Anexa A
FIŞA
raportului de activitate în anul 2015 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM
I. Titlul, numele şi prenumele academicianul Teodor Furdui
II. Activitatea ştiinţifică
Conducător al proiectului de cercetări fundamentale: 15.817.04.01F Sănătatea psihică,

exteriorizarea ei, teste şi tehnologie de estimare, dezvoltarea sistemului de clasificare
a acesteia
III. 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 ţară
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
Activitatea inovaţională
Numărul de cereri prezentate
Numărul de hotărîri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate

1

6
1
4
1

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

A fost studiată bibliografia în domeniul și ca rezultat s-a stabilit că marea majoritate a
lucrărilor în care se examinează sănătatea psihică de facto sunt consacrate
dissanogenității psihice.
Privitor la sanogenitatea psihică au fost atestate studii ce abordează sănătate psihică
indirect sau tangențial.
A fost elaborat conceptul de creare a itemilor privind estimarea activității cognitive
sanogene, a blocurilor constitutive neuropsihice, ce contribuie la desfășurarea activității
psihice, inclusiv și a celei cognitive.
De prima dată au fost elaborate conceptele privind gândirea sanogenă, memoria
sanogenă și conștiința sanogen.
Au fost determinate modalitățile de exprimare a proceselor și structurii gândirii,
memoriei și conștiinței sanogene.
La adulți modalitatea (procedeul) de manifestare a proceselor și structurii gândirii
sanogene a fost structurat în 13 modalități, pentru identificarea cărora au fost elaborați
65 de itemi; a memoriei sanogene ‒ în 17 modalități și 53 de itemi; a conștiinței
sanogene ‒ în 14 modalități și 72 de itemi.
A fost determinată modalitatea de apreciere a manifestării memoriei, gândirii și
conștiinței sanogene ca adecvată (sanogenă), parțial adecvată (parțial sanogenă) și
neadecvată (dissanogenă).
Au fost elaborate trei procedee euristice de estimare a memoriei sanogene, gândirii
sanogene și conștiinței sanogene.

V. Activitatea didactică
Numărul cursurilor ţinute
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat
Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza
Numărul manualelor, materialelor didactice editate

1
9
2

VI. Activitatea managerială

Director de onoare al Institutului de Fiziologie și Sanocreatologie
Director interimar al Institutului de Fiziologie și Sanocreatologie
VII. Informaţii generale
Premii, medalii, titluri etc.
VIII. Alte activităţi

- Președinte al Sfatului academicienilor al AȘM;
- 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 unificate 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 XI internațional interdisciplinar
„Neuroștiința pentru medicină și psihologie;
- 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”.

Academicianul Teodor FURDUI ________________

