
 

 

 

 

 

 

 

Prof. Univ. Dr. Iacob Gabriel  

CURRICULUM   VITAE 

- Liceul Gheorghe Lazăr Bucureşti 1970-1974. 

- Facultatea de Medicină Generală Bucureşti 1974-1980, absolvită ca şef de promoţie (sectiunea 

militara) 

- medic stagiar în Spitalul Militar Central Bucureşti 1980-1983. 

- medic secundar neurochirurg în urma concursului din noiembrie 1983, în perioada 1983-1989, 

la Clinica de Neurochirurgie Bucureşti, condusă de Prof. Dr. C. Arseni. 

- medic principal de specialitate neurochirurgie, în baza examenului susţinut în noiembrie 1988, 

confirmat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.458/1988. 

- absolvent în 1989 al cursului postuniversitar pentru utilizarea izotopilor radioactivi - Diploma 

de absolvire, seria H, nr.2568/1989, eliberată de Facultatea de Fizică Bucureşti 

-medic primar neurochirurg, doctor in medicina, Seful Sectiei Clinice Neurochirurgie 2 si Seful 

Clinicii de Neurochirurgie –  UMF Carol Davila, Spitalul Universitar de Urgenta, Bucuresti 

Asistent universitar prin concurs: 1991 

Sef de lucrari prin concurs: 2000 

Sef de catedra: – 14 ianuarie 2002, prin Decizia nr. 832 UMF “Carol Davila” – Bucuresti 

Conferentiar universitar prin concurs: Baza Clinica Neurochirurgie – Spital Elias, mai 2003, 

confirmat prin Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului 4742/25.08.2003, respectiv 

de Rectoratul UMF la 1. 10.2003 

Conferentiar universitar prin concurs: pozitia 1 Catedra de Neurochirurgie – Spitalul Universitar 

de Urgenta, Bucuresti, ianuarie 2004, confirmat prin Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii si 

Tineretului 3895/25.05.2004, respectiv de Decizia 237/01.06.2004 a Rectoratului UMF “Carol 

Davila” Bucuresti. 

Medic primar neurochirurgie gradul 3, in urma concursului sustinut pe 2 martie 1993, fiind 

confirmat prin Ordinul Ministerului Sanatatii nr.630/2 iunie 1993. 

Doctor in medicina: – sustinerea tezei de doctorat cu titlul “Tumorile regiunii pineale” pe 11 

decembrie 1992, fiind confirmat “Doctor in medicina” prin Ordinul Ministerului Invatamântului 

si Stiintei nr.4976 din 30 aprilie 1993 

Domenii de competenta: 

o Neurochirurgie generala, medic specialist – 1989 

o Utilizarea izotopilor radioactivi in medicina – 1989 – Facultatea de Fizica Bucuresti, 

obtinerea Permisului de exercitare in domeniul nuclear 

o Microneurochirurgie - 1992 – Centre Hospitalier Universitaire, Lille -France 

o Stereotaxie si Chirurgie cu radiofrecventa – 1999 – Spitalul Universitar Heidelberg 

Germania si Howmedica Leibinger GmbH Freiburg/Germania 

o Neurochirurgie functionala si stereotaxica – 2000 -  INPPMF 

o Terapia durerii – 2000 – INPPMF 



o Urgente prespitalicesti -2002 – INPPMF 

o Chirurgie spinala – 2003 – Cleveland Clinic Foundation  

--certificat de absolvire UMF. Carol Davila Bucuresti in “Sanatate publica si Management 

Sanitar – Managementul in Serviciile de Sanatate” 3 martie 2006 

-certificat de absolvire UMF. Carol Davila Bucuresti in “Sanatate publica si Management Sanitar 

– Organizarea si Conducerea Serviciilor Medico-Sociale” 31 martie 2006 

 

Autor 2 monografii, 4 tratate, 2 cursuri universitare, 9 capitole in carti si tratate 

Autor in reviste ISI sau indexate in baza de date: 21 lucrari 

Autor in tara – reviste recunoscute CNCSIS: 223 lucrari 

-53 studii prezentate si publicate cu ISSN sau ISBN, 

-221 fara ISBN sau ISSN 

Contracte cercetare 6 (4 contracte nationale, 2 studii internationale) 

 

Activitatea didactica: seful Clinicii Neurochirurgie – Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti 

din 2002, seful catedrei prin Decizia nr. 832 din 14 ianuarie 2002 de UMF “Carol Davila”- 

Bucuresti  

Activitati de predare: studentilor Facultatii de Fiziokinetoterapie – Curs de neurochirurgie, 

studentilor de Medicina Generala in cadrul Cursului de neurologie, directorul cursului 

stereotactic al Societatii Române de Neurochirurgie, lector in cadrul Cursului de Terapia durerii, 

organizat de Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar, coordonator de cursuri 

organizate prin Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar, lector in cadrul cursului 

de durere organizat de Forumul National al Societatii Române de Neurologie, lector in programul 

de supraspecializare in Neurochirurgia Functionala si Stereotactica, lector la cursurile de 

pregatire a personalului mediu. 

Participari la comisii de concurs: in calitate de membru in comisii de medic specialist, primar, sef 

sectie, promovare UMF (preparator, asistent universitar, sef de lucrari, conferentiar) 

Coordonator stiintific lucrari de licenta, teze doctorat 

 

A introdus 7 tehnici neurochirurgicale in premiera nationala: 

o rizotomia trigeminala percutana, selectiva, prin termocoagulare, in nevralgia de trigemen 

1991 

o abordul fronto-orbito-zigomatic in tumorile orbitare 1992 

o abordurile chirurgicale in rezectia tumorilor regiunii pineale 1992 

o abordul neuroendoscopic coroborat cu gestul stereotactic in extirparea tumorilor de 

ventricul III – recunoscut de Societatea Româna de Neurochirurgie in 12.11. 1999 

o ventriculocisternostomia endoscopica a ventriculului III 1999 

o abordul combinat supra si infratentorial in leziunile petroclivale 2003 

o prima implantare de electrozi cerebrali profunzi pentru stimulare in boala Parkinson, 21 

septembrie 2005, in România, impreuna cu echipa cu neurologi condusa de Prof. Dr. 

Bajenaru O., la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti 

o a folosit în tratamentul tumorilor de regiune pineală si de ventricul III radioterapia 

interstiţială cu 198Au şi abordul direct. 

 

-Seful Clinicii Neurochirurgie Spital Universitar (UMF carol Davila) 

-Seful Sectiei II Neurochirurgie Spital Universitar Bucuresti din 2004 



-membru in Comisia de Neurochirurgie a Colegiului Medicilor din Romania (decizia 6 din 18 

aprilie 2008) 

-membru titular in Uniunea Medicala Balcanica din 6 mai 2009 

-conducator stiintific de doctorat – Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si 

Sportului 3782, 11.05.2010 

-member of Advisory Editorial Board of Romanian Neurosurgery – Official Journal of the 

Romanian Society of Neurosurgery 2010 

-membru supleant in Consiliul de Administratie al Spitalului Bagdasar-Arseni din septembrie 

2010 

-cistigator al Premiilor de excelenta 2005, specialitatea Neurochirurgie (13.12.2005) 

-presedinte a Comisiei teritoriale Neurochirurgie Bucuresti pentru trimiterea bolnavilor la 

tratament in strainatate, numit prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 342/19.04.2011 

-participant la workshopurile organizate de Medtronic-Silva la Sinaia in 2010-2011 Medtronic 

Workshop Key Opinion Leaders Romania « Newest solutions for neurosurgeons » 9-11 june 

2011 

-premiul «Carol Davila» al Asociatiei Oamenilor de Stiinta Sectiunea Medicala 2011 

-membru fondator al Academia Medtronic 

-conducatorul celui de-al XVII Curs Francofon la Bucuresti 26. 09.2012 

- vicepresedinte a Societatii Romane de Neurochirurgie 2012 

 

Principalele preocupări ştiinţifice şi operatorii  

 patologie traumatică si tumorala cranio-cerebrală şi vertebro-medulară, 

 patologie degenerativă vertebro-medulară 

 patologie infecţioasă şi parazitară cerebrala si vertebro-medulară 

 probleme de neurochirurgie funcţională: mişcări involuntare, nevralgia de trigemen, 

dureri prin deaferentare 

 abordul tumorilor de ventricul III şi regiune pineală 

 patologie orbitară  

 


