Curriculum vitae
[I]. Informaţii personale
Nume / Prenume

MOGOANTĂ LAURENŢIU

Adresă

Calea Bucureşti, Bl. C9, Sc. 2, Ap. 9, 200484 Craiova, jud. Dolj, România.

Telefon

0351–424 367

Fax

0251–523 654

E-mail
Naţionalitate
Data şi locul naşterii
Sex

Mobil

0722–955 820

laurentiu_mogoanta@yahoo.com
Română
18 martie 1954, Berbeşti (Vâlcea)
Masculin

[II]. Experienţă profesională
Funcţia (postul) / Perioada

Funcţia (postul) ocupat în prezent
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Profesor universitar, din 2003; conferenţiar universitar, 1999–2003; doctor în ştiinţe medicale, 1997;
şef de lucrări, 1994–1999; asistent universitar, 1990–1994; medic de medicină generală, Spitalul
Clinic nr. 2 Dispensar Pieleşti (Dolj), 1985–1990; medic stagiar, Spitalul C.F. Craiova, 1982–1985.
Profesor universitar, Disciplina Histologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova.
Activităţi didactice (cursuri, seminarii, lucrări practice, consultaţii) şi de cercetare ştiinţifică.
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, Str. Petru Rareş nr. 2–4, 200349 Craiova.
Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică.

[III]. Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Rezident radiologie medicală, 1991–1994; medic de medicină generală, 1982–1990; student
Facultatea de Medicină, Universitatea din Craiova.
Doctor în ştiinţe medicale, 1997; medic primar radiodiagnostic, 1999; diploma de doctor–medic,
specializarea medicină generală, 1982; diploma de asistent fiziokinetoterapie, 1975; diploma de
bacalaureat, 1973.
Histologie; Radiologie şi imagistică medicală.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova; Universitatea de Medicină şi Farmacie
„Carol Davila”, Bucureşti.

[IV]. Activitate ştiinţifică

- Brevete de inventie: 2 (nr. 127078 / 29.11.2012)
▪ Capitole din cărţi publicate în edituri internaţionale: 4;
▪ Cărţi publicate în edituri naţionale recunoscute CNCS: 11;
▪ Articole publicate în reviste cotate ISI / CNCS tip A: 86;
▪ Lucrări publicate în volumele manifestărilor ştiinţifice internaţionale (Proceedings) cotate ISI: 12;
▪ Articole publicate în reviste indexate BDI / cotate CNCS tip B+: 26;
▪ Articole publicate în reviste cotate CNCS tip B: 14;
▪ Comunicări în volume de rezumate la manifestări ştiinţifice internaţionale
(altele decât Proceedings cotate ISI): 24;
▪ Comunicări în volume de rezumate la manifestări ştiinţifice naţionale: 193;
▪ Programe / proiecte naţionale / internaţionale: director de proiect – 8; membru în echipa de
cercetare – 13; expert pe termen lung in proiecte POSTDRU: 1.
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Membru în societăţi ştiinţifice
naţionale

1. Societatea Română de Morfologie (SRM).
2. Asociaţia Medicală Română (AMR).
3. Societatea Română de Biologie Celulară (SRBC).
4. Societatea de Radiologie şi Imagistică Medicală din România (SRIM).
5. Societatea Română de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie (SRUMB).

Membru în societăţi ştiinţifice
internaţionale

1. Uniunea Medicală Balcanică – L’Union Médicale Balkanique (UMB).
2. Federaţia Europeană a Societăţilor de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie –
European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology
(EFSUMB).

Alte activităţi (contribuţii)

1. Înfiinţarea, în anul 2000, a primului Centru de Cercetare din U.M.F. Craiova, „Centrul pentru studii
de morfologie microscopică şi imunologie”, acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin
Certificatul CNCSIS nr. 128 CC–C/11 mai 2001.
2. Cursuri postuniversitare coordonate: „Citologie medicală” (pentru medicii rezidenţi de anatomie
patologică, medicii de familie, medicii ginecologi, biologi); „Tehnici de histologie şi imunohistochimie
pentru diagnostic şi cercetare”.
3. Înfiinţarea şi coordonarea de noi discipline: „Imunohistochimia” (opţională), în programa de studiu a
studenţilor din anul III de la Facultatea de Medicină; „Metodologia cercetării ştiinţifice” (obligatorie),
în programa studenţilor anului IV Medicină generală, Medicină dentară şi Farmacie.

Alte funcţii

1. Preşedinte al Societăţii Române de Morfologie (SRM), din anul 2010.
2. Expert al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), din 2004.
3. Membru în Consiliul ştiinţific al „Current Health Sciences Journal”, U.M.F. Craiova, din anul 2009.
4. Membru al Consiliului Naţional pentru Burse în Străinătate, 2006–2011.
5. Redactor şef al „Romanian Journal of Morphology and Embryology”, ISSN 1220–0522, din anul
2004: Editura Academiei Române, revistă indexată ISI Thomson din 2008 (IF/2011: 0.720).
6. Expert-evaluator CNCSIS pentru proiecte de cercetare, 2002 - 2008.
7. Secretar al Societatii Romane de Psihofarmacologie din 2010.
8. Membru în Colegiul de redacţie al revistei „Craiova Medicală”, U.M.F. Craiova, 2001–2008.
9. Coordonator al Programului internaţional „Socrates”, 2000–2012.
10. Membru al Senatului U.M.F. Craiova, din anul 1999.

[V]. Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Franceză

C2

B2

C2

B1

B1

C2

B2

C2

B1

B1

Engleză

B1

B2

B2

B1

B2

B1

B2

B2

B1

B2

Competenţe şi abilităţi sociale

Contactul permanent cu oamenii, în calitate de medic; experienţa didactică; spiritul de echipă;
apartenenţa la numeroase societăţii şi asociaţii ştiinţifice şi profesionale.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Şef al Catedrei de „Histologie – Biologie celulară – Genetică – Morfopatologie”, U.M.F. Craiova;
coordonator a opt contracte de cercetare; organizator a şase congrese şi conferinţe naţionale
sau internaţionale.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a computerului

MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Adobe Photoshop, Adobe Acrobat Professional,
CorelDraw, Corel PhotoPaint, Internet Explorer, MS Outlook.

Permis de conducere

Categoria B.
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PROIECTE DE CERCETARE
Programul / Proiectul

Funcţia

Perioada

1. „Studiul reacţiei parenchimului cerebral în accidentele vasculare hemoragice”. Contract cu Pan
Med S.R.L., Craiova.

Membru în
echipa de
cercetare

2011–2013

2. „Susţinerea cercetării postdoctorale în domeniul chirurgiei reconstructive de transplant
(POSTDOC–TRANSPLANT)”. Nr. identificare contract: POSDRU/89/1.5/S/64153. Beneficiar:
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti.

Expert pe
termen lung

2010–2013

3. „Implicaţiile metaloproteinazelor şi inhibitorilor acestora în procesele de remaniere parodontală
ortodontică însoţite de hipercreşteri gingivale”. Contract CNCSIS PNII – „Idei”. Director de
proiect: asist. univ. dr. Petra Şurlin, U.M.F. Craiova.

Membru în
echipa de
cercetare

2009–2011

4. „Studiul corelativ pe model animal al modificărilor parenchimului cerebral apărute în
accidentele vasculare cerebrale, în funcţie de gravitatea factorului ischemic”. Contract CNCSIS
PNII – „Idei”.

Director de
proiect

2009–2011

5. „Dezvoltarea şcolilor doctorale din medicină şi ştiinţele vieţii printr-un sistem eLearning pentru
cercetare – eCercDoc”. Proiect în parteneriat. Coordonator: prof. dr. Petru-Adrian Mircea,
U.M.F. „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca.

Membru în
echipa de
cercetare

2007–2010

6. „Cercetarea imunohistochimică şi pe culturi de celule a interleukinelor proinflamatorii şi rolul lor
în fenomenele de hiperkeratinizare de la nivelul foliculului pilosebaceu la pacienţii acneici”.
Contract CNCSIS PNII – „Idei”. Director de proiect: şef lucrări dr. Simona Ianoşi, U.M.F.
Craiova.

Membru în
echipa de
cercetare

2007–2009

7. „Studiul angiogenezei şi limfangiogenezei în carcinoamele scuamoase orale”. Contract
CNCSIS PNII – „Idei”. Director de proiect: şef lucrări dr. Claudiu Mărgăritescu, U.M.F. Craiova.

Membru în
echipa de
cercetare

2007–2009

8. „Studiul markerilor biologici implicaţi în carcinogeneza endometrială şi factorii de prognostic ai
hiperplaziilor şi carcinoamelor endometriale”. Academia Română. Director de proiect: conf. dr.
Nicolae Cernea, U.M.F. Craiova.

Membru în
echipa de
cercetare

2007–2008

9. „Angiogeneza şi partenerii celulari implicaţi în carcinogeneza orală”. Academia Română.
Director de proiect: şef lucrări dr. Claudiu Mărgăritescu, U.M.F. Craiova.

Membru în
echipa de
cercetare

2007–2008

10. „Studiul modificărilor histologice şi imunohostochimice din boala ficatului gras non-alcoolic
asociată sindromului metabolic”. Academia Română. Director de proiect: şef lucrări dr.
Letiţia Streba, U.M.F. Craiova.

Membru în
echipa de
cercetare

2007–2008

11. „Promovarea vizibilităţii internaţionale a cercetării româneşti şi a unui parteneriat transnaţional
în domeniul utilizării ultrasonografiei ductale pentru prevenirea, depistarea şi monitorizarea
patologiei tumorale a sânului”. CEEX cod: mod II/106, nr. contract: 228/01.08.2006. Director de
proiect: prof. dr. Viorela Enăchescu, U.M.F. Craiova.

Membru în
echipa de
cercetare

2006–2008

12. „Studiul markerilor biologici cu rol în carcinogeneza şi progresia neoplaziilor mucoasei orale”.
CNCSIS, cod: 954, nr. contract: 210 GR/15.09.2006. Director de proiect: prof. dr. Cristiana
Simionescu, U.M.F. Craiova.

Membru în
echipa de
cercetare

2006–2008

13. „Monitorizarea endoscopică, histologică, imunohistochimică şi imunologică a leziunilor
premaligne gastrice şi caracterizarea etapelor iniţiale ale invaziei oncogene în cancerul
gastric". CEEX nr. 190/2006.

Director de
proiect

2006–2008

14. „Optimizarea factorilor nutriţionali pentru obţinerea oului de consum îmbogăţit în acizi graşi
polinesaturaţi ω:3, aliment funcţional nou pentru piaţa românească”. CEEX 2005, nr. contract:
1653/04.10.2005. Coordonator proiect: I.B.N.A. Baloteşti.

Director de
proiect
U.M.F.
Craiova

2005–2007

15. „Biotehnologii inovative pentru obţinerea de alimente funcţionale din ciupercile genului
Pleurotus şi pregătirea exploatării industriale”. CEEX 2005, nr. contract: 21/04.10.2005.
Coordonator proiect: prof. dr. Gheorghe Manolea,
Universitatea din Craiova.

Director de
proiect
U.M.F.
Craiova

2005–2007

16. „Studiul modificărilor histologice şi imunohistochimice induse de osteoporoza senilă”.
Academia Română, cod: 044/2005.

Director de
proiect

2005–2006

17. „Studiu clinic, morfologic şi imunohistochimic al leziunilor precursoare malignităţii laringiene”.
Proiect VIASAN, cod: 086/2005. Director de proiect: prof. dr. Elena Ioniţă, U.M.F. Craiova.

Membru în
echipa de
cercetare

2005–2006
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18. „Evaluarea factorului chimic de acţiune a nămolului sapropelic de Techirghiol în patologia
cronică degenerativă şi inflamatorie a aparatului locomotor”. Proiect VIASAN, cod: 043/2005–
2006. Coordonator proiect: dr. Olga Surdu, Universitatea „Ovidius”, Constanţa.

Director de
proiect
U.M.F.
Craiova

2005–2006

19. „Studiu imunohistochimic, biochimic şi imunologic privind leziunile hepatice la copiii infectaţi
cu virusul imunodeficienţei umane (HIV)”. Cod MEC: 2837/2001–2002.

Director de
proiect

2001–2002

20. „Studiul ţesuturilor de origine mezenchimală normale şi patologice”. Cod CNCSIS: 107/2000.
Director de proiect: prof. dr. Florin Bogdan, U.M.F. Craiova.

Membru în
echipa de
cercetare

2000–2002

21. „Studiu histologic, biochimic şi imunologic privind modificările hepatice la copiii infectaţi cu
virusul imunodeficienţei umane (HIV) şi/sau decedaţi prin sindromul de imunodeficienţă
dobândită (SIDA)”. Cod ANSTI: 4130/2000.

Director de
proiect

2000–2001

22. „Neuropatologia infecţiei cu HIV”, contract de cercetare internaţional „PECO”. Coordonatori:
prof. dr. Françoise Gray, Département de Pathologie – Neuropathologie, Hôpital
« Henri Mondor », Créteil, Cedex, France; prof. dr. Florin Bogdan, U.M.F. Craiova.

Membru în
echipa de
cercetare

1993–1996
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