CURRICULUM VITAE

Informații personale


Nume şi prenume: Mîndrilă Ion



Data şi locul naşterii: 3 Februarie 1965 în comuna Voineşti, satul Gemenea, judeţul
Dâmboviţa.



Starea civilă: căsătorit, doi copii



Adresă: Craiova, strada Arhitect Dan Nicolae, nr. 4, cod 200131. Număr telefon:
0744699367; adresă e-mail: tutu0101@yahoo.com.

Educație și formare


Perioada 2015-prezent: Atestat de abilitare-Calitatea de conducător de doctorat



Perioada 1992-1998: Studii doctorale. În decembrie 1998 am sustinut public
lucrarea "Contributii la studiul dendrologiei sistemului bronhoalveolar", sub
conducerea științifică a domnului Prof.univ.dr. Gheorghe Drăgoi, obtinând titlul de
Doctor în Ramura de Ştiintă Medicină, specializarea Anatomia Omului, (O. M. E.
N. nr. 3460 din 15. 03.1999 – diploma seria R nr. 0002004).



Perioada 1984–1990: Studii universitare - Facultatea de Medicină, Universitatea
din Craiova. În sesiunea septembrie 1990 am obţinut Diploma de Doctor – Medic,
specializarea medicină generală -seria G nr 96.



Perioada 1979-1983: Studii liceale - Liceul "Ienăchită Văcărescu" din Târgoviste.
În sesiunea iunie 1983 am obţinut Diploma de Bacalaureat - seria B nr.31595.



Perioada 1971-1979: Studii gimnaziale - Şcoala generală din com. VoineştiDâmboviţa.

Studii postuniversitare:
-

În perioada 1990 – 1993 am urmat cursurile Institutului Postuniversitar de
Biomatematică și Aplicații în Medicină, în cadrul Universității din Craiova

-

în perioada 2006-2008 am urmat cursurile masterului „Managementul
Unităţilor de Sănătate” organizat de UMF din Craiova (diploma nr
109/30.09.2008)
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Experiența profesională în domeniul educației medicale


Perioada 2013-prezent: profesor universitar Disciplinele Anatomia Omului,
Embriologie, Anatomie topografică și secțională, Facultatea de Medicină,
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova



Perioada 2005-2013: conferenţiar universitar Disciplinele Anatomia Omului,
Embriologie, Anatomie topografică și secțională, Facultatea de Medicină,
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova



Perioada 2000-2005: şef de lucrări Disciplinele Anatomia Omului și Embriologie
Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova



Perioada 1994-2000: asistent universitar Disciplina Anatomia Omului, Facultatea
de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova



Perioada 1991-1994: preparator universitar Disciplina Anatomia Omului,
Facultatea de Medicină, Universitatea din Craiova



Perioada 2012-prezent: Director de departament, Departamentul nr.1 Discipline
Morfologice al UMF din Craiova.



Perioada 2005-2011: Șef de catedră, Catedra de Anatomia Omului, Facultatea de
Medicină a UMF din Craiova.



Perioada 2012-prezent: președinte al Comisiei pentru invatamant, dezvoltarea
curriculara si evaluare academica interna a Senatului UMF din Craiova



Perioada 2006-prezent: membru al Senatului UMF din Craiova și membru al
Consiliului profesoral al Facultății de Medicină.



În anul 2013 am făcut parte din grupul de lucru pentru întocmirea raportului de
autoevaluare instituțională



Perioada 2008-2012: președinte al Comisiei Senatului de transparență și intreținere
sit UMF Craiova și membru al Comisiei Curriculare a Facultății de Medicină.



Perioada 2004-2008: membru al Consiliului ştiinţific al Senatului UMF din Craiova



Perioada 2000-2004: membru al Departamentului Învăţământ Universitar din
cadrul Centrului de Educaţie Medicală al UMF din Craiova.
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Experiența profesională în domeniul sănătății


În anul 1997 am sustinut examenul de rezidentiat si am devenit medic rezident în
specialitatea Chirurgie toracică (Ordinul MS nr. 317 din 7.04.1997).



În sesiunea octombrie 2002 am obţinut diploma de medic specialist în specialitatea
Chirurgie toracică (OMSF nr. 1024 din 2002)



În sesiunea iunie 2010 am obținut titlul de medic primar (Ordinul MS nr.
1276/30.09.2010)



Din martie 2003 sunt angajat ca medic, specialitatea Chirurgie toracică, în cadrul
Clinicii de Chirurgie Toracică a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

Cursuri postuniversitare absolvite


VATS Pulmonary resections, Delta Endoscopic Training Center București, aprilie
2014



”Cum ne apărăm de malpraxis”, Școala Națională de sănătate publică, management
și perfecționare în domeniul sanitar București, (Craiova, 28-28 noiembrie 2011)



International course on ”Tuberculosis today - New insights and approaches,
Romanian division of International academy of pathology, Craiova, aprilie 2010



Cursul postuniversitar de perfecționare în specializarea Ecografie generală și
specială, UMF din Craiova (1 aprilie – 30 iunie 1999)

Experiența profesională în domeniul cercetării-dezvoltării


În anul 2008 am obținut, ca director de proiect, un grantul cu titlul ”Rolul venelor
pulmonare in modularea fluxului limfatic la nivelul limfonodulilor pulmonari in
insuficienta cardiaca congestiva” în cadrul programului IDEI, categoria Proiecte de
cercetare exploratorie, Competiția 2008, cod proiect 2493, finanțat de la bugetul de
stat prin contractul de finanțare 1189/2009, în valoare totală de 151 000 lei. În urma
derulării acestui proiect au fost publicate un articol ISI, un articol BDI și 5 lucrări
prezentate în cadrul unor manifestări științifice naționale.



Am fost sau sunt membru în cadrul următoarelor proiecte obținute prin concurs:
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-

"Calitate si competență profesională europeană în educația medicală și în
managementul activităților educaționale", ID-ul proiectului POSDRU /86/
1.2/ S/ 63815, 2010-2013

-

"Standarde de calitate şi indicatori de performanţă specifici pentru
Invatamantul Superior din Domeniul Sanatatii",

ID-ul proiectului

POSDRU/18/1.2/G/40067,
-

”Noi metode pentru îmbunătăţirea bioactivităţii şi biofuncţionalităţii
implanturilor”, cod 332/2004, derulat în perioada 2004-2006, finanţat în
cadrul Programului VIASAN

-

”Mecanisme moleculare ale adeziunii osteoblastelor diferentiate din celulele
STEM si a explantelor de tesut osos la biomateriale ortopedice”, contract
PCE derulat în perioada 2006-2008



Activitatea de cercetare s-a materializat în elaborarea a 13 cărți (9 autor, 4 coautor),
10 articole publicate în reviste indexate ISI cu factor de impact (6 autor principal),
24 articole publicate in reviste indexate ISI (fără factor de impact) și BDI, 30
articole publicate in extenso în reviste nationale (10 autor principal), peste 200
lucrări sustinute la manifestări științifice interaționale și naționale, dintre care 3
lucrări publicate în rezumat în reviste indexate ISI



Am participat la un numar de 62 manifestări științifice naționale și internaționale
(Diploma de participare) și am obținut Diploma de excelență pentru contribuția
personală adusă dezvoltării anatomiei și pentru participarea la manifestările
științifice ale SRA, acordată de Comitetul de Organizare al celui de-al XIII-lea
Congres Național al Societății de Anatomie, cu participare internațională



Premii științifice obținute:
-

Diploma de Apreciere, Lucrarea ”Adenopatia mediastinala din insuficienta
cardiaca congestiva- Aspecte anatomice”, prezentata in cadrul celui de-al
XII-lea Congres al Societății Anatomiștilor din Romania, în semn de înaltă
apreciere a valorii științifice, Cluj Napoca, iunie 2012

-

Premierea rezultatelor cercetării UEFISCDI, Secțiunea ARTICOL 2013,
Lista 4, 4 000 RON

-

Premiul I, Secțiunea Prezentări Orale, Lucrarea ”In vitro and in vivo effects
of functionalized magnetic nanoparticles on human glioblastoma cells”, la
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al XIV-lea Congres al Societatii Romane de Anatomie, cu participare
internațională, Timisoara, mai 2013


Am organizat sau am fost membru în 24 comitete de organizare ale unor
manifestări științifice, după cum urmează:
-

Presedintele

Celui

de-al

XV-lea

Congres

Național

al

Societății

Anatomiștilor Români, Craiova, 2014
-

Organizator masa rotundă ”Particularități privind vascularizația structurilor
anatomice în dinamica ontogenetică și funcțională” în cadrul Zilelor UMF
Craiova, 2005

-

Organizator masa rotundă ”Aspecte ale matrixului extracelular în procesul
de îmbătrânire ortologică” în cadrul Zilelor UMF Craiova, 2006

-

Organizator masa rotundă ”Actualități în studiul structurii funcționale a
sistemului osteo-articular” în cadrul Zilelor UMF Craiova, 2007

-

Organizator masa rotundă ”Dinamica proceselor angiogenetice. Implicații în
practica medicală” în cadrul Zilelor UMF Craiova, 2008

-

Organizator masa rotundă ”Anatomia funcțională a sistemului vascular:
mecanisme ale dezvoltării. Implicații clinice” în cadrul Zilelor UMF
Craiova, 2009

-

Organizator masa rotundă ”Clasic şi modern în învăţământul anatomic
Craiovean” în cadrul Zilelor UMF Craiova, 2010

-

Organizator masa rotundă ”Sistemul limfatic, între normal şi patologic” în
cadrul Zilelor UMF Craiova, 2011

-

Organizator simpozion

”Tendințe actuale de cercetare morfologică

Craioveană” în cadrul Zilelor UMF Craiova, 2012
-

Organizator simpozion

”Angiogeneza normală și tumorală” în cadrul

Zilelor UMF Craiova, 2013
-

Organizator simpozion ”Actualități în cercetarea morfologică craioveană”
în cadrul Zilelor UMF Craiova, 2013

-

Membru al comitetului de organizare al simpozioanelor de Morfologie
Microscopică din Craiova 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

-

Membru al comitetului National de Organizare al Congreselor de Anatomie
din București 2006, Iași 2008, Targu Mures 2009, Constanta 2010, Cluj
2011, Constanța 2012, Timișoara 2013
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Membru al comitetului de organizare al CIMSC 2009

Am fost membru în comitetele științifice la 10 manifestări naționale sau
internaționale după, cum urmează:
-

Comitetul științific al congreselor de Anatomie din Cluj 2011, Timișoara
2013, Craiova 2014, București 2015

-

Comitetul științific al Simpozionului Național de Morfologie Microscopică,
Craiova 2013

-

Comitetul științific al Manifestării științifice ”Zilele UMF din Craiova” din
anii 2012 și 2013

-

Comitetul științific al manifestarii ”Craiova International Medical Student’s
Conference”, Craiova 2007, 2009, 2010



Am fost membru al colectivului de redactie al Buletinului de informare al Centrului
de Educatie Medicala al UMF Craiova în perioada 2000-2004



Sunt membru în colectivul de redacţie al:
-

Revistei Române de Anatomie funcţională şi clinică, macro- şi
microscopică şi de Antropologie



Current health sciences journal

Membru în societăți științifice internaționale și naționale:
-

Membru in Comitetul National al Societatii Anatomistilor din Romania

-

Secretar general al Societatii Romane de Morfologie

-

Membru al European Society of Thoracic Surgeons

-

Membru fondator al Societății Române de Anatomie

-

Membru al Societații Române de Morfologie

-

Membru al Societății Române de Chirurgie Toracică 1994

Alte activități profesionale:


Am realizat recenzii pentru: Revista Română de Anatomie funcţională şi clinică,
macro- şi microscopică şi de Antropologie; Romanian Journal of Morphology and
Embryology; Journal of Nanoparticle Research



Am organizat cursul de pregătire postuniversitară cu titlul ”Anatomia topografică,
secţională, clinică şi imagistică a toracelui si abdomenului” acreditat de CMR cu 60
credite EMC



evaluator CNCSIS, membru referent in comisii pentru susținerea tezelor de
doctorat, membru în comisii de promovare la facultati din tara.
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