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Informaţii personale 
 

Nume / Prenume NEAGA VEACESLAV 

Adresa(e)  Jud.GL Mun. Galați , Romania 

Telefon(-oane)                          Mobil:   

Fax(uri)  

E-mail(uri) neagaslavic@gmail.com 
  

Nationalitate(-tati) Romana, Rep. Moldova 
  

Data naşterii 08.09.1987 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă / 

 Domeniul ocupaţional 

Doctorand / Bursier 

  Ingineria materialelor 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 09.2017 – 05.2018  

Funcţia sau postul ocupat Medic stomatolog  

Numele şi adresa angajatorului    SRL “SkyDental” , or. Nalchik - Fed. Rusa 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

sănătate / privat 
 
 

 

Perioada 09.2017 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Medic stoamtolog  

Numele şi adresa angajatorului    I.Î. “Dent Euro” , or.Chișinău 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

sănătate / privat 

 

08.2012 – 08.2014 

Medic stomatolog  

   I.Î. “Dent Euro” , or.Chișinău 

 

sănătate / privat 
 

Educaţie şi formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 

internaţionala  
 

 

 
10.2018 → prezent 

Student doctorand – Ingeneria Materialelor 

Universitatea „Dunarea de Jos” Galati, Romania 
 
 

 
Doctorand / phD 

  



 

 
Perioada 

 

 

09.2015 – 09. 2017 

Calificarea / diploma obţinută Medic – Chirurg ORO-MAXILO-FACIAL 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de medicină si medicină dentară, Universitatea Rusă a Prieteniei Popoarelor din 

Moscova 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 

internaţionala  

Rezidentiat / Residency training 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 

internaţionala  
 

 

   2017 

Chirurgia dento-alveolară 

Facultatea de medicină si medicină dentară, Universitatea de Stat din Penza, Federația Rusă 

 

 

   Competență profesională / Continuing professional education 
 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 

internaţionala  
 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 

internaţionala  
 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 

internaţionala 
 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 

internaţionala  

  
 

 

   2016 

Stomatologia Ortopedică 

Facultatea de medicină si medicină dentară, Universitatea de Stat din Penza, Federația Rusă 

 

 

   Competență profesională / Continuing professional education 

 
 

   09.2014 – 08.2015 

Chirurgia oro-maxilo-facială 

Facultatea de medicină si medicină dentară, Universitatea Rusă a Prieteniei Popoarelor din 

Moscova  

 

   Internatura / Internship 

 
 

   10.2006 – 06.2012 

Diploma de licență și studii universitare de masterat pe specializarea – Medicină Dentară 

 

Facultatea de medicină dentară, Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucuresti 

 

 

Studii universitare de licenta si masterat / Specialty and master degree 
 
 

09.2003 – 06.2006 

Diploma de bacalaureat  

 

Liceul « Ginta Latina » - Chisinau , Rep. Moldova 

Profil Real (matematica-informatica) 

  Studii liceale / Higher Secondary School Certificate (10-12 study years) 
 



 

 
 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba Română 
  

Limba(i) străină(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs orale Exprimare scrisă 

Limba Engleza   B1  B2  B1  B1  B1 

                            Limba Rusa    C2  C2  C2  C2  C1 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

  

Competente şi abilităţi sociale Comunicare, responsabilitate, perseverenţă, autoorganizare, motivație profisională;  

Capacitate de analiza si sinteza, rezistenţă la efort intelectual; 

Capacitate de asimiliare noi informatii si abilitati. 
  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Capacitatea de a lua decizii; 

   Spirit de evaluare si imbunatatire; 

   Monitorizarea lucrului echipei (controlul calitatii). 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice Experienta si intelegerea sistemului de pefectionare a implantelor dentare; 

Abilitati tehnice in (hardware CAD/CAM) pentru domeniul stomatologic si tehnologiilor 

folosite in chirurgie oro-maxilo-faciala. 
  

Competenţe şi cunoştinţe de 

utilizare a calculatorului 

Utilizare PC : Windows 10; Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint); SPSS 17.0, 

 Internet Explorer etc. 
  

  

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

  

 
 

 
 


