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Curriculum vitae  
Europass  

 

 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Leonard NASTASE 

 

   

 

  

Experienţa 
profesională 

 
 

Perioada Decembrie 2011 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Medic rezident neonatologie 
Medic specialist neonatologie (2012) 
Medic primar neonatologie (2017) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Neonatologie 

Numele şi adresa 
angajatorului 

IOMC „Prof. Dr. Alfred Rusescu” (Actual- Institutul pentru sănătatea Mamei și Copilului 
“Alessandrescu-Rusescu”), Departamentul Obstetrica Ginecologie, Clinica 
Neonatologie 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Sănătate 

  

Perioada Februarie 2013 – Februarie 2018 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 

● Activitate de lucrari practice pentru studenti,rezidenti,medici neonatologi.  
● Participări în comisii de examen pentru evaluarea testarilor periodice ale studenților, 

rezidenților neonatologi. 
● Indrumare de lucrari de licenta, teze de dizertatie 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila,Facultatea de Medicina 
Generala,Strada Dionisie Lupu nr.37,  Bucuresti, Sectorul1 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate Didactică 

  

Perioada 2018-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar în regim “plata cu ora” 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Activitate de lucrari practice pentru moașe și asistente medicale  

 Participări în comisii de examen pentru evaluarea testarilor periodice ale moașe și 
asistentelor medicale  

 Indrumător de lucrari de licenta, teze de dizertatie 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Facultatea de Moașe și Asistență medicală, UMF “Carol Davila”, București 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Didactică la disciplina Pediatrie neonatologie și îngrijiri calificate 

  

Perioada 2012-2014 

Funcţia sau postul ocupat Medic rezident pediatrie (specialitatea a 2-a) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Pediatrie 

Numele şi adresa 
angajatorului 

IOMC „Prof. Dr. Alfred Rusescu”, Departamentul Pediatrie 

  

Perioada 2006-2011 

Funcţia sau postul ocupat Medic rezident neonatologie 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Medic rezident 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Neonatologie 

  

Perioada 2004-2005 

Funcţia sau postul ocupat Medic consultant  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Consultant nutriție nou-născut și sugar 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Farmacia Help Net 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Medicină și Farmacie 

  

Perioada 2003-2004 

Funcţia sau postul ocupat Medic Stagiar  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Medic 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Spitalul Clinic Colțea, București 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Stagiatură, secția Chirurgie generală 

  

 Educaţie şi formare  

Perioada  12-13.09.2019 

   Calificarea / diploma obtinuta Neonatal patient monitoring masterclass 

 Disciplinele principale studiate 
/competente profesionale 

dobandite 

Neonatologie și pediatrie 
Monitorizare noninvazivă – Pulsoximetrie, Spectroscopie NIRS, capnografie 
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Numele şi tipul instituţiei de 
invăţămant/furnizorului de 

formare 

AQAI GmbH, Simulation Center, Mainz 
Prof. Wolfgang Heinrichs, Dr. Andrew Ewer, Dr. Ralf Huth 

 Educaţie şi formare  

Perioada  2018 

   Calificarea / diploma obtinuta Doctor în stiințe medicale, titlul lucrării Monitorizarea neinvazivă a statusului cerebral fetal și 
neonatal 

 Disciplinele principale studiate 
/competente profesionale 

dobandite 

Obstetrică-Ginecologie și Neonatologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
invăţămant/furnizorului de 

formare 

UMF “Carol Davila”, București 

 Educaţie şi formare  

Perioada  19-20.11.2018 

   Calificarea / diploma obtinuta Neonatal ventilation 

 Disciplinele principale studiate 
/competente profesionale 

dobandite 

Neonatal ventilation 

Numele şi tipul instituţiei de 
invăţămant/furnizorului de 

formare 

University of Cape Town Clinical Skills Development Center 
Prof.Dr. Jane Pilow, Dr. Dave Kloeck, Dr Tobias Trips, Thomas Kruger 

 Educaţie şi formare  

Perioada  2017 

   Calificarea / diploma obtinuta Medic primar neonatologie 

 Disciplinele principale studiate 
/competente profesionale 

dobandite 

Neonatologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
invăţămant/furnizorului de 

formare 

Ministerul Sănătății 

  

Perioada  31.10-04.11.2016 

   Calificarea / diploma obtinuta Certificat de absolvire 

 Disciplinele principale studiate 
/competente profesionale 

dobandite 

Formator 

Numele şi tipul instituţiei de 
invăţămant/furnizorului de 

formare 

Asociația tineri pentru Educație și Societate 

  

Perioada  4-8 .05.2016 

  Calificarea / diploma obtinuta Certificat de absolvire 

 Disciplinele principale studiate 
/competente profesionale 

dobandite 

Manager proiect 

Numele şi tipul instituţiei de 
invăţămant/furnizorului de 

formare 

Asociația tineri pentru Educație și Societate 

  

Perioada  9-10 mai 2016 
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      Calificarea / diploma 
obtinuta 

Master Trainer Course 

 Disciplinele principale studiate 
/competente profesionale 

dobandite 

Helping Baby Breath 

Numele şi tipul instituţiei de 
invăţămant/furnizorului de 

formare 

ANR 

         

Perioada Feb-dec  2015 

   Calificarea / diploma obtinuta Certificat de absolvire 

 Disciplinele principale studiate 
/competente profesionale 

dobandite 

AD-COR program innovativ de pregatire in cardiologie pediatrica 

   Numele şi tipul instituţiei de 
invăţămant/furnizorului de 

formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila,Facultatea de Medicina 
Generala,Strada Dionisie Lupu nr.37,  Bucuresti, Sectorul1; Spitalul clinic de urgenta 
pentru copii M.S. Curie, Bucuresti 

  

       Perioada Mai 2013 

Calificarea / diploma obtinuta Certificat de recunoaștere 

 Disciplinele principale studiate 
/competente profesionale 

dobandite 

Neonatal Resuscitation Training 2013 

   Numele şi tipul instituţiei de 
invăţămant / furnizorului de 

formare 

Dr Rob Payne, medical Director, 
Dr George Bennett Team Leader 

  

       Perioada 2012-2014 

Calificarea / diploma obtinuta Medic specialist pediatrie 

 Disciplinele principale studiate 
/ competente profesionale 

dobandite 

Pediatrie 

Numele şi tipul instituţiei de 
invăţămant/furnizorului de 

formare 

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

     

       Perioada 2008 -2013 

Calificarea / diploma obtinuta Atestat în reanimarea neonatală 

 Disciplinele principale studiate 
/ competente profesionale 

dobandite 

Neonatologie, Reanimarea neonatală 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
invăţămant / furnizorului de 

formare 

INSMC „Alessandrescu-Rusescu”, Departamentul Obstetrica Ginecologie, Clinica 
Neonatologie 
 

  

Perioada 04.07-12.07. 2011 

Calificarea / diploma obtinuta Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate / competente 

profesionale dobandite 

Competențe informatice 

 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ 

Asociația tineri pentru Educație și Societate 
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   Perioada 2010, 2019 

Calificarea / diploma obtinuta Atestat STABLE 

Disciplinele principale 
studiate /  competente 

profesionale dobandite 

Curs STABLE 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / furnizorului 

de formare 

INSMC Alessandrescu-Rusescu”, Departamentul Obstetrica Ginecologie, Clinica 
Neonatologie 

  

Perioada 1997-2003 

Calificarea / diploma obţinută Licența - Facultatea de Medicină Generală 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Medic doctor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

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

  

Cercetare științifică   
 

 

Perioada contractului de 
cercetare 

2009-2013 

Contract de cercetare  Studii clinice retrospective si prospective 

Funcția Medic rezident/specialist – membru echipa de administrare a tratamentului si evaluare 
a efectelor secundare 

Numele şi tipul instituţiei   INSMC „Alessandrescu-Rusescu”, Maternitatea Polizu 

  

Manifestari stiintifice Participare frecventa la congresele si conferinte de neonatologie, perinatologie, neurologie 
pediatrica si obstetrica-ginecologie nationale si internationale (vezi anexa) 

  

Limba materna Romana 

Limbi straine 
cunoscute 

  Engleza 

 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Asamblare/desamblare și punere în funcțiune aparatură electronică și medicală  

 

 

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a calculatorului 

Instalare și operare  Windows , Office și alte softuri inclusiv cu destinație medicală. 
Cunostinte avansate hardware. 
Inițiere în competențe IT („Formarea profesională în domeniul neonatologiei și 
promovarea utilizării noilor tehnologii pentru personalul din sectorul sănătății”) 

 

 

Permis(e) de conducere Permis conducere auto categoria B 
 

 

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului.  Obligatoriu anexa 1 (lucrări științifice, citări, 
cărți, tratate). 

 


