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raportului de activitate în anul 2014 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele LACUSTA VICTOR, academician 

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  
Monografii editate în ţară  

Articole în reviste naţionale, categoria A  
Articole în reviste naţionale, categoria B 3 

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în culegeri  
Participarea la foruri ştiinţifice 4 
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) 

Am sistematizat rezultatele clinico-experimentale refiretor la aplicarea stimulării transcraniene directe 

cu curent continuu (STDCC) în tratamentul afecţiunilor psihoneurologice (se finiseaza monografia). Am 

continuat studiul mecanismelor terapeutice (modificarea functiilor cognitive, psihoemotionale, 

psihoendocrine, psihovegetative si comportamentale) al STDCC in asociere cu administrarea intranazala 

a oxitocinii. Au fost precizate particularităţile de interacţiune funcţională a sistemului trigemenal 

somatosensor cu structurile corticocerebrale implicate în mecanismele neurofiziologice ale atenţiei, 

memoriei şi proceselor de învăţare. A fost elaborată o metodă nouă de corecţie a dereglărilor cognitiv-

afective si psihovegetative in baza asocierii STDCC si oxitocinei la pacienţi cu neuroze. Am continuat 

studiile clinico-experimentale la pacienţii cu tulburări ale glandei tiroide (corelaţiile psihovegetative, 

psihoendocrine, particularităţile funcţiilor cognitive) 

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute 9 

Numărul total de persoane la care a  fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 2 

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

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

VI. Activitatea managerială 

Şef al catedrei Medicină alternativă şi complementară a USMF „N. Testemiţanu”. Membru al Comisie de 

Experţi în biologie umană şi animală a C.N.A.A. Membru Comisiei de Expertiză unificată în ştiinţe 

biologice şi medicale a C.N.A.A. Preşedinte al Comisiei de atestare a medicilor medicină alternativă a 

Ministerului Sănătăţii RM. Membru al Seminarului Ştiinţific de Profil Fiziologia omului şi animalelor 

Sanocreatologie în AŞM. Membru al Seminarului Ştiinţific de Profil Neurologie, Neurochirurgie şi 

Medicină tradiţională în cadrul USMF „N.Testemiţanu”. Preşedinte al Asociaţiei Medicină Alternativă şi 

Complementară din Republica Moldova.  Redactor-şef al revistei Medicina alternativă. 



Semnătura, academicianul Victor Lacusta  

 

 

 


