
Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie  

al Academiei de Științe a Moldovei 



Potențialul științific 

2 

Total 
unități Angajați 

5  
laboratoare 



• 16.04. Sănătate și biomedicină 
Direcția 

strategică 

• Mecanismele constituirii, menţinerii şi 

fortificării dirijate a sănătăţii somatice şi 

psihice, dezvoltarea sanocreatologiei. 

Direcţia 

ştiinţifică 

• Sănătatea psihică, exteriorizarea ei, teste 
și tehnologii de estimare, dezvoltarea 
sistemului de clasificare a acesteia  

Proiectul 

• Academician Teodor Furdui, doctor habilitat în 

științe biologice, profesor universitar 
Conducător 

ştiinţific  

• Elaborarea itemilor și testelor ca metodă de 
estimare a stării psihofiziologice, a gradului de 
manifestare adecvată a comportamentului, 
comunicării și statusului emoțional-
sentimental. 

Etapa (2016) 



• 18.04. Sănătate și biomedicină 
Direcția 

strategică 

• Mecanismele constituirii, menţinerii şi 

fortificării dirijate a sănătăţii somatice şi 

psihice, dezvoltarea sanocreatologiei. 

Direcţia 

ştiinţifică 

• Alimentaţia în raport cu tipurile 
constituţiei. Impactul alimentaţiei asupra 
sanogenităţii gameţilor masculini. 

Proiectul 

• Tudor Strutinschi, doctor habilitat în științe 

biologice, conferenţiar cercetător. 
Conducător 

ştiinţific  

• Studierea structurii optimale a nutrienţilor 
generatori de energie pentru tipul astenic al 
constituţiei.  

• Estimarea factorilor cu impact deteriorator 
asupra gameților masculini. 

Etapa (2016) 



• 16.04. Sănătate și biomedicină Direcția 

strategică 

• Mecanismele constituirii, menţinerii şi 

fortificării dirijate a sănătăţii somatice şi 

psihice, dezvoltarea sanocreatologiei. 

Direcţia 

ştiinţifică 

• Bazele științifice și practice ale 
sanocreatologiei. Volumul I. Sănătatea. 
Sanocreatologia.  Necesitatea societății în 
dezvoltarea ei. 

Proiectul 

• Academician Teodor Furdui, doctor habilitat în 

științe biologice, profesor universitar 
Conducător 

ştiinţific  

• Elaborarea și editarea monografiei Etapa (2016) 



• Физиологическое Общество им. И.П. Павлова 
• ФГБУН Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН 

• ГУ ни институт нормальной физиологии им. П.К. Анохина РАМН 

• ФГБУН Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН 

• Институт физиологии и санокреатологии АН Молдовы 

•  Белорусский Государственный Университет 

Грант РГНФ  

№ 16-06-14046 «г» 

• Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și 

Farmacie „Nicolae Testemițanu” (71340 lei) 

Contract nr. 275 

din 24.10.2016 

• Grădina Botanică (Institut) (2478 lei) 
Contract nr. 10 din 

24.03.2016 

• Analiza conținutului de aminoacizi în obiectele biologice (1652 lei)   Terafix 

Azamet  Analiza conținutului de aminoacizi în obiectele biologice  (4130 lei)   

• Analiza conținutului de aminoacizi în obiectele biologice 
• (56 de analize în sumă de 29370 lei) 

Prestări de 

serviciu 



Finanțarea (mii lei) 

7 

Cheltuieli (mii lei) 

Servicii cu plată – 109 
Arenda – 121,6 

Editarea monografiei – 25 
Editarea Buletinului AȘM –100  

Nevalorificați  – 41,3 

Fondul de salariu de 
bază/mediu per cerc.  Total – 6404,2  



A fost dezvoltată în continuare 
Psihosanocreatologia,  

ca o direcție nouă în Sanocreatologie 

A fost elaborat și editat Volumul I al 
Tratatului „Bazele științifice și 
practice ale Sanocreatologiei” 

SANOCREATOLOGIA 

Psihosanocreatologia 
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A fost stabilit că emoțiile, comportamentul și comunicarea  
reflectă starea psihică sanogenă și dissanogenă  

Clasificatorul 
Internațional al 

Maladiilor      
(CIM-10). 

85,6% 24,7% 10,1% 



Au fost elaborate Conceptele cu referire la „emoțiile sanogene/dissanogene”,  
„comportamentul sanogen/dissanogen”, „comunicarea sanogenă/dissanogenă”  



Au fost determinate  
modalitățile de exteriorizare a emoțiilor, 

comportamentului, comunicării 

Emoții 13 

Comportament 14 

Comunicare 9 

Au fost elaborate procedeele euristice de estimare a sanogenității   
emoțiilor, comportamentului, comunicării 

Au fost elaborați itemi de estimare 
a sanogenității emoțiilor, 

comportamentului, comunicării 

Total: 

345  
de 

itemi 
 

Emoții 65 

Comportament 200 

Comunicare 80 



Conform indicilor:  masei corporale, conținutului 

microflorei obligative și facultative, activității 

proteazelor gastrice și pancreatice și a nivelului 

de glutation în sânge a fost identificată și 

recomandată rația optimă cu următorul conținut: 

proteine – 12%, lipide – 27% și glucide – 61%. 

Au fost elaborate și testate 4 rații alimentare pentru tipul astenic de constituție  

(perioada stabilă de funcționare a organismului).  



Mediul pentru decongelarea spermei de taur. 

Hotărâre de acordare a brevetului de invenție 

de scurtă durată nr.8433 din 2016.07.04  

Au fost identificate limitele 

minimale ale conținutului de 

proteine, lipide și glucide 

precum și ale Ca, P și Mg cu 

impact deteriorator asupra 

spermatogenezei în perioada 

stabilă de funcționare a 

organismului uman.  
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Total publicații  

Monografii – 3  
Capitole în enciclopedii – 1 
Lucrări didactice – 4 
Articole în reviste ISI și Scopus – 17 
Articole în alte reviste de peste hotare – 12  
Articole în culegeri de peste hotare – 12 
Articole în culegeri în țară – 33 
 

Nr. publicații per cerc.  

Nr. publicații/100 000 lei  



Categoria C 

Categoria B 

 

Articole în reviste clasificate:  

categoria B - 22  

categoria C -  1 

Publicaţii ştiinţifice electronice – 3 
Articole de popularizare – 1  

Teze internaţionale – 74 

Brevete de invenție – 1 
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Total manifestări –  27 
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La Congres au participat 1598 de delegați din mai multe state, 

inclusiv: Rusia, Republica Moldova, Kazahstan, Tadjikistan, 

Armenia, SUA, Canada, Germania, Japonia, China, Franța, 

Austria, Italia, Spania, Israel, Belgia, Danemarca, Taiwan, Marea 

Britanie, Uzbekistan, Cehia, Suedia, Ucraina, Lituania, Estonia, 

Elveția etc.  

 

În cadrul Congresului au avut loc 84 de simpozioane, unde au fost 

prezentate 525 de rapoarte -  31 de rapoarte au fost expuse în plen, 

inclusiv a cinci laureați ai Premiului Nobel. 
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Academicianul Teodor Furdui –  
medalia de aur I.P.Pavlov și Diploma  
pentru rezultate remarcabile  
în domeniul fiziologiei 

Doctorul habilitat în științe 
biologice Ion Balan și colectivul 
laboratorului  
Criosanocreatologie  „V.Nauc” – 
locul III și Diploma de excelență 

- Expoziţia Europeană a Creativităţii şi Inovării „EUROINVENT- 2016”, Iaşi, România, 20-21 mai 2016 

- Adaos alimentar biologic activ. Brevet 993 MD, autor: Strutinschi Tudor MENŢIUNE – MEDALIE DE AUR  
 
-Salonul Internaţional INVENŢII, INOVAŢII „TRAIAN VUIA, TIMIŞOARA, 27 mai 2016 - Adaos alimentar 
biologic activ. Brevet 993 MD, autor: Strutinschi Tudor MENŢIUNE – MEDALIE DE ARGINT  
 

-Institutul a participat şi la expoziţia organizată cu prilejul a 70 ani de la crearea primelor instituţii de cercetare 

şi 55 ani de la fondarea Academiei de Ştiinţe a Moldovei la complexul etno-cultural „Vatra” pe 12 iunie 2016. 
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