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Informaţii personale  

Nume / Prenume Diaconu Laura Florina 
  
    

E-mail diaconu.laura@umft.ro 
Naţionalitate română 

  
Experienţa profesională activitate didactică universitară: 16 ani 

activitate medicală: 20 ani 
Perioada 2007-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent Universitar 
Activităţi şi responsabilităţi principale - coordonarea stagiilor clinice de Medicină Internă şi Diabet Zaharat, Nutriţie şi Boli Metabolice ale 

studenţilor şi medicilor rezidenţi  
- organizare de seminarii, demonstraţii practice şi prezentări de cazuri clinice pentru studenţi şi medicii 
rezidenţi  
- redactare capitole de carte pentru cursurile tipărite pentru studenţi 
- coordonator ştiinţific de lucrări de cercetare studenţeşti pentru obţinerea diplomei de Licenţă  
- coordonator ştiinţific de lucrări de cercetare studenţeşti prezentate la sesiunile de comunicări 
ştiinţifice studenţeşti MEDIS 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate activitate didactică, de cercetare şi medicală în cadrul Disciplinei Medicină Internă III 

Perioada 2004-2007 
Funcţia sau postul ocupat Preparator Universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale - coordonarea stagiilor clinice de Medicină Internă şi Diabet Zaharat, Nutriţie şi Boli Metabolice ale 
studenţilor şi medicilor rezidenţi  
- organizare de seminarii, demonstraţii practice şi prezentări de cazuri clinice pentru studenţi şi medicii 
rezidenţi  
- redactare capitole de carte pentru cursurile tipărite pentru studenţi 
- coordonator ştiinţific de lucrări de cercetare studenţeşti pentru obţinerea diplomei de Licenţă  
- coordonator ştiinţific de lucrări de cercetare studenţeşti prezentate la sesiunile de comunicări 
ştiinţifice studenţeşti MEDIS 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
activitate didactică, de cercetare şi medicală în cadrul Disciplinei Medicină Internă III 

Perioada 2014- prezent 
Funcţia sau postul ocupat Medic specialist Medicina Interna 

Perioada 2012 -prezent 
Funcţia sau postul ocupat Medic primar Diabet zaharat, Nutriție și Boli Metabolice 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Judeţean de Urgență Timişoara 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate activitate medicală şi de cercetare 

Perioada 2007 -2011 
Funcţia sau postul ocupat Medic specialist Diabet zaharat, Nutriție și Boli Metabolice 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Judeţean de Urgență Timişoara 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate activitate medicală şi de cercetare 
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Perioada 

 
2002 -2006 

Funcţia sau postul ocupat Medic rezident Diabet zaharat, Nutriție și Boli Metabolice 
Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Judeţean de Urgență Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate activitate medicală şi de cercetare 
 

Educaţie şi formare 
 

Perioada 2002-2008 - Studii Doctorale 
Calificarea / diploma obţinută Doctor în Ştiinţe Medicale, Specializarea Medicină Internă  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
teza “Epidemiologia Sindromului Metabolic in municipiul Timisoara” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeș Timişoara 

Perioada   1996-2001 - Studii Universitare 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Licenţă în Medicină 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Medicină Generală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Medicină Generală,  
Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeș Timişoara 

Activitate Cercetare Stiintifica  

Perioada 2008-2010 
Funcţia sau postul ocupat Membru în proiectul de cercetare „Studii privind utilizarea unor alimente functionale in prevenirea 

complicatiilor diabetului zaharat” Programul Parteneriate in Domenii Prioritare, nr. 52-164/2008,  
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate activitate de cercetare 
Perioada 2006-2008 

Funcţia sau postul ocupat Membru în proiectul de cercetare "Rolul adiponectinei în patogeneza asociaţiilor morbide ale obezităţii", 
grant CNCSIS tip A, cod CNCSIS 757/2006 

Activităţi şi responsabilităţi principale activitate de cercetare 
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

Perioada 2007-2010 
Funcţia sau postul ocupat Membru în proiectul de cercetare „Tratamentul complicaţiilor vasculare periferice în diabetul zaharat şi 

în arteriopatiile nondiabetice utilizând terapia genică angiogenetică ”, PN II, Programul IV, nr. 
1668/2007 

Activităţi şi responsabilităţi principale activitate de cercetare 
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

Studii clinice - Subinvestigator într-un trial clinic international de faza IIB la pacienti cu diabet zaharat tip 2, 
2006 

- Subinvestigator într-un trial clinic de faza IV la pacienti cu diabet zaharat tip 2, 2009 
- Subinvestigator într-un trial clinic international de faza III la pacienti cu diabet zaharat tip 2, 

2009-2010 
Aptitudini şi competenţe 

personale 
 

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   C 1  C 1  C 1  C 1  C 1 

Limba franceză   B 2  B 2  B 2  B 2  B 2 
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 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Competenţe şi abilităţi sociale • Membru în Societatea Română de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice.  
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

• Membru în comitetul de organizare al Congresului Anual al Societăţii Române de Diabet zaharat, 
Nutriţie şi Boli Metabolice, în anul 2005 
 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

utilizare calculatoare personale,  
Microsoft Word, Microsoft Power Point, Excel, Internet 
 

Alte competenţe şi aptitudini Competenţă în Ecografie Generală 
 

Informaţii suplimentare  
Premii: 
• 2008- Premiul II - Secţiunea poster, acordat de Societatea Română de Diabet, Nutriţie şi Boli 

Metabolice, pentru lucrarea: Laura Diaconu, V. Şerban, R .Timar et al. Raportul 
leptină/adiponectină la pacienţii cu diabet zaharat tip 2 şi sindrom metabolic.  

• Premiul III – la a noua ediţie a  “Concursului pentru tineri cercetători în domeniul Nutriţiei”, organizat 
de către Fundaţia pentru Alimentaţie Sănătoasă din Romania - Bucureşti, 2008 

• Premiul I  - Secţiunea poster, acordat de Societatea Română de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, 
pentru lucrarea: Timar R, Serban V, Diaconu Laura, et al. “Impactul noilor criterii de diagnostic a 
alterării glicemiei à jeun”. 
 

Activitate publicistică (vezi Lista de lucrări mai jos) 
• Cărţi, monografii: 
- coredactor: 1 

 - colaborator: 11 
 - capitole cărţi redactate: 32 
 

• Lucrări publicate în străinătate, prim autor: 8 
• Lucrări publicate în străinătate, coautor: 31 
• Lucrări publicate in extenso în ţară, prim autor: 2 
• Lucrări publicate în rezumat în ţară, prim autor: 7 
• Lucrări publicate in extenso în ţară, coautor: 23 
• Lucrări publicate în rezumat în ţară, coautor: 15 
• Lucrări comunicate la congrese medicale internaţionale: 39 
• Lucrări comunicate la congrese medicale naţionale: 22 
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