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Rezumat 

Teza de doctorat intitulată „Schimbarea stilului de viață – O abordare strategică 

multidimensională și transformațională pentru ranforsarea politicii de educație pentru 

sănătate” abordează, integrat, conceptele de stil de viață și de schimbare, din perspectivă 

teoretică și practică, folosind o gamă diversificată de metodologii interpretate original, cu 

ajutorul instrumentelor metodologice, socio-economice clasice și moderne.  

Scopul lucrării este de a identifica mijloacele de înțelegere cât mai complexă și completă a 

noțiunilor legate de stilul de viață, din perspectivă holistic-filosofică, socio-economică, 

psihologică, demografică, medicală, nutrițională, și de business, pentru a implementa 

schimbarea la nivel comportamental individual și general. 

Din această perspectivă cercetarea doctorală se identifică cu contribuția inovativă a autorului; 

ea începe cu analiza de birou de tip documentativ-sintetic privind cunoașterea în domeniu pe 

cele două laturi ale sale – fundamental clasic și modern și continuă cu aplicarea efectivă a 

traseului cunoașterii pe mai multe paliere, astfel încât rezultatul să devină util, atractiv, 

profitabil și demn de interes atât pentru cercetători cât și pentru practicieni. 

În concordanță cu scopul și obiectivele principale ale cercetării, există două tipuri de rezultate, 

fiecare cu relevanța sa: ♠ rezultatele obținute din cercetarea documentativ-transversală 

preconizate a se regăsi în Partea I și ♠ rezultatele cercetării empirice obținute prin prelucrarea 

psiho-socio-matematică a unor date experimentale culese din cazuistica identificată în viața 

reală și prezentate în Partea a II-a a tezei de doctorat. Capitolul de concluzii subliniază 

rezultatele generale și contribuțiile personale. 

 

Cuvinte cheie: Afacere, Angajament, Cunoaștere, Comportament, Educație, Management, Nutriție, 

Profit Societal, Sănătate, Schimbare, Stil de viață, Strategie, Responsabilitate, Reziliență.  
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Teza de doctorat intitulată „Schimbarea stilului de viață – O abordare strategică 

multidimensională și transformațională pentru ranforsarea politicii de educație pentru 

sănătate” se dorește o incursiune paradigmatică în evoluția individului aflat pe calea îndeplinirii 

menirii sale; ea reprezintă un ghid pentru oricine se află în căutarea propriului drum spre 

cunoașterea rolului în viață, a comportamentului sau efortului de depus cel mai potrivit, la 

nivelul familiei, comunității, astfel încât, la finele “poveștii” să poată constata că și-a atins ținta 

de fericire, indiferent de definiția acesteia. Dincolo de dorințe sau voință, stilul de viață iese în 

evidență personalizat; el vine la pachet cu alegerile și așteptările fiecăruia, cu proiectele și 

ambițiile, cu temerile și renunțările, cu viața și munca fiecăruia dintre noi. 

Recunoașterea unui stil de viață potrivit este parte din schema noastră de destin, plecând de la 

ideea că, fie acceptăm să trăim și să muncim oricum și oriunde, fie ne luăm destinul în propriile 

mâini și îl schimbăm conștient, adoptând un alt comportament, o altă atitudine, un alt stil mai 

bun, mai generos, care să ne ajute să învățăm să ne iubim mai mult pe noi și să îi apreciem și să îi 

respectăm mai mult pe cei de lângă noi; cu alte cuvinte, un comportament care ne arată cum să 

contribuim la mai binele nostru dar și la mai binele general. Ca să adoptăm stilul de viață 

potrivit, este nevoie de schimbare: de recunoașterea unei anumite nevoi, de decizia de a porni pe 

altă cale, de consecvența de a urma noua cale pe care o recunoaștem ca fiind mai bună. 

Schimbarea stilului de viață înseamnă: ♠ identificarea și recunoașterea nevoii de cunoaștere, ♠ 

dorința de a învăța mai mult despre sine și despre mersul lucrurilor în societate, ♠ identificarea 

elementelor care impun și conduc la schimbare, ♠ trecerea proactivă la modificarea obiceiurilor, 

lucrurilor asupra cărora fiecare trebuie să medităm, să le conștientizăm și asupra cărora să 

deținem controlul. Orice modificare în rutina zilnică generează schimbarea – dietă, exercițiu 

fizic, activitățile curente, comunicarea cu terții, modul în care sunt identificate, asumate și 

îndeplinite obligațiile/ responsabilitățile în cadrul comunității din care facem parte (familie, locul 

de muncă, comunitatea învecinată, societate, etc). 

Această nouă abordare reprezintă un tratament social de factură societală pe care fiecare decide 

să și-l aplice de acum încolo permanent, și asupra căruia să-și exercite controlul. Schimbările 

specifice în stilul de viață depind de mulți factori complecși, dar cel mai mult depind de noi 

înșine. Cel mai important lucru este să recunoaștem, să înțelegem și să acceptăm ideea că un stil 
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de viață devine mai bun dacă este indubitabil legat de alegerile noastre sănătoase, acceptate sau 

nu în viața noastră. O alegere inteligentă ne face nu doar mai sănătoși dar și mai educați, mai 

bogați, mai fericiți, mai generoși. 

Perioada în care trăim este departe de a susține, prin dezvoltare, schimbarea în bine la nivel 

general; evenimentele generate perturbatoriu impun mai degrabă haosul prin înmulțirea fără 

precedent a crizelor sistemice care nu fac casă bună nici cu dezvoltarea rezilientă și nici cu 

prevenția, sub nici una dintre formele acestora: ♠ monitorizarea și tratarea timpurie a unei stări 

de sănătate afectate, ♠ conștientizarea faptului că o educație solidă oferă șanse mai mari în viață 

și confort sporit în societate, ♠ acceptarea ideii că afilierea la un sistem de asigurări în orice 

domeniu oferă liniște ca parte a unei vieți mai tihnite, ♠ angajarea în parteneriate de tip proactiv, 

cu colaboratorii și respectiv cu societatea pentru construirea unui façon de vivre, o viață așa cum 

fiecare dintre noi o merită cu adevărat.  

Mulți consideră că serviciile de sănătate sunt insuficiente dar ignoră cu bună știință luarea la 

cunoștință, corect și deplin, atât a drepturilor cât mai ales a îndatoririlor ca pacienți, salariați, 

cetățeni. Lucrul acesta se întâmplă pentru că este mult mai ușor să critici decât să previi. 

Dilemele de natură etică și morală tind să nu mai aibă nicio legătură cu dezvoltarea sănătoasă a 

individului și a societății. 

Strategii de promovare a unui stil de viață și de muncă sănătos există și sunt recunoscute în 

întreaga lume, de guverne, instituții, organizații neguvernamentale sau politice. Acceptarea 

nevoii de asemenea strategii la nivelul vieții practice, asumarea și implementarea lor este, însă, 

cea mai mare problemă. Cu atât mai mult, în România, unde populația se confruntă cu multiple şi 

variate probleme de nivel de trai, de sănătate cauzate mult timp de instabilitatea politică sau de 

situaţia socio-economică precară.  

Necesitatea unor asemenea strategii probează nevoia acută de implicare conștientă, continuă şi 

susținută, a cât mai multor segmente ale populației, în activități care să promoveze criteriile 

fundamentale ale unui stil de viață sănătos – educația, sănătatea, recunoașterea drepturilor 

universale. 

Din această perspectivă, teza de doctorat se conturează ca o lucrare de larg interes și mare 

necesitate, prin amplitudine, complexitate și dinamică, fiind bazată pe exemple și fapte din lumea 
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reală. Ea este orientată pe deslușirea punctuală a elementelor ascunse în spatele vorbelor 

frumoase și a deciziilor incorecte, incomplete nesusținute de norme, metodologii și proceduri 

formale care au capacitatea de a demonstra determinarea instituțional-politică de care are nevoie 

adevărata schimbare.  

Mai mult, teza de doctorat nu vine doar cu o contribuție științifică formală în domeniul economic 

și de business în sfera cercetării empirice, ci se autodepășește prin propunerea unei intervenții de 

tip juridic – o lege ferenda în domeniul stilului de viață - ca soluție de reglementare punctuală 

pentru că, în România, în momentul de față, nu apare prevăzută niciunde vreo reglementare 

oficială sub forma unei legi care să susțină și să consolideze alegerea stilului de viață în 

conformitate cu principiile Națiunilor Unite legate de dezvoltarea sănătoasă a ființei umane.  

Conceptual și metodologic, demersul științific ia în considerare: a) radiografierea și analiza 

elementelor cunoscute și mai ales a celor mai puțin cunoscute, dar legate de evoluțiile 

considerate și definite printr-o documentare consistentă, b) navigarea printre meandrele relative 

ale situațiilor existente care stau la baza dezvoltării unor concepte noi și argumente strategice 

dăunătoare, c) reținerea instrumentarului metodologico-operațional cel mai potrivit care poate 

permite poziționarea personalizată raportat la dilemele identificate și la întrebările ignorate 

oficial până în prezent și rămase, astfel, neclarificate. Structurarea ipotezelor de lucru, a 

obiectivelor analitice permit nu doar ajungerea la concluzii pertinente ci și structurarea acestora 

din perspectivă argumentativă.  

Teza de doctorat intitulată „Schimbarea stilului de viață – O abordare strategică 

multidimensională și transformațională pentru ranforsarea politicii de educație pentru 

sănătate” abordează conceptele de stil de viață și schimbare din perspectivă teoretică și practică, 

prin intermediul unei suite de metodologii interpretate original, cu ajutorul instrumentelor 

metodologice socio-economice clasice și moderne. 

Scopul lucrării se centrează pe identificarea acelor mijloacele de înțelegere mai completă a 

noțiunilor legate de stilul de viață, din perspectivă holistic–filosofică, socio-economică, 

psihologică, demografică, medicală, nutrițională  și de business, pentru a implementa schimbarea 

la nivel comportamental individual și general. 

Astfel, cercetarea științifică reprezintă contribuția efectiv-inovativă a autorului; ea pleacă de la 

analiza epistemologică şi praxiologică a ariei de cercetat până la proiectarea efectivă a traseului 
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cunoașterii în domeniu, pe paliere multiple. Rezultatul devine util, atractiv, profitabil și demn de 

interes pentru cercetători, practicieni, cetățeni și mediul de business. În concordanță cu scopul și 

obiectivele principale ale cercetării, există două tipuri de rezultate, fiecare cu relevanța sa: ♠ 

rezultatele obținute din cercetarea documentativă transversală care se regăsesc în Partea I, ♠ 

rezultatele cercetării empirice obținute prin prelucrarea psiho-social-matematică a unor date 

experimentale culese din cazuistica identificată în viața reală și prezentate în Partea a II-a a tezei 

de doctorat. Capitolul de concluzii subliniază rezultatele generale și contribuțiile personale. 

În cadrul Părții I intitulată „Despre stilul de viață: O abordare metodologică critică”, printr-o 

analiză sistematică a literaturii de specialitate se construiește prezentarea amănunțită a stadiului 

cunoașterii conceptelor de referință pentru stabilirea punctuală a stadiului actual general de 

cunoaștere și a oportunităților de cercetare și implementare viitoare. Înainte de a propune un 

model sustenabil de stil de viață, se recomandă și trecerea în revistă a literaturii de specialitate 

privind conceptele adiacente stilului de viață, cele legate de comportamentul nutrițional, ca bază 

multidisciplinară de analiză a valorilor genetice moștenite, a obiceiurilor transmise cultural din 

generație în generație, a propriei viziuni construită pe cunoaștere. Aceste elemente reprezintă 

baza pentru dezvoltarea oricărui model teoretic de tip ghid de viață multidisciplinar aplicabil 

inclusiv la nivel instituțional. 

Capitolul I. Aspecte conceptuale și fenomenologice referitoare la stilul de viață și nivelul de 

trai, reprezintă o trecere în revistă atent documentată și o analiză dinamică a conceptului de stil 

de viață definit mai larg și prin prisma standardelor de viață și a relației dintre individ și 

societate. Punctul de plecare rezidă în relația cauzală a două noțiuni /activități de bază - munca și 

petrecerea timpului liber și respectiv prin dimensiunea consecințelor acestora - gradul de 

satisfacție aferent eforturilor depuse. 

 Dincolo de incursiunea cronologică în valoarea științifică a conceptului, se identifică și se 

detaliază, aici, valorile care influențează dezvoltarea stilului de viață: ♠ activitățile și 

comportamentele, ♠ atitudinile și interacțiunile, ♠ deciziile și alegerile de fiecare zi - toate pentru 

a identifica și reține cea mai bună definiție a stilului de viață și a caracteristicilor sale 

fundamentale care trebuie, obligatoriu, delimitate, descrise, conturate și trasate, înainte de a 

avansa cu decizia de schimbare atunci când relația dintre stil de viață și individ se află în 

suferință și generează traume și efecte negative în loc de satisfacție și efecte pozitive. 
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Tipologia primară a stilurilor după Adler 

 

Din documentarea realizată reiese, foarte clar, un lucru, și anume: stilul de viață reprezintă, încă 

din antichitate, acel modus-vivendi al oricărui individ, modalitatea de viață aleasă, impusă sau 

efectiv trăită a unui individ. Ea reflectă valorile și atitudinile individului, fără o relație directă cu 

veniturile sale. Există și alte abordări în care clasificarea stilurilor de viață este legată de o serie 

de concepte și probleme care se ivesc din revizuirea literaturii despre stilul de viață.  

 Fericirea este cea mai înaltă formă de sănătate – Dalai Lama 

 Sănătatea este cea mai mare bogăție a unui om – Virgiliu 

 Sănătatea este adevărata bogăție, nu bucățile de aur și argint – Mahatma Gandhi 

 Ai nevoie de trei lucruri în viață – sănătatea ta, un scop și oamenii pe care să-i iubești. Asta 

e tot – Naval Ravisant 

 Corpul este cea mai bună oglindă a sufletului – Tony Robin 

 Adevărata liniște îți odihnește mintea, iar pentru spirit este ceea ce somnul este pentru corp. 

Este hrană și reîmprospătare – William Pen 

 Omul are nevoie de provocări; sunt necesare pentru sănătate – Carl Jung 

 Ceea ce se numește geniu este de fapt abundența vieții și a sănătății – Henry David Horeau 

 Maeștrii spirituali nu te fac mai calm. Mentorii nu te fac mai bogat. Trainerii nu te fac să fii 

mai în formă.  

 Doctorii nu te fac sănătos. Nutriționiștii nu te slăbesc. Profesorii nu te fac mai inteligent. 

• persoane cu interes 
e și activitate 
socială diferită, 
variată și intensă. 

• oameni care eludează
problemele mari ale viețiiși 
participă rar la activități 
sociale de tip constructiv

•persoane dependente,
orientate spre a lua, mai 
degrabă decât a da

•oameni agresivi, 
dominatori lipsiți de 
percepție culturală 
sau înțelegerea și 
acceptarea ideii de 
interes social

Conducători Primitori

Utili socialiEvitativi
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 Sănătatea ta depinde de tine. Tot ceea ce faci și gândești adaugă la vitalitatea, energia și 

spiritul tău sau extrage valoare din ele - Ann Wigmore 

 Responsabilitatea este a ta. Salvează-te! – Naval Ravikant 

Toate aceste idei sunt dezvoltate, aici, sub denumirile de: ♠ activități/comportament; ♠ valori şi 

atitudini; ♠ grupuri versus indivizi; ♠ interacțiune de grup; ♠ coerență; ♠ recunoaștere; ♠ alegere. 

Prin analiza unor asemenea teme se încearcă desăvârșirea unei definiții a stilului de viață care 

este precis și unic. Abordarea prezentă ia în studiu realizarea unei distincții clare de orice alt 

concept și sublinierea eficienței includerii doar a acelor elemente considerate necesare unei 

definiții precise. 

Capitolul II. Rolul schimbării în dinamica dezvoltării individului și a societății este dedicat 

studierii holistice a conceptului de schimbare. Înțelegerea naturii schimbării și a contextului său 

se face prin intrarea pe un teritoriu neexplorat de schimbare fără pregătiri detaliate și în baza unei 

agende stricte ce poate aduce în discuție mai multe dezavantaje decât avantaje. Cartografierea 

situației actuale, asezonată cu detaliile legate de schimbare, facilitează concluzia că este bine 

înțeles parcursul de urmat și logistica gândită astfel încât varianta finală să fie cea mai plină de 

conținut în ceea ce privește așezarea în peisaj a oamenilor și a faptelor, inventarierea obiectivelor 

de urmat și a sarcinilor de bifat, a câștigului educațional, emoțional și social primit în fiecare din 

posibilitățile existente. Acest capitol se dezvoltă pe foaia de parcurs reținută pentru clarificarea 

acestui subiect. 

 

Procesul evoluționar de dezvoltare Sursa: Smart, 2006
1
  

                                                           
1
 www.accelerating change 
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Schimbarea este pe cât de endemică pe atât de dificilă. Presiunile pentru schimbare vin din toate 

părțile: ♠ globalizare, ♠ modificări ale sistemelor de reglementare și a regimului de finanțare, ♠ 

decizia politică de a face mai mult cu mai puțin dar doar într-o anumită direcție, ♠ îmbunătățirea 

calității și a procesului de înțelegere a acestui concept, împreună cu principiile aplicării și 

implementării sale continue, ♠ recunoașterea valorii în folosirea experienței de orice tip – 

intelectuală, profesională, tehnologică, artistică, operațională, economico-financiară, ♠ 

recunoașterea oricărui fel de efort și aprecierea muncii și a gradului de determinare de a se 

mobiliza, de a organiza și de a realiza schimbarea.  

Ritmul schimbării este, și el, tot mai alert. A trăi schimbarea înseamnă a trăi cu schimbarea și a o 

gestiona în coordonate reale și realiste care se lasă transformate de abilitatea fiecăruia. Există 

multe tipare și tot atâtea abordări în gestionarea schimbării. Schimbarea, făcută conștient și 

inteligent, face obiectul mai mult decât echitabil al tuturor modalităților de administrare, 

gestionare și management, al remedierilor rapide și a abordărilor cu câștig garantat. Găsirea 

abordării potrivite este esențială pentru a fi un manager eficient și profesionist pentru sine, pentru 

locul de muncă, pentru destinul fiecăruia. 

 

Capitolul III. O perspectivă complexă asupra educației ca facilitator al schimbării stilului de 

viață este dedicat dinamicii educației ca fenomen, concept, proces. Instituția școlară, indiferent 

de mărimea, tipul, profilul sau livrabilele didactice, reprezintă celula esențială a dezvoltării 

umane și sociale, nucleul în jurul căruia se dezvoltă întregul sector de educație și de învățământ 

și, odată cu el, se dezvoltă și întreaga societate. Școala nu îmbrățișează doar actorii care operează 

acest domeniu ci și logistica și relațiile complexe stabilite global, angajamentul sinergetic al 

tuturor față de educație - ca domeniu de activitate de recunoaștere publică, condus prin 

responsabilitatea de garantare a drepturilor fundamentale ale cetățenilor la educație, incluziune, 

echitate, bunăstare individuală și colectivă. Precum soldatul în front, orice unitate școlară și 

reprezentanții acesteia se sprijină pe garanția statului pentru promovarea unui viitor rezilient, 

echitabil și durabil.  

Dincolo de școlarizarea formală, fiecare națiune și populația acesteia are nobila menire de a 

contribui, printr-un efort major, la susținerea educației ca sector fundamental de sustenabilitate, 

la extinderea mediilor de învățare, la realizarea procesului educațional pe tot parcursul vieții, 

indiferent de natura spațiilor culturale și sociale și de administratorii acestora. Doar învățând 
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permanent, copiii, tinerii, adulții și vârstnicii vor putea fi, mereu, la curent, cu ce este mai bun și 

mai bine pentru fiecare, și își vor putea adapta ritmul și starea vieții, la un stil de viață cât mai 

potrivit fiecăruia. 

Din perspectiva contextuală a patternului educațional, școlile reprezintă timpuri și spații unice în 

educația formală. În ultimul secol, școlile s-au dezvoltat sub forma unor sisteme organizate în 

moduri diferite dar, în același timp, toate remarcabil de similare la nivel mondial, după modele 

cu asemănări arhitecturale, organizaționale, tehnologico-operaționale și procedurale 

considerabile - săli de clasă, planuri de lecție, orare, grupare după gen sau vârstă, sisteme de 

evaluare, monitorizare, etc. 

Disponibilitatea tot mai mare a școlilor din ultimele câteva decenii a permis milioanelor de copii, 

adolescenți și tineri să-și exercite drepturile privind educația. Războaiele, conflagrațiile, 

dezastrele naturale sau pandemiile au impus, însă, închiderea școlilor, au generat întreruperi de 

flux în sistemul de învățare pentru mulți elevi și studenți dar au arătat și rolul cheie al școlii în 

societate, în economie, în dezvoltarea tuturor ramurilor economiei naționale, în sprijinirea 

sănătății, nutriției, bunăstării indivizilor, familiei și întregii comunități. 

Școlile sunt printre puținele instituții menite să protejeze explicit și să ofere oportunități celor 

mai vulnerabili dintre semenii noștri. În același timp, tot școlile reproduc, prea des, inegalitatea. 

Aproximativ jumătate dintre absolvenții de școală gimnazială sau liceu nu ating niveluri minime 

de competență descrise în competențele fundamentale. La nivel academic, relevanța și 

aplicabilitatea dincolo de sala de clasă pot fi, și ele, limitate. 

Nivelul de trai redus poate fi considerat, și el, un obstacol în calea instruirii, un obstacol care 

impune preocupări majore pentru siguranță, securitate și sănătate – fizică și mentală, pentru 

asigurarea unui adăpost și alimentație adecvate pentru prea mulți dintre noi. 

Discriminarea de gen sau anumite tradiții învechite influențează, la rându-le, participarea la 

școală, în special în perioadele de criză, când participarea la ore este considerată: ♠ nenecesară, ♠ 

inutilă, ♠ nesigură sau când ♠ familia solicită contribuția copiilor la obținerea celor necesare 

traiului, la munca în gospodărie sau ajutor la treburile agricole, etc. 

De aceea mediul de învățare în școală și în afara ei impune transformări substanțiale pentru 

îmbunătățirea managerială a procesului de instruire, îndeplinirea condițiilor de respectare a 

dreptului la educație în toate etapele vieții – de la vârsta preșcolară și până la vârsta senectuții, 
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pentru întărirea credinței în fiecare tânăr că este dreptul fiecăruia de a se instrui și a învăța și 

nimeni nu poate lua nimănui un asemenea drept. Când se va întâmpla acest lucru ne vom alătura 

toți armatei de cetățeni conștienți că, împreună răspundem, activ, cerințelor lumii aflate în 

schimbare. 

Orice ființă umană, orice lucrător, orice cetățean, pentru a deveni mai bun, pentru a îndrăzni 

devenirea în satisfacție și mulțumire are obligația de a îmbrățișa ce este mai important pentru 

sine - un stil de viață și de muncă elevat, în deplină concordanță cu dezideratul bun al fiecăruia. 

Importantă este și identificarea oportunității potrivite și acceptarea provocărilor ivite. Acest lucru 

este destul de dificil în ziua de astăzi căci, ideea de a accelera progresul rămâne în minoritatea 

culturală, chiar și în populațiile din țările aflate în prima linie.  

Concluzia este că, educația sustenabilă nu se poate realiza fragmentat, cu cadre didactice sau 

operatori didactici care obțin la titularizare note sub nota de trecere, cu elevi păstrați fictiv în 

schemele educaționale din rațiuni politice sau de finanțare, cu politici publice de educație 

sănătoase dar greșit aplicate (cornul și laptele; transportul elevilor cu autobuzele școlii, etc). 
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Partea a II-a a tezei de doctorat intitulată „Importanța societală a relației dintre educație, 

sănătate, stil de viață și recunoașterea ei rezilientă prin bunăstare” se impune odată cu 

desăvârșirea analizei triplu vectioriale - explicativă, descriptivă și exploratorie - bazată pe 

metode complementare diferitelor domenii sociale: sănătate, psihologie, sociologie, economie, 

marketing și business. Astfel, activitatea de cercetare exploratorie urmărește apropierea de 

universul obiectului de studiu.  

Capitolul IV. Lecții despre schimbarea stilului de viață dezvoltă legăturile dintre educație și 

sănătate, aidoma celor dintre cunoaștere și reziliență și oferă cheia unei înțelegeri holistice a 

sectoarelor majore ale unei economii, esențiale pentru definirea sănătății unei națiuni și a 

fiecăruia dintre cetățenii acesteia. Educația și sănătatea spirituală își găsesc acum locul și 

înțelegerea universală, printre conceptele și răspunsurile cele mai avansate în domeniu.  

Targetul acestui capitol se centrează pe găsirea acelor puncte comune dintre conceptele socio-

economice pe care economiștii, sociologii, psihologii le au la îndemână pentru construirea 

matricelor de sustenabilitate, din perspectiva standardelor de viață, a îmbunătățirii educației, a 

dezvoltării ideii de prevenție în sănătate, pentru o viață mai bună, astfel încât noi concepte și 

modele să apară pentru deslușirea cât mai completă a necunoscutelor cu care omul nou și 

societatea se confruntă.  

Din perspectiva unui pattern rezilient de dezvoltare strategică au fost introduse în ecuația 

bunăstării - fericirea și spiritualitatea, ca elemente cu valoare recunoscută la nivel mondial și 

posibilități enorme de folosire la îndeplinirea scopului propus în această lucrare. 

Care este definiția sustenabilității, cum se determină motivația religiei de a îmbrățișa ideile laice 

pentru construirea bunăstării și fericirii și ce acțiuni urmează să fie întreprinse în slujba omului și 

a societății și de către cine, sunt teme propuse spre discuție, fiind analizate aici pentru a găsi cel 

puțin un răspuns la preocuparea obiectivă a acestei teze de doctorat. 

Capitolul V. Strategia schimbării. Perspectivele complexe ale dezvoltării asupra stilului de 

viață. O analiză strategică. Cercetarea utilizează pe larg documentarea ca principală metodă de 

studiu - colectarea datelor, analiza bibliografică, reținerea exemplelor caracteristice pentru tema 

aleasă, observația - astfel încât, pe baza unor criterii bine definite să se obțină informațiile menite 

să ghideze formularea ipotezelor studiului. Studierea prin metoda istorică a celor mai adecvate 
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studii și documente, din perspectiva multidisciplinară specifică va facilita pe de o parte 

clarificarea obiectivelor și pe de altă parte modalitatea de avansare în studiu. 

Schimbarea stilului de viață nu se poate realiza în afara construcției socio-umane ambientale, a 

economiei, a comunității în care toate ființele umane trăiesc, muncesc și comunică – fiecare cu 

sine dar și cu restul membrilor din grupurile sociale la care sunt conectați.  

Dialogul cu sine, dialogul socio-instituțional societal stă la temelia reconfigurării arhitecturii 

noilor stiluri de viață. La nivel individul transformarea începe cu fiecare dintre noi. Dar nu este 

suficient. Este nevoie de inovare și reinventare rezilientă constantă a rolului instituțiilor de 

dialog social; devine vitală găsirea unui echilibru între intervenția guvernamentală - prin 

reglementare și elaborarea politicilor și stabilirea cu exactitate prin - precizarea, delimitarea și 

configurarea  spațiului necesar, astfel încât toți partenerii sociali să-și joace rolul menit în 

modelarea pieței muncii, a educației, a dezvoltării. Intervenția guvernelor pentru a consolida 

încrederea partenerilor sociali și pentru a le promova implicarea deplină în procesul consultativ 

și de elaborare a politicilor este o altă fațetă în schimbările stilurilor de viață viitoare. 
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Transformarea se va axa pe: ♠ identificarea problemelor și tendințelor de reformă pentru care 

dialogul social joacă un rol determinant în viitor; ♠ organizarea unei tranziții ecologico-socio-

economice și de asistență socială în orice domeniu și tip de activitate pentru a include influențele 

schimbărilor climatice la nivel profesional și societal și a modela tranziția digitală către mai 

multă justiție, incluziune socială, conștientizare, responsabilitate și angajament și, în final, 

beneficii economice și societale. 

Capitolul VI. Importanța asumării unui stil de viață sănătos pentru ranforsarea politicii de 

sănătate. Capitol concluziv. În situațiile de criză este aproape imposibilă adoptarea de facto a 

unor condiții și soluții optime în afara unei analize obiective pentru identificarea problemelor și 

stabilirea parametrilor directori și construirea celor mai potrivite variante de remediere a unui 

caz. În situația de față, analiza se îndreaptă, cu toate forțele economice și sociale, spre 

identificarea factorilor care împiedică bunăstarea sănătății. Implementarea rezultatelor de 

îmbunătățire a stilului de viață se realizează, în final, printr-un program de întreținere și 

dezvoltare a stării de bine. 

Stilul de viață rămâne un mod de vivre bazat pe modele de comportament ce reflectă 

interacțiunea dintre particularitățile individuale, factorii sociali şi condițiile conjuncturale de 

viață și muncă, în mediul societal și natural înconjurător [who glossary]. Contrar stilului de viață 

sănătos, stilul de viaţă nesănătos [salute.gov.it/portale] rămâne veșnicul factor antagonist 

determinant al stării de bunăstare, al calității vieții şi sustenabilității sistemului de sănătate. 

Transformarea pozitivă se bazează pe evitarea exceselor - consum de alcool, fumat, medicamente 

prin compensarea lor cu o alimentație corectă, sport, activitate fizică și mentală periodică şi 

evaluarea permanentă a factorilor de risc. 

Demersul doctoral a început ca o depășire a experienței spirituale legate de cunoașterea 

științifică, a continuat cu conștientizarea valorii practice a tuturor activităților desfășurate în 

perioada doctoranturii și cu desăvârșirea educației prin completarea studiilor în domeniul 

economic, teologic și muzical - toate împreună, folosite în activitățile profesionale, spirituale și 

de voluntariat desfășurate cu bucuria împlinirii. 

 Abordarea a permis descoperirea faptului că experiența spirituală, odată devenită completă, 

definește cadrul necesar pentru dezvoltare – încredere reciprocă, conștientizare, recunoaștere și 

motivare, interes în colaborare, angajament și responsabilizare, aflarea adevăratelor nevoi 
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individuale și sociale și impune aflarea de soluții practice la problemele cotidiene derivate din 

grijile zilei, acest inamic versatil, mulți definit și mulți stratificat, complex și foarte greu de 

controlat. 

Anexele adaugă un surplus de informație valoroasă la conținutul tezei de doctorat, astfel: ♠ 

igiena mâinilor, ♠ viitorul a început de astăzi: vademecum de politici publice, ♠  glosar de 

termeni, lista lucrărilor științifice publicate de doctorand pe durata stagiului doctoral, ♠ 

chestionarul aplicat în cercetarea efectuată. 

 

Iată principalele concluzii generale ale cercetării efectuate: 

 Persoanele care trăiesc în satele din România au mai puțină stres și mai multă expunere la 

aer liber, lumina soarelui și natura decât oamenii din orașe - aceasta constituie un avantaj 

și o oportunitate, căci poate duce la o expunere mai mare la factori de viață sănătoși. Acest 

lucru poate explica de ce unii factori de stil de viață cu impact direct asupra nivelului bolii 

(așa cum se arată în literatura internațională menționată în text) nu par să aibă o influență 

directă asupra diferitelor boli, așa cum aflăm în studiul nostru. 

 Un model similar este observat în cazul fumatului, al consumului de băuturi și cafea 

pentru persoanele din zonele rurale din România. În timp ce și locuitorii din mediul rural 

mai suferă uneori de boli de inimă sau diabet, depresia este departe de a le influența 

asemenea obiceiuri. Acest lucru poate fi explicat prin faptul că oamenii din mediul rural 

au un stil de viață sănătos în comparație cu cei din alte regiuni, ceea ce contracarează 

influența acelor obiceiuri greșite care cauzează probleme de sănătate la locuitorii marilor 

metropole sau din mediul citadin.  

 Există, însă, o influență directă a educației despre stilul de viață, a mișcării, a alimentației 

sănătoase asupra nivelului bolilor respondenților la studiu. 

 În ceea ce privește perspectivele economice, deși nu pare să existe o influență directă 

asupra fumatului, consumului de alcool, consumului de cafea asupra sănătății generale a 

populației din mediul rural (cu excepția diabetului), mișcarea și educația privind stilul de 

viață sănătos pare să aibă o influență directă asupra nivelului de sănătate. 

 Un stil de viață mai bun va implica o mai bună sănătate, mai puține cheltuieli pentru 

îngrijirea medicală și economii generale pentru sistemul de sănătate al oricărei țări - în 

cazul nostru, România. Cercetarea realizată constituie un prim pas întrucât teza de doctorat 

țintește mai departe, în sensul că prin cercetările viitoare va permite extinderea analizelor 
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pe mai multe tipuri de probleme de sănătate, categorii economice și factori de viață în 

domeniul sănătății într-o cercetare viitoare. 

 

Caracterul inedit al acestei teze de doctorat constă în primul rând în: 

 tematica aleasă - de o importanță fără echivoc, atât pentru populație cât și pentru 

autorități, atât pentru țara noastră cât și pentru întreaga lume, date fiind ♠ gradul masiv 

de îmbolnăvire a tuturor cetățenilor, ♠ limitarea drastică a resurselor, etc, ♠ intensificarea 

stării de criză și neliniște în lume și ♠ accentuarea riscurilor sistemice; 

 maniera de abordare a conexiunii conceptului de stil de viață și a relației acestuia cu 

procesul de schimbare, prin intermediul unui domeniu mai puțin utilizat, și anume, 

domeniul economiei creștine a sănătății. 

 lucrarea este inovativă și tratată original; în lucrare se analizează conceptele în dinamica 

și întrepătrunderea lor teoretico-aplicativă și din perspectivă etică și se propune validarea 

de noi aspecte, relații și modele numai după o analiză profundă a două sectoare 

fundamentale ale economiei – educația și sănătatea – atât prin prisma influenței relației 

dintre ele asupra vieții personale și a alonjei acesteia, în comunitate cât și prin 

intermediul sinergiei dintre educație, sănătate, religie, drepturi fundamentale, 

conștientizare, asumare, responsabilitate individuală și angajament comunitar. 

Ființa umană este percepută, aici, în manieră complexă, prin prisma multitudinii de caracteristici 

ale sale: gânduri, dorințe, voință, eforturi, nivel de educație, stare de sănătate fizică, emoțională  

și spirituală, capacitatea de relaționare cu mediul, cu semenii, cu societatea. 

Nimic nu rămâne la voia întâmplării; astfel, este luat în calcul orice model posibil și veridic de 

asumare și creștere a stării de bunăstare prin obținerea satisfacției depline, prin armonie și pace 

lăuntrică, prin recunoașterea satisfacției muncii și a vieții. Și în acest mare eșafodaj și instituția 

bisericii are un rol important acesta fiind foarte bine argumentat și punctat. Toate aducerile în 

analiză sunt referențiate științific, toate parafrazările sunt citate cu validări academice și/sau 

științifice, cu respectarea deontologiei și eticii în domeniu. 

Teza de doctorat este și un instrument de eliminare a risipei oricărui tip de resurse, un îndreptar 

de educație și comportament civic, un model laic de urmat pentru binele și bunăstarea 

individuală și colectiv-instituțională. Argumentarea este înalt științifică, logică, complex-



19 
 

multidisciplinară. Ea este susținută de rezultate intermediare (co)autorate de doctorand și 

prezentate într-o manieră fluentă, folosind un stil simplu, corect științific, atractiv la lectură. 

Rezultatele parțiale au fost diseminate prin lucrări la conferințe internaționale de recunoaștere 

Web of Science și prin articole publicate în jurnale recunoscute CNCSIS și respectiv, BDI. 

Un stil de viață sănătos ajută la menținerea sănătății prin prevenirea bolilor cronice și a bolilor pe 

termen lung. Acest lucru se face doar prin cunoaștere. Să te simți bine cu tine și să ai grijă de 

sănătatea ta reprezintă elemente fundamentale pentru creșterea și susținerea stimei de sine și 

imaginii de sine. Menținerea unui stil de viață sănătos se obține făcând ceea ce este potrivit 

pentru corpul, mintea și buzunarul fiecăruia. 

Parafrazându-l pe Proust, această călătorie a descoperirilor, nu a intenționat doar în a ajunge în 

domenii și specializări total diferite ci, mai ales, de a vedea fiecare zi, fiecare om întâlnit și 

fiecare nevoie, cu alți ochi. 
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