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raportului de activitate în anul 2022 pentru membrii titulari, 

membrii corespondenți și membri desemnați ai Secțiilor de Științe ale AŞM 

 

I.Titlul, numele şi prenumele, Secția de Științe a AȘM 

Academician Furdui Teodor, Secția Științele Vieții 

 

II. Activitate ştiinţifică (participarea în proiecte de cercetare) 

Conducător/executor conform tipurilor de proiecte (Anexa 1) 

 

Anexa 1.  

1. Program de Stat (2020–2023), etapa anului 2022 

Nr./o Cifrul proiectului Denumirea proiectului Director/ executor  

    

 

2. Alte tipuri de proiecte (de indicat: bilaterale, multilaterale, ITT etc.) 

Nr./o Cifrul proiectului  Denumirea proiectului Perioada de 

realizare 

Director/executor  

     

 

III.  Activitatea în anul de referință(date statistice)  

Monografii în ediţii internaţionale recunoscute (Springer etc.)  

Monografii în alte ediţii din străinătate  

Articole în reviste cu factor de impact cu indicarea IF  

Articole în alte reviste editate în străinătate  

Monografii editate în ţară  

Capitole în monografii internaționale   

Capitole în monografii naționale  

Articole în reviste naţionale, categoria A+  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B+  

Articole în reviste naţionale, categoria B   

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în alte reviste naționale neacreditate  

Articole în culegeri internaționale  

Articole în culegeri naționale  

Articole în materiale ale conferințelor internaționale 1 

Articole în materiale ale conferințelor naționale / cu participare internațională  

Participare cu raport la foruri ştiinţifice internaționale:  

în străinătate / în Republica Moldova 

3/

0 

Participare cu raport la foruri ştiinţifice naționale  

Participare cu raport la foruri ştiinţifice cu participare internațională  

Numărul de cereri de brevetare prezentate   

Numărul de hotărâri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute  

Numărul de brevete implementate  



Editor culegeri de lucrări, inclusiv materiale ale conferințelor (cu indicarea 

numelui pe copertă) 

 

Articole / cărți de popularizare a științei  

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei  

Publicații electronice (pentru revistele care nu dispun de varianta print)  

 

IV. Rezultate ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (100-200 de cuvinte) 

S-a lucrat asupra elaborării volumului IV al tratatului „О научных и практических 

основах санокреатологии.”, în special asupra capitolului „Schimbul de substanță” 

 

V.  Activitate didactică, în 2022 

Numărul cursurilor elaborate/ţinute 

Denumirea cursurilor de masterat elaborate/ţinute 

 

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 3 

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

confirmată de ANACEC  

1 

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

Numărul manualelor, materialelor didactice elaborate și editate  

 

Teze de doctorat / postdoctorat susținute și confirmate de ANACEC în anul 2022 sub conducerea 

membrilor secției 

Numele şi 

prenumele 

conducătorului  

Instituţia de 

învățământ superior 

Pretendentul, 

Titlul tezei 

Teză de 

doctorat/postdoctorat 

Teză de masterat 

Furdui Teodor Universitatea de Stat 

din Moldova 

Botnaru Nicolai Elaborarea unui sistem 

de monitorizare a stării 

sănătății sistemului 

cardiorespirator 

 

VI. Activitate managerială 

 

 

VII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe 

portaluri specializate etc.). 

 

 

Distincții obținute la expoziții și târguri de inventică 

Nr. 

d/o 

Denumirea expoziţiei, târgului Participanţii Tematica 

prezentărilor 

Distincţii 

obţinute 

     

 

VIII. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor științifice de 

susținere a tezelor 

nr Numele, prenumele Evenimentul (conferință, 

consiliu de susținere etc.) 

Perioada Calitatea (membru, 

președinte ș.a.) 

1. Furdui Teodor  XVIII International 

Interdisciplinary Congress  

„NEUROSCIENCE FOR 

MEDICINE AND 

30 mai-10 

iunie 2022 

Comitetul științific 

de programă 

(membru) 



PSYCHOLOGY” 

 

Redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale 

nr Numele, prenumele Revista Calitatea (membru, 

redactor, referent) 

1. Furdui Teodor Buletinul Academiei de Științe. Științele 

vieții 

Redactor-șef 

2. Furdui Teodor Buletinul Academiei de Științe. Științele 

vieții, rubrica „Fiziologia și 

Sanocreatologiea” 

Redactor-șef 

3. Furdui Teodor Academos Membru al colegiului de 

redacție 

4. Furdui Teodor Studia Universitatis Moldaviae. Științe 

reale și ale naturii. 

Membru al colegiului de 

redacție 

5. Furdui Teodor Acta et commentationes exact and natural 

sciences 

Membru al colegiului de 

redacție 

6. Furdui Teodor Вестник образования и развития науки 

Российской Академии Естественных 

наук”. 

Membru al colegiului de 

redacție 

7. Furdui Teodor Revista ştiinţifică şi aplicativă 

internaţională „Биосфера”. 

Membru al colegiului de 

redacție 

 

IX. Participări la foruri științifice: 

 

Manifestări științifice internaționale (în străinătate) 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului  

Titlul 

comunicării/raportului 

susținut 

1 Furdui Teodor XVIII International 

Interdisciplinary Congress 

„NEUROSCIENCE FOR 

MEDICINE AND 

PSYCHOLOGY” 

I.P. Pavlov Russian 

Physiological Society; Institute 

of higher nervous activity and 

neurophysiology RAS;  

M.V. Lomonosov Moscow State 

University; 

P.K. Anokhin Institute of 

Normal Physiology RAMS; 

Institute of Psychology RAS; 

Institute of Theoretical and 

Experimental Biophysics RAS; 

Psychological Institute of 

Russian Academy of Education; 

Institute of Physiology and 

Sanocreatology;  

Belarusian State University; 

Commission for Medical 

Anthropology and Epidemiology 

of the International Union of 

Anthropological and 

Ethnological Sciences (Iuaes- 

30 mai-10 

iunie 2022 

Mental health and 

education 

 



Under the Auspices of 

UNESCO) 

 

Manifestări științifice internaționale (în Republica Moldova) 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului) 

Titlul 

comunicării/raportul

ui susținut 

     

 

Manifestări științifice naționale 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului  

Titlul 

comunicării/raportul

ui susținut 

     

 

Manifestări științifice cu participare internațională 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului  

Titlul 

comunicării/raportul

ui susținut 

     

 

X. Promovarea rezultatelor obținute și a activității membrilor secției în mass-media  

 

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei (cu indicarea link-urilor de acces) 

Nr  

 

Nume, prenume Emisiunea 

 

Subiectul abordat 

    

 

Articole de popularizare a științei (cu indicarea link-urilor de acces, după caz) 

Nr.  Nume, prenume Ziarul, publicația online 

 

Titlul articolului 

    

 

XI. Activitatea membrilor AȘM în domeniul artei, culturii (cu indicarea link-urilor de acces, după caz) 

Numele, prenumele 

autorului 

Realizare, data, lucrarea Implementarea 

   

 

XII. Lista lucrărilor publicate în anul de referință (conform Anexei 2) 

3. Articole în culegeri științifice 

3.1. în lucrările conferințelor științifice internaționale (peste hotare) 

1. ФУРДУЙ Ф.И., ЧОКИНЭ В.К., ФУРДУЙ В.Ф., ВУДУ С.Г., ВРАБИЕ В.Г. Пандемия 

COVID-19. Психогенные нарушения, Методы превенции и коррекции. Материалы 

XVII Международного симпозиума, посвященного 50-летию Уральской школы науки 

и технологий имени академика В. П. Макеева «Фундаментальные и прикладные 

проблемы науки». Том 2. М. 2022. С. 29-52. 

4. Teze în culegeri științifice 



4.1. în lucrările conferințelor științifice internaționale (peste hotare)  

2. МЕРЕУЦЭ, И.Е., ЛЕОРДА, А.И., ОЖОВАН, В.В. Морально-этические проблемы в 

исследовании сахарного диабета I типа у детей. Соціально-етичні та деонтологічні 

проблеми сучасної медицини (немедичні проблеми в медицині): Збірник матеріалів IIІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 24-25 лютого 

2022 року. Запоріжжя: ЗДМУ, 2022, с. 155-158.  

(disponibil: https://babykrok.com.ua/upload/gallery/zb.pdf) 

3. FURDUI, T.I., CIOCHINA, V.Ch., FURDUI, V.T., VRABIE, V.G., PRISEAJNIUC, V.G. 

The emotional-cognitive-behavioral reaction that arose in evolution for the operational 

protection of the organism is an important factor in maintaining health. In: Neuroscience for 

medicine and psychology: Proceeding of the XVIII International Interdisciplinary Congress. 

30 мая-10 июня, 2022, Sudak, Crimeea, p. 363-364. ISBN 978-5-317-06792-2.  

(depozit electronic: https://ibn.idsi.md/)  

(disponibil: 

http://brainres.ru/work/Sudak_2022_18_CongressProceeding_electron_version.pdf) 

4. FURDUI, T.I., CIOCHINA, V.Ch., FURDUI, V.T., VRABIE, V.Gh, VUDU, S,G., JITARI, 

I.N. Mental health and education. In: Neuroscience for medicine and psychology: Proceeding 

of the XVIII International Interdisciplinary Congress. 30 мая-10 июня, 2022, Sudak, 

Crimeea, p. 364-365. ISBN 978-5-317-06792-2. (depozit electronic: https://ibn.idsi.md/) 

(http://brainres.ru/work/Sudak_2022_18_CongressProceeding_electron_version.pdf ) 

5. FURDUI, T.I., CIOCHINĂ, V.Ch., SHEPTITSKY, V.A., LISTOPADOVA, L.A., 

GARBUZNEAC, A.A. The use of sanogenic nutrients for correction of mental health 

disturbances after suffering COVID-19. In: Neuroscience for medicine and psychology: 

Proceeding of the XVIII International Interdisciplinary Congress. 30 мая-10 июня, 2022, 

Sudak, Crimeea, p. 365-366. ISBN 978-5-317-06792-2. (depozit electronic: 

https://ibn.idsi.md/)(http://brainres.ru/work/Sudak_2022_18_CongressProceeding_electron_

version.pdf) 

 

 

09.01.2023, acad. Teodor Furdui  
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