
Renumitul Profesorul Universitar Dr. Dan-
Gabriel Mogoş s-a născut la Craiova, în data
de 10 decembrie 1948 provenind dintr-o familie
ilustră. Tatăl domniei sale a fost locotenent-
colonelul Dr. Marin Mogoş, absolvent al insti-
tutului Medico-Militar Bucureşti, laureat al
Academiei Franceze de Medicină (medalie de
argint) şi cel care a preluat primul laborator
de analize medicale din Craiova (laboratorul
Dr. Savapol), devenind „Laboratorul de analize
medicale Dr. Mogoş”. 

În anul 1962, tânărul Dan-Gabriel Mogoş a
absolvit şcoala generală cu media 10 (zece)
fiind şef de promoţie, apoi în perioada 1962 -
1966 a urmat cursurile Liceului “Tudor
Arghezi“ din Craiova definitivând studiile
liceale tot ca şef de promoţie.

Studiile universitare le-a început în anul
1966 când a susţinut concursul de admitere la
I.M.F. Bucureşti, Facultatea, de Medicină
Generală (locul IV, media 9,05). A absolvit 
facultatea în anul 1972 cu media generală
9,80, susţinând apoi examenul de licenţă în
luna septembrie a aceluiaşi an, având ca
lucrare de diplomă teza intitulată "Plastia cu
piele totală perforată în tratamentul pierderilor
de substanţă ale peretelui abdominal” obţinând
astfel Diploma de doctor – medic.

În anul 1971 a devenit medic intern clinic

prin concurs (locul III - grupa specialităţilor
chirurgicale) al spitalelor din Bucureşti 
pentru o perioadă de 3 ani, timp în care a avut
şansa de a fi instruit şi de a lucra sub atenta
îndrumare a unor maeştri ai chirurgiei
româneşti: Prof. Dr. Doc. I. Juvara, Prof. Dr.
Doc. Al. Prişcu, Prof. Dr. Doc. Th. Burghele,
Prof. Dr. Doc. E. Papahagi, Prof. Dr. Doc. N.N.
Gheorghiu, în această perioadă datând primele
sale intervenţii chirurgicale. Despre stagiul de
intern în Clinica de chirurgie a spitalului “Ion
Cantacuzino“ din Bucureşti sub îndrumarea
Prof. Dr. Doc I. Juvara, prof. univ. Dan-Gabriel
Mogoş relata mereu cu nostalgie: ”Acest 
stagiu îl reţin ca fiind deosebit de folositor
însuşindu-mi multiple noţiuni de funda-
mentare ştiinţifică a actului şi metodelor
chirurgicale, lucrând în preajma unui colectiv
cu mare experienţă didactică şi chirurgicală”.
Din necesitatea asimilării unor noţiuni 
elementare de reanimare şi terapie intensivă a
urmat apoi stagiul în Clinica de chirurgie a
Spitalului “Panduri Bucureşti” (şef de clinică
Prof. Dr. Doc Th. Burghele), în secţia A.T.I. sub
îndrumarea Dr. Crivda, reuşind să conducă
personal 10 anestezii generale şi să efectueze
peste 40 de intubaţii oro-traheale. Iniţierea în
cunoştinţele teoretice şi practice ale chirurgiei
pelvisului a realizat-o sub îndrumarea Prof. Dr.
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Doc. N.N. Gheorghiu în Clinica de obstetrică 
şi ginecologie a Spitalului “I. Cantacuzino“
Bucureşti.

După spusele domniei sale, în calitate de
intern a căutat să realizeze o muncă susţinută,
participând la programul operator, contravizite,
gărzi şi activitatea ştiinţifică a clinicilor în care
a lucrat. În acest fel a ajuns să-şi însuşească
noţiuni elementare de patologie şi tehnică
chirurgicală şi să-şi asigure chiar o mică 
statistică operatorie personală în care figurau
şi 6 rezecţii gastrice ca operaţii mari.

În anul 1974 a susţinutşi promovat 
concursul de secundariat obţinând locul I în
grupa de Chirurgie Generală, în urma căruia
a ales Centrul Metodologic Bucureşti pe o
perioadă de 3 ani.  Între anii 1974 – 1975 a
urmat cursul de specializare în Clinica de
chirurgie generală a Spitalului ”Fundeni“ sub
îndrumarea directă şi bunăvoinţa Prof. Dr.
Doc. D. Setlacec, cel care avea să-i amprenteze
adânc formarea profesională şi alături de care
a participat şi efectuat o serie de intervenţii
chirurgicale de mari proporţii în chirurgia
abdomenului şi nu numai (esogastrectomii
totale pentru cancer, duodenopancreatec-
tomii, anastomoze portocave, etc.). Între anii
1975 – 1976, fiiind secundar în Clinica de
chirurgie cardio-vasculară a Spitalului
”Fundeni” (şef de clinică Prof Dr. Doc. I. Pop
D. Popa), a absolvit cursul postuniversitar de
perfecţionare de chirurgie cardiovasculară. 

În septembrie 1977 a susţinut concursul de
medic principal chirurg obţinând locul I pe
ţară, practicând apoi chirurgia la Spitalul
Orăşenesc Calafat şi ulterior în Clinica I
Chirurgie a Spitalului Judeţean Craiova (şef
de clinică Prof. Dr. Buşu Ion ulterior Prof. F.
Ghelase). Lunga perioadă ca medic principal
chirurg (a fost interzisă organizarea la nivel
naţional a concursul de primariat) a însemnat
etapa maturizării chirurgicale împletind
chirurgia de urgenţă cu cea programată, 
activitatea ştiinţifică cu cea didactică, totul
sub o îndrumare plină de dăruire a regretatului
Prof. Dr. Buşu Ion şi într-un colectiv cu totul
deosebit. A susţinut concursul de medic 
primar chirurg în Bucureşti, anul 1991
ocupând locul II (media 9,77). Din acelaşi an a

devenit şeful Clinicii de chirurgie a Spitalului
clinic C.F. din Craiova, funcţie pe care a 
ocupat-o până în anul 2015.

În vederea perfecţionării profesionale a
urmat cursurile: Curs de perfecţionare post-
universitar de chirurgie cardiovasculară
(Clinice de Chirurgie cardiovasculară Fundeni,
Prof. Dr. Doc. Pop D. Popa), Curs de chirurgie
laparoscopică (Bucureşti, Spitalul Clinic
Colţea, Prof. Dr. N. Angelescu), Schimb de 
experienţă în Anglia (Londra: St. Mark’s
Hospital şi The Royal College of Surgeons of
England, Leeds: Teaching Hospilals, The
General Infirmary), Curs de pregătire cu 
participare internaţională “Cancerul tubului
digestiv superior: esofag, stomac”, “Actualităţi
în chirurgia ficatului”, Bucureşti, Curs post-
universitar „Tehnici de bază şi colecistectomie
laparoscopică cu antrenament practic pe porci
şi la simulator”, Spitalul Clinic Sf. Ioan, Clinica
Chirurgie Generală, Competenţă în chirurgia
laparoscopică, Compentenţă în managementul
medical.

În anul 1990 a fost admis la forma de 
perfecţionare prin doctorat, sub conducerea
ştiinţifică a  Prof. Dr. Doc. P. Georgescu de la
Facultatea de Medicină din Craiova,  având
lucrarea: "Enterocolita acută necrozantă -
studiu clinic şi experimental", iar în 1996 a
obţinut titlul de doctor în ştiinţe medicale.

Activitarea didactică a început-o în anul
1978 cu funcţia de asistent universitar la 
disciplina de Patologie Chirurgicală, catedra
de Chirurgie a Facultăţii de Medicină din
Craiova, ulterior devenind şef de lucrări
(1990), conferenţiar universitar (1997) şi 
profesor universitar (2000), toate obţinute
prin concurs, devenind astfel conducător de
doctorate pentru un număr impresionant de
doctoranzi.

De-a lungul timpului a ocupat multiple
funcţii importante si a devenit membru în
diferite Societăţi: Şeful Clinicii de Chirurgie a
Spitalului Clinic CF Craiova (1991 – 2015),
Membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de
Medicină Generală, Membru în colectivul de
redacţie al revistei Chirurgia (Bucureşti),
Preşedintele Societăţii de Chirurgie filiala
Oltenia, Director Medical şi ulterior Managerul
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Spitalului Clinic C.F. Craiova, Secretar al
Societăţii Române de Chirurgie si ulterior
Membru de onoare al acesteia, Membru în
comisia Ministerului Sănătăţii pentru acţiuni
de control şi îndrumare organizate de către
Ministerul Sănătăţiişi Familiei în vederea 
reorganizării unităţilor sanitare cu paturi din
judeţele Caraş-Severin, Arad, Timiş, Membru în
Comitetul Strategic Regional sud-vest în cadru
proiectului Băncii Mondiale RO-4568 (proiectul
reforma servicilor de sănătate), Director 
executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Dolj,
Membru al Asociaţiei Chirurgilor din Moldova
cu sediul la Piatra Neamţ, Membru al Societăţii
Europene de Chirurgie (Eurosurgery) cu sediul
la Paris din 1991; Membru al Societăţii de
Chirurgie Laparoscopică şi al Societăţii de
Gastroenterologie, Membru al “European
Association for the Study of Acut Abdominal
Pain", cu sediul la Dusseldorf şi Membru de
onoare al Societăţii Romane de Chirurgie 2019.

De-a lungul timpului a publicat peste 250 de
articole de specialitate în reviste de prestigiu
atât în ţară, cât şi în străinătate  şi a fost autorul
a 17 cărţi şi tratate care stau şi astăzi la baza
formării profesionale a tinerilor chirurgi.

În 2003, Prof. Dr. Dan-Gabriel Mogoş,
împreună cu soţia (fiica Dr. Ştefan Balica –
medic primar, boli interne) şi cei doi băieţi,
înfiinţează Societatea Mogoş Med, prima
Clinică  Privată de Chirurgie din Oltenia cu
spitalizare continuă, scopul acesteia fiind ca
pacientul să fie protejat de trauma psihică,
deseori prezentă la impactul cu marile spitale,
şi pentru ca personalul medical sanitar să îşi
desfăşoare activitatea în condiţii civilizate. În
2010, graţie unui program european, prin 
intermediul ADR Oltenia, societatea îşi lărgeşte

dotarea şi activitatea, propunându-şi să ofere
servicii imediate la standarde europene. 

Profesorul universitar dr. Dan-Gabriel
Mogoş a fost unul dintre cei mai cunoscuţi
chirurgi din Oltenia şi nu numai, o personali-
tate remarcabilă ce şi-a văzut îndeplinite multe 
dintre visurile profesionale. A împletit activi-
tatea de chirurg, cu peste 15.000 de intervenţii
efectuate, cu cea de cadru didactic, formând
zeci de generaţii de studenţi, rezidenţi şi tineri 
specialişti.

Carismatic din fire şi cu un neepuizat simţ
al umorului, profesorul Mogoş se impunea prin
ţinuta sa desăvârşită, prin eleganţa şi rafina-
mentul ce-l caracterizau, prin timbrul  vocal ce
alterna uneori de la sobru la prietenos, toate
aceste calităţi având la bază un bagaj supra-
dimensionat de cunoştinţe din absolut toate
domeniile.

După o lungă perioadă în care s-a luptat
pentru propria-i viaţă ca urmare a infectării
cu SarSCov-2 şi în ciuda eforturilor depuse de
familie, cadre medicale şi prieteni, profesorul
universitar Dan-Gabriel Mogoş, neavând alte
comorbidităţi, s-a stins din viaţă în data de
29.10.2020.

Anunţul decesului a fost făcut de fiul 
acestuia, şef lucrări dr. Gabriel Mogoş: ”Cu 
profundă durere în suflet şi regret, vă anunţăm
ca cel care a fost un soţ şi tată minunat, chirurg
desăvârşit, profesor universitar şi înainte de
toate un mare OM, tratează de astăzi sufletele
în ceruri alături de bunul Dumnezeu!

Dumnezeu să îl odihnească în pace!” 
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