
Anexa A 

F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2014 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele – academicianul TEODOR FURDUI 

 

II. Activitatea ştiinţifică 

Conducător al proiectului 11.817.09.01F. Elaborarea bazei științifice a sănătății psihice 

și identificarea nivelelor de expresie a ei. 

III. Rezultatele ştiinţifice principale 

Capitole în monografii în ediţii internaţionale 1 
Monografii în alte ediţii din străinătate  

Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 1  

Articole în reviste cu factor de impact 0,1-1.0  

Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,1  
Articole în alte reviste editate în străinătate 1 
Articole în monografii editate în ţară 1 

Articole în reviste naţionale, categoria A  
Articole în reviste naţionale, categoria B 13 

Articole în reviste naţionale, categoria C  
Articole în enciclopedii 2 
Participarea la foruri ştiinţifice 2 
Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate  1 
Numărul de hotărîri pozitive obţinute 1 
Numărul de brevete obţinute 1 
Numărul de brevete implementate 1 

IV. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 de cuvinte) 

       În cadrul proiectului fundamental „Elaborarea bazei științifice a sănătății psihice și 
identificarea nivelelor de expresie a ei” au fost dezvoltate în continuare unele aspecte ale 

bazei științifice ale psihosanocreatologiei, ca o direcție nouă, componentă a 

sanocreatologiei, în special principiile științifice fundamentale ale posibilii clasificări a 

nivelelor individuale de sănătate psihică. 

 A fost perfectat conceptul sănătății psihice în plan de al dezintegra analitic în 

elemente constituitive și de a dezvălui mecanismele și modalitatea manifestării psihice 

a activității creierului. În baza acestui concept a fost argumentată și elaborată o viziune 

nouă privind simptomatica, ce reflectă nivelul sănătății psihice a mediului intern și 
extern al organismului, exteriorizarea activității funcționale a sistemelor 

psihofuncționale și de estimare-executare, comportarea, orientarea, creativitatea și 
rezistența subiectului de a se opune stresului zilnic și acțiunilor sale și ale altora, care 

pot aduce prejudicii sie, societății sau naturii. 

     A fost creat un concept inedit privind modalitatea estimării nivelelor de sănătate 

psihică, în baza căruia de prima dată au fost evidențiate prealabil 15 nivele individuale 

de sănătate psihică: psihosanocreatologic; psihosanogen; psihopolicomponent; 

psihopolicomponent cu accentuarea unui sau altui component; psihopolicomponent cu 

conduită deviantă; psihointermediar (psihomediocomponent); psihomoncomponent; 

psihomonocomponent cu conduită deviantă; psihomaturizării funcționale a 

componentelor constitutive ale sănătății psihice; psihodezorganizării cronice  a 

activității componentelor structurale constituitive;  neurofiziologic; vegeto-somatic; 

intelectual retardat; psihopatic cu remisie de lungă durată;  psihopatic cu dereglarea 



personalității. Sunt evaluate unele caracteristici psihice ale acestora, ce reflectă 

activitatea creierului prin mediul intern și extern al organismului. 

 Rezultatele științifice susmenționate vor fi implementate în psihosanocreatologie 

și vor servi ca bază în aprecierea preventivă a nivelelor individuale de sănătate psihică. 

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute 1 

Numărul total de persoane la care a  fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 7 

Numărul persoanelor la care a  fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza  1 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

VI. Activitatea managerială 

Director de onoare al Institutului de Fiziologie și Sabocreatologie 

Director al Institutului de Fiziologie și Sabocreatologie 
VII. Informaţii generale  

Premii, medalii, titluri etc. 

Doctor Honoris Academia de Educație Fizică și Sport 

Medalia de aur a Asociației Societăților fiziologilor din statele CSI „I.P.Pavlov” 

Membru al Academiei Europene 

VIII. Alte activităţi 

- Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat DH 07-03.00.13. 

- Vicepreşedinte al Societăţilor fiziologilor din CSI; 
- Preşedinte al Societăţii fiziologilor din Moldova; 
- Președinte al Comisiei de experți în domeniul medicinei și biologiei; 
- Membru al Comisiei de Atestare a CNAA 
- Redactor-şef al Buletinului AŞM (Ştiinţele vieţii); 
- Membru al Colegiului de redacţie al Revistei de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă Academos; 
- Membru al Colegiului de redacţie al Buletinului AŞM (Ştiinţele medicale); 
- Membru al Comitetului organizatoric al Congresului IX internațional interdisciplinar 
„Neuroștiința pentru medicină și psihologie; 
- Membru al Comitetului organizatoric al Congresului IV al fiziologilor din statele CSI; 
- Membru al Colegiului de redacţie al revistei ştiinţifico-practice internaţionale „Традиционная 
Vедицина Восток и Запад”; 
- Membru al Consiliului de redacţie internaţional al revistei ştiinţifice şi aplicative internaţionale 

„Биосфера”. 

 Semnătura academicianului Teodor Furdui  

 

 

 

 

 

 

 


