RAPORTUL
privind activitatea academicianului Teodor FURDUI
în anul 2009
1. Activitatea ştiinţifică
Coordonator la 2 proiecte instituţionale:

06.420.001F – Dezvoltarea bazelor ştiinţifice ale menţinerii sănătăţii organismului uman
prin consolidarea funcţiilor unor organe şi sisteme în limite sanogene.
06.420.002A. Elaborarea metodelor şi procedeelor de menţinere a sănătăţii sistemelor
cardio-pulmonar şi locomotor în limite sanogene.
Rezultatele ştiinţifice principale

Monografii în ediţii internaţionale
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
Monografii editate în ţara
Articole în reviste naţionale, categoria A
Articole în reviste naţionale, categoria B
Articole în reviste naţionale, categoria C
Articole în culegeri
Participarea la foruri ştiinţifice

6
14
1
7

Activitatea inovaţională
Numărul de cereri prezentate
Numărul de hotărâri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate

1
2

2. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 cuvinte)
Au fost elaborate bazele ştiinţifice de consolidare a funcţiilor diferitor organe şi
sisteme conform cărora menţinerea homeostaziei structural-funcţionale, sporirea capacităţilor
structural-funcţionale şi de rezistenţă vizavi de acţiunea factorilor stresogeni, coordonarea
interrelaţiilor funcţiilor vitale şi stabilitatea statusului psiho-emoţional în limitele sanogene pot fi
realizate printr-o activitate fizică dinamică moderată, nutriţie sanogenă, modificarea dirijată a
funcţiei unor sisteme ce au impact asupra altor sisteme sau organe, prin relaxarea psihoemoţională şi fiziologică la timp şi organizarea modusului de viaţă sanogen
A fost perfecţionat conceptul alimentaţiei sanogene prin concretizarea destinaţiei multiple a
proceselor de nutriţie şi stabilirea nutrienţilor, din contul căror pot fi realizate acestea, inclusiv
asigurarea funcţiilor secretore, motore şi evacuatore a tractului gastro -intestinal la nivel
sanogen, prin determinarea posibilităţii menţinerii coordonării componentelor ce alcătuiesc
sistemul fiziologic digestiv, coordonării activităţii tractului digestiv şi sistemelor respirator şi
cardiovascular, prin atribuirea alimentaţiei în asociere cu activitatea fizică dinamică moderată,
relaxarea psiho-emoţională şi modusul de viaţă sanogen rolul principal în crearea şi menţinerea
sănătăţii, în activitatea operativă a organismului, în menţinerea biocenozei tractului digestiv, a
echilibrului acido-bazic, detoxificării, tonifierii şi longevităţii organismului.
A fost introdusă şi descrisă noţiunea de metabolism sanogen.
A fost descrisă destinaţia raţiei sanogene, care constă în asigurarea realizării programei
genetice şi fiziologice.
Pentru prima dată au fost clasificate substanţele nutritive în dependenţă de rolul lor în
expresia programei genetice şi fiziologice în sanogene şi funcţionalogene.
3. Activitatea didactică
Numărul cursurilor ţinute
Numărul total de persoane la care aţi fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat
Numărul persoanelor la care aţi fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza

1
5
1

Numărul manualelor, materialelor didactice editate

-

4. Activitatea managerială

- Prim-vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
- membru al CNAA;
- membru al Comisiei de acordare a Premiilor de Stat;
- Vicepreşedinte al Societăţilor fiziologilor din CSI;
- Preşedinte al Societăţii fiziologilor din Moldova;
- Redactor-şef al Buletinului AŞM (Ştiinţele vieţii);
- Membru al Colegiului de redacţie al ”Enciclopedia Moldovei” volumul Republica Moldova;
- Membru al Colegiului de redacţie al Revistei de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă Academos
- Membru al Colegiului de redacţie al revistei ştiinţifico-practice internaţionale
„Традиционная Vедицина Восток и Запад”.
5. Informaţii generale
Premii, medalii, titluri etc. – Medalia de bronz şi diplomă la expoziţia „INFOINVENT 2009”
6. Alte activităţi

- Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat DH 07-03.00.13

