
F IŞA  
raportului de activitate în anul 2010 a membrului titular al A.Ş.M. 

I. Titlul, numele şi prenumele – academician, Victor Lacusta 

 
II.  Activitatea ştiinŃifică 

Executor al proiectului 
06.420.002A – Elaborarea metodelor şi procedeelor de menŃinere a sănătăŃii sistemelor 
cardiovascular şi locomotor în limite sanogene. 

III. Rezultatele ştiinŃifice principale 
Monografii în ediŃii internaŃionale - 
Monografii în alte ediŃii 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 Ńara - 
Articole în reviste naŃionale, categoria A - 
Articole în reviste naŃionale, categoria B 7 
Articole în reviste naŃionale, categoria C  
Articole în culegeri  
Participarea la foruri ştiinŃifice 1 
Activitatea inovaŃională 
Numărul de cereri prezentate  7 
Numărul de hotărîri pozitive obŃinute 4 
Numărul de brevete obŃinute 3 
Numărul de brevete implementate 2 

IV.  Rezultatele ştiinŃifice obŃinute în anul de referinŃă ( până la 100 cuvinte) 
Am studiat rolul cerebelului în realizarea  funcŃiilor cognitive (atenŃia, memoria şi procesele 
de învăŃare, limbajul şi gândirea) şi psihoemoŃionale (nevrozitate, frică, anxietate) la copii 
sănătoş şi cu tumor cerebelare. An descrise particularităŃile funcŃiilor cognitive la pacienŃi 
cu duferite afecŃiuni cerebelare (malformaŃii, ataxii, infarcte) în funcŃie de localizarea şi 
lateralizarea afectării cerebelare. Am elaborat clasificarea sindroamelor cognitiv-afective la 
copii cu tumori cerebelare şi am descris particularităŃile clinice şi neuropsihologice ale 
acestora. Am evedinŃiat unele aspecte neurofiziologice şi dinamica dereglărilor cognitiv-
afective survenite ca urmare a intervenŃiilor neurochirurgicale (tumori cerebelare), aplicării 
farmacoterapiei cu includerea nootropilor şi micropolarizării transcraniene cerebelo-
cerebrale. 

V. Activitatea didactică 
Numărul cursurilor Ńinute 10 
Numărul total de persoane la care aŃi fost conducător ştiinŃific al tezei de 
doctorat 

5 

Numărul persoanelor la care aŃi fost conducător ştiinŃific şi care au susŃinut 
teza  

 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

VI.  Activitatea managerială 

- Şef al catedrei medicină alternativă şi complementară a UniversităŃii de medicina şi farmacie 
N. TestemiŃianu; preşedinte al comisie de expertiză al CNAA; Preşedinte al comisiei de 



atestare a medicilor a Ministerului SănătăŃii; Preşedinte al asociaŃiei medicină alternativă din 
Republica Moldova. Vice preşedinte al AsociaŃiei Europene de Acupunctiră; Redactor-şef al 
jurnalului Medicina alternativă   

VII.  InformaŃii generale  
Premii, medalii, titluri etc.  

VIII. Alte activităŃi  Am participat la lucrările congresului XXV InternaŃional de Homeopatie 
(7-10 octombrie, 2010, Bucureşti) 

 

Semnătura, academicianul       Victor Lacusta 



 


