Anexa A
FIŞA
raportului de activitate în anul 2018 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM
I. Titlul, numele şi prenumele Lacusta Victor, academician
II. Activitatea ştiinţifică
III. Rezultatele ştiinţifice principale
Monografii în ediţii internaţionale
Monografii în alte ediţii din străinătate
Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 3
Articole în reviste cu factor de impact 1,0 -2,9
Articole în reviste cu factor de impact 0,1- 0,9
Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,09
Articole în alte reviste editate în străinătate
Monografii editate în ţară
Articole în reviste naţionale, categoria A
Articole în reviste naţionale, categoria B
Articole în reviste naţionale, categoria C
Articole în culegeri
Participarea la foruri ştiinţifice
Activitatea inovaţională
Numărul de cereri prezentate
Numărul de hotărîri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate
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IV. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 de cuvinte)
Am investigat şi sistematizat dereglările autonome în sistemul stomatognat la pacienţii cu bruxism
nocturn primar de diferită vârstă (până la 30 de ani şi 30-60 ani). S-au elaborat două tehnologii de
diagnostic diferenţiat – proba autonomă la o angrenare fiziologică a maxilarelor şi proba autonomă la o
angrenare forţată a maxilarelor. Au fost stabilite criteriile de diagnostic a dereglărilor autonome în
sistemul stomatognat în bază modificărolor amplitudinii şi perioadei latente a reflexului autonom
simpatic cutanat. În baza tehnologiilor elaborate au fost evidenţiate particularităţile dereglărilor
autonome sub influenţa substanţelor psihoactive (alcool, nicotină, cafeină), cât şi sub influenţa
hipodinamiei. Au fost elaborate principiile şi criteriile de monitorizare a dereglărilor autonome în
sistemul stomatognat sub influenţa tratamentului.
V. Activitatea didactică
Numărul cursurilor ţinute
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat
Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza
Numărul manualelor, materialelor didactice editate
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VI. Activitatea managerială
Şef catedră Medicină alternativă şi complementară a USMF „N. Testemiţanu”.

Membru al Senatului, USMF „N.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 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
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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”.
Membru al Colegiului de redacţie al Buletinului Academiei de Ştiinţe. Ştiinţele vieţii.
Preşedinte al Asociaţiei Medicină Alternativă şi Complementară din Republica Moldova.
VII. Informaţii generale
Premii, medalii, titluri etc.

• Medalii de aur în străinătate:
The World Exhibition on Inventions, Research and New Technologies, 8 March 2018, Barcelona
(Spania).
2. Salon International des Inventions, 13 April 2018, Geneve (Elveţia).
3. Salonul Internaţional al Inovării şi Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti “Cadet INOVA’18”, 19-21
Aprilie 2018, Sibiu (România).
4. Salonul Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii “PRO INVENT 2018”, 21-23
martie 2018, Cluj-Napoca (România).
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• Medalii de argint în străinătate
1.
Salon International des Inventions, 13 April 2018, Geneve (Elveţia).
• Diplome în străinătate
Salonul Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii “PRO INVENT 2018”, 2123 martie 2018, Cluj-Napoca (România). Diploma de excelentă (2).
2.
Salonul Internaţional al Inovării şi Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti “Cadet INOVA’18”, 19-21
Aprilie 2018, Sibiu (România).
3.
European Innovation Awards, 6-th April 2018, Brussels (Belgia). Diploma of Commander.
1.

VIII. Alte activităţi

Semnătura
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