
F I ŞA  

raportului de activitate în anul 2019 pentru membrii titulari  

şi membrii corespondenţi ai AŞM 

 

I. Titlul, numele şi prenumele, secţia de ştiinţe a AŞM 

Lacusta Victor, academician, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

Secţia Ştiinţe ale Vieţii 

 

II.Activitate ştiinţifică 

Conducător/executor al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, 
proiectelor de cercetări proiectelor bilaterale, internaţionale, instituţionale 

III.Rezultate ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale recunoscute 

(Springer etc.) 
 

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 
Monografii editate în ţară  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria A+  

Articole în reviste naţionale, categoria B 1 

Articole în reviste naţionale, categoria B +  

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în alte reviste naţionale neacreditate  

Articole de popularizare a ştiinţei  

Emisiuni radio/TV de popularizare a ştiinţei  

Articole în culegeri internaţionale  

Articole în culegeri naţionale  

Articole în materiale ale conferinţelor internaţionale 1 (rezumat) 

Articole în materiale ale conferinţelor naţionale  
Participarea cu raport la foruri ştiinţifice 

internaţionale 
3 (postere) 

Participarea cu raport la foruri ştiinţifice naţionale  
 

Activitate inovaţională 

Numărul de cereri prezentate   
Numărul de hotărâri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute  
Numărul de brevete implementate  

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

A fost investigată activitatea sistemului nervos autonom la 100 pacienții cu bruxism nocturn 
primar de diferită vârstă (30-60 ani). În baza aplicării metodelor clinico-psihologice, 

neurofizioliogice (electromiografia mușchilor masticatori, reflexul ocluzal, reflexul autonom 

simpatic cutanat) și a metodelor imagistice (termografia infraroșie și ultrasonografia structurilor 

sistemului stomatognat) au fost evidențiate particularitățile de activitate a fibrelor autonome în 

sistemul stomatognat și activitatea centrelor vegetative suprasegmentare în corelație cu 

manifestările clinice, gravitatea bruxismului nocturn și activitatea mușchilor masticatori. Au fost 

elaborate tehnologii noi de diagnostic a dereglărilor autonome în sistemul stomatognat la 



pacienții cu bruxism nocturn primar; au fost propuse criterii clinico-neurofiziologice de 

monitorizare a funcțiilor vegetative în procesul tratamentului pacienților cu bruxism și altor 

afecțiuni stomatologice (caria dentară, periimplantita). 

V.Activitate didactică 

Numărul cursurilor elaborate/ţinute 1/7 

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 5 

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

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

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

 

VI. Activitate managerială 

• Şef catedră Medicină alternativă şi complementară a USMF „Nicolae Testemiţanu”. 

• Membru al Seminarului ştiinţific de profil 321. Medicină generală; 332. Asistenţă medicală şi 
reabilitare. Specialitatea: 321.11. Gerontologie şi geriatrie; 321.12. Medicină alternativă; 332.01. 

Reabilitare medicală şi medicină fizică de pe lângă USMF „N.Testemiţanu”. 

• Membru al Seminarului ştiinţific de profil 321. Medicină generală. Specialitatea: 321.06. 

Psihiatrie şi narcologie de pe lângă USMF „N.Testemiţanu”. 

• Membru al Seminarului ştiinţific de profil 321. Medicină generală; 312. Fiziologie Specialitatea: 

321.05 – Neurologie clinică; 321.21 – Neurochirurgie; 312.02 – Neuroştiinţe de pe lângă 

Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Neurologie si Neurochirurgie. 

• Membru al Seminarului ştiinţific de profil 321. Medicină generală; 312. Fiziologie Specialitatea: 
321.05 – Neurologie clinică; 321.21 – Neurochirurgie; 312.02 – Neuroştiinţe (inclusiv 

psihofiziologie) de pe lângă USMF „N.Testemiţanu”. 

• Preşedinte al Asociaţiei Medicină Alternativă şi Complementară din Republica Moldova. 

VII. Aprecierea şi recunoaşterea rezultatelor obţinute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe portaluri 

specializate etc.). 

 

VIII. Membru/preşedinte al comitetului organizatoric/ştiinţific, al comisiilor, consiliilor ştiinţifice de 

susţinere a tezelor; redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale 

• Preşedinte al Comisiei de atestare a medicilor medicină alternativă a Ministerului Sănătăţii, Muncii 

şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova. 

• Preşedinte al Comisiei specializate pentru nostrificarea şi echivalarea actelor de studii postuniver-

sitare obţinute în străinătate la profilul "Medicină alternativă, reabilitare medicală şi medicină 
fizică". 

• Membru al Comisiei Metodice de profil Neuroştiinţe. 

• Membru al Comisiei Activitate clinică a Senatului universitar. 

• Membrual CŞS la susţinerea tezei de dr.şt.med. – Chiosa Vitalie, „Rolul telemetriei video-

encefalografice în diagnosticul epilepsiei cu crize epileptice nocturne”, specialitatea 321.05 – 

Neurologie clinică, 20 noiembrie 2019. 

• Membrual CŞS la susţinerea tezei de dr.şt.med. – Gasnaş Alexandru, „Neuroplasticitatea indusă 
prin stimularea magnetică transcraniană la subiecţii cu accident vascular cerebral ischemic”, 

specialitatea 321.05 – Neurologie clinică, 20 noiembrie 2019. 

• Membrual CŞS la susţinerea tezei de dr.şt.med. – Lozan Tatiana, „Aspectele clinice, 

epidemiologice şi medico-sociale ale cefaleelor primare la adolescenţi”, specialitatea 321.05 – 

Neurologie clinică, 12 decembrie 2019. 

• Membru al Colegiului de redacţie al Buletinului Academiei de Ştiinţe. Ştiinţele vieţii. 

IX. Alte activităţi 

Data completării fişei 

Semnătura  


