarea prezenței metastazelor. Principul biopsiei 

lichide reprezintă un factor decisiv în gestionarea terapeutică și monitorizarea 

pacienților, deoarece acesta ajută la monitorizarea răspunsului la tratament și a 

reapariției bolii. Explorarea dinamicii biomarkerilor în melanom, s-a dovedit eficientă în 

ceea ce privește monitorizarea, estimarea prognosticului, precum și înțelegerea bolii 

pentru a formula opțiuni terapeutice personalizate folosind caracteristicile moleculare ale 

moleculelor tumorale circulante, precum celule canceroase , ADN-ul liber sau 

microRNA liber.  

În contextul generării de opțiuni terapeutice adaptate la mutațiile analizate pe 

celulele canceroase, biopsia lichidă ar putea revoluționa îngrijirea pacientului odată ce 

vor fi depășite limitările privind îmbunătățirea stabilității ADN-ului în sânge și a altor 

criterii fenotipice specifice.  

Cuvinte cheie: melanom, biopsie lichidă, ADN și ARN canceros circulant liber, 

medicină personalizată  

 

LIQUID BIOPSY IN MELANOMA: PRESENT AND FUTURE 

 

Melanoma is the most aggressive type of skin cancer due to its ability to 

steadily spread to both neighboring tissues and distant organs. While surgery alone may 
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ensure high survival rates in its early stages, when detected in a later stage of 

development, patient prognosis declines tremendously, thus making a precise diagnosis 

mandatory for optimal disease management.  

The use of biopsy for a conclusive diagnosis has emerged as a routine practice 

since the late 19
th

 century, playing a pivotal role not only in establishing the diagnosis of 

cancer in general and excluding other diseases, but also in certifying the presence of 

metastases. Biopsy procedures act as a decisive factor in the therapeutic management 

and follow-up of patients since they aid the monitoring of treatment response and disease 

recurrence. Exploring the dynamic of biomarkers in melanoma, also called liquid biopsy, 

has been proven effective in terms of monitoring, estimating the prognosis, as well as 

understanding the disease in order to formulate personalized therapeutic options using 

molecular characteristics of the circulating tumor molecules such as cells, free DNA or 

free microRNA.  

In the context of generating tailored treatment options using the analyzed 

mutations of cancer cells, liquid biopsy could revolutionize the patient care once the 

limitations regarding improving the stability of DNA in the blood and certain specific 

phenotypic criteria are established.  

Keywords: melanoma, liquid biopsy, free circulating cancerous DNA & ARN, 

personalized medicine 
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              Scopul studiului. Studiul a urmărit să evalueze distribuţia tehnicilor şi 

materialelor de adiţie osoasă alveolară utilizate în etapa proimplantară în cadrul unui lot 

de pacienţi cu edentaţie parţială întinsă şi rersorbţie alveolară severă.  

              Material si metodă. 125 pacienți candidaţi la implant dentar, cu vârsta medie 

49.54 ani, au fost evaluaţi clinic şi paraclinic (CBCT).  Pacienţii s-au prezentat pentru 

tratament implant-protetic al edentaţiei parţiale maxilare şi/sau mandibulare asociate cu 

defecte alveolare medii sau severe. Toți subiecții studiați au prezentat semne clinice și 

radiografice de atrofie si resorbţie a crestelor edentate (clasa Misch C şi D). Datele 

demografice, clasele Misch de edentaţie, distribuția defectelor osoase, tipurile de 

intervenţii chirurgicale proimplantare şi categoriile de grefe osoase utilizate au fost 

datele înregistrate în tabele Excel. Încărcarea implantară s-a realizat la interval de 4 luni.  

              Rezultate. 90% dintre intervenţiile proimplantare au fost intervenţii de 

regenerare osoasă ghidată. 27% din situsurile implantare au necesitat tehnici de 

regenerare osoasă ghidată asociate cu sinus lifting. Grefele mixte (os autogen + 
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xenogrefe) au fost utilizate în 88,40% din cazuri, urmate de grefe de os autogen (9,30%) 

şi de xenogrefe (2,30%).  

              Concluzii. În lotul investigat de pacienţi candidaţi la implant dentar cu resorbţii 

osoase alveolare moderate sau severe, cele mai frecvent utilizate proceduri de adiţie 

osoasă alveolară au fost tehnicile de regenerare osoasă ghidată realizate cu grefe mixte şi 

xenogrefe 

Cuvinte cheie:  edentaţie parţială, resorbţie alveolară, implant dentar, tehnici 

de adiţie, materiale de adiţie 

 

ASSESSMENT OF THE ALVEOLAR BONE ADDITION TECHNIQUES AND 

MATERIALS USED TO EDENTULOUS PATIENTS CANDIDATE TO DENTAL 

IMPLANT 

 

Aim of the study. The study aimed to evaluate the distribution of the alveolar 

bone addition techniques and materials used in the pro-implant stage in a group of 

patients with extensive partial edentation and severe alveolar resorption.  

Material and method. 125 candidates for dental implants, with a mean age of 

49.54 years, were evaluated clinically and paraclinically (CBCT). Patients demanded 

implant-prosthetic treatment of partial maxillary and / or mandibular edentulousness 

associated with moderate or severe alveolar defects. All the subjects showed clinical and 

radiographic signs of atrophy and resorption of edentulous ridges (Misch class C and D). 

Demographic data, edentulous Misch classes, distribution of bone defects, types of 

proimplant surgery and categories of bone grafts were the collected data in Excel tables. 

The implant loading was performed every 4 months.  

Results. 90% of the proimplantation interventions were guided bone 

regeneration techniques. 27% of the implant sites required guided bone regeneration 

techniques associated with sinus lifting. Mixed grafts (autogenous bone + xenografts) 

were used in 88.40% of cases, followed by autogenous bone grafts (9.30%) and 

xenografts (2.30%).  

Conclusions. In the study group of dental implant candidate patients with 

moderate or severe alveolar bone resorption, the most commonly used alveolar bone 

addition procedures were guided bone regeneration techniques performed with mixed 

grafts and xenografts. 

Keywords: partial edentation, alveolar resorption, dental implant, addition 

techniques, graft materials 
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Antropologia este știința care studiază omul. Aceasta studiază aspect legate de 

genetică, fiziologie, biochimie a diferitelor grupuri umane cât și aspecte legate de 

cultură, religie, societate și istoria acestora. 
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 Din cele patru ramuri ale antropologiei (culturală, lingvistică, fizică și 

arheologică), antropologia fizică (denumită și biologică) studiază omul ca organism 

biologic, studiind anatomia, fiziologia și genetica acestuia într-un context  evolutiv. 

Acest studiu se face cu ajutorul unor științe aparte: genetică, biologie, anatomie și 

fiziologie. 

 Un demers antropologic referitor la terapia și psihoterapia populară, pornește de 

la conceptul de sănătate plasată într-un cuplu antimonic cu boala. Sănătatea este 

asimilată cu starea de bine, de echilibru a omului cu sine, universul și proximitatea 

socială.  

 Pornind de la aceste elemente de definiție putem spune despre cancer că este 

obiectul de studiu și acțiune al oncologiei, că nu este o boală modernă, ci cu certitudine 

există de mii de ani, deși astăzi frecvența este mult mai mare. 

 Secolul XIX se încheie cu descoperirile soților Roentgen și Curie care au dus la 

nașterea radiologiei și radioterapiei. 

 După 2000, odată cu descifrarea codului genetic uman, se deschide o nouă eră 

în tratarea cancerului, prin descoperirea metodelor de măsurare a expresiei a mii de gene 

tumorale și normale. Progresele în genetică și biologie, au creat numeroase oportunități 

pentru îmbunătățirea tratamentelor oncologice cu apariția terapiilor moleculare țintite, 

deschizând drumul medicinii individualizate. 

 În concluzie, cancerul este o patologie căreia trebuie să îi faci față cu 

devotament, informarea continuă și putere de muncă. Este o mare provocare să lucrezi în 

domeniul medicinei oncologice. 

Cuvinte cheie: antropologie; sănătate; oncologie; cancer; boală   

 

ANTROPHOLOGY AND MEDICINE 

 

Antrophology is the science which studies the human being. It studies aspect 

relating to genetics, phisiology, biochemistry of different human groups and aspects 

which relate to culture, religion, society and their history. 

 Of the four branches of antrophology(cultural, linguistic, physical and 

arheological), physical antrophology(called also biological) studies man as a biological 

organism, studying anatomy, phisiology, genetics in an evolutional context. This study is 

done with the help of: genetics, biology, anatomy and phisiology. 

 One antrophologic concept about popular therapy and psyhoterapy, starts from 

the concept of health which is placed in an antimonic couple with disease. Health is 

asimilated with well-being, of balance with man with himself, the universe and social 

proximity. 

 Starting from these elements, we can say about cancer, the object of study and 

action of oncology, that it is not a modern disease,  that it has existed with certainty for 

thousands of years, despite it having a higher frequence nowadays. 

 The XIX century ends with the discovery of the Roentgen and Curie families 

which led to the birth of radiology and radiotherapy. 

 After 2000, once the human genome was discovered, a new era dawned in the 

treatment and understand of cancer, through the discovery of methods of measurement 

of expression of thousands of normal and tumoral genes. The progresses made in 

genetics and biology, have created many opportunites for improving oncological 

treatments with the apparition of targeted therapies, opening the way of individualized 

medicine. 
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 In conclussion, cancer is a pathology which one must deal with devotion, 

continued need of informing and a lot of perseverance. It is a great challenge to work in 

the field of medical oncology. 

Keywords: Anthropology, health, oncology, cancer, disease 
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 Articolul analizează influența mișcărilor de populație în secolul nostru asupra 

structurilor sociale și culturale din țara noastră. Analiza se bazează pe cercetări în 

desfășurare în cadrul temei “Analiza metodelor inovative de protejare a bazelor de date 

utilizate pentru conservarea biodiversității și a serviciilor ecosistemice” finanțată 

bugetar de Academia Română și pe studiile integrative  abordate de asociația 

profesională ONE HEALTH New Medical Concept România. Este prezentată situația 

aportului de populație pe regiuni istorice ale României, cu specificul etnic aferent. Acest 

aport este evidențiat în marile baze de date ale FAO, FEAM şi INS România.  

 Sunt discutate arhitectura bazelor de date, identificarea indicilor urmăriți și 

aspectele de cyber physics legate de utilizarea acestora pentru propunerea unor soluții de 

politici publice moderne, care să îmbunătățească calitatea vieții prin integrarea 

responsabilă a migranților. Problema păstrării tradițiilor noastre este conexă cu 

abordarea cu înțelegere și respect ale celor care pătrund în sistemul social al țării noastre.  

 Legislația actuală reglementează mare parte a aspectelor legate de acordarea 

cetățeniei oamenilor din diferite pături sociale și din țări cu tradiții religioase, 

gastronomice, artistice etc. semnificativ deosebite. Se pune problema păstrării sănătații 

oamenilor, animalelor, plantelor și mediului prin educație și formare continuă la nivelul 

migranților, prin participarea acestora la cursuri de limbă română, istoria și geografia 

României pe baza unei curricule adecvate. În lucrare sunt propuse și conținuturi pentru 

emisiunea Radio România Actualitați pe tematica armonizării povocărilor migrației și a 

tradițiilor noastre 

Cuvinte cheie:  migraţie, baze de date, tradiții 

 

THE INFLUENCE OF THE MIGRATION REFLECTED IN THE GLOBAL DATA 

BASES 

 

The article analyzes the influence of population movements in our century on 

the social and cultural structures of our country. The analysis is based on ongoing 

research within the theme “Analysis of innovative methods of protecting the databases 

used for biodiversity conservation and ecosystem services” funded by the Romanian 

Academy and supplementary studies addressed by the professional association ONE 

HEALTH New Medical Concept Romania. The situation of population contribution by 
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historical regions of Romania, with the related ethnic specificity, is presented. This 

contribution is highlighted in the large databases of FAO, FEAM and INS Romania.  

The architecture of the databases, the identification of the tracked indices and 

the aspects of cyber physics related to their use are discussed for proposing modern 

public policy solutions that improve the quality of life through responsible integration of 

migrants. The problem of preserving our traditions is connected with the approach with 

understanding and respect of those who enter the social system of our country.  

The current legislation regulates most of the aspects related to granting the 

citizenship of people from different social beds and from countries with religious, 

gastronomic, artistic etc. Significantly special. The problem of preserving the health of 

people, animals, plants and the environment through continuing education and training at 

the level of migrants, through their participation in Romanian language courses, history 

and geography of Romania based on an adequate curriculum is proposed. Radio 

Romania program News on the topic of migration and our national traditions. 

Keywords: migration, data bases, traditions 
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Termenul „gentrificare” a fost creat pentru a descrie mobilitatea (“invazia”) 

unor indivizi mai bogați în cartierele marilor orașe ocupate, în mod tradițional, de clasa 

muncitoare. Procesul a cunoscut o evoluție, lentă în anii `70 și `80, în țările dezvoltate și, 

în anii `90, în țările Europei de Est, ca apoi să cunoască o explozie ca urmare a 

instaurării unei perioade postindustriale, cu caracteristici socio-economice şi culturale 

noi. 

Problema analizată este dacă se poate considera semnificativă „gentrificare 

rurală” și mai ales în ce regiuni se manifestă. Analiza cuprinde date statistice din 

România și unele informaţii disponibile în marile baze de date globale. De fapt apare  o 

extrapolare a caracteristicilor gentrificării urbane asupra spațiului rural.  Politicile 

publice și strategiile ultimilor ani au permis apariția acestui fenomen. Abordând holistic 

mecanismele specifice ale acestei evoluţii am comparat diferitele aspecte ale calităţii 

vieţii în comunităţile rurale cu apariţia unui nou mod de raportare la realitatea socio-

economică. Beneficiile sau dezavantajele unei astfel de evoluții determină continuarea 

fenomenului sau extincţia sa. Gentrificarea rurală se va menține și în viitor sau a fost un 

fenomen pasager? Pe aceste coordonate se dezvoltă analiza făcută în această lucrare. 

Studiul cuprinde o definire a „gentrificării rurale” prin identificarea asemănărilor și 

deosebirilor pe care le prezintă față de sintagma „gentrificare urbană” și modul în care 

evoluția demografică a permis o astfel de abordare. S-a realizat și o trecere în revistă a 

factorilor care au determinat fenomenul şi au fost analizate şi unele situaţii externe. 
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Un subiect sensibil, în studiul realizat, este înțelegerea avantajelor pe care le au 

gentrificatorii și cauza/cauzele pentru care ponderea avantajelor este copleșitoare în fața 

dezavantajelor locuirii temporare/permanente în spațiul rural, după o viețuire urbană 

substanțială, dar și modul cum percep locuitorii statornici ai spațiului rural pe noii veniți. 

Cu siguranţă se pune problema modificarii modului de viaţă, renunţarea la unele aspecte 

privind siguranţa alimentară, conservarea biodiversităţii şi chiar pierderea parţială a 

cutumelor culturale.   

 Cuvinte cheie:  gentrificare, baze de date, tradiții 

 

RURAL GENTRIFICATION,  A REALITY 

 

The term "gentrification" was created to describe the mobility ("invasion") of 

wealthier individuals in the neighborhoods of large cities traditionally occupied by the 

working class. The process experienced a slow evolution in the '70s and' 80s, in 

developed countries and, in the '90s, in Eastern European countries, then to experience 

an explosion as a result of the establishment of a post-industrial period, with socio-

economic characteristics and culturally new wys. 

The problem analyzed is whether it can be considered significant "rural 

gentrification" and especially in which regions it manifests. The analysis includes 

statistical data from Romania and some information available in the large global 

databases. In fact, there is an extrapolation of the characteristics of urban gentrification 

on the rural area. Public policies and strategies of recent years have allowed this 

phenomenon to emerge. Approaching the specific mechanisms of this evolution 

holistically, we compared the different aspects of quality of life in rural communities 

with the emergence of a new way of relating to the socio-economic reality. The benefits 

or disadvantages of such an evolution determine the continuation of the phenomenon or 

its extinction Will rural gentrification continue in the future or was it a passenger 

phenomenon? On these coordinates, the analysis made in this work is developed. The 

study includes a definition of "rural gentrification" by identifying the similarities and 

differences they present with the phrase "urban gentrification" and how demographic 

evolution has allowed such an approach. There was also a review of the factors that 

determined the phenomenon and some external situations were analyzed. 

A sensitive topic, in the realized study, is the understanding of the advantages 

that the gentrifiers have and the cause / causes for which the weight of the advantages is 

overwhelming in the face of the disadvantages of temporary / permanent housing in the 

rural area, after a substantial urban living, but also how the inhabitants perceive 

themselves of rural space to newcomers. It is definitely the problem of changing the way 

of life, renouncing some aspects regarding food safety, biodiversity conservation and 

even partial loss of cultural customs. 

Keywords: ethnozootechny, animal husbandry, tradition 
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Lumea medievală este o rezultantă a fuziunii dintre două lumi, o convergenţă 

de structuri romane şi barbare în curs de transformare. Invaziile barbare au dus la 

declinul vitalităţii urbane. Oamenii au fugit de la oraş la sate, ceea ce a făcut ca 

„ruralizarea să fie înainte de toate un fapt social care modelează fizionomia societăţii 

medievale” (LE GOFF, 1970). Invaziile au avut şi alt efect: ruinarea reţelei comerciale 

antice; drumul roman a fost distrus în Evul Mediu. Ulterior, după perioada pacifistă, o 

serie de invenţii au contribuit la îmbunătăţirea vieţii ţăranului.  

În secolul XIV datorită crizei senioriale, lumea ţărănească se împarte în două: o 

minoritate în stare să tragă folos din vânzarea prisosurilor sale se îmbogăţeşte, formând o 

clasă de chiaburi; și o clasă țărănească săracă.  

Această evoluție istorico-antropologică a vieții claselor sociale din Evul Mediu 

nu a rămas fără răsunet asupra stării de sănătate a comunităților rurale din acea perioadă. 

Cuvinte cheie: aspectele istorico-antropologice, sănătate, comunitate rurală, 

Evul Mediu 

 

HISTORICAL AND ANTHROPOLOGICAL ASPECTS AS DETERMINANTS OF 

THE HEALTH OF RURAL COMMUNITIES IN THE MIDDLE AGES 

 

The medieval world is a result of the fusion of two worlds, a convergence of 

Roman and barbarian structures in the process of transformation. Barbarian invasions led 

to a decline in urban vitality. People fled from the city to the villages, which made 

"ruralization first and foremost a social aspect that shapes the physiognomy of medieval 

society" (LE GOFF, 1970). The invasions had another effect: ruining the ancient 

commercial network; the Roman road was destroyed in the Middle Ages. Later, after a  

period of peace, a series of inventions contributed to the improvement of the life of the 

peasants. 

In the fourteenth century, due to demographic problems, the world of the 

peasants was divided into two: a minority able to benefit from the sale of its surpluses 

became rich, forming a class of landowners; and a class of poor peasants. 

This historical and anthropological evolution of the life of the social classes 

from the Middle Ages took its toll on the health of the rural communities of that period. 

Keywords: historical and anthropological aspects, rural communities, Middle 

Ages 
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Universitatea, ca cea mai înaltă formă de pregătire profesională a viitorului țării, 

reprezintă o pepinieră de creștere și dezvoltare a tinerei generații, sub toate aspectele 
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antropologiei individuale și sociale. Învățământul superior românesc se pliază trendului 

european, la baza căruia a stat Modelul Bologna.  

Formarea universitară implică achiziții cognitive tehnice specifice fiecărei 

profesii în parte, dar și dezvoltarea inteligenței emoționale a tinerilor studenți. Aceasta 

din urmă se măsoară prin diverși indicatori economici și antropologici ai bunăstării.  

Scopul cercetării. Studiul de față propune o analiză a ratei implicării sociale a 

studenților din Regiunea de Vest a României, reprezentată în articolul de față prin 

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad.  

Metodologia cercetării: s-a realizat o analiză calitativă și cantitativă a implicării 

active a studenților în activități de voluntariat social, pe parcursul unui an universitar.  

Rezultatele cercetării arată că implicarea socială a tinerilor studenți se corelează 

cu dezvoltarea competențelor sociale dobândite.  

Concluzii: implicarea socială a studenților este o reflexie a tradițiilor 

universitare din Regiunea de Vest. Aceasta formează o bază pentru dezvoltarea completă 

a tinerilor, în perspectiva unei profesii, dar și pentru viață. 

Cuvinte cheie: implicare socială, studenți, competențe sociale, tradiții 

universitare, Regiunea de Vest 

 

SOCIAL ENGAGEMENT OF STUDENTS AS A REFLECTION OF UNIVERSITY 

TRADITIONS IN THE WESTERN REGION 

 

The university, as the highest form of professional training for the future of the 

country, is a nursery for the growth and development of the young generation, in all 

aspects of individual and social anthropology. Romanian higher education is in line with 

the European trend, which is based on the Bologna Model. 

University training involves technical cognitive acquisitions specific to each 

profession, but also the development of emotional intelligence of young students. The 

latter is measured by various economic and anthropological indicators of well-being. 

The aim of research: the present study proposes an analysis of the rate of social 

engagement of students in the Western Region of Romania, represented in this article by 

the Aurel Vlaicu University of Arad. 

Research methodology: a qualitative and quantitative analysis of the active 

participation of students in social volunteering activities was carried out during one 

university year. 

The research results show that the social engagement of young students is 

correlated with the development of acquired social skills. 

Conclusions: the social involvement of students is a reflection of university 

traditions in the Western Region. It forms a basis for the complete development of young 

people, in the perspective of a profession, but also for life. 

Keywords: social engagement, students, social skills, university traditions, 

Western Region 
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Fără îndoială, Eugène Pittard (1867‒1962) a fost un imens savant. În 

comunicarea de față, însă, eu nu doresc să-l apreciez după cantitatea de energie, talent și 

eficiență din opera sa, ori să discut una sau alta dintre ideile și metodele sale științifice. 

Mai degrabă țin să subliniez atașamentul simpatetic al savantului față de oamenii pe care 

el i-a studiat, ca antropolog. Personal, aș pune acest atașament sub termenii de 

„mărinimie” și „luciditate”. Am în vedere îndeosebi două momente din relația lui cu 

lumea românească.  

Unul din momente privește sprijinul pe care Eugène Pittard l-a acordat lui 

Constantin Brăiloiu, fondatorul Arhivei Internaționale de Muzică Populară de la Geneva, 

în cadrul Muzeului de Etnografie din oraș, muzeu care îl avea în frunte, ca director, chiar 

pe renumitul antropolog; în principal, tocmai activitatea la această Arhivă l-a proiectat 

pe Constantin Brăiloiu drept întemeietor al etnomuzicologiei universale.  

Celălalt moment constă în modul rațional prin care savantul elvețian a 

argumentat permanența poporului român în spațiul lui actual de locuire ‒ Carpato-

Pontic; în 1917 el scria: „De douăzeci de ani, încerc să susţin prin condei și prin cuvinte, 

ideea că, în momentul invaziilor, poporul cucerit nu a fugit complet din faţa 

invadatorului, la fel cum nu este obligatoriu să fi fost absorbit de noul venit (de obicei, 

are loc contrariul)”. Acest argument ne amintește de vechiul principiu al „cauzelor 

actuale”.  

Cuvinte cheie: Eugene Pittard, antropologie, spatiu Carpato-Pontic 

 

EUGÈNE PITTARD ‒ A SCHOLAR WHO RAISED THE KNOWING UP TO LOVE  

 

No doubt, Eugène Pittard (1867‒1962) was a huge scholar. In this paper I do 

not want to judge him on the quantity of energy, talent, and efficiency in his work, or to 

discuss one or another of his scientific idea and method. Rather I woud like to underline 

the scholar‟s sympathetic attachment to the people he studied as anthropologist. I put this 

attachment under the terms of “generosity” and “lucidity”. Especially, I refer to two 

moments of his relationship to the Romanian world.  

One moment regards the support accorded by Eugène Pittard to Constantin 

Brăiloiu, the founder of the International Archive of Folk Music in Geneva, in the 

framework of the Ethnographic Museum the director of which was just the renown 

anthropologist; mainly, the activity at this Archive made of Constantin Brăiloiu the 

founder of the universal ethnomusicology.  

The other moment consists in the rational way by which the Swiss scholar 

argued the permanence of the Romanian people within the actual ‒ Carpatho-Pontic ‒ 

space; in 1917 he wrote: “There are twenty years since I endeavour to affirm by writing 

and speaking this idea that during the invasions the people once conquered do not take to 

their heels in front of the invader, as also they are not compulsorily absorbed by the 

newcomer (usually on the contrary)”. This argument evokes in our memory the old 

principle of “actual causes”.  

Keywords: Eugene Pittard, anthropology, Carpathian-Pontic space 
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OMS a declarat ,, Pandemie” infecția cu caracter epidemic de SARS-CoV-2 

care a debutat în China în luna decembrie 2019 și s-a extins în peste 180 de țări în 

primele 3-4 luni ale anului 2020.  

Virusologi cu reputație mondială cum este Luc Montagnier susțin că Virusul 

SARS-CoV-2 este un virus selectat, care conține în structura sa, părți din structura 

virusului HIV, respectiv glicoproteina gp41, prin care a dobândit o creștere importantă a 

contagiozității și virulenței. Cercetări recente anatomopatologice au evidențiat modificări 

hematologice grave (tromboze extinse în vasele mici, artere și vene tip coagulare 

intravasculară diseminată) care duc la hipoxie generalizată în toate organele vitale 

(inclusiv plămân), ceea ce în final duce la deces. În Franța a fost evidențiat rolul 

bacteriei Prevotella (anaerobă) în mecanismul bolii, acesta reprezentând o gazdă care 

facilitează multiplicarea SARS-CoV-2.  

Manifestările clinice la debut seamănă cu tabloul clinic al unei gripe cu forme 

de gravitate variabile, de la forme ușoare până la forme severe cu evoluție rapidă spre 

deces în câteva zile, cu hipoxie severă în care domină sindromul acut respirator sever, la 

care se adaugă insuficiența cardiacă, insuficiența renală, manifestările neurologice 

(cefalee, somnolență, comă, convulsii), sindrom digestiv: greață, vărsături, diaree (10-

30%) etc. Există persoane infectate asimptomatice. 

Diagnosticul de bazează pe contactul epidemiologic, examenul clinic, 

imagistică (CT pulmonar) și testarea virusologică prin tehnica PCR și/sau serologică. 

Schemele de tratament includ antivirale, transfuzia de plasmă, tratamentul patologiilor 

asociate. Un rol important îl are profilaxia constând în igiena individuală și colectivă, 

distanțarea socială, utilizarea adecvată a echipamentului de protecție, pentru personalul 

medico-sanitar și auxiliar, respectarea recomandărilor OMS privind combaterea 

pandemiei cu virusul SARS-CoV-2 și respectarea legilor și ordonanțelor 

guvernamentale. 

Cuvinte cheie:  pandemie, SARS-CoV-2, diagnostic, tratament 

 

ETIOPATHOGENIC, EPIDEMIOLOGICAL, DIAGNOSIS ANDTREATMENT 

PRINICPLES IN THE SARS-CoV-2 PANDEMIC IN ROMANIA 

 

WHO declared a “Pandemic” the SARS-CoV-2 epidemics that started in China 

in December 2019 and extended in more than 180 countries during the first 3-4 months 

of 2020. 

Worldwide known virologists such as Luc Montagnier claim that the SARS-

CoV-2 virus is a selected virus, which includes in its structure, HIV virus components, 

respectively gp41 glicoprotein. Through this component it gained in contagiousness and 

virulence. Recent anatomopathological research pointed out severe hematologic changes 
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(extended thrombosis in small arteries and veins looking like intravascular disseminated 

coagulation) that lead to generalised hypoxia in all organs (including lungs), which 

ultimately leads to exitus. In France, there was emphasised the role of Prevotella bacteria 

(anaerobic) in the mechanism of this disease, acting as a host that facilitates SARS-CoV-

2 multiplication.  

Early clinical manifestations are similar to flu with variable severity, from mild 

to severe with rapid progression towards death in days, severe hypoxia with severe 

respiratory distress syndrome to which adds cardiac failure, renal failure, neurologic 

manifestations (headache, sleepiness, coma, convulsions), digestive symptoms: nausea, 

vomiting, loose stools (10-30%) and so on. There are infected asymptomatic individuals. 

Diagnosis is suggested by epidemiologic contact, clinical examinations, 

imagistic (pulmonary CT) and virologic testing through PCR and/or serologic testing. 

Treatment plans include antiviral agents, plasma transfusion, treatment of associated 

pathology. Prophylaxis have a very important role and it consists of self and collective 

hygiene, social distancing, correct use of protective equipment, compliance with the 

recommendations of WHO regarding fighting the SARS-CoV-2 pandemics and abiding 

governmental laws and ordonnances. 

Keywords: pandemic, SARS-CoV-2, diagnosis, treatment 
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Eugène Pittard, unul dintre oamenii de ştiinţă ale cărui opinii s-au impus în 

perioada începutului de secol XX, şi-a dedicat întreaga viaţă studiului omului, prin 

intermediul a trei domenii predilecte: antropologia, preistoria şi etnografia. Lucrarea de 

față sintetizează impactul celor 35 de ani în care Eugène Pittard a fost o prezenţă extrem 

de activă în viaţa ştiinţifică românească. 

Cuvinte cheie:  Eugène Pittard, antropologie, România 

 

THE SCIENTIST EUGÈNE PITTARD AND ROMANIA 

 

                Eugène Pittard, one of the scientists whose opinions imposed at the beginning 

of the 20th century, dedicated his entire life to the most holistic study of human being, 

through three particular fields: anthropology, prehistory and ethnography. This paper 

summarizes the impact of the 35 years in which Eugène Pittard has been a highly active 

presence on the Romanian scientific life. 
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Cancerul de prostată este considerat cel mai frecvent cancer în sfera patologiei  

genito-urinare masculine, cu o incidență generală: 30/100.000 bărbați. Peste  vârsta  de 

50 de ani,  acest cancer  este  al 2- lea ca frecvență,  după cancerul pulmonar  și  a 3-a 

cauză de deces,  după cancerul pulmonar și digestiv. 

         Pornind de la premiza bazată pe evidenţe medicale publicate, care relevă că 

dezvoltarea procesului malign depinde atât de modificări genetice, cât și de cele 

epigenetice.  În ultimii ani, s-a arătat că metilarea ADN poate fi un indicator al activităţii 

genice, precum și al organizării întregului genom, aceste evenimente epigenetice au rol 

în inițierea neoplaziilor și sunt direct proporționale cu gradul stresului oxidativ. 

         Stresul oxidativ este generat de un dezechilibru în sistemele redox celulare,  între 

manifestarea sistemică  a prooxidanţilor (ROȘ/RNS) și capacitatea sistemului 

biologic (ANTIOXIDANȚI) de a detoxifia cu rapiditate reactivi intermediari (RADICALI 

LIBERI), cu repercusiuni asupra tuturor  componentelor celulare, în special a proteinelor, 

lipidelor și ADN-ului. 

     Cancerul de prostată a fost descris că o „catastrofă epigenetică”, datorită 

modificărilor variate în profilul de metilare a ADN-ului, evidenţe multiple susţin faptul 

că dieta prezintă un impact major în iniţierea şi progresia cancerului de prostată, aceste 

efecte fiind mediate prin alterări epigenetice. 

Cuvinte cheie:  dietă, epigenetică,  cancer,  prostată, stres oxidativ 

 

THE ROLE OF EPIGENETIC DIET IN PROSTATE CANCER PREVENTION AND 

TREATMENT 

 

Prostate cancer is considered the most common cancer in the field of male 

genitourinary pathology, with a general incidence: 30 / 100,000 men. Over the age of 50, 

this cancer is the 2nd most common, after lung cancer, and the 3rd leading cause of 

death, after lung and digestive cancer. 

Starting from the premise based on published medical records, which reveals 

that the development of the malignant process depends on both genetic and epigenetic 

changes. In recent years, it has been shown that DNA methylation can be an indicator of 

gene activity as well as the organization of the entire genome, these epigenetic events 

have a role in initiating neoplasms and are directly proportional to the degree of 

oxidative stress. 

         Oxidative stress is generated by an imbalance in cellular redox systems, between 

the systemic manifestation of prooxidants (ROS / RNS) and the ability of the biological 

system (ANTIOXIDANTS) to rapidly detoxify intermediate reagents (FREE 

RADICALS), with repercussions on all cellular components, especially of proteins, 

lipids and DNA. 

     Prostate cancer has been described as an "epigenetic catastrophe", due to various 

changes in the methylation profile of DNA, multiple evidence suggests that diet has a 

major impact on the initiation and progression of prostate cancer, these effects are 

mediated by epigenetic alterations. 

Keywords: epigenetic, diet, oxidative stress, prostate, cancer 
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Mielomul reprezintă al doilea cel mai frecvent cancer hematologic din lume, 

reprezentând 1,8 la sută din toate cazurile de cancer și 10-15 la sută din tumorile 

maligne hematologice, rămânând în continuare o boală incurabilă, în principal datorită 

rezistenței dobândite la medicamente și recăderii bolii. Anual, în țara noastră sunt nou 

diagnosticați aproximativ 5 cazuri la 100.000 de persoane, majoritatea dintre aceștia 

având vârsta cuprinsă între 65 și 74 de ani. 

În ciuda înțelegerii mai profunde și mai bune a biologiei sale și a dezvoltării 

unor noi strategii terapeutice care au prelungit supraviețuirea generală, mielomul 

multiplu păstrează în continuare un prognostic rezervat la subgrupurile de pacienți cu 

anumite caracteristici cu risc ridicat. Prognosticul mielomului este determinat de câțiva 

factori: gazda, factorii biologici, încărcarea tumorală și tipul de terapie aplicată. 

Parametrii gazdei, cum ar fi comorbiditățile, vârsta înaintată, fragilitatea și starea de 

performanță slabă, au un impact negativ asupra rezultatului general și cresc 

morbiditatea și mortalitatea legate de tratament. Odată cu apariția de noi medicamente, 

anticorpii monoclonali utilizați în combinație cu imunomodulatori, inhibitori de 

proteazomi, doze mari de agenți alkilanți şi autotransplantul de celule stem 

hematopoietice, pot fi depășiți câțiva factori prognostici slabi. 

Obiective: Scopul acestei lucrări este de a sintetiza cele mai recente informații 

cu privire la prognosticul și evoluția bolii la pacienții cu mielom multiplu tratați în 

prezent cu molecule biologice. 

Metode: Am făcut o analiză aprofundată a literaturii consultând resursele 

disponibile în baze de date online, cum ar fi PubMed, NCBI, UpToDate, ScienceDirect 

și Medline. 

Concluzie: Mielomul multiplu este al doilea cel mai frecvent cancer 

hematologic cu o supraviețuire mediană de la câteva luni la mai mult de 10 ani și este 
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influențat de mai mulți parametri clinici și de laborator, încărcarea tumorală și 

răspunsul pacientului la terapie. 

Cuvinte cheie: mielom multiplu, tumori maligne hematologice, terapii 

biologice 

 

THE PROGNOSIS OF MULTIPLE MYELOMA IN THE ERA OF BIOLOGICAL 

THERAPIES 

 

Myeloma represents the second most common hematologic cancer in the world, 

accounting for 1.8 percent of all cancers and 10-15 percent of hematologic 

malignancies and remains incurable, predominantly due to acquired drug resistance and 

disease relapse. Annually, in our country about 5 cases per 100.000 people are newly 

diagnosed, most of them in the age range of 65-74 years.  

Despite the deeper and better understanding of  its biology and the development 

of novel therapeutic strategies that have prolonged overall survival, multiple myeloma 

still retains a poor prognosis in pacient subgroups with certain high-risk features. The 

prognosis of myeloma is determined by few factors: the host, the tumor biology and 

disease burden, and the type of therapy applied. Host parameters, such as 

comorbidities, advanced age, frailty, and poor performance status, negatively impact 

overall outcome and increase treatment-related morbidity and mortality. With the 

advent of new drugs, monoclonal antibodies used in combination or incorporated with 

immunomodulators, proteasome inhibitors, high-dose of alkylating agents auto-cell 

stem hematopoietic transplant approaches, some poor prognostic factors can be 

overcome. 

Objectives: The purpose of this paper is to synthesize the latest information 

regarding the prognosis and evolution disease in patients with multiple myeloma 

treated with biological molecules nowadays. 

Methods: We have done a thorough analysis of literature by consulting 

resources available in online databases such as PubMed, NCBI, UpToDate, 

ScienceDirect and Medline. 

Conclusion: Multiple myeloma is the second most frequent hematological 

malignancy with a median survival ranges from few months to more than 10 years, and 

is influenced by several clinical and laboratory parameters, tumor burden and the 

pacient‟s respons to therapy. 

Keywords: multiple myeloma, hematologic malignancies, biological therapies 
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Noul coronavirus SARS-CoV2 a fost identificat pentru prima dată la oameni în 

provincia Wuhan, China, în decembrie anul trecut. S-a răspândit rapid în China, fiind 

declarată pandemie în martie 2020. Virusul - coronavirus 2 (inițial a fost denumit 2019-
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nCoV, ulterior SARS-CoV-2), determină boala denumită COVID-19, fiind un sindrom 

respirator acut sever.  

Sunt afectați copiii de toate vârstele, de la  nou-născut până la etapa de  

adolescent, cu o incidență mai mică decât la adulți, mai frecvent la băieţi. Simptomele 

COVID-19 sunt similare la copii și adulți, dar sunt mai puține infecții la copil 

documentate și raportate. Manifestările frecvente la copil sunt reprezentate de 

manifestări digestive: diaree, dureri abdominale, însoțite sau nu de febră. Infecția cu noul 

coronavirus pare să fie mai ușoară la copii decât la adulți, are severitate mai mică în 

majoritatea cazurilor, cu câteva cazuri severe.  

Nu există date certe privind transmiterea transplacentară de la mamă la făt, 

cazurile de infecție la nou-născuţi apar datorită transmiterii aeriene postnatale precoce. 

Sindromul inflamator multisistem la copii (MIS-C) este o afecțiune rară, dar gravă, 

asociată cu COVID-19, care a fost raportată la copiii din Europa și America de Nord și 

care are caracteristici clinice similare cu cele ale bolii Kawasaki și infecție concomitentă 

cu SARS-CoV2. 

Majoritatea infecțiilor raportate la copii sunt asimptomatice sau forme ușoare. 

Un procent scăzut de copii cu infecție cu noul coronavirus necesită spitalizare și foarte 

puțini necesită îngrijiri în secțiile de terapie intensivă. Prevenirea transmiterii Covid-19 

se concentrează pe igiena mâinilor, masca și distanțarea socială. 

Cuvinte cheie:  coronavirus, copii, manifestări clinice 

 

INFECTION WITH THE NEW CORONAVIRUS IN CHILDREN 

 

The new coronavirus SARS-CoV2 was identified in humans in Wuhan 

Province, China, in December, last year. It spread rapidly, resulting in a pandemic 

infection on March 2020. The virus that causes the disease COVID-19 is a designated 

severe acute respiratory syndrom of coronavirus 2 (SARS-CoV-2); initially, it was 

referred to as 2019-nCoV.  

Children of all ages, between newborn to adolescent, can get COVID-19, which 

is more common in boys, although they appear to be affected less commonly than adults. 

The symptoms of COVID-19 are similar in children and adults, but fewer children than 

adults with a documented infection report symptoms. Frequent clinical feactures in 

children are digestive symptoms: diarrhea, abdominal pain, possibly accompanied by  

fever. Infection with new coronavirus appears to be milder in children than in adults, 

although severe cases  have been reported.  

There is  no clear data on transplacental transmission from mother to fetus, as 

cases of infection in newborns occur due to early postnatal  transmission. Multisystem 

inflammatory syndrome in children (MIS-C) is a rare but serious condition associated 

with COVID-19 that has been reported in children from Europe and North America and 

which has clinical features similar to those of Kawasaki disease.  

Most infections reported in children are asymptomatic or have a mild form. A 

minority of children with infection with new coronavirus require hospitalization, and 

very few require intensive care. Prevention of transmission of Covid-19 focuses on 

hand-washing,, wearing masks and social distancing. 

Keywords: coronavirus, children, clinical features 
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În urma acordului de salvare a picturii din interiorul bisericii din Vința, județul 

Alba, echipa Muzeului ASTRA a efectuat operația de consolidare profilactică a 

straturilor picturale, urmată de desprinderea controlată a pânzelor interstițiale și 

demontarea elementelor din lemn pictat, respectiv boltă, iconostas, peretele despărțitor 

dintre naos și pronaos și tavan pronaos. Pictura a fost realizată în perioada 1819 - 1821 

de Simion Silaghi - Sălăjeanu, pictor muralist și pictor de icoane pe lemn.  

 Restaurarea tavanului din pronaosul bisericii din Vința face obiectul acestei 

prezentări. Tavanul din pronaosul bisericii din Vința a beneficiat de intervenții de 

restaurare în cadrul Centrului ASTRA pentru Patrimoniu, aceste intervenții fiind 

finalizate la sfârșitul anului 2019. Tavanul din pronaosul bisericii din Vința va fi 

valorificat prin repunerea lui în interiorul bisericii ce se va reconstrui în Muzeul în aer 

liber din Dumbrava Sibiului, cu toate elementele constitutive. 

Cuvinte cheie: biserica din Vința, pictură pe lemn, tavan pronaos, patrimoniu, 

Centrul ASTRA pentru Patrimoniu.  

 

RESTORATION OF THE CEILING FROMTHE NARTHEX OF THE CHURCH 

FROM VINȚA, ALBA COUNTY – TRANSYLVANIA 

 

 Following the agreement to save the painting inside the church from Vința, Alba 

County, the ASTRA Museum team performed the operation of prophylactic 

consolidation of the painting layers, followed by the controlled detachment of the 

interstitial canvases and the dismantling of the painted wooden elements, respectively 

the vault, the iconostasis, the dividing wall between the nave and the narthex and the 

narthex ceiling. The painting was made between 1819 and 1821 by Simion Silaghi-

Sălăjeanu, muralist and icon painter on wood.  

 The restoration of the ceiling in the narthex of the church from Vința is the subject 

of this presentation. The ceiling of the narthex of the church from Vința benefited from 

restoration interventions within the ASTRA Centre for Heritage, these interventions 

being completed at the end of 2019. The ceiling from the narthex of the church from 

Vința will be harnessed by replacing it inside the church that will be rebuilt in the Open 

Air Museum from Dumbrava Sibiului, with all the constituent elements. 

Keywords: church from Vința, painting on wood, narthex ceiling, 

heritage, ASTRA Centre for Heritage.  
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Introducere: Anomaliile de număr fac parte din anomaliile primare cicatriciale, 

ce, sunt modificările de număr care se stabilesc în perioada de proliferare, de formare a 

lamei dentare şi a mugurilor dentari. Există două forme clinice: dinţi supranumerari şi 

dinţi reduşi numeric. 

Material și metodă: În intervalul de timp: 1.01.2018-31.01.2020, s-au urmărit 

pacienţii diagnosticați cu una dintre cele 2 anomalii, făcânduse comparație între ele ca 

frecvență, ca repartiție pe sexe, pe mediul de provenință. Studiul efectându-se într-un 

cabinet cu practică privată din București. 

Rezulate: anomaliile de număr afecteză ambele sexe, neexistând diferențe 

majore între sexe. Mediul de provenință este crescut cel urban, o explicație pentru acest 

lucru fiind gradul de accesibilitate a pacienților de la oraș. Există o diferenţă la frecvența 

anomaliilor , fiind găsit  un raport de 1/3 între cele 2. 

 Concluzie: Dacă o astfel de anomalie este diagnosticată timpuriu și se va face 

diagnostic diferențial cu alte anomalii care îi seamană, iar pacientul va ști că prezintă 

acestă anomalie de număr, atunci se va lua decizia optimă pentru tratament și se vor 

căuta metodele terapeutice cele mai convenabile și adaptate nevoilor pacientului copil, 

mai ales că acestă anomalie poate însoți unele sindroame genetice. 

Cuvinte cheie: anomalii de număr, anodonție, dinte supranumeral 

 

STUDY ON DENTAL ANOMALIES OF NUMBER 

 

Introduction: Number anomalies are part of the primary cicatricial anomalies, 

which are the number changes that are established during the period of proliferation, 

formation of the dental blade and dental buds. There are two clinical forms: 

supernumerary teeth and numerically reduced teeth. 

Material and method: In the time interval: 1.01.2018-31.01.2020, the patients 

diagnosed with one of the 2 anomalies were followed, comparing each other in terms of 

frequency, as a distribution by sex, by environment of origin. The study would be carried 

out in a private practice in the Bucharest. 

Results: number anomalies affect both sexes, there are no major differences 

between the sexes. The environment of origin is increased, the urban one, an explanation 

for this being the degree of accessibility of the patients from the city. There is a 

difference in the frequency of their anomalies, being found a ratio of 1/3 between the 2. 

Conclusion: If such an abnormality is diagnosed early and a differential 

diagnosis will be made with other anomalies that resemble it, and the patient will know 

that he has this number anomaly, then the optimal decision for treatment will be made 

and the most therapeutic methods will be sought. convenient and adapted to the needs of 

the child patient, especially since this particular can accompany some genetic 

syndromes. 

Keywords: number anomalies, anodontics, supernumerary tooth 
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 Lucrarea de față a rezultat datorită faptului că Institutul Național pentru 

Sănătatea Mamei și Copilului București are preocupări susținute în ceea ce privește 

promovarea sănătății generale și implicit a celei orale, și dentare, a copilului - de la cea 

mai fragedă vârstă. Modul în care un copil se îngrijește de propria igienă oro-dentară va 

influența decisiv sănătatea sa, atât pentru prezent cât și pentru viitor. 

 Scopul principal al acestui studiu este analiza de nevoi la nivel de Capitală a 

prevenției active la copii și tineri pentru sănătatea lor dentară. Studiul are în vedere, în 

acest stadiu, gradul de informare a gravidelor, mamelor tinere și a părinților preșcolarilor 

și școlarilor asupra nevoii de îngrijire, pentru a preveni afecțiunile oro-dentare la viitorii 

nou-născuți, la copii preșcolari și la școlarii din clasele 1-7. 

 Studiul prezent, cel referitor la parintii copiilor de vârsta prescolară, s-a realizat 

pe 600 din cele 8000 chestionare diseminate la parinții copiilor din gradinițele celor șase 

sectoare bucureștene în anul școlar 2019-2020. 

 Conform rezultatelor obținute, cu siguranţă este necesară dezvoltarea unor 

politici de sănătate publică care să vizeze direct acest domeniu, în vederea creşterii 

cunostintelor despre igiena oro-dentară nu numai a copiilor ci și a părinților acestora. 

Unul din aspecte este, nu în ultimul rând, cea a frecvenţei comportamentului de periaj 

dentar după mesele principale. Considerăm că practicarea regulată şi corectă a periajului 

dentar este unul din condiţiile uşor de atins pentru a îmbunătăţii sănătatea orală a copiilor 

şi adolescenţilor. 

 Obiceiurile sănătoase încep din copilărie, când părinții și în special mamele 

gravide au rol decisiv, iar apoi educația ar trebui să continue în grădinițe și scoli. De 

asemenea nu trebuie ignorat rolul medicinei primare, de familie în prevenția oro-dentară. 

Se doreste ca studiul să se finalizeze prin elaborarea și actualizarea unor ghiduri și 

proceduri utile medicilor, cadrelor didactice și nu în ultimul rând a părinților copiilor. 

 Cuvinte-cheie: profilaxie dentară, sănătate orală, educație parentală 

 

STUDY ON THE LEVEL OF KNOWLEDGE ABOUT THE ORAL-DENTAL 

HEALTH OF THE PARENTS OF KINDERGARTEN CHILDREN FROM 

BUCHAREST MUNICIPALITY 

 

 The present paper resulted due to the fact that the National Institute for Mother 

and Child Health, Bucharest has sustained preoccupation regarding the promotion of the 

general health and implicitly of the oral and dental health of the child - from the earliest 

age. The way a child takes care of his own oral and dental hygiene will decisively 

influence his health, both for the present and for the future. 
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 The main purpose of this study is the analysis of needs at the Capital level of 

active prevention in children and young people for their dental health. The study 

considers, at this stage, the degree of information of pregnant women, young mothers 

and parents of preschoolers and schoolchildren on the need for care, in order to prevent 

oro-dental diseases in newborns, preschool children and schoolchildren in grades 1 -7. 

 The present study, the one regarding the parents of preschool children, was 

conducted on 600 of the 8000 questionnaires disseminated to the parents of children in 

kindergartens in the six sectors of Bucharest in the 2019-2020 school year. 

 According to the results obtained, it is certainly necessary to develop public 

health policies that directly target this area, in order to increase knowledge about oral 

hygiene not only of children but also of their parents. One of the aspects is, last but not 

least, the frequency of the brushing behavior after the main meals. We believe that 

regular and correct brushing is one of the easy-to-achieve conditions to improve the oral 

health of children and adolescents. 

 Healthy habits start in childhood, when parents and especially pregnant mothers 

play a decisive role, and then education should continue in kindergartens and schools. 

Also, the role of primary and family medicine in oro-dental prevention should not be 

ignored. It is hoped that the study will be completed by developing and updating 

guidelines and procedures useful to doctors, teachers and last but not least parents of 

children. 

 Keywords: dental prophylaxis, oral health, parental education 
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Creştinismul este o doctrină religioasă bazată nu numai pe o sumă de învăţături 

teortice referitoare la Dumnezeu şi la mântuirea omului credincios, ci şi la aplicarea în 

viaţă, prin trăirea cu dăruire şi intensitate a acestora în universul spiritual al fiecărui 

adept. De studiul acestor aspecte ale înţelegerii, aplicării şi trăirii învăţăturilor creştine în 

toate situaţiile vieţii individului se ocupă Teologia Morală Creştină. Creştinismul îl are 

ca model pe Hristos pentru că El, prin viaţa, învăţăturile şi faptele Sale mântuitoare 

reprezintă ,,calea, adevărul şi viaţa” (Ioan XIV, 6). Urmându-L pe Hristos, din credinţă, 

care este ,,lucrătoare prin iubire” şi, făcând fapte bune şi de milostenie ne aflăm pe calea 

mântuirii, pentru că o ,,credinţă fără fapte este moartă”(Iac. II, 17). 

Termenul morală derivă din adjectivul latin moralis ca traducere a  grecescului 

etos şi care se referă la moravurile sau morala unui grup social sau a unui anumit sistem, 

din care deducem că morala a fost prima normă pentru viaţa unei comunităţi. Morala 

reprezintă o realitate, condiţionată de timp şi de loc, cu aspect subiectiv şi colectiv. 

Pentru această disciplină există şi termenul de etică – reprezentând clasificarea 

realităţilor morale conform unor criterii şi principii fundamentale, clarificând, astfel, 

aspectul moralei în ansamblul ei. Limbajul teologic, deşi foloseşte mai mult termenul de 

morală, nu face, totuşi, diferenţa între cei doi termeni. 
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       Aşadar morala creştin-ortodoxă, fiind o disciplină teologică îşi află sursa în revelaţia 

divină, reprezentând un domeniu de cercetare şi de modelare doar a faptelor şi acţiunilor 

conştiente şi libere ale omului în vederea împlinirii nu numai a unui scop pământesc, ci 

şi a unuia supranatural-transcendent prin ridicarea creştinului la o viaţă spirituală 

suprafirească. 

       Cuvinte cheie: etică, morală, credinţă, credinţă ortodoxă. 

 

ASPECTS OF CHRISTIAN ORTHODOX MORALITY 

 

Christianity is a religious doctrine based not only on a sum of theoretical 

teachings about God and the redemption of the faithful man, but also on applying them 

in real life by living them intensely and devotedly in each and every individual‟s 

spiritual universe.  The Moral Christian Theology studies these aspects related to the 

individual‟s understanding, applying and living all sides of the Christian teachings. 

Christianity follows Jesus Christ as a model because He represents “the way, the truth 

and the life” (Joan, 14,6),through all of His life, teachings and redeeming actions. By 

following Christ in faith, which is “working through love” and by doing acts of mercy 

we are on the path to redemption, because “faith without the actions is dead” (Jacob, 2, 

17).  

The term “moral” is derived from the Latin adjective moralis, as a translation of 

the Greek etosand describes the morals or the manners of a social group or of a certain 

system. Thus we understand that the morals were the first norm in the life of a 

community. Morals represent a subjective and collective reality, depending on space and 

time. For this discipline there is also the term “ethics” – a classification of moral realities 

based on a series of fundamental criteria and principles; thus clarifying  the aspect of 

moral as a whole. Although the theological language uses the term “moral” more often, 

it doesn‟t differentiate between the two terms. 

Therefore the Christian Orthodox moral is a theological discipline and it is 

based on divine revelation. It is a field of study and defining only the man‟s conscious 

and free actions and facts towards fulfilling not only an earthly purpose, but also a 

supernatural-transcendental purpose, through lifting the Christian to a spiritual life, 

above the ordinary. 

Keywords: ethics, morals, faith, Christian Orthodox 
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Comunicarea este un elogiu adus antropologiei, ştiinţa istoriei biologice şi 

culturale a Omului, omul ca „excepţie în Lume” (V. Săhleanu) şi „măsura tuturor 

lucrurilor” (Protagoras). 

Prin prezentarea succintă a celor mai semnificative momente din activitatea 

mea ca cercetător în antropologie fizică şi biomedicală (debut, ucenicie, personalităţi 
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care m-au îndrumat şi influenţat, terenuri memorabile, lucrări etc.) îmi exprim pasiunea 

şi dăruirea pentru antropologie dar şi recunoştinţa pentru împlinirea mea profesională şi 

morală prin slujirea ei. 

Un comentariu special privind antropometria şi morfotipologia se va constitui 

ca un omagiu adus lui Eugène Pittard. Sper ca expunerea mea să-şi aibă un rost benefic 

pentru perenitatea antropologiei româneşti. 

Cuvinte cheie:  antropologie, antropometrie, morfotipologie 

 

FOUR DECADES WITH PROTAGORAS FROM ABDERA IN THE ROMANIAN 

ANTHROPOLOGY 

 

This dissertation is an eulogy for anthropology, the science of the history of 

biology and culture of the Man, the man as an “exception in the World” (V. Săhleanu) 

and “the measure of all things” (Protagoras). 

Using a concise presentation of the most significant moment of my activity as a 

researcher in physical and bio-medical anthropology (beginning, apprenticeship, 

personalities who guided and influenced me, memorable fieldworks, writings, etc), I 

express my passion and dedication for anthropology, but also my gratitude for my moral 

and professional fulfillment through following it. 

A special note regarding the anthropometry and morpho-typology will be 

constituted as homage for Eugène Pittard. I hope that my presentation will have a 

benefic role for the perenniality of the Romanian anthropology. 
Keywords: anthropology, anthropometry, morpho-typology 

  

 

[49] LUCA, Eleonora Ileana; Bucureşti 

VARIABILITATEA UNOR PROPORŢII CORPORALE ÎN FUNCŢIE DE 

VÂRSTĂ ŞI SEX 
Eleonora Luca, Mircea Ciuhuţa *, Monica Petrescu, Suzana Turcu, Cristina 

Stan, Lăcrămioara Petre, Nicolae Leasevici 
Institutul de Antropologie “Francisc I. Rainer”, Academia Română/ "Francisc 

I. Rainer” Anthropology Institute of the Romanian Academy  

*Correspondence: M.Ciuhuta - ciuhutamed2003@yahoo.com  

 

Obiectivul comunicării este aprecierea armoniei unor proporţii corporale prin 

comparaţia cu diferite canoane din istoria artelor plastice.  

Lotul de cercetare îl reprezintă două eşantioane de bărbaţi (773 subiecţi de 

37,23 ± 12,26 ani) şi femei (691 subiecţi de 32,43 ± 10,37 ani) provenind din 

principalele provincii istorico-geografice ale României. Pe baza a 13 dimensiuni 

compozante ale staturii s-au calculat 38 de proporţii.  

Pentru aprecierea armoniei proporţionale, mediile pe eşantioane au fost 

comparate cu canoanele utilizând distanţa redusă „z”. Pentru aprecierea dimorfismului 

sexual s-a aplicat testul Student (t). S-au analizat rezultatele pe intervale de vârstă: < 20 

ani, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59 şi > 60 ani.  

Cercetarea noastră are importanţă în multe domenii care privesc biologia şi 

sănătatea umană, selecţia profesională etc. 

Cuvinte cheie:  antropometrie, proporţii corporale, canon, dimorfism sexual 
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THE VARIABILITY OF SOME BODILY PROPORTIONS INFLUENCED BY AGE 

AND SEX 

 

The objective of this work is the evaluation of some bodily proportions 

harmony using the comparison with various canons from the history of the visual arts.  

The group of study is represented by two samples, of males (773 subjects of 

37.23 ± 12.26 years of age) and females (691 subjects of 32.43 ± 10.37 years of age), 

coming from the main geographic and historic provinces of Romania. 38 proportions 

have been calculated using 13 dimensions part of the stature.  

Using “z” test, samples means have been compared with the canons to evaluate 

the harmony of the proportions. Student test (t) has been applied to evaluate sexual 

dimorphism. The results were analyzed on age intervals: < 20 years, 20-29, 30-39, 40-

49, 50-59, and > 60 years.  

Our research is important for many domains regarding human biology and 

health, professional selection, etc. 

Keywords: anthropometry, bodily proportions, canon, sexual dimorphism 
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A mânca este, înainte de toate, un proces biologic în trei timpi: a ingera, a 

integra și a elimina și este, fără îndoială, cel mai complex proces socio-cultural, 

desfășurat pe aceleași trei niveluri. Istoria omului și a civilizației sunt sinonime cu istoria 

hranei. Drumul verticalizării noastre și somnul venit adesea pe nemâncate, chinuit de 

fantasme utopice despre o Cucania, țara în care curg râuri de lapte și miere, ne-au adus în 

starea de veghe alertă care naște astăzi în laboratoare concretele ”utopii” chimice, 

modificând nutrieți, tradiții și gusturi. 

Întâlnirile dintre antropologie și tipurile de hrană aflate la limita comestibilului 

pot aduce importante lămuriri asupra modului în care s-a creat și s-a transmis până la noi 

povestea unui obicei alimentar, dar și diferențele subtile dintre comestibil și mâncabil, 

dacă analizăm din punctul de vedere al delimitărilor culturale.  

Propunem, astfel, o invitație la o masă al cărei suport este structurat pe 

conceptul de comestibil, dar al cărui ”meniu” se compune din: produse etichitate ca fiind 

necomestibile, produse letale, non-alimente, produse strict necomestibile ori produse 

toxice și care nu pot fi convertite tehnologic în alimente recomandate, dar care au 

avut/au încă un rol important în devierea cursului istoriei lui Homo Sapiens.  

Iată, de exemplu, dacă ar fi doar să desfacem rețetarul băuturii divine din Rig 

Veda, soma, am găsi printre ingrediente un strop de Amanita Muscaria, după cum dacă 

am fi tentați să aruncăm fie și o privire peste rezultatele transmise de epigeneticieni, ar 

trebui să recunoaștem că nu doar ”fluturii din stomac”, chiar dacă iubirea trece și pe 

acolo, contribuie la reîntregirea cunoașterii.  

Cuvinte cheie:  antropologia hranei, comestibil, necomestibil, mâncabil, letal 
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ABOUT FOOD TRADITIONS AND SOME CULTURAL NON-FOOD 

 

Eating is, above all, a biological process in three stages: ingesting, integrating 

and eliminating and it is, without a doubt, the most complex socio-cultural process, 

carried out on the same three levels. The history of man and civilization are synonymous 

with the history of food. The road of our verticalization and the sleep that often came 

without food, tormented by utopian fantasies about a Cucania, the country where rivers 

of milk and honey flow, brought us to the alert state that gives birth today in laboratories 

to concrete chemical "utopias", modifying nutrients , traditions and tastes. 

Meetings between anthropology and types of food on the verge of edible can 

bring important clarifications on how the story of a food habit was created and 

transmitted to us, but also the subtle differences between edible and comestible, if we 

analyze from the point of view of cultural boundaries.  

We thus propose an invitation to a meal whose support is structured on the 

concept of food, but whose "menu" consists of: products labeled as inedible, lethal 

products, non-food, strictly inedible products or toxic products and which cannot be 

technologically converted into recommended foods, but which had / have still played an 

important role in diverting the course of Homo Sapiens history. 

Here, for example, if we were to just open the recipe for the divine drink from 

Rig Veda, soma, we would find among the ingredients a drop of Amanita Muscaria, as if 

we were tempted to take a look at the results transmitted by epigenetics, we should to 

recognize that not only "butterflies in the stomach", even if love passes through there, 

contribute to the reunion of knowledge. 

Keywords: food anthropology, eatable, inedible, comestible, lethal 
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Sifilisul (luesul) este o boală cu transmitere pe cale sexuală, care are ca agent 

etiologic o spirochetă, Treponema Pallidum, caracterizată prin infecțiozitate ridicată si 

faptul ca nu conferă o imunitate de durată (dupa administrarea tratamentului și 

vindecarea afecțiunii nu există imunitate specifică care sa prevină reinfecția, ea putând 

reapărea oricând în decursul vieții, după terminarea tratamentului curent)  

Infecția poate fi transmisă și pe cale transplacentară (transmitere verticală 

materno-fetală) cu rezultate severe asupra produsului de concepție (sifilis congenital). 

Cel mai mare risc infecțios îl are are sifilisul recent, virulent al mamei și în special 

primul an de la contaminare. În ceea ce privește embrionul, invazia spirochetică a fătului 

începe din luna a 4-a a sarcinii sau după 18 săptămâni de gestație. 

Diagnosticarea precoce a sifilisului congenital are la bază identificarea infecției 

sifilitice la gravidă. De aceea obligatoriu trebuie efectuată o testare serologică la luarea 

ei în evidență și în trimestrul 3 de sarcină (la vârsta gestațională de 28 de săptămâni). 

Pentru gravidele care prezintă risc crescut se recomandă încă o testare la naștere.  
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Screeningul nou-născuților pentru sifilis nu este recomandat datorită obținerii 

unui numar mare de teste fals negative, atunci când titrul anticorpilor materni este scăzut 

sau când mama a contactat infecția la sfârșitul sarcinii.  

Tratamentul efectuat în mod complet și corect asigură vindecarea atât a 

gravidei, cât și a produsului de concepție în proporție de 99%. Când tratamentul este 

efectuat la sfârșitul sarcinii, nou-născutul, deși clinic vindecat, poate prezenta stigmate 

de sifilis.  

Nou-născuților ai căror mame au serologia pozitivă pentru sifilis li se vor 

efectua testele netreponemice VDRL și RPR (cantitative). Se recomandă ca investigația 

să se facă din sângele nou-nascutului și nu din cel din cordonul ombilical, deoarece 

poate fi contaminat cu sânge matern. De asemenea acești copii vor fi examinați și pentru 

evidențierea eventualelor semne clinice de lues: coriză, erupții cutanate, hepato-

splenomegalie, pseudoparalizii etc.  

 Sugarii cu sifilis congenital vor fi tratați cu Penicilina G cristalină 100.000-

150.000U.I/kg corp/zi iv. administrată pe o perioadă de 10-14 zile. 

Cuvinte cheie:  sifilis, serologie, transmitere verticală materno-fetală 

 

PREVENTION AND THERAPEUTIC INTERVENTION IN CONGENITAL 

SYPHILIS 

 

Syphilis (the “Pox”) is a sexually transmitted disease, which has as a etiological 

agent a spirochete, Treponema pallidum, characterized by being highly infectious and by 

the fact that it does not give a durable imunity (after administration of treatment and cure 

of the disease, it does not appear a specific imunity which could prevent a reinfection, 

meaning that it may recur throughout life, after finishing the current treatment). 

The infection can be transmitted via the placenta (maternal-fetal vertical 

transmission) with severe outcomes to the embryo (congenital syphilis). The highest risk 

of infection is recent syphilis, mother‟s virulent and especially in the first year from the 

contamination. Regarding the embryo, the spirochete invasion of the fetus begins in the 

4
th

 month of pregnancy, or after 18
th

 weeks of gestational age. 

Early diagnosis of congenital syphilis is based on identification of syphilitic 

infection in pregnant women. That‟s why is it mandatory to be done a serologic testing at 

the beginning of the pregnancy and in the 3
rd

 trimester of pregnancy (at 28 weeks of 

gestational age). For the pregnant women that have a high risk it is recommended to be 

done another testing at the moment of birth. 

Newborns screening for syphilis it is not recommended due to a large number 

of false negative tests that it is obtained when the maternal antibody titer is low or when 

the mother got infected at the end of her pregnancy. 

The treatment performed entirely and correctly ensures the healing of both the 

pregnant woman and the fetus in 99% of cases. When the treatment is done at he end of 

the pregnancy, the newborn, although is clinically cured, he may have stigma of syphilis. 

The newborns whose mothers have positive serology for syphilis, it will have non 

treponemal tests (quantitative) like VDRL and RPR.  

It is recommended that the investigation be done from the blood of the newborn 

and not from the umbilical cord, as it may be contaminated with maternal blood. Also, 

this children will be examined for possible clinical signs of syphilis: coryza, rash, 

hepatosplenomegaly, pseudo paralysis, etc. 
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 Infants with congenital syphilis will be treated with Penicillin G crystalline 

100.000-150.000 U.I/kg/day intravenous, administered on a period of 10-14 days. 

Keywords: syphilis, serologic testing, maternal-fetal vertical transmission 
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Această lucrare științifică se bazează pe cercetările făcute cu ajutorul 

etnozootehniei, știință multidisciplinară care reunește zootehnia, antropologia, etnicul, 

arta, genetica, paleontologia. 

Colonizarea Banatului cu începere din secolul XVIII de către Casa de Austria a 

permis afluxul de gene și introducerea de noi rase și populații de animale din Europa; 

acest mozaic de gene a contribuit la adaptarea genetică și crearea unor rase noi.  

Lucrarea descrie caracteristica istoriografică a dezvoltării creșterii animalelor în 

Banat. Tipurile de gospodării ale diferitelor comunități etnice umane au condus la 

anumite particularități care au contribuit la succesul dezvoltării economice, pășunile 

regiunii asigurând baza furajeră care a stat la baza formării raselor performante de 

animale. 

Cuvinte cheie:  etnozootehnie, creșterea animalelor, tradiții 

 

STUDY ON THE TRADITION OF ANIMAL HUSBANDRY IN THE HISTORICAL 

BANAT REGION 

 

This scientific work is based on the research with the help of ethnozootechny, a 

multidisciplinary science that brings together zootechny, anthropology, ethnicity, art, 

genetics, paleontology. 

The colonization of Banat since the 18th century by the House of Austria has 

allowed the genes flows and the introduction of new breeds and animal populations in 

Europe; this mosaic of genes has contributed to genetic adaptation and the creation of 

new breeds.  

The paper describes the feature historiographical livestock development in 

Banat.  The types of households of different human ethnic communities led to some 

special features which have contributed to the success of economic development, the 

pastures of the region providing the fodder base that underpinned the training of 

performing breeds of animals. 

Keywords: ethnozootechny, animal husbandry, tradition 
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Introducere: Obezitatea, diabetul, hipertensiunea, bolile cardiace, cancerele - 

boli multifactoriale, sunt mai frecvente în familiile cu părinți afectați de astfel de 

maladii, însă nu s-a stabilit un model cert de transmitere genetică. Se crede că apariția 

bolii este determinată de combinația dintre predispoziția genetică și anumiți factori de 

risc din mediu (de ex. anumite aspecte ale comportamentului alimentar, preferinţele 

alimentare, stress etc). 

Obiectiv: Determinarea prevalenței unor patologii / boli multifactoriale la 

rudele de gr. I și II ale subiecților proveniți dintr-un eșantion populațional din sudul 

României. 

Material și metode: Studiul a fost efectuat pe un număr de 565 de subiecți din 

mediul urban, din zona de sud a României, cu vârsta cuprinsă între 25 şi 73 ani. Pentru 

acest studiu au fost luați în calcul doar 27 itemi: datele personale, IMC, antecedentele 

patologice personale (HTA, hipercolesterolemie, hipotiroidie, neoplazii etc.) și 

antecedentele heredo-colaterale (obezitate, diabet, hipertensiune arterială, 

hipercolesterolemie, cancer etc) cu referire la rudele de gr. I (mamă, tată, frați) și II 

(bunici). Au fost create 3 loturi: 1 lot supraponderal/obez (L.S1 = 225 subiecți), 1 lot 

supraponderal/obez cu Dz tip2 (L.S2 = 200 subiecți) și 1 lot normoponderal (L.M = 140 

subiecți). 

Rezultate și concluzii: Pe baza afirmaţiilor pacienţilor intervievaţi, parametrii 

investigaţi au putut fi structuraţi astfel: 

În L.S1 antecedentele heredocolaterale au consemnat: obezitate la rude de gr.I în 

20,44% din cazuri și la rudele de gr.II la 6,22%; HTA la rude de gr.I la 11,56% din 

cazuri și la rudele de gr.II la 4%; DZ la rude de gr.I la 9,33% și la rudele de gr.II la 

2,22% din cazuri. 

În L.S2 subiecţii au raportat o prevalenţă crescută a obezităţii (65,00%) la rudele 

de gradul I și 29% la rudele de gr.II. In ceea ce privește prevalența DZ la rudele de gr.I, 

acesta a fost găsit în procent de 29,5% iar la rudele de gr.II de 5,0%. HTA a fost 

înregistrată la 8,5% dintre rudele de gradul I și doar 3% dintre rudele de gradul II.  

În ceea ce priveşte L.M, istoria familială a arătat o prevalenţă scăzută a acestor patologii. 

Cuvinte cheie:  antecedente heredocolaterale, boli multifactoriale, obezitate, 

diabet, HTA 

 

STUDY OF THE FAMILY MEDICAL HISTORY IN A POPULATION SAMPLE 

FROM SOUTH ROMANIA 

 

Introduction: Obesity, diabetes, hypertension, heart disease, cancers as 

multifactorial diseases are more common in families with parents affected by such 

diseases, but a certain pattern of genetic transmission has not been established. It is 

believed that the onset of the disease is determined by the combination of genetic 

predisposition and certain environmental risk factors (e.g. certain aspects of eating 

behavior, eating preferences, stress, etc.). 

Objective: To determine the prevalence of some pathologies/multifactorial 

diseases in first- and second-degree relatives of the subjects coming from a population 

sample from South Romania. 
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Material and methods: The study was carried out on a number of 565 subjects, 

aged between 25 and 73 years, from the urban area of South Romania. For this study 

only 27 items were taken into account: personal data, BMI, personal pathological history 

(HBP, hypercholesterolemia, hypothyroidism, neoplasia, etc.) and family medical 

history (obesity, diabetes, high blood pressure, hypercholesterolemia, cancer, etc.) 

regarding first- and second-degree relatives. The following 3 groups were created and 

examined: one control sample group of overweight/obese subjects (L.S1 = 225 subjects), 

one sample group of overweight/obese subjects with type 2 diabetes (L.S2 = 200 

subjects) and one sample group of normal weight subjects (L.M = 140 subjects). 

Results and conclusions: Based on the statements of the interviewed patients, 

the investigated parameters could be structured as follows:  

Within L.S1 we recorded obesity in 20,44% of the first-degree relatives and 6,22% of the 

second-degree relatives; HBP in 11.56% of the first-degree relatives and 4.00% of the 

second-degree relatives; type 2 diabetes in 9.33% of the first-degree relatives and 2.22% 

of the second-degree relatives.  

In L.S2, the subjects reported obesity in 65.00% of the first-degree relatives and 

29.00% of the second-degree relatives; T2D in 29.00% of the first-degree relatives and 

5.00% of the second-degree relatives; HBP in 8.50% of the first-degree relatives and 

only 3.00% of the second-degree relatives.  

As regards L.M, the family medical history revealed the low prevalence of 

these pathologies. 

Keywords: family medical history; multifactorial diseases; obesity; type 2 

diabetes; hypertension 
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O analiză din perspectiva psihologiei și a neuroștiințelor asupra rolului 

atașamentului în dezvoltarea capacității de autocontrol confirmă importanța pe care o are 

tipul de atașament dezvoltat între adultul relevant și copil în conturarea mecanismelor 

neurale și psihologice ale stăpânirii de sine.  

Articolul pornește de la teoriile atașamentului, care explică modul în care se 

realizează conexiunile interneuronale între zonele cerebrale relevante în copilăria mică, 

și le reinterpretează din perspectiva celor mai recente cercetări despre formarea 

autocontrolului pentru a demonstra relația de determinism existentă între conceptele 

considerate.  

Studiul analizează prin prisma psihologiei și a neuroștiințelor cum fiecare tip de 

atașament influențează și direcționează evoluția capacității de autocontrol în ontogeneză 

și evidențiază importanța dezvoltării unei relații afective echilibrate între adult și copil 

încă de la naștere în acest sens. 

Cuvinte cheie: atașament, autocontrol, mecanisme neurale, relație afectivă 
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THE ROLE OF ATTACHMENT IN BUILDING  THE SELF-CONTROL  

 

An analysis from the perspective of psychology and neuroscience on the role of 

attachment in developing self-control capacity confirms the importance of the type of 

attachment developed between the relevant adult and the child in shaping the neural and 

psychological mechanisms of self-control. 

The article starts from the theories of attachment, which explain how the 

interneuronal connections between the relevant brain areas are made in early childhood, 

and reinterprets them from the perspective of the most recent researches on the 

formation of self-control in order to demonstrate the deterministic relationship between 

these concepts.  

The study analyzes from the perspective of psychology and neuroscience how 

each type of attachment influences and directs the evolution of self-control capacity 

within ontogeny and highlights the importance of developing a balanced affective 

relationship between adult and child from birth in this regard. 

Keywords: attachment, self control, neural mechanisms, affective relationship 

 

 

[55] MURG, Sergiu; Arad 

COMUNICAREA VEŞTILOR PROASTE ÎN PRACTICA ONCOLOGICĂ ŞI 

EFECTELE PSIHOLOGICE ALE PACIENTULUI ÎN CONFRUNTAREA CU 

CANCERUL  

Sergiu Murg*, Csaba O. Szekely  
1 Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad 
2 Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Arad 

*Correspondence: sergiumurg@yahoo.com 
 

Veştile proaste cuprind toate informaţiile furnizate de personalul medical ce 

produc o modificare în sens negativ a aşteptărilor unei persoane în ceea ce priveşte 

prezentul şi viitorul acesteia. Veştile proaste promovează o discrepanţă între aşteptările 

pacientului şi realitatea medicală demonstrată de diagnostic şi prognostic. O istorie a 

transmiterii veştilor proaste în Medicina Occidentală nu poate să omită tradiţiile sale 

istorice. În tradiţia Hipocratică exista o preocupare către prognostic, către prezicerea 

evoluţiei bolii, probabil având la bază vechi practici oraculare.  

Medicina hipocratică a fost modestă şi pasivă, ceea ce permite criticismul 

pentru blânda aşteptare a morţii. Tratatul lui Hipocrate despre prognostic a fost un ghid 

iscusit pentru medicul care a dorit să atingă succesul terapeutic şi material, dar nu 

menţionează nimic despre sentimentele pacientului. În anii 1950 şi 1960, medicii, de 

regulă, au crezut că e inadecvat să le spună pacienţilor tot adevărul, pe motiv că ceea ce 

nu ştiu nu le poate face rău. Gândul comun a fost că pacientul nu doreşte să afle 

adevărul. Studii recente arată că 50% până la 97% dintre pacienţi doresc să ştie adevărul 

despre boala lor, chiar şi atunci când trebuie să facă faţă unei veşti proaste. Cauzele 

majore de stres pentru pacientul cu cancer sunt momentul diagnosticului, debutul 

tratamentului şi momentul recidivei. 

Reacţia psihologică la momentul diagnosticului oncologic este descrisă ca un 

proces stadial, cu următoarele faze (Scara Kubler-Ross) refuzul, revolta, furia, 

resemnarea, sindromul anxios depresiv. 

 Cuvinte cheie:  oncologie, veştile proaste, psihologie, istorie 
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TRANSMISSION OF BAD NEWS IN ONCOLOGICAL PRACTICE AND THE 

PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF THE PATIENT IN DEALING WITH CANCER 

 

The bad news includes all the information provided by the medical staff that 

produces a negative change in a person‟s expectations regarding his present and future. 

The bad news promotes a discrepancy between the patient‟s expectations and the 

medical reality demonstrated by diagnosis and prognosis. A history of the transmission 

of bad news in Western Medicine cannot omit its historical traditions. In the Hippocratic 

tradition, there was a preoccupation with prognosis, with predicting the evolution of the 

disease, probably based on old oracular practices.  

Hippocratic medicine was modest and passive, allowing criticism for the gentle 

waiting of death. Hippocrates‟ treaty on prognosis was a clever guide for the physician 

who wished to achieve therapeutic and material success, but made no mention of the 

patient‟s feelings. In the 1950s and 1960s, physicians generally thought it is 

inappropriate to tell patients the whole truth, on the grounds that what they did not know 

could not harm them. The common thought was that the patient did not want to know the 

truth. Recent studies show that 50 % to 97 % of patients want to know the truth about 

their disease, even when they have to deal with bad news. 

 The major causes of stress for the cancer patient are the time of diagnosis, the 

start of treatment and the time of recidivism. The psychological reaction at the time of 

the oncological diagnosis is described as a progressive process, with the following 

phases (Kubler – Ross Scale): rejection, revolt, anger, resignation, depressive anxiety 

syndrome. 

Keywords: The bad news, oncology, psihology 
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Scopul studiului este reprezentat de cunoaşterea contextului socio-cultural al 

nutriției sugarilor şi, în mod special al alăptării exclusive în primele 6 luni de viață ale 

copilului. Studiul a urmărit identificarea percepţiei, reprezentării normelor şi practicilor 

din familie şi comunitate care au un impact asupra alăptării în general și a alăptării 

exclusive în particular precum şi cunoaşterea influenţei pe care o are alăptarea asupra 

mamei, familiei și a mediului social.  

Material şi Metodă: S-a iniţiat un studiul calitativ prin interviuri față în față pe 

un grup de 60 de mame, dintre care 20 de mame din populația generală și 40 de mame 

care au beneficiat de instruire, consiliere organizată în maternități publice sau la cerere, 

la domiciliul acestora.  

Rezultate: Reprezentarea modului de hrănire a sugarului se formează de 

timpuriu, din copilărie când fetiţa face cunoştinţă cu acest comportament prin jocul cu 

păpuşa şi hrănirea acesteia. Ulterior în adolescenţă acest comportament câştigă valenţe 
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noi prin tradiția în familie, prin exemplele întâlnite în comunitate, discuțiile tinerei cu 

mama, cu prietenele la care se adaugă concepţia liderilor comunitari formali sau 

informali. 

Deşi, prenatal, interesul de cunoaștere și informare al femeilor gravide este 

orientat mai mult spre naștere și dezvoltarea intrauterină a fătului, fapt amplificat și de 

asistența prenatală, în mare parte medicalizată și puțin orientată spre consiliere în 

alăptare, grija faţă de hrănirea sugarului apare imediat după naștere, mamele 

exprimându-și dorința de a-și alăpta nou-născutul. Cu toate acestea în maternitate 

nevoile mamelor pentru o alăptare exclusivă rămân, cu puține excepții, nesatisfăcute, 

majoritatea nou- născuţilor fiind hrăniţi în primele ore după naștere cu lapte formulă, 

fără a avea o justificare medicală pentru această practică.  

Acasă, dorinţa mamelor de a alăpta este factorul primordial care susţine 

alăptarea, mamele cu dificultăţi în acest proces apelând la serviciile unor consilieri în 

alăptare de la SAMAS pentru informații și suport practic pentru alăptare. Mamele 

motivate care respectă cât mai de timpuriu cerințele alăptării exclusive (alăptare la 

cerere, alăptare și în cursul nopții, fără alte lichide sau suplimente alimentare) reușesc să 

alăpteze cu succes o perioadă mai lungă de timp. Mamele care reușesc acest lucru 

provin, în general, din grupul de mame care au beneficiat de cursuri prenatale, consiliere 

și suport pentru alăptare la domiciliu. 

Alăptarea produce schimbări de ordin psihologic şi social în viața mamei și a 

familiei, generând adesea o nouă distribuție a rolurilor între parteneri și/sau între 

membrii familei indiferent de tipul acesteia restrânsă sau lărgită şi mai multă coeziune în 

familie. Alăptarea este considerată de mamă și de comunitate un factor benefic pentru 

dezvoltarea fizică și psihică a copilului, fapt conturat și în atitudinea femeii și a 

comunității față de alăptatul în public, acceptat în majoritatea cazurilor sub rezerva 

discreţiei. 

Concluzii. Factorii sociali, educaţionali, de mediu familial, viziunea mamei 

asupra propriei persoane şi experiența anterioară influențează atitudinea şi motivaţia 

mamei față de alăptare și modul de hrănire a bebelușului. 

Sprijinul postnatal, începând cu inițierea alăptării în maternitate şi  după 

plecarea din maternitate, acordat de către profesioniști şi membrii familiei întăresc 

motivaţia mamei  pentru alăptarea exclusivă şi favorizează în consecinţă acest proces.  

Cuvinte cheie: alăptare, dezvoltare fizică, dezvoltare psihică, sprijin postnatal 

 
**Lucrarea a fost elaborată pe baza datelor din proiectul internaţional “Studiul privind aspecte 

socio-antropologice în nutriţia copiilor până la 6 luni “ INSMC SAMAS,  ECOFUND Franţa . 

 

SOCIO-CULTURAL ASPECTS IN NUTRITION 

 

The aim of the study is to know the socio-cultural context of infant nutrition 

and especially of exclusive breastfeeding in the first 6 months of life of the child. The 

study aimed to identify the perception, representation of norms and practices in the 

family and community that have an impact on breastfeeding in general and exclusive 

breastfeeding in particular and the knowledge of the influence of breastfeeding on the 

mother, family and social environment. 

Material and Method: A qualitative study was initiated through face-to-face 

interviews on a group of 60 mothers, of which 20 mothers from the general population 



Journal of the Academical Society of Anthropology, JASA 
Volume 12. nr.1, October 2020,  online ISSN 2668-2427, ISSN-L 2668-2427 

Page 90 of 122 

 

and 40 mothers who received training, counseling organized in public maternity 

hospitals or on request, at their domicile. 

Results: The representation of how the baby is fed is formed from early 

childhood, when the girl becomes aware of this behavior by playing with the doll and 

feeding it. Later in adolescence, this behavior gains new values through the family 

tradition, through the examples encountered in the community, the young woman's 

discussions with her mother, with her friends, to which is added the concept of formal or 

informal community leaders. 

Although, prenatally, the interest in knowing and informing pregnant women is 

more oriented towards birth and intrauterine development of the fetus, amplified by 

prenatal care, mostly medicalized and little oriented towards breastfeeding counseling, 

care for infant feeding appears immediately after birth, mothers express their desire to 

breastfeed their newborn. However, in maternity, the needs of mothers for exclusive 

breastfeeding remain, with few exceptions, unmet, with most newborns being fed in the 

first hours after birth with formula milk, without having a medical justification for this 

practice. 

At home, the desire of mothers to breastfeed is the primary factor that supports 

breastfeeding, mothers with difficulties in this process calling on the services of 

breastfeeding counselors from SAMAS for information and practical support for 

breastfeeding. Motivated mothers who meet the requirements of exclusive breastfeeding 

as soon as possible (breastfeeding on demand, breastfeeding and at night, without other 

liquids or dietary supplements) manage to successfully breastfeed for a longer period of 

time. Mothers who succeed in this generally come from the group of mothers who have 

benefited from prenatal courses, counseling and support for breastfeeding at home. 

Breastfeeding produces psychological and social changes in the life of the 

mother and family, often generating a new distribution of roles between partners and / or 

family members regardless of its type restricted or expanded and more cohesion in the 

family. Breastfeeding is considered by the mother and the community a beneficial factor 

for the physical and mental development of the child, a fact outlined in the attitude of 

women and the community towards breastfeeding in public, accepted in most cases 

subject to discretion. 

Conclusions. Social, educational, family environment factors, the mother's 

vision of her own person and previous experience influence the mother's attitude and 

motivation towards breastfeeding and how to feed the baby. 

Postnatal support, starting with the initiation of breastfeeding in the maternity 

ward, and after leaving the maternity ward, provided by professionals and family 

members strengthens the mother's motivation for exclusive breastfeeding and 

consequently favors this process. 

Keywords: breastfeeding, physical development, mental development, postnatal 

support 

 
**The paper was developed based on data from the international project "Study on socio-

anthropological aspects in child nutrition up to 6 months" INSMC SAMAS, ECOFUND France. 
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Obiective. Reprezentarea mentală a imaginii corpului, rezultată în urma 

percepţiei propriei înfăţişări, reprezintă una din componentele esenţiale ale imaginii 

corporale. Scopul acestui studiu a fost acela de a evalua precizia acestei percepţii în 

rândul adolescenţilor, cunoscut fiind faptul că o imagine corporală negativă se asociază 

cu creşterea sedentarismului, obiceiuri alimentare dezordonate care pot conduce în timp 

la tulburări de alimentaţie, creşterea comportamentelor cu risc (consum de tutun, alcool, 

droguri, ideaţie şi tentative suicidare, bullying, comportamente sexuale cu risc). Pentru a 

plasa fenomenul într-un context mai larg, am recurs la compararea rezultatele propriei 

noastre analize, realizate pe un eşantion de adolescenţi din Bucureşti, cu cele raportate 

de cercetătorii spanioli Sánchez-Álvarez, González-Montero & Marrodán într-o 

cercetare similară realizată la Instituto de Educación Secundaria Santa Eugenia din 

Madrid. 

Material şi metode. Percepţia corporalităţii a fost determinată folosindu-se 

Scala Figurală Stunkard. Pentru evaluarea reală a corporalităţii au fost efectuate 

măsurători antropometrice (statură, greutate), pe baza cărora a fost calculat indicele de 

masă corporală. Eşantionul de adolescenţi din Bucureşti a fost compus din 367 

adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 14-17 ani (191 fete şi 176 băieți); eşantionul din 

Madrid cu care s-a realizat comparaţia a fost compus din 272 adolescenţi cu vârsta 

cuprinsă între 13-17 ani (140 fete şi 132 băieți). 

Rezultate şi concluzii. Ca şi în cazul adolescenţilor spanioli în rândul cărora a 

fost observată o discrepanţă semnificativă între IMC-ul real şi cel perceput, atât pentru 

fete (M = 20,94, DS = 2,69 faţă de M = 22,51, DS =  2,23), cât şi pentru băieţi (M = 

21,62, DS = 3,16 faţă de M = 22,33, DS =  2,42), şi în cazul adolescenţilor din Bucureşti 

am constatat o supraevaluare a IMC-ului, atât în rândul fetelor (M = 20,76, DS = 1,64 

faţă de M = 19,68, DS =  2,26, p < .00001), cât şi în rândul băieţilor (M = 22,32, DS = 

2,30 faţă de M = 21,20, DS =  3,32, p < .00001). Faptul că ambele sexe greşesc în 

evaluarea propriei corporalităţi şi se percep mai corpolente decât sunt constituie un 

factor de risc pentru dezvoltarea unei imagini corporale negative şi a unei stime de sine 

scăzute. Pentru prevenirea acestora e nevoie de educarea tinerilor în sensul unui corecte 

evaluări a statusului nutriţional şi înlăturarea stereotipurilor legate de idealul corporal. 

Cuvinte cheie: adolescenţi, antropometrie, indicele de masă corporală, 

autopercepţie corporală 

 

RELIABILITY OF PERCEPTION IN THE ASSESSMENT OF BODY MASS IN A 

SAMPLE OF TEENAGERS FROM BUCHAREST, COMPARED TO A SAMPLE 

FROM MADRID 

 

          Objectives. The mental representation of the body image, resulting from the 

perception of one's own physical appearance, is one of the essential components of the 
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body image. The purpose of this study was to evaluate the accuracy of this perception 

among adolescents, as it is known that a negative body image is associated with an 

increased sedentary lifestyle, disordered eating habits that can lead in time to eating 

disorders, increased risk behaviors (consumption of tobacco, alcohol, drugs, ideation and 

suicide attempts, bullying, risky sexual behaviors). To place the phenomenon in a 

broader context, we resorted to comparing the results of our analysis, performed on a 

sample of adolescents from Bucharest, with those reported by the Spanish researchers 

Sánchez-Álvarez, González-Montero & Marrodán in similar research conducted in the 

Secondary School Santa Eugenia in Madrid. 

          Material and methods. The perception of corporeality was determined using the 

Stunkard Figural Scale. For the real assessment of the corporality, anthropometric 

measurements (stature, weight) were made, based on which the body mass index was 

calculated. The sample of adolescents in Bucharest was composed of 367 adolescents 

aged 14-17 years (191 girls and 176 boys); The sample in Madrid with which the 

comparison was made was composed of 272 adolescents aged 13-17 years (140 girls and 

132 boys). 

           Results and conclusions. As in the case of Spanish adolescents, where a 

significant discrepancy was observed between the real and perceived BMI, both for girls 

(M = 20.94, DS = 2.69 compared to M = 22.51, DS = 2 , 23), as well as for boys (M = 

21.62, DS = 3.16 compared to M = 22.33, DS = 2.42), and in the case of adolescents in 

Bucharest we found an overestimation of BMI, both girls (M = 20.76, DS = 1.64 

compared to M = 19.68, DS = 2.26, p <.00001) and boys (M = 22.32, DS = 2.30 versus 

M = 21.20, DS = 3.32, p <.00001). The fact that both sexes are wrong in assessing their 

own body and perceive themselves as more corpulent than they are is a risk factor for 

developing a negative body image and low self-esteem. To prevent this, it is necessary to 

educate the young people in the sense of a correct assessment of the nutritional status 

and to remove the stereotypes related to the body ideal. 

Keywords: teenagers; anthropometry; body mass index; bodily self-perception 
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Cum a ajuns Evanghelia la sufletul a generații și generații de oameni?  Care este 

modelul cultural al integrării a mii de pagini din cultura teologică creștină în marea 

cultură a umanității? Ce înseamnă pentru teologie Tradiție și unde s-a născut negarea 

Tradiției ca element dinamic al culturii societății de astăzi? Unul din argumentele 

pastorației Bisericii care au iritat media românească în pandemia de Covid-19 a fost 

acela al Tradiției, al cunoașterii prin prisma Tradiției a unei realități medicale noi dar 

care prin prisma istoriei intervenției pastorale ori comunicaționale avea ecou de multă 

vreme în eclesiologia și antropologia creștină. Cum comunici această experiență și când 

o faci de ce nu este ascultată?  
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Dintre preocupările legate de cercetarea antropologică asupra tradiției negarea 

acelei creștine pentru a institui tradițiile soft ale unei culturi comunicaționale moderne 

este nu doar ispititoare și de aceea necesită cercetare. Printre punctele care merită 

asumate în astfel de cercetare merită amintite construcția-prin elemente de tradiție- a 

unor enclave de rezistență culturală: interogarea suferinței și morții, construcția de 

straturi de acceptare a unei pandemii, identificarea declanșatorilor fricii și dezorientării 

umane.  

Creștinismul nu este asumat de cercetători pentru că nu este cunoscut sau pentru 

că dovedește că noutatea unora dintre conținuturi nu ține decât de reafirmarea unor 

conținuturi antice? Desigur că nu putem epuiza toate aceste întrebări într-un simplu 

studiu dar se poate accepta ca validă interogarea prin Tradiție creștină a tradițiilor 

liberal-culturale ale lumii moderne.  

Cuvinte cheie: teologia Tradiției, pastorala integrării culturale, tradițiile soft, 

gramatica Tradiției, comunicare socială. 

 

THE THEOLOGICAL DIMENSION OF TRADITION – THE CULTURAL BASES 

OF GOSPEL COMMUNICATION 

 

How did the Gospel reach the souls of generations and generations of people? 

Which is the model of integration of thousands of pages of Christian theological culture 

into the great culture of humanity? What does Tradition mean for theology and when 

was born the denial of Tradition as a dynamic element of the culture of today's society? 

One of the arguments of the Church's pastoral that irritated the Romanian media in the 

Covid-19 pandemic was that of Tradition, of knowing through the prism of Tradition a 

new medical reality, which however through the history of pastoral or communicative 

intervention had long echoed in ecclesiology and Christian anthropology. How do you 

communicate this experience and when you do it why is it not listened to?  

Among the concerns related to anthropological research on tradition, the denial 

of the Christian one in order to establish the soft traditions of modern communication 

culture is tempting and therefore requires research. Among the points that should be 

assumed in this kind of research is worth mentioning the construction - through elements 

of tradition - of enclaves of cultural resistance, namely interrogating suffering and death, 

building layers of acceptance of a pandemic, identifying the triggers of fear and human 

disorientation.  

Is Christianity not assumed by researchers because it is not known or because it 

proves that the novelty of some of the contents is only related to the reaffirmation of 

some ancient contents? Of course, we cannot exhaust all these questions in a simple 

study, but the interrogation through the Christian Tradition of the liberal-cultural 

traditions of the modern world can be accepted as valid. 

Keywords: theology of the Tradition, pastoral of cultural integration, soft 

traditions, grammar of the Tradition, social communication. 
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         Oamenii sunt ființele de pe Pământ care dispun de Conștiență și de Creativitate a 

minții. Ei au identificat ca nevoi esențiale pentru existența speciei Sănătatea, Sațietatea 

(privind hrănirea), Fertilitatea (pentru urmași) și Bunăstarea (ca poziție în societate). 

Pentru satisfacerea acestora ei au creat culturi materiale și spirituale. Sunt deja create o 

multitudine de artefacte eficiente în Medicină, Agricultură, în sistemele de încălzire și 

iluminare, în producția de unelte etc. încât comunitățile umane au ieșit din Natură 

(rămasă doar furnizor de resurse pentru culturi).  

          Conștiența minții umane identifică acum trei fenomene cu riscuri care amenință 

durabilitatea speciei umane. Acestea sunt: Explozia demografică a speciei care amenință 

securitatea alimentară a acesteia, Încălzirea globală a planetei, care mărește riscul 

insecurității alimentare și Globalizarea culturală, care poate slăbi sau dimpotrivă stimula 

creativitatea minții umane pentru accesul la resurse disponibile. Prin evoluție a apărut 

Informatica, știința cunoașterii Informației ca existență virtuală a Materiei, generând 

Tehnologie Informatică (IT). Ținta acesteia este crearea de minți artificiale. Deja IT 

produce instrumente (laptopuri, telefoane androide etc.) care dispun de un software 

(adevărată  minte artificială) ce comandă un hardware (ca operator) eficient. Recente 

modele de software sunt comparate cu mintea biologică umană.  

          Diferențele esențiale sunt că mintea artificială folosește energie fizică și are ca 

suport multă substanță inertă, activează un număr limitat de domenii și este lipsită de 

inteligență. IT trebuie să creeze în viitor instrumente care să dispună de software 

inteligent, apt să-și descopere și să-și corecteze erorile, instalat pe roboți care să se 

substituie Omului în spații extraterestre. 

Cuvinte cheie: nevoi esențiale umane, riscuri pentru durabilitatea omenirii, 

tehnologie informatică, minte artificială, gândire inteligentă. 

 

HUMAN CREATIVITY FUTUROLOGY 

 

         People are the single live beings disposing of consciousness and of a creative 

human mind. Thus they identified their essential needs as: health, satiety (concerning 

food), fertility (referring to progeny) and welfare (as social security state) creating 

material and spiritual cultures to satisfy them.  There are plenty of artifacts created for 

Medicine, Agriculture, lighting and heating systems, production of tools and so on, since 

human communities got out of Nature. Nature remains a resources‟ purveyor.  

          In present time human mind creativity is confronted with three main risks 

menacing human kind durability. They are: Demographic Explosion of Human Species 

(which may induce food insecurity), Global Heating of the Earth (what could increase 

the risk of food insecurity) and Culture Globalization Tendency (that might diminish, or 

on contrary stimulate, human mind creativity in using disposal resources around). Par 

consequence Informatics, the science of knowing, was born. Its present target is to obtain 

artificial minds. Consequently Information Technologies (IT) managed to produce tools 

(laptops, android telephones and so on) disposing of remarkable software (as real 

mailto:paraschivescu_marcel@yahoo.com


Journal of the Academical Society of Anthropology, JASA 
Volume 12. nr.1, October 2020,  online ISSN 2668-2427, ISSN-L 2668-2427 

Page 95 of 122 

 

artificial mind) acting on useful hardware (operators). Abilities of the last software 

models of artificial mind are compared to the biological mind abilities of humans.  

             It resulted artificial mind uses physical energy, has support rather much 

quantities of inert substances, acts on limited field and is lacked of intelligence. IT must 

intent to create tools disposing of intelligent mind software able to discover and correct 

its fought and mounted on robots to substitute men in spatial explorations. 

Keywords: essential human needs, risks for humankind durability, information 

technology, artificial mind, intelligent thinking 
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Studiul de față reprezintă un eseu privind condițiile în care tradițiile, obiceiurile 

și zestrea genetică a societății umane dezvoltate pe diferitele meridiane ale lumii de zeci 

de mii de ani, au influențat dezvoltarea capacității creierului în percepția realității, 

acceptând adevărul prin prismă antropologică. Aprecierea unor categorii gnoseologice 

precum realitatea, adevărul, visul și imaginația a constituit instituirea unor criterii de 

înțelegere a unui fenomen evoluționist al bazei creaționiste a lumii în general, a omului 

modern în particular.  

Cercetarea științifică îmbină filosofia cu teoriile neuronale ale arcurilor reflexe 

și incidența acestora din urmă în elaborarea tradițiilor vieții civilizației din cele mai 

vechi timpuri până în prezent. Omul s-a dezvoltat înconjurat de realitate, imaginația 

realizând creativitatea sub influența viselor și viziunilor, diferențiindu-i binele de rău. 

Este necesară o atentă intervenție vizionară pentru evoluția viitorului, păstrând 

beneficiile tradițiilor omenirii. 

 

THE TRADITION OF PERCEIVING REALITY 

 

This study is an essay on the conditions in which the traditions, customs and 

genetic heritage of human society developed on different meridians of the world for tens 

of thousands of years, have influenced the development of brain capacity in perception 

of reality, accepting the truth through anthropological prism. The appreciation of some 

gnoseological categories such as reality, truth, dream and imagination was the 

establishment of criteria for understanding an evolutionary phenomenon of the 

creationist base of the world in general, of modern man in particular.  

Scientific research combines philosophy with neural theories of reflex arcs and 

their incidence in the elaboration of the traditions of the life of civilization from ancient 

times to the present. Man has developed surrounded by reality, the imagination realizing 

creativity under the influence of dreams and visions, differentiating the good from the 

bad. Careful visionary intervention is needed for the evolution of the future, preserving 

the benefits of human traditions. 
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Tulburarea de spectru autist (TSA) este o tulburare de neurodezvoltare 

complexă. În literatura științifică nașterea prematură, greutatea mică la naștere, operația 

de cezariană, complicaţiile la naștere și terapia intensivă la naștere au fost descriși ca 

factori de risc pentru apariția TSA. În această lucrare ne dorim să descriem și să 

discutăm dovezile din literatura de specialitate și cercetările științifice despre acești 

factori și apariția TSA la copii 

Cuvinte cheie (maxim 5):  Factori de risc, obstetrică, TSA 

 

OBSTETRICAL RISK FACTORS IN ASD  

 

Autism spectrum disorder is a complex neurodevelopmental condition. In 

scientific literature premature delivery, low weight birth, cesarean section, birth 

complications and neonatal intensive care were described as potential risk factors for 

ASD. In this paper we aim to describe and discuss the evidence from literature and 

scientific researches about these factors and ASD occurrence in children. 

Keywords: Risk factors, obstetric, ASD 
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Cancerul mamar la femei reprezintă o problemă de sănătate publică în România și 

în majoritatea țărilor, evidențiindu-se printr-o incidență și mortalitate foarte ridicate.  

Ratele de incidență a cancerului mamar sunt diferite în funcție de vârstă. Este un 

fapt bine cunoscut că incidența neoplasmului mamar crește odată cu vârsta. Aceasta este 

o consecință a acumulării leziunilor materialului genetic de-a lungul expunerii la 

carcinogeni în cursul vieții și scăderii capacității mecanismelor de reparare a ADN-ului. 

Statusul hormonal poate avea un rol important în apariția și comportamentul bolii 

neoplazice. Astfel, o expunere prelungită la estrogen și o perioadă mai lungă de cicluri 

de proliferare, poate duce la creșterea numărului de celule care vor suferi mutații. 

Factorii genetici, hormonii și factorii de mediu joacă fiecare, un rol important în 

carcinogeneza mamară.  

În ultimii ani s-a remarcat că incidența neoplasmului mamar este în creștere la 

vârste tinere. Aproximativ 7% din cazurile de cancer mamar apar la femeile cu vârsta 

sub 40 de ani. Afecțiunea, este mult mai agresivă, prezintă un prognostic slab și recidivă 

timpurie. 
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Tendința de creștere a incidenței cancerului mamar în diferite grupe de vârsă 

impune necesitatea unei abordări urgente a problematicii. În acest sens este extrem de 

utilă depistarea precoce a bolii prin screening populațional în grupele de risc. 

Cuvinte cheie:  cancer mamar, incidență, grupe de vârstă, factori de risc. 

 

BREAST CANCER BY AGE GROUPS DISTRIBUTION 

 

          Female breast cancer represents a major public health concern in Romania and the 

majority of countries because of its high incidence and mortality. 

Breast cancer incidence rates are different depending on age. It is well known that 

the number of cases grows with aging. Exposure to carcinogens accumulates over the 

years and causes both the degeneration of genetic material and a reduction in the 

capacity of DNA to repair itself. Hormonal status plays an important role in the 

apparition and behavior of the illness. Therefore, a prolonged exposure to estrogen and a 

longer period of proliferation cycles leads to an increase in the number of mutated cells. 

Genetic factors, hormones as well as environmental factors play an important role in 

breast carcinogenesis. 

An increased incidence of breast cancer in the younger age groups has been 

trending for the past few years. About 7% of cases are women under 40. The cancer is 

more aggressive, with lower recovery rate and earlier re-occurrence. 

The increase in the incidence of breast cancer calls for an urgent change in the 

public policy: the necessity of early detection by increased screening of age groups at a 

higher risk. 

        Keywords: breast cancer, incidence rate, age groups, risk factors 
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Pe parcursul evoluției, atât imeaginea femeii, cât și drepturile și obligațiile 

acesteia, au suferit numeroase modificări, în funcție de transformările apărute în 

societate, economie, cultură și politică. Există numeroase opere care confirmă 
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contribuția femeii în diverse ramuri ale științei: economie, psihologie, sociologie și 

adevărate fapte de eroism și sacrificiu de sine, săvârşite de aceasta de-a lungul istoriei.  

În România, o perioadă îndelungată, suferința și osteneala eroinelor a rămas 

nerecompensată. În ciuda petițiilor și a mișcărilor feministe, acestora nu le erau 

recunoscute o serie de drepturi fundamentale pe care reprezentantele sexului frumos din 

alte state le aveau, deși au participat alături de bărbați, atunci când condițiile istorice au 

cerut-o, aducâd o contribuție importantă inclusiv în condiții de război.  

Odată cu accesul femeilor la învățământ, dat de prima lege democrată a 

învățământului din România, acestea  și-au demonstrat capacitățile și în alte domenii ale 

științei, inclusiv medicina.  

Dintre femeile care și-au pus amprenta asupra domeniului medical din 

România, amintim: Maria Cuțarida-Crătunescu (prima femeie medic generalist), 

Hermina Walch-Kaminski (prima femeie doctor a Facultății de Medicină din București), 

Elena Densușianu-Pușcariu (prima femeie profesor universitar în branșa medicală din 

România), Marta Trancu-Rainer (prima femeie chirurg din România), Maria Cicherschi-

Ropală (prima femeie medic legist din Europa), Alma Mohora-Popoviciu (prima 

femeie medic stomatolog și prima femeie cadru didactic universitar din România).  

Toate aceste femei merită a fi omagiate și recunoscute pentru ambiția și 

dedicarea cu care au demonstrat că pot face față în mod spectaculos unui domeniu atât 

de solicitant, cum este medicina. 

Cuvinte cheie:  istorie, medicină, femeie, omagiu 

 

THE IMAGE OF WOMEN IN MEDICINE IN A HISTORICAL AND SOCIO-

CULTURAL CONTEXT 

 

During evolution, both the image of the women and their rights and obligations 

have undergone numerous changes, depending on the transformations in society, 

economy, culture and politics. There are many documents that confirm womens‟ 

contribution in various branches of science, like: economics, psychology, sociology and 

true deeds of heroism and self-sacrifice, they committed throughout history. 

In Romania, for an extended amount of time, the suffering and toil of the 

heroines remained unrewarded. Despite petitions and feminist movements, there were 

not recognized a number of fundamental rights that women in other states had, although 

they participated along with men, when historical conditions demanded it, having 

important contributions, even in war. 

With the access of women to education, given by the first democratic law on 

education in Romania, they have demonstrated their abilities in other scientific fields, 

including medicine. 

Among the women who left their mark on the medical field in Romania, we 

mention: Maria Cuțarida-Crătunescu (the first woman general medical practitioner), 

Hermina Walch-Kaminski (the first woman doctor of the Faculty of Medicine in 

Bucharest), Elena Densușianu-Pușcariu (the first woman university professor in the 

medical branch in Romania), Marta Trancu-Rainer (the first female surgeon in 

Romania), Maria Cicherschi-Ropală (the first female forensic doctor in Europe), Alma 

Mohora-Popoviciu (the first female dentist and the first female university teacher in 

Romania). 
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All these women deserve to be honored and recognized for the ambition and 

dedication with which they have shown that they can spectacularly succeed in a field as 

demanding as medicine. 

Keywords: history, medicine, woman, homage 
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           În Reconfigurarea culturală a francmasoneriei speculative române” ne referim la 

implicarea scriitorilor diplomaţi români-francmasoni în constituirea unui posibil traseu 

evolutiv al canonului literar. Practic ne referim la spirala modernităţii româneşti. Tema 

are în vedere mutaţia hotărâtoare petrecută în optica scriitorilor români diplomaţi-

francmasoni din secolul al XIX-lea. Focusînd atenţia noastră pe plan cultural constatăm 

că secolul al XIX-lea ne reţine atenţia printr-o serie de opţiuni occidentale axate pe 

instituirea unor incursiuni teosofice, antropozofice ş.a.m.d.. Ele au marcat şi evoluţia 

scriitorilor diplomaţi-francmasoni din România.  

             Nu ne referim doar la descrierea perspectivei semiologice asupra culturii sau  la  

coordonanţa înscrisului diplomatic, ci la o altă orbită antropologică care ne permite 

radiografia efectelor pătrunderii mitului în ”corpusul francmasonic” al literaturii 

diplomatice. Vom constata efecte nebănuite în ceea ce priveşte fizionomia şi fiziologia 

operei create de aceştia. 

Cuvinte cheie:  reconfigurare, francmasonerie, teosooofie, antropologie, 

români 

 

CULTURAL RECONFIGURATION  

 

In The Cultural Reconfiguration of Romanian Speculative Freemasonry ”we 

refer to the involvement of Romanian-Freemason diplomatic writers in the constitution 

of a possible evolutionary path of the literary canon. Basically we refer to the spiral of 

Romanian modernity.The theme considers the decisive change that took place in the 

perspective of the Romanian diplomat-Freemason writers from the 19th century. 

Focusing our attention on the cultural level, we find that the nineteenth century holds our 

attention through a series of Western options focused on the establishment of 

theosophical, anthroposophical incursions, etc. They also marked the evolution of the 

romanian diplomat-Freemason writers.  

We do not refer only to the description of the semiological perspective on 

culture or to the coordination of the diplomatic document, but to another anthropological 

orbit that allows us to radiograph the effects of the myth's penetration in the 

"Freemasonic corpus" of diplomatic literature. We will find unsuspected effects in terms 

of the physiognomy and physiology of the work created by them. 

          Keywords: reconfiguration, freemasonry, theosophy, anthropology, romanian 
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Eugène Pittard (5 iunie 1867 - 12 mai 1962), personalitate de marcă a vieţii 

ştiinţifice europene ce s-a aplecat cu pricepere şi dragoste asupra României, în special 

asupra Dobrogei, este, în acelaşi timp, o personalitate foarte puţin cunoscută în România, 

chiar dacă multe dintre ideile, ipotezele, cercetările lui sunt încă de mare actualitate, iar 

sprijinul acordat românilor este cu totul deosebit. Această lucrare își propune să 

sintetizeze vasta activitate a lui Eugène Pittard de promotor al culturii românești în 

Europa.  

Cuvinte cheie:  Eugène Pittard, antropologie, România 

 

EUGÈNE PITTARD PROMOTER OF THE ROMANIAN CULTURE IN EUROPE 

 

Eugène Pittard (5 June 1867-12 May 1962), strong personality of the European 

scientific life who focused on Romania with full skills and love, more particularly on 

Dobrogea, is in the same time a less known personality in Romania, even if many of his 

ideas, hypotheses and researches are of great current value, the help awarded to 

Romanian people being absolutely special. This paper aims to summarize the vast 

activity of Eugène Pittard as a promoter of the Romanian culture in Europe. 

                 Keywords: Eugène Pittard, anthropology, Romania 
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Studiul de faţă realizează o analiză a datelor de specialitate publicate referitoare 

la morbiditatea obstetricală severă, incidenţa acesteia precum şi a predictorilor decelaţi. 

Au fost analizate rezultatele studiilor, criteriile Organizaţiei Mondiale a Sănătaţii 

referitoare la morbiditatea maternă severă şi mortalitatea maternă. Analiza datelor 

publicate arată că nu există indicaţii concrete referitoare la dimensiunea minimă a 

eşantionului folosit pentru studiul morbidităţii obstetricale severe şi a indicatorilor de 

proces din această situaţie. Studiile analizate fac referire la rezultatele materne severe, 

adică numărul cazurilor de mortalitate maternă plus morbiditatea obstetricală severă 

împărţit la numărul total al femeilor care au născut într-o perioadă dată.  Astfel, 
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prevalența rezultatelor materne severe este descrisă a fi de aproximativ 7,5 cazuri / 1000 

nașteri, variind în funcţie de mai mulţi factori. Aceasta poate fi folosită mai eficace 

pentru a avea rezultate semnificative în estimarea mărimii eşantioanelor studiate. 

Din analiza articolelor ştiinţifice se observă că nu existau înregistrate date 

despre predictorii morbidităţii obstetricale severe, acestea fiind consemnate relativ 

recent. Principalii predictori ai morbidităţii obstetricale severe au fost identificaţi ca fiind 

demografici (vârsta peste 34 ani, excluzia socială etc.), medicali generali (diabet, 

hipertensiune) şi factori obstetricali (hemoragii postpartum în antecedente, sarcini 

multiple, internări antenatale, operţia cezariană de urgenţă). 

Ca şi concluzie, se consideră că morbiditatea obstetricală severă ar fi un 

indicator mai bun al calităţii şi eficienţei serviciilor obstericale decât mortalitea maternă 

luată în mod individual. 

Cuvinte cheie: morbiditate obstetricală severă, mortalitate maternă, predictori 

 

SEVERE OBSTETRICAL MORBIDITY, INCIDENCE AND PREDICTORS  

 

The present study performs an analysis of published specialized data on severe 

obstetrical morbidity, its incidence as well as detected predictors. The results of the 

studies were analyzed; the criteria of the World Health Organization regarding severe 

maternal morbidity and maternal mortality. The analysis of the published data shows that 

there are no concrete indications regarding the minimum sample size used for the study 

of severe obstetric morbidity and the process indicators in this situation. The studies 

which we analyzed refer to severe maternal outcomes as the number of cases of maternal 

mortality plus severe obstetric morbidity divided by the total number of women who 

gave birth in a given period. Thus, the prevalence of severe maternal outcomes is 

described to be about 7.5 cases / 1000 births, varying depending on several factors. This 

can be used more effectively to have significant results in estimating the size of the 

samples studied. 

From the analysis of the scientific articles it is observed that there were no 

registered data on the predictors of severe obstetric morbidity, these being recorded 

recently. The main predictors of severe obstetric morbidity have been identified as 

demographic (age over 34, social exclusion, etc.), general medical (diabetes, 

hypertension), and obstetric factors (history of postpartum hemorrhage, multiple 

pregnancies, antenatal hospitalization, emergency cesarean section).  

In conclusion, it is considered that severe obstetric morbidity would be a better 

indicator of the quality and efficiency of obstetric services than maternal mortality taken 

alone. 

Keywords: severe obstetric morbidity, maternal mortality, predictors 
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În prezenta lucrare sunt studiate principiile bioetice moderne şi transpunerea 

acestora în strategiile de abordare a dezasterlor din punct de vedere medical pentru 

scăderea accidentărilor şi a daunelor  rezultate. Astfel, “din punct de vedere medical, 

dezastrul reprezintă un dezechilibru acut şi neprevăzut, care se menţine o anumită 

perioadă de timp, între capacităţile şi resursele medicale disponibile şi nevoile 

persoanelor a căror sănătate este afectată sau se află în pericol.”  

Cele patru  principii de bază pe care se dezvoltă bioetica modernă sunt 

principiile beneficenței, non-maleficenței, respectului pentru autonomie și justiției. 

Provocările induse de situaţii particulare precum dezasterele, pandemiile de exemplu, 

pun un accent diferit pe prioritizarea acestor principia. Este acceptat că etica în caz de 

dezastre este de obicei abordată în trei faze: a) înainte de dezastru (pre-eveniment) sau 

faza preventivă,  b) dezastru (eveniment / criză) și faza de reacție timpurie și c) post-

dezastru (post-eveniment) sau faza de reabilitare. Fiecare fază ridică probleme diferite de 

etică. 

În concluzie, elaborarea unor strategii de prevenire a dezastrelor şi de diminuare 

a efectelor acestora, respectiv a numărului de accidentaţi şi a daunelor rezultate, este 

considerată o responsabilitate etică realizabilă atât prin pregătirea profesioniştilor prin 

programe de studii universitare şi postuniversitare medicale, planificarea prealabilă şi 

acceptarea unor noi modele de îngrijire, dezvoltarea unor ghiduri de practică medicală 

folosite în faza premergătoare dezastrelor, dar şi prin elaboarea unor planuri de 

rederesare după dezastre, actualizarea acestor planuri în funcție de necesități, realizarea 

de parteneriate puternice între organizații și instituții cu atribuții în managementul şi 

intervenţia în caz de dezastre, pregătirea şi actualizarea legislației și a manualelor pentru 

a răspunde mai bine la conflictele etice din dezastre, precum și pentru a informa toți 

partenerii despre acest cadru etic. 

Cuvinte cheie: bioetică, dezastre, pandemie, strategii de prevenire. 

 

BIOETHICAL ISSUES RAISED BY MEDICAL DISASTER PREVENTION 

STRATEGIES 

 

In the present paper we study the modern bioethical principles and their 

implementation in strategies for dealing with disasters from a medical point of view to 

reduce resulting injuries and damage. Thus, "from a medical point of view, the disaster is 

an acute and unforeseen imbalance, which persists for a certain period of time, between 

the available medical capacities and resources and the needs of people whose health is 

affected or endangered". The four basic principles on which modern bioethics stands are 

the principles of beneficence, nonmaleficence, respect for autonomy and justice.  

Challenges induced by particular situations such as disasters, pandemic for 

instance, place a different emphasis on prioritizing these principles. It is accepted that 

ethics in disasters is usually addressed in three phases: a) pre-disaster (pre-event) or 

preventive phase, b) disaster (event / crisis) and early response phase and c) post-disaster 

( post-event) or the rehabilitation phase. Each phase raises different ethical issues. 

In conclusion, the elaboration of strategies to prevent disasters and reduce their 

effects, respectively the number of injured and the resulting damages, is considered an 

ethical responsibility achievable both by training professionals through medical and 

postgraduate medical programs, prior planning and acceptance new models of care, the 
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development of medical practice guides used in the pre-disaster phase, but also by 

developing disaster recovery plans, updating these plans as needed, building strong 

partnerships between organizations and institutions with responsibilities in management 

and disaster response, preparation and updating of legislation and manuals to better 

respond to ethical conflicts in disasters, as well as to inform all partners about this ethical 

framework. 

Keywords: bioethics, disasters, pandemic, prevention strategies 
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Tulburările de somn au o prevalență din ce în ce mai mare odată cu înaintarea în 

vârstă. Ele pun probleme specifice de diagnostic și au consecințe importante în ceea ce 

privește morbiditatea, mortalitatea și calitatea vieții, mai ales la persoanele cu vârste 

peste 65 de ani.  

Au fost evaluați 273 de pacienți internați consecutiv la I.N.G.G. "Ana Aslan" cu 

vârste cuprinse între 50 și 93 de ani, 63,2% fiind de sex feminin. Au fost considerate 4 

grupe de vârstă: adulți (50-64 ani), vârstnici "tineri" (65-74 ani), vârstnici "propriu-ziși" 

(75-84 ani) și longevivi (>/=85 ani). Pentru evaluarea calității somnului a fost utilizat 

PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index). Au fost evaluate și comorbiditățile, inclusiv 

prezența tulburărilor neurocognitive (MMSE, Testul Desenării Ceasului) și a depresiei 

(Scala Geriatrică a Depresiei).   

Bărbații, indiferent de vârstă, au avut tendința de a nota cu un calificativ 

inferior calitatea somnului comparativ cu sexul feminin. Scorul PSQI a crescut odată cu 

înaintarea în vârstă, semnificând creșterea prevalenței insomniei. La vârstnici, indiferent 

de sex, cantitatea totală de somn a fost crescută, dar a fost însoțită de scoruri PSQI 

crescute reflectând o calitate redusă, respectiv insomnie. Cea mai frecventă consecință a 

alterării somnului la vârstnici a fost oboseala în cursul zilei, însoțită de scăderea atenției, 

a vigilenței, a capacității de memorare și de luare a deciziilor. Comorbiditățile și 

medicația utilizată au influențat semnificativ calitatea somnului la vârstnici.  

Prezența depresiei s-a corelat cu scăderea motivației conform scorului PSQI, 

ceea ce arată influența reciprocă a celor două afecțiuni. Tulburările de somn la vârstnici 

au etiologie complexă, adesea multiplă, necesitând o evaluare atentă și o abordare 

terapeutică adecvată, care să se adreseze inclusiv comorbidităților, pentru a evita 

consecințe ulterioare severe.     

Cuvinte cheie: vârstnici, tulburări de somn, scor PSQI 
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FUNCTIONAL CONSEQUENCES OF SLEEP DISORDERS IN OLDER PEOPLE 

 

Prevalence of sleep disorders increases with age. They pose specific diagnostic 

problems and have important consequences regarding morbidity, mortality and quality of 

life, especially for people beyond the age of 65 years.  

A total of 273 patients have been evaluated, consequently admitted to N.I.G.G. 

"Ana Aslan", age range between 50 years and 93 years, 63.2% women. Four age groups 

have been considered: adults (50-64 years), "young" olds (65-74 years), old-olds (75-84 

years), and very olds (>/=85 years). For assessment of sleep quality we used PSQI 

(Pittsburgh Sleep Quality Index). Comorbidities have also been evaluated, including 

presence of neurocognitive disorders (MMSE, Clock Drawing Test) and depression 

(Geriatric Depression Scale).  

Men, irrespective of age, had a tendency to evaluate quality of sleep with a 

lower score as compared to women. PSQI score increased with increasing age 

representing a higher prevalence of insomnia. In older people, irrespective of gender, 

total quantity of sleep was higher, but increased PSQI scores reflecting a decreased 

quality, namely insomnia, accompanied it. The most frequent consequence of sleep 

disorder was tiredness during daytime that was accompanied by decreased attention, 

reduced vigilance, decreased memory and capacity to make decisions. Comorbidities and 

medication used by patients significantly influenced quality of sleep in older patients 

groups.  

Presence of depression correlated with decreased motivation according to PSQI 

scores and this demonstrates the reciprocal influence of the two conditions. Sleep 

disorders in older people have a complex etiology, often multiple, that require a careful 

evaluation and a proper therapeutic approach that needs to address also comorbidities, in 

order to avoid severe future consequences.        

Keywords: elderly, sleep disorders, PSQI score 
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Anxietatea există în natura umană, fiind definită ca o caracteristică universală, 

ce acționează ca mecanism adaptativ, semnalând când persoana este în pericol, iar ciclul 

de viață sugerează că în viața fiecăruia există o succesiune cronologică de la naștere până 

la moarte. 

Această lucrare a avut următoarele obiective: identificarea factorilor de risc 

precum sexul, vârsta, determinismul genetic, evenimente traumatizante, conturarea unui 

tablou comun al anxietății pe baza simptomatologiei, măsurarea nivelului de anxietate al 

celor 2  loturi (lotul A din spital, iar lotul B din ambulatorul spitalului) din studiu și 

realizarea unui studiu comparativ al celor 2 loturi. 

Ca și materiale de lucru au fost utilizate foile de observație ale pacienților şi 

registrul de informații din ambulator, iar confirmarea diagnosticului şi evaluarea 
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gradului acesteia s-a realizat pe baza criteriilor operaționale din DSM-V și chestionarul 

de anxietate Beck. 

 Ca și rezultate și concluzii ale studiului conform ciclurilor vieții vârsta de 

debut al TAG e mai frecventă la adultul matur, iar pentru celelalte tulburări de anxietate 

debutează timpuriu, în etapa adultului tânăr, tulburarea de anxietate este mai frecventă la 

sexul feminin, evenimentele traumatizante precum divorțul parental, familia de origine 

dizarmonică, sau TCC sunt principalii factori de risc ai TAG, la fel și mediul urban și 

determinismul genetic. Neliniștea psihomotorie, tensiunea intrapsihică și insomnia mixtă 

au reprezentat principalele simptome tipice, iar nivelul de anxietate este în principal 

scăzut la pacienții din ambulator, iar la cei din spital crescut în majoritatea cazurilor.  

 Cuvinte cheie: tulburãri anxioase, ciclurile vieții, chestionar Beck 

 

ANXIOUS DISEASE AND THE CICLES OF LIFE 

 

Anxiety exist in human nature like a universal characteristic that action like a 

adaptative mechanism signaling when a person is in danger, and the cicle of life sugests 

that in the life of everybodyexists a cronological succesion from the date of birth still the 

date of death. 

This work had the following objectives: the identification of the risk factors, 

age, gender, genetic determinism, traumatic events, the common signs of anxiety based 

on the simptomatology of disease with the measurments of the aniety level in both of the 

two selected groups. 

We have utilisedfor the diagnostic and to established the grade of anxiety the 

operational criteria of DSM-V and the anxiety test Beck. 

The conclusion of the work ist hat the Generalised Anxiety Diseasse is most 

frequently at the midle adult stage, and the other anxiety disorders at the youn adult. The 

anxiety disorder is most frequently  fiind at female patients, and the traumatic events like 

divorce of the parents, the dizarmonic family type, or craniocerebral trauma and genetic 

dterminism are the major risk factors. 

Keywords: anxiety disorders, life cycles, Beck questionnaire 
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Preocuparea pentru estetica zâmbetului datează încă din timpuri străvechi. 

Arheologii au descoperit mumii cu benzi de metal construite în jurul dinților! În cele mai 

vechi timpuri, se folosea catgutul (un cordon subțire, puternic, format din intestine de 

oaie sau capră) în loc de sârmă pentru a închide spaţiile edentate. De asemenea, se pare 

că în jurul anului 500, medicul grec Hippocrate și filozoful Aristotel, au încercat diverse 

metode pentru a îmbunătăţi sănătatea dentară inclusiv îndreptarea dinților. 
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Termenul de Ortodonţie a fost folosit prima dată de catre Joachim Lafoulon în anul 

1841. 

Edward Angle a înfiinţat Ortodonţia ca şi o specialitate a Stomatologiei în anul 

1900. Primele aparate ortodontice fixe erau alcătuite din inele care se cimentau pe toţi 

dinţii iar primele arcuri folosite erau alcătuite dintr-un aliaj de aur. 

Ulterior apar brackeţii lipiţi direct pe dinţi, având încorporate diferite grade de 

înclinaţie mesio-distale precum şi vestibulo-orale. Prescripţia brackeţilor a evoluat de-a 

lungul timpului, ajungându-se până la brackeţi care se pot realiza individual pentru 

fiecare dinte pe baza tehnologiei digitale.  

Sistemele de brackeţi folosite au o importanta contribuţie în reuşita unui tratament 

orotodontic dar o importanţă egală trebuie acordată Arcului Ortodontic, care plasează 

forțele la nivelul slotului preformat. 

Cuvinte cheie: istoria ortodonţiei, bracket, arcuri ortodontice, ortodonţie digitală 

 

A SHORT HISTORY LESSON OF FIXED ORTHODONTIC APPLIANCES 

 

The concern for the aesthetics of the smile dates back to ancient times. 

Archaeologists have discovered mummies with metal strips built thick around the teeth! 

In ancient times, the catgut (a thin, strong cord made of sheep's or goat's intestines) was 

used instead of wire to enclose edentulous spaces. It also appears that around the year 

500, the Greek physician Hippocrates and the philosopher Aristotle both tried various 

methods to improve dental health, including straightening teeth. 

The term Orthodontics was first used by Joachim Lafoulon in 1841. 

Edward Angle founded Orthodontics as a specialty of Dentistry in 1900. The 

first fixed orthodontic appliances consisted of rings that cemented all the teeth and the 

first arches used were made of a gold alloy. 

Later, the brackets glued directly on the teeth appear, having incorporated 

different degrees of mesio-distal inclination as well as vestibulo-oral, developed by R. 

Roth, Andrews, McLaughlin. 

The prescription of brackets has evolved over time, reaching brackets that can 

be made individually for each tooth based on digital technology. 

         The bracket systems used have an important contribution to the success of an 

orthodontic treatment, but equal importance must be given to the Orthodontic Arch, 

which places the forces at the level of the preformed slot. 

         Keywords: History of orthodontics, brackets,archwire, digital dentistry 
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Scenariul de viață al adolescentului înglobează un sistem de credințe, valori, 

principii, atitudini și imagini creat socio-cultural și care este comparat în permanență cu 

cel al grupului de referință. Paradoxul adolescentului este sentimentul de izolare pe care 
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îl simte în momentele în care este parte dintr-un grup de semeni de teamă că nu 

împărtășește aceleași principii și valori. Într-un procent mai mare sau mai mic, toți 

membrii unui grup trăiesc cu spaima că sunt acceptați doar atâta timp cât se încadrează 

în anumite șabloane. Din această frică se nasc ironiile, tachinările și izolarea celor care 

nu îndeplinesc criteriile fizice sau de comportament. În urma cercetării întreprinse am 

putut observa că frica de excluziune a adolescenților întrece frica de boală sau de moarte.  

Alteritatea pe motive de imagine corporală este un concept imaginar creat la 

nivel socio-cultural cu multiple influențe asupra dezvoltării fizice și psihice a 

adolescentului. Stereotipurile legate de imaginea corporală se aplică ambelor categorii de 

gen, dar există diferențe semnificative între presiunile resimțite.  

Cuvinte cheie (maxim 5):  alteritate, adolescenți, imagine corporală, gen, 

stereotipuri 

 

THE CONSTRUCTION OF ALTERITY DURING ADOLESCENCE 

 

The adolescent's life scenario includes a system of beliefs, values, principles, 

attitudes and socio-cultural images that are constantly compared to those of the reference 

group. The adolescent's paradox is the feeling of isolation they feels even when they are 

part of a group, the fear that they does not share the same principles and values. In 

diffrent ways, all group members live in fear of being accepted only as long as they fit 

into certain patterns. From this fear appear the ironies, teasing and isolation of those who 

do not meet the physical or behavioral criteria. In our research, we were able to observe 

that the fear of exclusion exceeds the fear of illness or death.  

Alterity due to body image is an imaginary concept created at the socio-cultural 

level with multiple influences on the physical and mental development of adolescents. 

Body image stereotypes apply to both categories of gender, but there are significant 

differences between the pressures felt. 

Keywords: alterity, adolescents, body image, gender, stereotype 
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Inegalitățile în sănătatea reproducerii pot afecta sănătatea femeilor și a copiilor. 

În general sunt afectate populațiile defavorizate adică cele din mediul rural, cele mai 

puțin educate și cele cu un nivel  scăzut al veniturilor. Cunoașterea distribuțiilor acestor 

inegalități prin intermediul unor indicatori consacrați ajută decidenții să elaboreze 

politici menite să reducă aceste inegalități. 

Obiectivul acestui studiu este de a măsura amploarea  acestei inegalități 

utilizând diverși indicatori. 

Metode. Au fost utilizate datele din Studiul sănătății reproducerii din România, 

2016. Indicatorii selectați pentru analiză sunt: utilizarea contracepției de către femeile de 
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vârstă fertilă, îngrijirea pre-intra și postnatală, screeningul neonatal, screeningul 

cancerului de col uterin. 

Rezultate. Metodele moderne de contracepție sunt utilizate mai mult de femeile 

din mediul urban față de mediul rural (46% față de 40%). Aceasta diferență se menține și 

în raport cu nivelului de instruire. Cele mai mari diferențe s-au inregistrat între femei pe 

criteriul nivelului socio-economic. Diferențele  între femeile cu nivelul socio-economic 

scăzut și ridicat  ajung la 19 de puncte procentuale  (28% la 47%). Îngrijirile acordate 

femeilor și copiilor sunt influenţate în primul rând de mediul de reşedinţă urban, rural și 

apoi de nivelul de educație. Screeningul cancerului de col uterin este influenţat cel mai 

mult de nivelul de instruire al femeilor urmat de nivelul socio-economic. 

Concluzii. Inegalitățile afectează familiile sărace, mai puțin educate și care 

trăiesc în mediul rural. Accesul la serviciile de sănătatea reproducerii este limitat de 

aceste bariere sociale  dar și  de distribuția inegală a serviciilor de sănătate din punct de 

vedere teritorial. Centrarea serviciilor pe utilizator poate fi benefică în reducerea acestor 

inegalități. 

Cuvinte cheie: sănătatea reproducerii, populaţii defavorizate, screening 

neonatal 

 

INEQUALITIES IN REPRODUCTIVE HEALTH 

 

Inequalities in reproductive health can affect the health of women and children. 

In general, disadvantaged populations are affected, ie those from rural areas, the least 

educated and those with a low income level. Knowing the distributions of these 

inequalities through well-established indicators helps policy makers to develop policies 

to reduce these inequalities. The aim of this study is to measure the extent of this 

inequality using various indicators. 

Methods. Data from the Romanian Reproductive Health Study, 2016 were used. 

The indicators selected for the analysis are: contraceptive use by women of childbearing 

age, pre-intra and postnatal care, neonatal screening, cervical cancer screening. 

Results. Modern methods of contraception are used more by women in urban 

areas than in rural areas (46% compared to 40%). This difference is also maintained in 

relation to the level of training. The largest differences were registered between women 

based on socio-economic level. The differences between women with low and high 

socio-economic level reach 19 percentage points (28% to 47%). The care provided to 

women and children is influenced first of all by the urban and rural area of residence and 

then by the level of education. Cervical cancer screening is most influenced by the level 

of education of women followed by the socio-economic level. 

Conclusions. Inequalities affect poor, less educated families living in rural 

areas. Access to reproductive health services is limited by these social barriers but also 

by the unequal distribution of health services from a territorial point of view. Focusing 

services on the user can be beneficial in reducing these inequalities. 

Keywords: reproductive health, disadvantaged populations, neonatal screening 
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Cercetări asupra sculpturii brâncușiene efectuate în cadrul IAFR au condus la 

elaborarea unei metode de evaluare critică, hermeneutică endogenă ce permite citirea 

informației culturale încifrate în arta abstractă ca text coerent.  Opera brâncușiană, timp 

de un secol considerată inanalizabilă și inclasificabilă, conferă acestui exercițiu 

hermeneutic valoare exemplară.  Brâncuși aparține unei suite de cinci generații de artiști 

angajați într-o mișcare de reabilitare a statutului gândirii simbolice ca focar de valoare 

culturală. Contribuțiile sale, concretizate prin descoperiri epocale, precis identificabile, îl 

desemnează incontestabil ca fondator. Am numit acest curent simbolism hylesic 

(material) (1985).  

Hylesismul reabilitează axa macrodiacronică a discursului simbolic. Prin 

Brâncuși, civilizația contemporană se deschide către o cultură globală 3D, aptă să 

gestioneze confluențe structuale între diversele sisteme de valori, o înfrățire a 

civilizațiilor terrei fundamentată pe o nouă treaptă de evoluție a cunoașterii simbolice.   

Secolul XXI este chemat să realizeze că hylesismul oferă un fundament 

axiologic inestimabil pentru teoriile și programele privind gestionarea unui 

multiculturalism 3D, apt să armonizeze în profunzime – prin ancorare în macrodiacronie 

– sistemele axiologice ale diverselor culturi, fie doar și pentru că materiile rămân, în plan 

axiologic, un numitor comun prin excelență pentru toate civilizațiile umane. 

Cuvinete cheie: Brâncuși, hermeneutică endogenă, simbolism hyleisc, 

multiculturalism  

 

THE NEED FOR MACRODIACHRONIC APPROACHES IN STUDIES ON 

BRANCUSI’S WORK AND IMPACT ON MODERN SCULPTURE  

 

Research on Brancusi‟s sculpture  resulted in the development of a cultural 

evaluation method of abstract art. Endogenous hermeneutics (2010), as it is called, 

allows for cultural information inbuilt in abstract works of art to be recovered as 

coherent text. Several cardinal issues in Brancusian studies were provided with systemic 

solutions, bringing to an end a century long quests. The endogenous approach thus 

stands out for the wide number of extensions it may inspire.   

Brancusi belongs with a sequence of five generations of artists committed to 

rehabilitate the status of symbolic thinking and of symbolic expression as a fulcrum of 

cultural value. His contributions appear to be rooted in epoch making discoveries which 

provide the ground for what needs to be acknowledged as a distinct 20
th

 century artistic 

current. I have called it hylesic (material) symbolism (1985). With hylesic symbolism, 

the macrodiachonic dimension of symbolic discourse is restored. Brancusi‟s work 

pioneers a new stage of evolution of symbolic knowledge and opens up prospects of a 

global culture 3D.  

The 21
st
 century needs to grow aware that hylesism provides an invaluable 

axiological grounding to theories and programs on 3D multiculturalisms. This is so 

because, from an axiological perspective, materials  remain an unchallengeable common 

denominator for all human civilizations.    

Keeywords: Brancusi, endogenous hermeneutics, hylesic symbolism, 

multiculturalism 
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 Antropologia, ramură complexă ce analizează originea și evoluția omului, 

îmbină deseori aspecte social-culturale cu cunoștințe biomedicale, cu scopul de a oferi o 

înțelegere mai nuanțată a omului și a întregii societăți în complexitatea sa. Genomica, 

domeniu interdisciplinar al biologiei ce studiază structura, funcția, evoluția și descifrarea 

hărții genomului, are în vedere caracterizarea tuturor genelor unui organism, alături de 

interacțiunile și efectele lor asupra organismului.  

 Dezvoltarea de noi tehnici moleculare care permit analiza acizilor nucleici 

conservați în probe preistorice a făcut posibilă recuperarea și manipularea acestor 

molecule și caracterizarea genetică ulterioară a probelor antice. Analiza ADN-ului antic 

(aDNA) este complicată de natura degradată a acizilor nucleici, precum și de prezența 

inhibitorilor enzimatici în aceste extracte, însă se dovedește promițătoare prin faptul că 

facilitează compararea secvențelor ADN ale organismelor moderne cu cele ancestrale. 

Pornind de aici, evoluția genomicii poate contribui la delimitarea speciilor și mai ales la 

promovarea unei evoluţii pozitive a biodiversității prin identificarea alelelor adaptive.  

 Astfel, se discută în prezent despre conceptul de salvare genomică, ca un 

răspuns inovator la criza de extincție, ce se bazează pe tehnici biotehnologice avansate, 

precum clonarea reproductivă, editarea genomică și analiza ADN-ului antic, pentru a 

oferi un mijloc nu numai de revitalizare a populațiilor existente, ci și de readucere a 

speciilor dispărute.  

 Această revizie a literaturii abordează conservarea biodiversității în era 

genomicii, precum și aspecte biomedicale si socioculturale din domeniul sănătății. 

Cuvinte cheie: antropologie, genomică, ADN antic, extincție 
 

ANTHROPOLOGY AND TRADITIONS - BIO-MEDICAL AND SOCIO-CULTURAL 

ASPECTS IN THE FIELD OF HEALTH 

 

 Anthropology, a complex branch that analyzes the origin and evolution of the 

human race, often combines socio-cultural aspects with biomedical knowledge, in order 

to provide a more nuanced understanding of the individual in its complexity and society 

as a whole. Genomics, an interdisciplinary field of biology that studies the structure, 

function, evolution and mapping of the genome, aims to characterize all the genes of an 

organism, along with their interactions and effects on the body.   
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 The development of new molecular techniques that allow the analysis of 

nucleic acids preserved in prehistoric samples has made possible the recovery and 

manipulation of these molecules, along with the subsequent genetic characterization of 

ancient samples. The analysis of ancient DNA (aDNA) is complicated by the degraded 

nature of nucleic acids, as well as the presence of enzyme inhibitors in these extracts. It 

is, however, promising, in that it facilitates the comparison of  DNA sequences of 

modern organisms with ancestral ones. From this starting point, the evolution of 

genomics can contribute to the delimitation of species and especially to the promotion of 

a positive evolution of biodiversity by identifying adaptive alleles.  

 Thus, the concept of genomic rescue is currently being discussed as an 

innovative response to the extinction crisis, which relies on advanced biotechnological 

techniques such as reproductive cloning, genomic editing and analysis of ancient DNA, 

in order to provide a means of revitalization of existing populations, but also the 

restoration of extinct species.  

 This literature review addresses the conservation of biodiversity in the 

genomics era, as well as the biomedical and sociocultural aspects behind it. 

Keywords: anthropology, genomics, antic DNA, extinction 
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Expunerea doreşte a aduce o mică contribuţie la ceea ce a însemnat munca, de-

alungul evoluţiei umane,  în civilizaţiile apuse, civilizaţia actuală şi poate cea 

viitoare. Munca, sau mai bine zis rodul muncii este parţial cunoscută, ca factor 

determinant al existenţei umane pe pământ, din descoperiri, cercetări, studii, modele etc. 

Nu se ştie dacă tradiţiile în cultul sau în cultura muncii sunt tratate în sens larg, 

sau doar în sensul, în care au influenţat evoluţiile sau involuţiile în diferite domenii sau 

aspecte. De exemplu în dansurile tradiţionale din folclor, prin paşii preluaţi din 

îndeletnicirile agricole. În acest context autorul încearcă să scrie despre tradiţiile în 

muncă, dar mai ales în cultura muncii. Un exemplu ar fi „culturalizarea” forţei de muncă 

a omului doritor să muncească, plecând de la aptitudinile înnăscute şi trecând prin 

procesul de educare pentru aptitudinile dobândite, pentru cele moştenite sau educate şi 

ajungând la competenţele necesare  pentru a ţine pasul cu provocările bio şi socio 

culturale din lumea schimbătoare a muncii. 

Concluzia lucrării se concretizează în convingerea că, înainte de a trece la 

educaţia „culturalizantă”, trebuie să  respectăm ceea ce primim la naştere şi trebuie să 

recunoaştem că suntem diferiţi, ceea ce este un dar întregitor. 

Cuvinte cheie: antropologie, tradiţii, muncă, cultura muncii, aptitudini 
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FROM THW CULT OF WORK TO WORK CULTURE - traditions, present and 

future 

 

The exhibition aims to make a small contribution to what work has meant, 

throughout human evolution, past civilizations, current civilization and perhaps the 

future. Work, or rather the fruit of work, is partially known, as a determining factor of 

human existence on earth, from discoveries, research, studies, models, etc. 

It is not known whether traditions in the cult or in the culture of work are 

treated in a broad sense, or only in the sense in which they have influenced evolutions or 

involutions in different fields or aspects. for example in traditional folk dances, through 

steps taken from agricultural occupations. In this context, the author tries to write about 

traditions at work, but especially in the culture of work. An example would be the 

"culturalization" of the workforce of people willing to work, starting from innate skills 

and going through the process of education for acquired skills, for those inherited or 

educated and reaching the skills needed to keep up with the bio and socio-cultural 

challenges of the changing world.  

The conclusion of the paper is the conviction that, before moving on to 

"culturalizing" education, we must respect what we receive at birth, we must recognize 

that we are different, which is a comprehensive gift.  

Keywords: anthropology, traditions, work , work culture, skills 
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Din vremuri preistorice, habitatul uman originar a suferit schimbări care s-au 

reflectat și în patologia umană. Un studiu din 2014 cu CT și RMN atestă ateroscleroza la 

mumiile egiptene, dar nu avem date clare despre infarctul miocardic. Revoluția 

industrială s-a reflectat și în progresul medicinei (digitala, stetoscopul). Secolul XX 

debutează cu invenția lui Einthoven – electrocardiograful, capabil să pună diagnosticul 

de infarct miocardic. Finalul mileniului II se remarcă prin creșterea dramatică a 

numărului de infarcte miocardice, pe fondul exacerbării factorilor de risc. Au apărut 

USTACC și laboratoarele de cateterism cardiac.  

Era COVID-19 a dat planetei un break și omenirii o lecție. Pentru pacienții cu 

IMA și COVID-19, în paralel cu terapia eficientă de reperfuzie trebuie asigurat un mediu 

medical sigur și eficient. Tromboliza intravenoasă de urgență este prima alegere în 

infarctul miocardic acut cu supradenivelarea segmentului ST (STEMI).  

La pacienții cu STEMI și COVID-19 confirmat, izolarea strictă trebuie să 

înceapă imediat, iar contraindicațiile trombolizei trebuie evaluate. Pacienții cu 

contraindicații pentru tromboliză trebuie transferați imediat la secția de boli infecțioase a 

instituției medicale locale desemnate pentru tratamentul specific prin modalitatea de 

transport guvernamentală de prim ajutor. Pacienții fără contraindicații pentru tromboliză 
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vor începe cu tromboliză intravenoasă, urmând a fi transferați în secția de boli 

infecțioase a instituției medicale locale desemnate pentru tratamentul ulterior.  

La non-STEMI, strategia terapeutică se bazează pe stratificarea riscului 

GRACE, în timp ce așteptăm rezultatele detecției acidului nucleic al noului coronavirus. 

Lucrarea noastră se încheie cu câteva măsuri antistress pentru personalul 

medico-sanitar care lucrează în cardiologie – zona suspecți COVID-19. 

Cuvinte cheie: cardiologie, infarct miocardic, COVID-19 

 

ANTHROPOLOGICAL INSIGHTS OF MYOCARDIAL INFARCTION FROM 

ANTIQUITY TO COVID-19 ERA 

 

Since prehistoric times, the original human habitat has undergone changes that 

have also been reflected in human pathology. A 2014 CT and MRI study attests the 

atherosclerosis in Egyptian mummies, but we don't have clear data on myocardial 

infarction. The industrial revolution was also reflected in the progress of medicine 

(digitalis, stethoscope). The 20th century begins with the invention of Einthoven – the 

electrocardiograph, able to diagnose myocardial infarction. The end of the second 

millennium is marked by a dramatic increase in the number of myocardial infarctions, on 

the background of risk factors exacerbation. CCUs and cardiac catheterization labs have 

emerged.  

The COVID-19 era gave the planet a break and humanity a lesson. For patients 

with AMI and COVID-19, a safe and effective medical environment should be ensured 

in parallel with effective reperfusion therapy. Emergency intravenous thrombolysis is the 

first choice in acute myocardial infarction with ST segment elevation (STEMI).  

In patients with confirmed STEMI and COVID-19, strict isolation should begin 

immediately and contraindications of thrombolysis should be assessed. Patients with 

contraindications for thrombolysis should be transferred immediately to the infectious 

diseases section of the local medical institution designated for specific treatment by the 

way of government first aid transport. Patients without contraindications for 

thrombolysis will start with intravenous thrombolysis and will be transferred to the 

infectious diseases division of the local medical institution designated for further 

treatment.  

In non-STEMI, the therapeutic strategy is based on GRACE score of risk 

stratification, while the results of the detection of nucleic acid of the new coronavirus is 

ongoing.  

 Our work concludes with some anti-stress measures for medical-health 

personnel working in cardiology – the COVID-19 suspect area. 

 Keywords: anthropology, heart attack, COVID-19 
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Tiroida, glanda în formă de fluture situată la baza regiunii cervicale anterioare, 

şi-a pus amprenta nu numai asupra evoluţiei anumitor indivizi dar şi asupra evoluţiei 

unor societăţi în sine. Tiroida se regăseşte atât în artă, luând numai exemplul gâtului 

Monei Lisa, cât şi în ştiinţă: “Nu există civilizaţie fără hormoni tiroidieni”, după cum a 

spus ilustrul medic român Constatin Parhon.  

 Hormonii tiroidieni modulează dezvoltarea somatică dar mai ales intelectuală, 

precum şi reglarea diverselor metabolisme ale corpului uman. Lucrarea de faţă îşi 

doreşte să descopere impactul afecţiunilor tiroidiene asupra populaţiei din România, pe 

baza datelor existente în literatura de specialitate medicală dar nu numai. 

 Există studii efectuate în diverse regiuni ale României, pornind de la zonele 

subcarpatice recunoscute ca endemic guşogene, până la studierea, în ultimii 30 de ani, cu 

predilecţie a populaţiei din vestul ţării. Acestea au evidenţiat implicaţiile nivelului 

iodului regăsit în sol şi în apă asupra unor diverşi parametri ai populaţiei şcolare dar şi 

materno-infantile din zona de vest a României. 

 Bogăţia reliefului României influenţează în mod direct, prin compoziţia solului 

şi a aerului, funcţia şi eventuala patologie tiroidiană. Aceste diferenţe zonale însă, s-au 

estompat în ultimele decenii în urma măsurilor de iodare a diverselor produse consumate 

de om. 

Cuvinte cheie: tiroidă, guşă, iod, România 

 

THYROID’S INVOLVEMENT IN ANTROPOLOGICAL REGIONAL FEATURES 

OF ROMANIAN POPULATION 

 

Thyroid, the butterfly shaped gland situated in the lower part of the anterior 

cervical region, has influenced not only individual evolution but societies‟ evolution, 

also. The thyroid is reflected in art, as Leonardo da Vinci‟s Mona Lisa‟s neck, but also in 

science, as the illustrious Romanian doctor Constatin Parhon said: “There is no 

civilization without thyroid hormones”. 

 Thyroid hormones modulate somatic development but mostly the intellectual 

one, as well as different types of human metabolisms. This paper aims to discover the 

impact of thyroid disorders in Romanian population, based on medical and non-medical 

literature. 

 There are studies performed in different areas of Romania, starting from the 

Sub-Carpathian areas, known as endemic for goiter, and evolving, especially in the last 

30 years, to the western regions of Romania. These last studies revealed the implications 

of earth and water iodine levels over different parameters of some specific populations: 

scholars, neonates and their mothers. 

 The variety of landscapes in Romania, from mountains to the Black Sea, 

directly influence, through soil and water composition, the thyroid function and, 

eventually, the thyroid pathology. However, in the last decades, these zonal differences 

fade away due to national measures of iodinating different products meant for human 

consumption. 

Keywords: thyroid, iodine, goiter, Romania 
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Jocul are un rol esenţial în dezvoltarea cognitivă, socială şi emoţională a 

copilului. De la jocul simplu de manipulare şi explorare funcţională, până la jocul 

simbolic şi de rol, acesta a fost observat în toate societăţile, putând fi considerat o 

trăsătură universală a psihologiei umane, dar cu amprentă specifică contextului cultural.  

Dincolo de variaţiile culturale, caracteristicile jocului oferă informaţii 

referitoare la nivelul de dezvoltare şi de funcţionare a mecanismelor gândirii simbolice. 

Jocul este inclus ca parte a unor instrumente de evaluare a dezvoltării şi de diagnostic, 

mai ales în evaluarea copiilor cu particularităţi din spectrul autist (TSA). De asemenea, 

jocul reprezintă o parte importantă a intervenţiei terapeutice adresate copiilor şi 

familiilor acestora.  

Obiectivul lucrării de faţă constă în explorarea evoluţiei jocului în urma 

intervenţiei, la doi copii diagnosticaţi cu TSA, din cadrul proiectului de intervenţie 

timpurie desfăşurat de Centrul Cercetări în Sănătate Mintală. Metoda folosită a fost 

analiza observaţională a unor secvenţe de joc, selectată din Symbolic Play Test (Lowe & 

Costello, 1976). Rezultatele obţinute indică o îmbunătăţire semnificativă la nivelul 

jocului, în ceea ce priveşte funcţionalitatea, complexitatea, exprimarea, împărtăşirea 

emoţiilor şi apariţia verbalizării. Cu toate acestea, se menţin unele dificultăţi specifice 

TSA – stereotipii, ecolalie, deficite de interacţiune socială.  

Includerea jocului ca parte a intervenţiei terapeutice poate aduce beneficii 

suplimentare pentru copiii diagnosticaţi cu TSA, atât la nivel cognitiv, cât şi socio-

emoţional. 

Cuvinte cheie:  joc, tulburări din spectrul autist (TSA), evaluare şi terapie 

 

CULTURAL ASPECTS OF THE GAME. IMPLICATIONS IN THE 

PSYCHOLOGICAL EVALUATION AND THERAPY OF CHILDREN DIAGNOSED 

WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS 

 

Play has an essential role in the child's cognitive, social and emotional 

development. From the simple game of functional manipulation and exploration, to the 

symbolic and role play, it has been observed in all societies, and can be considered a 

universal feature of human psychology, but with a specific imprint on the cultural 

context. 
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Beyond cultural variations, the characteristics of the game provide information 

on the level of development and functioning of the mechanisms of symbolic thinking. 

The game is included as part of developmental assessment and diagnostic tools, 

especially in the assessment of children with autism spectrum disorders (ASD). Play is 

also an important part of therapeutic intervention for children and their families. 

The objective of this paper is to explore the evolution of the game following the 

intervention in two children diagnosed with ASD, within the early intervention project 

carried out by Mental Health Research Center. The method used was observational 

analysis of game sequences, selected from the Symbolic Play Test (Lowe & Costello, 

1976). The results obtained indicate a significant improvement in the game, in terms of 

functionality, complexity, expression, sharing emotions and the emergence of 

verbalization. However, some specific ASD difficulties remain - stereotypes, echolalia, 

deficits in social interaction. 

The inclusion of play as part of the therapeutic intervention can bring additional 

benefits to children diagnosed with ASD, both cognitively and socio-emotionally. 

Keywords: gambling, autism spectrum disorders (ASD), assessment and 

therapy 
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 Modul în care oamenii reacționează, se simt și se comportă în diferite situații 

stresante, depinde într-o oarecare măsură și de strategiile de reglementare pe care le 

folosesc pentru a-și gestiona stările emoționale și pentru a face față situației. În această 

lucrare, analizăm tipurile de strategii de reevaluare descrise în literatura științifică, 

pentru a identifica posibilele informații lipsă despre tiparele calitative de gândire 

utilizate în reevaluarea eficientă a unei varietăți de evenimente stresante.  

 Pe baza analizei noastre, am identificat cele patru direcții posibile pentru 

cercetările viitoare (a) pentru a studia utilizând analiza conținutului între strategia de 

reevaluare eficientă și mai puțin eficientă în procesul de autoreglare emoțională, (b) 

strategiile de reevaluare identificate ar fi utile pentru a fi analizați fără nicio teorie în 

minte sau luând în considerare o abordare multidisciplinară, (c) categoriile de reevaluare 

bazate pe tipare calitative ar putea fi un predictor de eficacitate în reglarea emoțională 

decât pe categorizarea cognitivă - lingvistică. Ca metodologie, am folosit testele de 

inventare a reevaluării, ca stimulente pentru evocarea și descoperirea proceselor mentale 

subiacente.  

 Rezultatele noastre prezintă o nouă perspectivă despre strategiile de 

autoreglare. 

               Cuvinte cheie: reevaluare, autoreglare emoțională, conținut cognitiv, 

flexibilitate, utilizare obișnuită 
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THE UNDERLYING MENTAL PROCESSES IN REAPPRAISAL STRATEGIES 

 

The way people react, feel and behave in different stressful situation, depend to 

a degree also on the regulation strategies they use to manage their emotional states and 

to cope with the give situation. In this paper, we analyse the reappraisal strategies types 

described in the scientific literature, in order to identify possible missing informations 

about qualitative patterns of thinking used in efficient reappraisal of a variety stressful 

events.  

Based on our review we have identify the four possible directions for future 

research (a) to study using content analysis between efficient and less efficient 

reappraisal strategy in the process of emotional self-regulation, (b) the identified 

reappraisal strategies would be useful to be analyse without any theory in mind or taking 

a multidisciplinary approach in to account, (c) reappraisal  categories based on 

qualitative patterns could be a beater predictor of efficacy in emotional regulation than 

on cognitive - linguistically based categorisation.  As methodology we have used 

Reapraisal Inventivness Test viggnietes as stimulies for evocing and discovering the 

underlying mental processes.  

Our results prezent a new perspective about self regulation strategies. 

Keywords:  reappraisal, emotional self-regulation, cognitive content, flexibility, 

habitual use 
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DESPRE NEUROANTROPOLOGIE CA DISCIPLINĂ RETICULOGENĂ  
Narcis Zărnescu  
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Corespondenţă: narciss.zarnescu@gmail.com 

 

Ipoteza noastră este că neuroantropologia ar putea fi considerată, din perspectivă 

meta-epistemică, atât ca un concentrator epistemic, disciplinar, cât și ca un reticulogen, 

de tip neuronal, adică un generator de rețele.  

Pe de o parte, așadar, potența reticulogenă, ca și reticularitatea neuroantropologiei, 

este confirmată, de cel puțin două decenii, de explozia disciplinară, randomizantă, 

arborescentă, de neuroștiințe (neuroeconomie, neurodrept, neurosociologie, 

neuropsihanaliză, neuroistorie, neurofilosofie, neuroestetică, neuroetică, 

neuropedagogie).  

Pe de altă parte, dacă îl definim ca nod, hub sau concentrator, ar putea dobândi și o 

arhitectură piramidală ierarhică. Astfel, este posibil ca în viitorul apropiat mulţi 

cercetători să construiască diverse alte modele reticulare, luând ca punct generator-

concentrator oricare dintre disciplinele enumerate. 

Cuvinte cheie: neuroantropologie, reticulogen, reticularitate, neuroștiințe 

 

ABOUT NEUROANTHROPOLOGY AS A RETICULOGENIC DISCIPLINE 

 

Our hypothesis is that neuroanthropology could be considered, from a meta-

epistemic perspective, both as an epistemic, disciplinary concentrator and as a 

reticulogen, of neuronal type, ie a network generator.  
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On the one hand, therefore, the reticulogenic potency, as well as the reticularity 

of neuroanthropology, is confirmed, for at least two decades, by the disciplinary 

explosion, randomizing, arborescent, neuroscience, neuropedagogy ).  

On the other hand, if we define it as a node, or hub, it could also acquire a 

hierarchical pyramidal architecture. Thus, it is possible that in the near future many 

researchers will build various other reticular models, taking as a generating-

concentrating point any of the disciplines listed. 

Keywords: neuroanthropology, reticulogen, reticularity, neuroscience 
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