
Anexa A 

F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2015 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

 

 

I. Titlul, numele şi prenumele   academician Lacusta Victor 

 

II. Activitatea ştiinţifică 

Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor de 

cercetări proiectelor bilaterale, internaţionale 

 

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 2 

Monografii editate în ţară  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B 1 

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în culegeri 1 

Participarea la foruri ştiinţifice  

 

Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate   

Numărul de hotărîri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute  

Numărul de brevete implementate  

 

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

S-a elaborat un concept nou – parodontită-organ (cord)-ţintă, care reflectă complexitatea 

interacţiunii dintre focarul inflamator parodontal şi sistemele extrastomatognate ale organismului; 

sunt descrise căile principale de interacţiune (interacţiune în baza factorului infecţios, interacţiune 

neurogenă, umoral-metabolică, a factorilor toxici, în baza determinismului genetic) şi metodele 

de acţiune terapeutică complexă pentru optimizarea tratamentului parodontitei cronice şi 

edentaţiei. S-au studiat în condiţii clinico-experimentale reflexele trigeminale la copii cu 

malocluzie clasa a III-a Angle sub influenţa tratamentului ortodontic, valoarea lor diagnostică. Au 

fost studiate şi sistematizate fazele de acţiune ale oxitocinei administrate endonazal şi efectele 

terapeutice/sanogene ale oxitocinei (efect hormonal, imun, vegetotrop, psihotrop/antistres, 

comportamental/psihosocial, antialgic, antiinflamator/antibacterian). Au fost studiate dereglările 

vegetativ-cognitive la pacienţii cu hipotiroidie – au fost evidenţiate patternurile clinico-

neurologice principale. 

 

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute 3 

Numărul total de persoane la care a  fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 1 

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



Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

 

VI. Activitatea managerială 

Şef catedră de Medicină alternativă şi complementară a USMF „N. Testemiţanu”. 

Membru al Comisie de Experţi în biologie umană şi animală a CNAA. 

Membru Comisiei de Expertiză unificată în ştiinţe biologice şi medicale a CNAA. 

Preşedinte 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, USMF „N. Testemiţanu”. 

Membru al Seminarului Ştiinţific de profil 163. Biologie generală; 165. Biologia omului şi 

animalelor. Specialitatea 165.01 – Fiziologia omului şi animalelor; 161.04 – Sanocreatologia, 

Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM. 

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

Psihiatrie şi narcologie, USMF „N.Testemiţanu”. 

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

321.05 – Neurologie; 321.21 – Neurochirurgie; 312.02 – Neuroştiinţe, IMSP Institutul de 

Neurologie şi Neurochirurgie. 

Preşedinte al Comisiei de atestare a medicilor medicină alternativă a Ministerului Sănătăţii din 

Republica Moldova. 

Preşedinte al Comisiei specializate pentru nostrificarea şi echivalarea actelor de studii 

postuniversitare obţinute în străinătate la profilul "Medicina alternativă, reabilitare medicală şi 

medicina fizică". 

Membru al Comisiei de acreditare în domeniul medicinei alternative a CNEAM. 

Preşedinte al Asociaţiei Medicină Alternativă şi Complementară din Republica Moldova. 

Redactor-şef al revistei Medicina alternativă: fiziologie clinică şi metode de tratament. 

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

Membru al colegiului de redacţie „Revista Româna de Acupunctura”. 

Membru al colegiului de redacţie al revistei „Traditional Medicine: Est and West”. 

VII. Informaţii generale  

Premii, medalii, titluri etc. 

VIII. Alte activităţi 

 
Academicianul Victor LACUSTA ______________________ 

 

 

 

 

 


