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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume Neacşu Angela 
 

Adresa  

Telefon   

E-mail angelaneacsu@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 10.11.1964 

Sex    feminin 

Experienţa profesională  

Perioada 2002 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Medic primar neurochirurg 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic de urgenta Bagdasar-Arseni, Sos Berceni nr. 10-12, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sanatate 
  

Perioada 1997 – 2002 

Funcţia sau postul ocupat Medic specialist neurochirurg 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic de urgenta Bagdasar-Arseni, Sos Berceni nr. 10-12, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sanatate 
  

Perioada  1992 – 1996 

Funcţia sau postul ocupat Medic secundar neurochirurg 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Dr. Gh. Marinescu , Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sanatate 
  

Perioada 1990 – 1991  

Funcţia sau postul ocupat Medic stagiar 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Judetean Tg, Mures 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sanatate 

Educaţie şi formare 
 

Perioada 2010-2012 

Calificarea / diploma obţinută Formarea de baza si dezvoltarea personala in psihoterapie integrativa 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Psihoterape integrativa; drept de practicant in supervizare in domeniul psihoterapiei integrative 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociatia de Psihoterapie Integrativa 

  

Perioada 2007 –2010 

Calificarea / diploma obţinută Licentiata in psihologie 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

   Psihologie 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Sociologie-Psihologie, Bucuresti 
 
 

Perioada 2001-2012 

Calificarea / diploma obţinută Doctor In Stiinte Medicale 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Neurochirurgie; TEZA: „ Malformatii vasculare cerebrale ale fosei craniene posterioare - implicatii 
clinico-terapeutice” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”, Facultatea de Medicina, Bucuresti 

Perioada 1983-1989 

Calificarea/diploma obtinută Diplomă de medic 

Discipline principale 
studiate/competenţe dobândite 

Medicina generala 

Numele si tipul instituţiei de 
invăţămant/furnizorul de formare 

 

Institutul de Medicina si Farmacie Tg. Mures, Facultatea de Medicina Generala 
   

Perioada 1979-1983 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat 

Discipline principale 
studiate/competenţe dobândite 

Asistent medical 

Numele si tipul instituţiei de 
invăţămant/furnizorul de formare 

Liceul Sanitar Focsani 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba  maternă Română 

Limba  străină Engleza – nivel mediu 

Competente şi abilităţi sociale abilităţi de comunicare şi înţelegere interpersonală, responsabilitate, abilităţi de comunicare            
interculturală; sociabila, serioasa, comunicativa, responsabila, punctuala 

Competenţe şi aptitudini organizatorice capacitatea de identificare a problemelor,capacitatea de rezolvare a problemelor, evaluare de proiecte  
de cercetare şi dezvoltare 

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a 
calculatorului 

Microsoft Office, Internet, Corel, Adobe photoshop 

Alte competenţe şi aptitudini Hobby-uri: călătoriile, muzica, dansul,  Inforenergetician gradul 10; membră a Fundaţiei de 
Inforenergetică „Sf Apostol Andrei”, filiala Bucuresti 

Permis(e) de conducere Categoria B 

Informatii suplimentare Activitate stiintifica 

 -domenii de competenta: neurochirurgie si psihologie 

 -cursuri postuniversitare: 73, din care 8 in strainatate 

 -participari la conferinte si congrese: 51 in neurochirurgie si 3 in psihologie 

 - publicatii: 130 lucrari (lucrări communicate, postere, rezumate la manifestarile științifice de profil-89, 
din care 5 prim autor și 84 co-autor ; lucrări publicate în revistele de specialitate-41, din care 3 prim 
autor și 38 co-autor) 

 -activitate didactica:1 lector la cusuri de educatie medicala continua 

 -studii clinice: 3 finalizate si un proiect de cercetare in derulare 

 
 

   


