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            DOCTOR HABILITAT ÎN MEDICINĂ

                               Kusturov Vladimir 

Data naşterii: 16.04.1950

Studii: 
1968 –1974 - facultatea medicină generală a Institutului de Stat de Medicină „N.I.Pirogov” din 
Odesa, Ucraina 
Studii postuniversitare: 
1974 – 1975 – internatura pe specialitatea terapie la spitalul  clinic  municipal nr.2, or.Odesa, 
Ucraina. 
Activitatea profesională: 
1975  - 1977 – serviciul militar în calitate de medic în Flota Militară de Nord 
1977 -  cursuri de specializare în ortopedie şi traumatologie şi utilizarea metodei lui Ilizarov, 
or.Kurgan, Rusia. 
1977 - 1984 - colaborator ştiinţific inferior al Institutului de Cercetări  Ştiinţifice în domeniul 
ortopediei şi traumatologiei din or.Kurgan, Rusia 
1984 – 1989 -  şeful laboratorului de licenţiere, brevete  şi aprobare a noilor metode de tratament, 
Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul ortopediei şi traumatologiei din or.Kurgan, Rusia. 
1986 – susţine teza de doctor în medicină pe tema „Consolidarea fracturilor duble ale gambei 
prin  metoda  osteosintezei  extrafocale  tip  Ilizarov”  (specialitatea:  14.00.22  –  ortopedie  şi 
traumatologie). 
1989 – 1990 - colaborator ştiinţific superior al laboratorului de angiologie, ICŞDOT, or.Kurgan, 
Rusia. 
1990  -  1998  -  colaborator   ştiinţific  coordonator  în  laboratorul  „Trauma  asociată”,  USMF 
„Nicolae Testemiţanu”. 
1993 – cursuri de perfecţionare „Chirurgia toracică”. 
1998 - cursuri de perfecţionare „Diagnosticul şi tratamentul politraumatizaţilor”. 
1998  –  prezent  -  colaborator ştiinţific  superior  în  laboratorul  „Chirurgie  hepato-pancreato-
biliară” pe lângă Catedra de Chirurgie no.1 «N. Anestiadi», USMF „Nicolae Testemiţanu”. 
2000  -  conform  deciziei  Consiliului  Naţional  pentru  Acreditare   şi  Atestare  din  Republica 
Moldova a fost confirmat titlul ştiinţific – conferenţiar cercetător. 
2009 – susţine teza de doctor habilitat în medicină pe tema „Tratamentul chirurgical al fracturilor 
oaselor  bazinului  în  leziuni  multiple  şi  asociate”  (specialitatea:  14.00.22  –  ortopedie  şi 
traumatologie) 
Alte activităţi:
Din 1990  - membru al Asociaţiei ortopezilor – traumatologi din Republica Moldova.  
Din 1992 - membru al Asociaţiei Chirurgilor „Nicolae Anestiadi” din RM. 

Domeniile de activitatea ştiinţifică: 
Ortopedia şi traumatologia, chirurgia leziunilor  

Rezultate: 
Peste 120 lucrări ştiinţifice inclusiv articole, teze, 1 monografie, 2 lucrări metodico-didactice, 11 
brevete de invenţii şi 32 inovaţii. 



Participarea la foruri naţionale şi internaţionale: 
• Congresul al V-lea de Traumatologie şi Ortopedie (Odesa, 1988); 
• Conferinţele ştiinţifice USMF „Nicolae Testemiţanu” (Chişinău, 1993 - 2010); 
• Şedinţele Asociaţiei ortopezilor  şi traumatologilor din Republica Moldova (Chişinău, 1993 - 

2011); 
• Şedinţele Asociaţiei chirurgilor din Republica Moldova (Chişinău, 1993 - 2011); 
• Conferinţa  ortopezilor şi  traumatologilor  din Republica  Moldova organizate  în comun cu 

Asociaţia ortopezilor şi traumatologilor din România (Chişinău, 1993); 
• Adunarea generală V a Asociaţiei internaţionale a medicilor “Bulgaria” (Varna, 1995); 
• Conferinţa Moldo-Americană „Parteneriat în Sănătatea publică” (Chişinău, 1996); 
• Congresul XX SICOT (Amsterdam, 1996); 
• Conferinţa Internaţională  “Диагностика,  лечение  и  реабилитация  больных  с 

повреждениями таза” (Ecaterinburg, 1996); 
• Congresul II al chirurgilor din Cehia (Marianske Lazne, 1998); 
• Congresul Naţional XX al chirurgilor din România (Constanţa, 2000); 
• Congresul V al ortopezilor şi traumatologilor din Republica Moldova (Chişinău, 2001); 
• Congresul XXVII al Ligii Medicilor din Ţările Balcanice (Chişinău, 2002); 
• Conferinţa XII a Asociaţiei ortopezilor şi traumatologilor din Moldova (Galaţi, 2005); 
• Congresul XI Naţional al ortopezilor şi traumatologilor din România (Bucureşti, 2005); 
• Congresul  IX  al  Asociaţiei  chirurgilor  „Nicolae  Anestiadi”   şi  Congresului  I  al 

endoscopiştilor din Republica Moldova (Chişinău, 2005); 
• Congresul VI al ortopezilor şi traumatologilor din Republica Moldova (Chişinău, 2006); 
• Congresul III Internaţional „Современные технологии  в  травматологии  и  ортопедии” 

(Moscova, 2006); 
• Congresul X al Asociaţiei chirurgilor din Moldova „Nicolae Anestiadi” (Chişinău, 2007); 
• Congresul XXХ al Ligii Medicilor din Ţările Balcanice (Chişinău, 2008); 
• Conferinţa  XI Naţională  al  ortopezilor-traumatologilor  din Republica  Moldova (Chişinău, 

2009). 
• Lectura de iarnă, Ediţia a V-a Chişinău, 2009.
• Conferinţa de consens „Bolnavul politraumatizat critic”,Chişinău, 2009.
• Lectura  de  iarnă,  Ediţia  a  VI-a-  Hemoragia  în  bolile  profilului  chirurgical.  Aspecte  de 

diagnostic şi tratament. Metodologie didactică. Chişinău, 2010.
• Conferinţa Ştiinţifică Anuală consacrată aniversării a 65-a a învăţământului medical superior 

din Republica Moldova, Chişinău, 2010.
• Lectura de iarnă, Ediţia a VII-a Chişinău, 2011.

Premii: 
• Expoziţia Medicală Specializată (Moscova, 1984); 
• Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT” (Chişinău, 2001); 
• Expoziţia Internaţională Specializată (Iaşi, 2005); 
• Salonul Internaţional de Invenţii (Geneva, 2006); 
• Salonul Internaţional de Invenţii şi Tehnologii Noi „Новое время” (Sevastopol, 2008); 
• Salonul Internaţional de Invenţii şi Tehnologii Noi „INVENTIKA” (Bucureşti, 2008); 
• Salonul Internaţional al Cercetării Inovării şi Inventicii (Cluj-Naboca, 2009); 
• Salonul Internaţional de Invenţii şi Tehnologii Noi „Новое время” (Sevastopol, 2010).

Tel.: +373 22 23-43-10 
E-mail: kusturov@mail.ru


