
F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2022 pentru membrii titulari, 

membrii corespondenți și membri desemnați ai Secțiilor de Științe ale AŞM 

 

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

Academician AȘM Lacusta Victor, Secția Științe ale Vieţii 

 

II.  Activitate ştiinţifică (participarea în proiecte de cercetare) 

 

 

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  

Articole în materiale ale conferințelor naționale / cu participare internațională -/1 

Participare cu raport la foruri ştiinţifice internaționale:  

în străinătate / în Republica Moldova 

 

3/- 

Participare cu raport la foruri ştiinţifice naționale 3 

Participare cu raport la foruri ştiinţifice cu participare internațională  

Numărul de cereri de brevetare prezentate   

Numărul de hotărâri pozitive obţinute 2 

Numărul de brevete obţinute 2 

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) 

A fost studiată activitatea sistemului stomatognat la pacienți cu disfuncții a mușchilor 

masticatori în funcție de faza bolii și varianta clinică. Analiza matematico-statistică a evidențiat 

tiparele distincte ale dereglărilor mușchilor masticatori în baza indicilor clinico-fiziologici 

locali, regionali, sistemici. Investigațiile clinico-neurofiziologice au evidențiat criteriile 

efectului terapeutic al gutierelor ocluzale în reabilitarea funcționalității sistemului stomatognat. 

Au fost studiate particularitățile dereglărilor generalizate în cadrul subtipurilor clinice ale 

disfuncției mușchilor masticatori și performanța masticatorie în baza indicilor subiectivi și 

obiectivi în diferite subtipuri clinice ale disfuncției mușchilor masticatori. S-au elaborat 

parametrii integrali de apreciere a manifestărilor algice în sistemul stomatognat la pacienți cu 

disfuncții ale mușchilor masticatori. 

 

V.  Activitate didactică, în 2022 

Numărul cursurilor elaborate/ţinute 

Denumirea cursurilor de masterat elaborate/ţinute 

3/7 

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 4 

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

confirmată de ANACEC  

 

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 

    

 

VI. Activitate managerială 

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

• 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 

postuniversitare obţinute în străinătate la profilul "Medicină alternativă, reabilitare medicală 

şi medicină fizică". 

• Membru al Comisiei Metodice de profil Neuroştiinţe. 

• Membru al Senatului, USMF „Nicolae Testemiţanu”. 

• Membru al Seminarului științific de profil din domeniul Ştiinte medicale 321. 

Medicină generală; 332. Asistenţă medicală şi reabilitare. Specialitățile: 321.11. 

Gerontologie şi geriatrie; 321.12. Medicină alternativă; 332.01. Reabilitare medicală 

şi medicină fizică. Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 11 din 31 iulie 

2020. 

• Membru al Seminarului științific de profil din domeniul Ştiinte medicale 312. 

Fiziologie; 321. Medicină generală. Specialitățile: 312.02 – Neuroştiinţe (inclusiv 

psihofiziologie); 321.05 – Neurologie clinică; 321.21 – Neurochirurgie. Decizia 

Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 74 din 27 noiembrie 2020. 

• Membru al Seminarului științific de profil din domeniul Ştiinte medicale 321. 

Medicină generală. Specialitățile: 321.06. Psihiatrie şi narcologie; 333.03. Etică şi 

deontologie medicală; 333.04. Psihologie medicală. Decizia Consiliului de 



Conducere al ANACEC nr. 11 din 31 iulie 2020. 

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

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 

1 Conferința internațională de invenții 

INVENTICA, 22-24 iunie 2022, Iași, 

România 

Bordeniuc G., Fala 

V., Bizgan S., 

Lacusta V. 

Method for 

diagnosing 

masticatory muscle 

dysfunction. 

Medalie de aur 

2 Salonul internațional de invenții și 

inovații "Traian Vuia", 10 octombrie 

2022, Timișoara, România 

Bordeniuc G., Fala 

V., Bîzgan S., 

Lacusta V. 

Metodă de 

diagnostic al 

disfuncțiilor 

mușchilor 

masticatori 

Medalie de aur 

3 Expoziția internațională de 

creativitate și inovație – Excellent 

Idea, 2022, 23 septembrie, Chișinău 

Bordeniuc G., Fala 

V., Bizgan S., 

Lacusta V. 

Method for 

diagnosing 

masticatory muscle 

dysfunction. 

Medalie de aur 

 

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 Lacusta Victor Examenul de absolvire a 

sudiilor de rezidenţiat 

specialitatea Reabilitare şi 

medicină fizică, etapa interviu 

oral. 

09.12.2022 Președinte al 

Comisiei de Stat  

2 Lacusta Victor Conferinţa ştiinţifică anuală 

„Cercetarea în biomedicină și 

sănătate: calitate, excelență și 

performanță” 

19-21.10.2022 Membru  al 

Comitetului științific 

3 Lacusta Victor Susținerea tezei de dr. hab. șt. 

med.; autor Sprincean 

Mariana; titlul „Epidemiolo-

gia, determinantele și predicția 

accidentului vascular 

cerebral”, specialitatea 321.05. 

Neurologie clinică.  

Data susținerii 

publice: 

29.06.2022 

Membru al 

Consiliului științific 

 

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

nr Numele, prenumele Revista Calitatea (membru, 

redactor, referent) 

    

 

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 Lacusta Victor, acad. 

AȘM, dr.hab.șt.med., 

prof.univ. 

VieSID Summer School 

2022. In honor of 

Professor Rudolf 

Slavicek, Vienna, 

Austria 

20-24 iulie 2022 Complexity of modern 

diagnosis and treatment of 

temporomandibular 

dysfunctions (raport) 

2 Lacusta Victor, acad. 

AȘM, dr.hab.șt.med., 

prof.univ. 

Congresul Internațional 

de Medicină Dentară. 

Iași, România 

24-26 martie 

2022 

Aspecte de diagnostic și 

planificare a tratamentului 

disfuncțiilor 

temporomandibulare 

(comunicare orală) 

3 Lacusta Victor, acad. 

AȘM, dr.hab.șt.med., 

prof.univ. 

Congresul Internațional 

de Medicină Dentară. 

Iași, România 

24-26 martie 

2022 

Tratamentul complex 

direcționat al disfuncțiilor 

temporo-mandibulare 

(comunicare orală) 

4 Lacusta Victor, acad. 

AȘM, dr.hab.șt.med., 

prof.univ. 

The 8th
 

Congress of the 

European Academy of 

Neurology  

25-28 iunie 

2022 

Autonomic evoked 

potential indices in 

children with cerebellar 

tumors (poster) 

 
Manifestări științifice internaționale (în Republica Moldova) 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului) 

Titlul comunicării/ 

raportului susținut 

     

 

Manifestări științifice naționale 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului  

Titlul 

comunicării/raportului 

susținut 

1 Lacusta Victor, acad. 

AȘM, dr.hab.șt.med., 

prof.univ. 

Al XX-lea Congres Național 

cu participare internațională 

al Asociației Stomatologilor 

din Republica Moldova 

"Inovații științifice în 

stomatologie", Chișinău, 

Republica Moldova 

23-24 

septembrie 

2022 

Abordări integrative în 

diagnosticul și 

planificarea disfuncției 

mușchilor masticatori 

(comunicare orală) 

2 Lacusta Victor, acad. 

AȘM, dr.hab.șt.med., 

prof.univ. 

Conferința științifică anuală 

"Cercetare în biomedicină și 

sănătate: calitate, excelență și 

performanță", Chișinău, 

Republica Moldova 

19-21 

octombrie 

2022 

Masaj auricular pentru 

pacienți cu durere 

miofascială 

masticatorie 

(comunicare orală) 

3 Lacusta Victor, acad. 

AȘM, dr.hab.șt.med., 

prof.univ. 

Conferința științifică anuală 

"Cercetare în biomedicină și 

sănătate: calitate, excelență și 

performanță", Chișinău, 

Republica Moldova 

19-21 

octombrie 

2022 

Disfuncțiile vegetative 

suprasegmentare și 

cognitiv-afective 

tardive la pacienții cu 

tumori cerebeloase 

(comunicare orală) 

4 Lacusta Victor, acad. Conferința științifică anuală 19-21 The frequency and 



AȘM, dr.hab.șt.med., 

prof.univ. 

"Cercetare în biomedicină și 

sănătate: calitate, excelență și 

performanță", Chișinău, 

Republica Moldova 

octombrie 

2022 

expression of Frank’s 

earlobe sign in patients 

with COVID-19 

(poster) 

 

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) 

Anexa 2.  
Articole în culegeri și material ale conferințelor naţionale cu participare internațională 

NEMERENCO, A.; TIGHINEANU, I.; CEBAN, E.; GUDUMAC, E.; GAINA, B.; GROPPA, S.; 

COJOCARU, S.; MORARU, V.; CONDRATICOVA, L.; ABABII, I.; ANDRIEŞ, S.; CIMPOIEŞ, G.; 

CIMPOI, M.; DUCA, G.; DUCA, M.; FURDUI, T.; GHIDIRIM, G.; GULEA, A.; PALADI, G.; 

POPOVICI, M.; LACUSTA, V.; ROȘCA, A.; RUDIC, V.; ŞIŞCANU, G.; TODERAŞ, I.; BALAUR, N.; 

CORCIMARU, I.; GAINDRIC, C.; GHICAVÎI, V.; OPOPOL, N.; PRISACARI, V.; VRONSCHIH, M.; 

ZOTA, E.; ZUBCOV, E.; MEREUȚĂ, I.; ROMANCIUC, G.; RAILEAN, S.; CHIȘLARU, L. In 

memoriam academician Gheorghe Țîbîrnă. În: Conferinţa Știinţifică Națională cu participare 

internațională „Chirurgia personalizată la adulți și copii - chirurgia viitorului”, Buletinul Academiei de 

Științe a Moldovei. Științe medicale. 2022, 2(73), p. 205-206. ISSN 1857-0011. 

 

Rezumate la conferinţe naționale  

BORDENIUC, G.; LACUSTA, V.; FALA, V.; ȘINCARENCO, I.; GÎLEA, A.; CEREȘ, V. Masaj 

auricular pentru pacienți cu durere miofascială masticatorie. În: Conferința științifică anuală "Cercetare 

în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță" Culegere de rezumate. Moldovan Journal 

of Health Sciences. Anexa 1, Vol. 29 (3), Chișinău, 19-21 octombrie 2022, p. 512. ISBN 2345-1467. 

GRÎU, C.; LITOVCENCO, A.; LACUSTA, V.; HADJIU, S. Disfuncțiile vegetative 

suprasegmentare și cognitiv-afective tardive la pacienții cu tumori cerebeloase. În: Conferința științifică 

anuală "Cercetare în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță" Culegere de rezumate. 

Moldovan Journal of Health Sciences. Anexa 1, Vol. 29 (3), Chișinău, 19-21 octombrie 2022, p. 390. 

ISBN 2345-1467. 

ȘINCARENCO, I.; LACUSTA, V.; BORDENIUC, G.; GÎLEA, A.; CEREȘ, V. The frequency 

and expression of Frank’s earlobe sign in patients with COVID-19. În: Conferința științifică anuală 



"Cercetare în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță" Culegere de rezumate. 

Moldovan Journal of Health Sciences. Anexa 1, Vol. 29 (3), Chișinău, 19-21 octombrie 2022, p. 295. 

ISBN 2345-1467. 

 

Brevete de invenții 

BORDENIUC, Gh.; BÎZGAN, S.; LACUSTA, V.; FALA, V. Metodă de diagnostic al disfuncțiilor 

mușchilor masticatori. Brevet de invenţie MD 1608 Y 2022.03.31. 

BORDENIUC, Gh.; BÎZGAN, S.; LACUSTA, V.; FALA, V. Metodă de diagnostic al disfuncțiilor 

mușchilor masticatori. Brevet de invenţie MD 1627 Y 2022.06.30. 

 

 

13.01.2023 

 


