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REZUMAT 

 

Rezumatul tezei de abilitare cu tema: “Contribuția integrată a determinanților 

modificabili în prevenția primară și secundară” elaborată de Conf. dr. Corina-Aurelia 

Zugravu  abordează activitatea științifică personală desfășurata în ultimii 18 ani, după 

obținerea titlului de doctor în științe medicale, dar și activitatea academică și profesională din 

ultimii 30 de ani. Teza prezintă realizările în cunoașterea factorilor de risc din mediul de viață, 

ca și privitoare la cele mai bune modalități de prevenire a acțiunii acestora pe organismul 

uman. Teza este structurată în trei secţiuni principale, respectând criteriile recomandate şi 

aprobate de CNATDCU. 

Secțiunea 1 se referă la “Realizările academice, științifice și profesionale” și conține 

principalele rezultate ale activității mele profesionale, de cercetare și academice. 

Capitolul 1. Realizări profesionale cuprinde o scurtă prezentare a evoluției 

profesionale de la absolvirea Facultății de Medicină Generală a Universității de Medicină și 

Farmacie “Carol Davila”, în anul 1989, parcursul profesional, stagiile de pregătire și 

examenele promovate. Este descrisă experiență dobândită și rezultatele activității în calitate 

de cadru didactic la UMF Carol Davila, ca medic primar în cadrul Centrului pentru 

monitorizarea factorilor din mediul comunitar, din cadrul Institutului Național de Sănătate 

publică și că membru în grupuri științifice de la nivelul Comisiei Europene și al Autorității 

Europene pentru Siguranță Alimentului (EFSA). Sunt menționate totodată și principalele 

realizări care au dus la recunoașterea activității mele profesionale, recunoaștere care s-a 

concretizat în: implicarea în proiecte naționale și internaționale, invitații că speaker, activitate 

publicistică, de referent la reviste din țară și din străinătate, inclusiv reviste cotate ISI, și de 

inițiator și organizator de conferințe și congrese medicale. 

Capitolul 2. Realizări academice  descrie evoluția mea, de la preparator, până la 

conferențiar universitar, ceea ce mi-a permis coordonarea de lucrări de diplomă și dizertație, 

precum și posibilitatea de a implică studenți, medici rezidenți și doctoranzi în proiecte de 



cercetare. Rezultatele studiilor efectuate împreună cu aceștia au fost publicate în reviste 

indexate în baze de date internaționale și/sau comunicate la congrese sau conferințe în țară sau 

în străinătate. De asemenea, am inițiat și coordonat un program de studii masterale, cu tema 

Nutriție și Siguranță Alimentară.  

  Capitolul 3 Realizări științifice și de cercetare descrie activitatea mea științifică și de 

cercetare. După o scurtă trecere în revistă a rezultatelor studiilor doctorale, sunt prezentate 

principalele arii de cercetare dezvoltate postdoctoral. Acestea au fost grupate după cum 

urmează: 

1. Provocări ale prevenției nutriționale moderne: A) malnutritiile (deficiențe sau 

exces)  B) nutriția personalizată, alimente funcționale, alimente procesate 

2. Determinați psihosociali ai stilul de viață: intersecții cu sănătatea. 

3. Igienă aerului mediului de viață și muncă: Impactul noxelor respiratorii asupra 

organismului uman; 

4. Igienă alimentelor:  impactul noxelor alimentare. 

 Prin specificul specialității mele, interdisciplinaritatea este un element esențial, iar 

preocuparea principala o reprezintă identificarea factorilor de risc din mediul de viață, 

evaluarea acțiunii acestora și punerea la punct de măsuri pentru evitarea sau diminuarea 

impactului patogenetic. 

Un loc central în activitatea mea l-au reprezentat pericolele nutriționale și de siguranță 

alimentară, de aceea ele se regăsesc în majoritatea ariilor de cercetare. Pentru fiecare 

subcapitol, am explicat actualitatea studiilor la care am participat în contextul științific 

internațional, am descris elementele de utilitate și impact, ca și rezultatele obținute prin aceste 

studii. Am sistematizat rezultatele în funcție de factorii de risc sau de elementul profilactic și 

le-am exemplificat cu trimiteri la cele mai relevante contribuții personale în domeniu. 

Totodată, am subliniat relevanța rezultatelor comunicate în contextul de cunoaștere din 

momentul publicării. 

 Rezultatele cercetărilor celor 8 proiecte internaționale și naționale în care am fost sau 

sunt implicată în prezent, ca și ale altor studii se regăsesc în articole publicate în reviste 

naționale și internaționale cu vizibilitate, sau în volumele unor manifestării științifice 

prestigioase. Am contribuit la scrierea a 10 cărți (că autor unic sau co-autor) publicate de 

edituri naționale recunoscute CNCSIS și  în edituri internaționale.  Am 102 publicații indexate 



în Web of science (core collection) și un indice Hirsch de 9 (ISI web of science, core 

collection, Thompson Reuters). Articolele în care sunt autor sau coautor au un număr de 330 

citări în Web of Science și 78 de citări în baza de date Scopus. 

Secțiunea 2 prezintă strategia, direcțiile și prioritățile de evoluție și de dezvoltare a 

carierei profesionale, științifice și academice, precum și modalități de punere în practică a 

acestor planuri. Obiectivele mele de cercetare sunt: 

 1) evaluarea impactului schimbărilor climatice pe modul de alimentație și al implementării 

politicilor ecologice (“verzi”) pe pericolele sau pe factorii sanogenetici 

nutritionali; alimentația sustenabilă în condițiile satisfacerii nevoilor nutriționale ale 

indivizilor și colectivităților. 

2) continuarea studierii valențelor psihologice care influențează comportamentul 

alimentar, a modului în care factorii psihologici pot fi influențați în practică, astfel încât 

promovarea unei vieți sănătoase să poată fi facilitată. 

3) participarea la proiecte de cercetare internaționale care să îmi valorifice experiența în 

studiul factorilor de mediu, cu precădere a celor nutritionali, pe profilaxia primară și 

secundară a bolilor cronice, necomunicabile,  în care sper să implic și tineri cercetători. 

Sectiunea 3, intitulată “Referințe bibliografice”, conține  de titluri de lucrări care 

susțîn veridicatea datelor prezentate în teza de abilitare. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The summary of the habilitation thesis with the topic: “Integrated contribution of 

modifiable determinants in primary and secondary prevention” elaborated by Assoc. 

Prof. Dr. Corina-Aurelia Zugravu approaches the personal scientific activity carried out in the 

last 18 years, after obtaining the doctorate in medical sciences, but also academic and 

professional activity for the last 30 years. The thesis presents the achievements in studying the 

risk factors from environment, as well as regarding the best ways to prevent their action on 

the human body. The thesis is structured in three main sections, respecting the criteria 

recommended and approved by CNATDCU. 

Section 1 refers to “Academic, scientific and professional achievements” and contains 

the main results of my professional, research and academic activity. 

Chapter 1. Professional achievements include a brief presentation of the professional 

evolution since graduating from the Faculty of General Medicine of the University of 

Medicine and Pharmacy "Carol Davila", in 1989, the professional career, training courses and 

exams passed. It describes the experience gained and the results of the activity as a teacher at 

UMF Carol Davila, as a physician at the Center for Monitoring Factors in the Community, at 

the National Institute of Public Health and as a member of scientific groups at the European 

Commission and European Food Safety Authority (EFSA). The main achievements that led to 

the recognition of my professional activity are also mentioned, recognition that materialized 

in: involvement in national and international projects, invitations as a speaker, publishing 

activity, referent for scientific journals in the country and abroad. and the initiator and 

organizer of medical conferences and congresses. 

Chapter 2. Academic achievements describes my evolution, from preparator to 

associate professor, which allowed me to coordinate diploma and dissertation works, as well 

as to involve students, resident doctors and PhD students in research projects. The results of 

the studies carried out together with them have been published in journals indexed in 

international databases and / or communicated at congresses or conferences in the country or 



abroad. I also initiated and coordinated a master's degree program in Nutrition and Food 

Safety. 

  Chapter 3 Scientific and research achievements describes my scientific and research 

activity. After a brief review of the results of doctoral studies, the main areas of research 

developed postdoctorally are presented. These have been grouped as follows: 

1. Challenges of modern nutritional prevention: A) malnutrition (deficiencies or 

excess) B) personalized nutrition, functional foods, processed foods 

2. Psychosocial determinants of lifestyle: intersections with health, opportunities and 

risks; 

3. Air hygiene of living and working environment: The impact of respiratory 

toxicants on the human body; 

4. Food hygiene: impact of food contaminants 

 

  Due to the specifics of my specialty, interdisciplinarity is an essential element, and the 

main target is the identification of risk factors in the living environment, the evaluation of 

their action and the development of measures to avoid or reduce the pathogenetic impact. 

A central place in my activity was represented by nutritional and food safety hazards, 

which is why they are found in most areas of research.  

For each subchapter, we explained the topicality of the studies in which we 

participated in the international scientific context, we described the elements of utility and 

impact, as well as the results obtained through these studies. We systematized the results 

according to the risk factors or the prophylactic element and we exemplified them with 

references to the most relevant personal contributions in the field. At the same time, we 

underlined the relevance of the results communicated in the context of knowledge at the time 

of publication. 

  The research results of the 8 international and national projects in which I have been 

or are currently involved, as well as other studies can be found in articles published in 

national and international journals with visibility, or in the volumes of prestigious scientific 

events. I contributed to the writing of 10 books (as sole author or co-author) published by 

national publishing houses recognized by CNCSIS and in international publishing houses. I 

have 102 publications indexed in Web of science (core collection) and a Hirsch index of 9 



(ISI Web of Science, core collection, Thompson Reuters). The articles in which I am author 

or co-author have a number of 330 citations in the Web of Science and 78 citations in the 

Scopus database. 

Section 2 presents the strategy, directions and priorities for the evolution and 

development of my professional, scientific and academic career, as well as ways to implement 

these plans. My research objectives are: 

1) assessing the impact of climate change on diet and the implementation of 

ecological (“green”) policies on health hazards or nutritional factors; sustainable nutrition in 

terms of meeting the nutritional needs of individuals and communities. 

2) continuing to study the psychological valences that influence eating behavior, 

the way in which psychological factors can be influenced in practice, so that the promotion of 

a healthy life can be facilitated. 

3) participation in international research projects that capitalize on my experience 

in the study of environmental factors, especially nutritional ones, on the primary and 

secondary prophylaxis of chronic, non-communicable diseases, in which I hope to involve 

young researchers. 

Section 3, entitled “Bibliographic references”, contains titles of papers that support the 

veracity of the data presented in the habilitation thesis. 

 

 


