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Raportul de activitate
al academicianului Furdui Teodor pentru anul 2008

1.  Activitatea tiin ific
Coordonator al 2 proiecte institu ionale:
 06.420.001F. Dezvoltarea bazelor tiin ifice ale men inerii s ii organismului uman prin
consolidarea func iilor unor organe i sisteme în limite sanogene.
06.420.002A. Elaborarea metodelor i procedeelor de men inere a s ii sistemelor cardio-
pulmonar i locomotor în limite sanogene.

2. Rezultatele tiin ifice principale
Num rul de publica ii tiin ifice total: 11
Inclusiv
Articole în reviste interna ionale 2
Articole în reviste locale 4
Articole în culegeri 2
Participarea la foruri tiin ifice 6

3. Activitatea inova ional
Num rul de hot rîri pozitive ob inute 1
Denumirea seminarelor tiin ifice organizate – 1. Concep ia despre sanocreatologia sistemului
respirator; 2. Concep ia alimenta iei sanogene în perioada de func ionare stabil  a organelor i
sistemelor; 3. Conceptele privind metodele de men inere i fortificare a statusului morfofunc ional
al diferitor organe i sisteme.

4. Rezultatele tiin ifice ob inute în anul de referin  ( pân  la 100 cuvinte)
Au fost formulate premisele i postulatele unui nou concept – conceptul privind elaborarea normelor de
alimenta ie sanogen  în perioada func ion rii stabile a organelor i sistemelor vitale.
Conceptul prevede elaborarea normelor de alimentare cu substan e plastice, energetice i sanogene
care în rezultatul digestiei, absorb iei i asimil rii asigur :

1. Metabolismul bazal - preponderent din contul proteinelor, glucidelor i lipidelor i par ial
substan elor sanogene;

2. Formarea i men inerea s ii organismului – preferen ial din contul substan elor sanogene i
par ial din contul substan elor plastice i energetice, luând în considera ie sexul, vârsta, starea
fiziologic  a organismului, tipul de activitate psiho-social i fizic , condi iile climato-geografice;

3. Activitatea psiho-social i fizic  – preponderent din contul substan elor energetice i sanogene
(în special - tonizante) i par ial din contul substan elor plastice;

4. Echilibrul acido-bazic preponderent din contul elementelor minerale alcaline (Ca, K, Mg
etc.) i acide (Cl, P, Na etc.) i produselor alimentare cu propriet i alcaline i acide în
propor ie de 6:1.

5. Stimularea func iilor secretorie, motorie i excretorie, men inerea biocenozei sanogene a
intestinului, integrit ii func iei componen ilor de baz  a sistemului digestiv i
coordonarea acestui sistem cu activitatea func ional  a sistemului respirator i
cardiovascular, preponderent prin efectuarea unui efort fizic dinamic moderat, utilizarea
substan elor sanogene, stimulatoare (condimente).

Pentru prima dat  au fost elaborate separat conceptele privind men inerea i fortificarea
ii.

A fost elaborat  metoda  de echilibrare a func iei sistemului simpatic i parasimpatic. A fost
elaborat un complex de metode de fortificare a statusului morfofunc ional al sistemului
respirator i de men inere a lui la un nivel sanogen, care const  în ac iunea specific  asupra
componentelor structurale ale sistemului respirator pentru coordonarea func iilor lor i
amplificarea posibilit ilor lor fiziologice.
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5. Activitatea didactic
Num rul cursurilor inute 1
Num rul total de persoane la care a i fost conduc tor tiin ific al tezei de doctorat 4

6. Activitatea managerial
- Prim-vicepre edinte al Academiei de tiin e a Moldovei;
- membru al CNAA;
- membru al Comisiei de acordare a Premiilor de Stat.

7. Alte activit i
- Vicepre edinte al Societ ilor fiziologilor din CSI;
- Pre edinte al Societ ii fiziologilor din Moldova;
- Redactor- ef al Buletinului A M ( tiin ele vie ii);
- Membru al Consiliului de redac ie al Buletinului Asocia iei Medicin  Tradi ional  din RM
(Medicina Tradi ional i Sanocreatologia);
- Membru al Colegiului de redac ie al revistei tiin ifico-practice interna ionale „

”.


