CONFERINȚA NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE
INTERNAȚIONALĂ
„INDIVIDUAL, FAMILY, SOCIETY –
CONTEMPORARY CHALLENGES”
(București, 27–28 mai 2014)
CAMELIA POPA
Conferința Națională cu participare internațională „Individual, family,
society – contemporary challenges”, desfășurată în perioada 27-28 mai 2014 la
București, a reunit, la aceeași masă, psihologi, antropologi, medici, sociologi și
psihologi care au dezbătut problematica actuală a instituției familiale europene.
Au fost examinate: aspecte privind calitatea vieții oamenilor timpurilor noastre
(inclusiv siguranța alimentară, modalitățile de petrecere a timpului liber); activitățile
ocupaționale generatoare de stres intrafamilial; responsabilitățile părinților (implicând atât creșterea și educarea copiilor cât și comunicarea cu partenerul, pentru
gestionarea în cuplu a problemelor diverse ale descendenților); disfuncțiile familiale
privind sexualitatea; problematica familiilor de emigranți români; evenimentele
traumatice care îi pot afecta pe copii; problemele copiilor vizând dependența de
Internet și de substanțe interzise, depresia, anxietatea sau autismul.
Psihologii participanți la conferință au arătat că singurătatea în familie a ajuns
un mod de viață, din cauza ritmului trepidant al muncii și al activităților de zi cu zi.
De cele mai multe ori, programele membrilor familiilor nu coincid, responsabilitățile
sunt strict împărțite iar întâlnirile sub același acoperiș devin tot mai puține.
Numeroase familii înregistrează dificultăți maritale consistente, uneori de nerezolvat,
iar numărul divorțurilor este în creștere. Pe de altă parte, stilurile parentale deficitare
și lipsa de supraveghere a copiilor generează probleme în sfera delincvenței.
Evenimentul a fost organizat sub egida Academiei Române, de către Institutul
de Antropologie „Francisc I. Rainer”, Institutul de Filosofie și Psihologie
„Constantin Radulescu Motru”, Institutul de Sociologie, Universitatea de Medicină și
Farmacie Târgu-Mureș și Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, gazda
manifestării. Lucrările au fost deschise de către acad. Constantin Bălăceanu Stolnici.
Din comitetul științific al manifestării au făcut parte, alături de organizatori,
invitați de la alte universități și institute de cercetare din țară (Universitatea de
Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Universitatea de Medicină și
Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași, Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin
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Brăiloiu” al Academiei Române, Universitatea din București – Facultatea de Sociologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Facultatea de Biologie, Universitatea „Spiru Haret”, Universitatea „Titu Maiorescu”), precum și numeroși
invitați din străinătate, afiliați unor prestigioase instituții de învățământ superior din
Roma (Italia), Sofia (Bulgaria), Chișinău (R. Moldova), Varșovia (Polonia), Praga
(Cehia), Lile (Franța) și Budapesta (Ungaria).
Cercetătorii care s-au implicat în organizarea evenimentului și în evaluarea
științifică a lucrărilor prezentate au fost: dr. Cornelia Rada, dr. Suzana Turcu și dr.
Adina Baciu – Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, dr. Corina Bistriceanu
Pantelimon – Universitatea „Spiru Haret” și dr. Camelia Popa – Institutul de
Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”.
Din partea Institutului de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”
au susținut prelegeri cercetătorii Andra Bolohan și Georgeta Preda – Stilurile parentale
– factori de risc ai tulburărilor anxioase la copil şi adolescent; Bogdan Ionescu –
Repere consiliale ale unei educaţii familiale corecte; dr. Mihai Ioan Micle și dr. Doina
Ștefana Săucan – The impact of the dysfunctional family on the juvenile delinquency și
dr. Camelia Popa – Lipsa supravegherii parentale a copilului și pericolele Internetului.
Lucrări valoroase au fost prezentate și de către alți participanți. Amintim aici
următorii autori și contribuțiile lor: Radu Cojocaru, Olga Burduniuc, Greta Bălan,
Constantin Rimis, Tatiana Eremciuc, Olivia Cojocaru de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău – Serological characterization and antimicrobial susceptibility of Salmonella spp. isolates from Republic
of Moldova; Erdes Kavecan Djerdji, Oljaca Milka, Kostovic Svetlana, Kovacevic
Maja de la Universitatea Novi Sad (Serbia) – Family factors affecting adolescents’
self- efficacy: Empirical study in secondary schools; Formánková Lenka, Křížková
Alena de la Institutul de Sociologie al Academiei Cehe de Științe – Living apart
together in the Czech Republic; Daniela Gavăt și Adriana Albu de la Universitatea
de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași – Fatigue school phenomenon and
some influence factors assessment – study on a group of students from rural areas;
Hana Hašková de la Institutul de Sociologie al Academiei Cehe de Științe –
Combining of quantitative and qualitative life-course data for understanding
gendered re-familialization in a post-communist society; Maria Silvia Trandafir de
la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Catedra de
Psihiatrie – Terapia de familie în abordarea tulburării depresive; Gabriela Boangiu
de la Institutul de cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolaescu-Plopşor” din Craiova –
Politica socială de protecţie a copilului aflat în dificultate;Aurelia Drăghici de la
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Științe Sociale și Umaniste,
împreună cu Cornelia Rada și Mircea Ciuhuța de la Institutul de Antropologie
„Francisc I. Rainer”, Academia Română – Young adult and mental health
problems; Simona Marica de la Universitatea „Spiru Haret” – Problemele familiei
copilului cu TSA (tulburare din spectrul autismului) şi demersul de consiliere
psihologică; Radu Gheorghe de la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”,
Facultatea de Ştiinţe Politice – Percepţia populaţiei României asupra stării
societăţii – inventar axiologic; Nicolae Perpelea de la Institutul de Sociologie,
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Academia Română – New media, publicuri şi retorici morale, Adina Baciu de la
Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, Academia Română – Stress among
teenagers. Anthropological and medical aspects; Florina Ruta, Septimiu Voidazan,
Cristina Golea, Monica Tarcea de la Universitatea de Medicină și Farmacie TârguMureș – Particularities regarding the Nutrition Behavior of a Rural Roma community from Mures County; Smoczynski Rafal și Zarycki Tomasz de la Institutul de
Filosofie și Sociologie al Academiei Poloneze de Științe – The post-feudal legacy
in contemporary Poland; Viktória Szűcs, Diána Bánáti, de la Centrul Național de
Cercetări Agricole și Inovare din Budapesta (Ungaria), Erzsébet Szabó de la
Institutul Internațional al Științelor Vieții din Bruxelles și Monica Tarcea de la
Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș – Health risk perception of
food additives in Hungary and Romania; Victor Zepca, Aculina Zaporojan, Angela
Cazacu-Stratu de la Centrul Național de Sănătate Publică din Chișinău – Training
about behavioral risk factors for students in secondary schools; Antonio Panico,
Riccardo Rossano de la Universitatea Liberă Maria SS. Asunta din Roma,
Departamentul de Drept – The family of the young Romanian immigrants in Italy și
Ecaterina Balica de la Institutul de Sociologie, Academia Română – Intimate
partner homicide-suicide and immigration. Case study: Romania.

