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După obţinerea licenţei în psihosociologie în anul 2000 am început activitatea de 
cercetare ştiinţifică, apoi activitatea didactică şi în practică privată, ca psiholog clinician şi ca 
psihoterapeut.  

În teza de abilitare sunt descrise rezultatele semnificative obţinute începând cu 2008, după 
conferirea titlului de doctor cu teza Sănătatea reproducerii şi comportamentul sexual din 
perspectivă antropo-medicală, susţinută la Institutul de Antropologie ,,Francisc I. Rainer”, 
Academia Română, Bucureşti. 

Dintre temele de cercetare coordonate, numesc: Comportamente cu risc pentru sănătate 
în corelaţie cu trăsăturile psihologice şi de personalitate la tineri, Repere psihologice ale familiei 
într-o abordare sistemică şi antropologică.  

Am acumulat experienţă în granturi câştigate prin concurs, cum ar fi: Building 
Capacity for Tobacco Research in Romania, Coordonate antropologice şi psiho-medicale ale 
sănătăţii sexual-reproductive la populaţii din mediul urban şi rural, Investigarea sindromului 
cronic de stres la vârsta a III-a, Metode antropologice de reglare a nivelului de stres, Statusul 
clinico-psiho-social al femeii la menopauză din mediul urban.  
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Am relații de parteneriat în cadrul schimburilor interacademice cu Academia Poloneză de 
Știinţe, Academia de Ştiinţe a Republicii Cehe, pentru a realiza studii psiho-socio-medicale pe 
tema familiei.  

Câștigând concursul în 2010, am fost numită Conferenţiar universitar la Universitatea 
"Spiru Haret" Bucureşti, fiind titulara cursurilor Psihologia familiei şi psihosexologie, Psihologia 
familiei şi cuplului, Dinamica grupurilor, Psihologia sportului, Psihoterapii de cuplu şi familie. 

În perioada 2011-2013, am obţinut prin concurs o bursă postdoctorală pentru proiectul 
Valori identitare ale familiei româneşti contemporane în contextul globalizării. O abordare 
antropologică (Academia Română). Apoi, am obţinut dreptul de a participa la două şcoli 
postdoctorale: Managementul cercetării avansate şi Expertiză medico-legală psihiatrică 
(Institutul de Medicină Legală Iaşi).  

Realizările ştiinţifice, profesionale şi academice, pe direcţii tematice le prezint sub titlul 
Trinomul individ-familie-societate: resurse sexual-reproductive, pedagogico-educative, psiho-
medicale şi de solidaritate. 

În Capitolul al 2-lea, sunt descrise mecanismele psiho-medicale ale activităţii sexuale şi 
importanţa acesteia pentru relaţia de cuplu şi pentru sănătate. Sexualitatea primitivă şi cultura, 
normarea manifestării sistemului sexual, un istoric al concepţiilor, normelor privind 
comportamentul sexual, tipul ideal al partenerului sunt alte aspecte abordate în acest capitol. 

Capitolul al 3-lea, comportamentul sexual, educaţia sexuală, cunoştinţe şi practici, 
cuprinde rezultatele unor cercetări cantitative şi calitative realizate de mine; sunt dezvoltate teme 
precum debutul vieţii sexuale, protecţia împotriva bolilor cu transmitere sexuală, mituri despre 
sexualitate, declaraţii despre valori privind activitatea sexuală şi rolul sexelor, apetitul sexual, 
dinamica sexuală, insist pe elementele psihologice şi emoţionale ale relaţiei etc. 

Capitolul al 4-lea, abordează planificarea familială aflată la limita dintre medical şi social, 
în această activitate fiind implicaţi medici de planificare familială, de medicină generală, de 
medicină şcolară, psihiatri, asistente medicale, psihologi, profesori, asistenţi sociali, jurişti etc. 

Capitolul al 5-lea prezintă rezultatele cercetărilor mele pe tema avorturilor şi fac 
propuneri pentru diminuarea numărului acestora. 

Rezultatele cercetărilor mele privind cancerul de sân şi de col, factorii psiho-socio-
medicali implicaţi fac obiectul capitolului al 6-lea. Deschiderea comunicării cu părinţii pe tema 
sex, sexualitate, gen, creşte orientarea spre comportament preventiv. 

Rezultatele studiilor mele privind indicele de masă corporală, alimentaţia, cunoştinţele 
practicile şi rolul familiei în educaţia pentru un stil de viaţă sănătos sunt abordate în capitolul al 
7-lea. Cheltuielile de sănătate directe şi indirecte cu persoanele cu exces de greutate fac din acest 
subiect o problemă de sănătate publică. Specialiștii în medicină, nutriție, fitness, psihologie, 
antropologie etc. sunt de acord că explicațiile, intervențiile trebuie să fie multidisciplinare şi 
multifactoriale. 

Capitolul al 8-lea. Analizez teoretic şi practic infidelitatea, ca abatere de la conduita de rol 
marital, referindu-mă la rezultatele pe care le-am obţinut ca urmare a cercetărilor de teren 
calitative şi cantitative privind prevalenţa, cauzele, consecinţele, prevenţia etc. 

Capitolul al 9-lea. Dezvolt temele violenţa şi abuzul fizic în cadrul familiei: răspândirea, 
factorii asociaţi. Studiul, arată corelația dintre descrierea sentimentelor față de familia de origine 
(FO) și expunerea la violența în cadrul familiei de procreare, demonstrează asocierea dintre 
violenţa în copilărie şi adolescenţă în FO și credința în utilizarea violenței în scop corectiv. 

Capitolul al 10-lea, cuprinde rezultatele studiilor mele calitative şi cantitative despre 
coeziunea şi despre adaptabilitatea în familie, sprijinul intergeneraţional, petrecerea timpului 
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liber, educaţia copiilor şi controlul copiilor de către părinţi, vârsta la debutul vieţii sexuale, la 
căsătorie şi la naşterea copiilor. 

Îmi propun proiecte de cercetare despre îmbătrânirea de succes, despre coeziune, 
flexibilitate, comunicare, satisfacţie în cuplu şi familie, infidelitate, violenţă domestică, despre 
boala inflamatorie colonică între necesități și oportunități etc. Scopurile editoriale sunt publicaţii 
în domeniul psihologiei, psihoterapiei familiei şi cuplului, cu teorii, cercetări şi intervenţii pe 
tema schimbărilor socio-psiho-medicale în stilul de viaţă al familiei contemporane, pe tema 
rezilienţei familiei prin coeziune, flexibilitate şi comunicare. Privind evenimentele științifice, voi 
continua organizarea de conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, împreună cu colegi din 
ţară şi din străinătate, precum şi cu participarea la manifestări ştiinţifice pe tema problemelor 
familiei.  

După obținerea atestatului de abilitare doresc să realizez cercetări în echipe 
interdisciplinare care să studieze resursele sexual-reproductive, pedagogico-educative, psiho-
medicale şi de solidaritate în cadrul trinomului individ-familie-societate și care să implice 
doctoranzi tineri din domenii diverse. 
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