
      

 
 

 
 

 

 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Leonte-Dupu Alina-Augustina 

Adresă(e) - 

Telefon(oane) -   

E-mail(uri) leonte_dupualina@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăți) Română 
  

Data naşterii 14.08.1985 
  

Sex Feminin 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01.09.2008 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Profesor 

Numele şi adresa angajatorului Școala Gimnaziala Nr.4 Vatra Dornei, jud. Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada   2004 – 2008 

Calificarea / diploma obţinută   Profesor 

Disciplinele principale studiate 
/dobândite 

 

 

  Limba și Literatura română, Limba și Literatura franceză 
 
  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării 

Perioada   2008-2009 

Calificarea / diploma obţinută   Masterat în Comunicare și Relații Publice 



      

 
 

 
 

 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

- Comunicare, Relatii publice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceza  
 

(C1) Utilizator 
experimentat 

 
(C1) Utilizator 
experimentat 

 
(B2) Utilizator 
independent 

 
(B2) Utilizator 

independent 
 

(B2) Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

- colaborator la diverse acțiuni sociale, cultural-artistice și obștești, în parteneriat cu diferite instituţii de 
învăţământ (grădinițe, şcoli, licee), precum şi cu alte instituţii de cultură (Casa municipală de Cultură 
„Platon Pardău” Vatra Dornei, Centrul Județean de Îndrumare a Creației Artistice de Masa Botoșani, 
Orchestra profesionistă “Rapsozii Botoșanilor ”, Muzeul „George Enescu” Dorohoi, Asociația 
„Mugurelul", Primăria mun. Dorohoi, Primăria Vatra Dornei) în vederea organizării de acţiuni cultural-
artistice; 

-  voluntar în cadrul programului SNAC, desfășurat cu sprijinul MECI și ISJ Botosani; 
 

 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- bun organizator de manifestări cultural-artistice, locale,  județene, interjudețene și naționale, alte 
forme de organizare a timpului liber pentru elevi (excursii, drumeții, competiții, simpozioane, 
concursuri, olimpiade, etc.); 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

- utilizare a aparaturii audio-video, alte mijloace moderne; 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

  -      o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office Word™; 

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

- Participare la diverse concursuri şi festivaluri încă de la vârsta preşcolară, unde am obţinut 
numeroase premii la nivel naţional; 

- Participarea cu Orchestra “Mugurelul” la diferite Concursuri Internaționale, Naționale și 
Interjudețene unde am obtinut numeroase premii; 

- Turnee efectuate în Franţa (2002),  Germania (1996), Republica Moldova (2004, 2006, 2007), 
Ucraina (2005, 2006, 2007, 2008); 

- Absolventă a Şcolii Populare de Artă Botoşani (canto -  muzică uşoară şi populară). 
  

  

Permis(e) de conducere Categoria „B" 
  



      

 
 

 
 

 

Informaţii suplimentare - Membru al Asociației “Mugurelul”; 

- Membru al  Asociației Culturale „Pro Basarabia și Bucovina” – Filiala „Arboroasa” 

Vatra Dornei; 

- Membru al juriului în cadrul Concursului regional de creație Mesaj de prietenie -  

Dorohoi, concurs cuprins în CAER 2011-2012; 

- Participant în echipa de implementare a proiectelor de tineret: „CLUB TIN”, 

„CARAVANA MUGURELUL”, „CÂNT ȘI JOC ÎN PLAI DE DOR”, „MUGURI DE 

FOLCLOR PRINTRE TINERII DE LA SATE”, Proiecte Naționale, finantate de ANT, 

prin Direcția Județeană pentru Tineret – Botosani, derulate de Asociația „Mugurelul" ; 

- Participant la toate cele trei faze ale Proiectului Național – Comunicare, Limbaj, 

Realitate, demarat în anul scolar 2007-2008; 

- Participant la Proiectul Național de Limbă și Literatură Română – Creativitate și 

Inovație – Câmpia Turzii – ediția I 2009, ediția a II-a 2010 cu temele: „Orizonturi 

magice în literatură” și „Importanța astrelor în potențarea gândirii elevilor”; 

- Participant la Simpozionul Național de Didactica Limbii și Literaturii Române - 

ANPRO – Cluj, ediția a XI-a,2010, ediția a XII-a 2011; 

- Participant la Simpozionul Național „Educație pentru un învățământ european”- 

ediția a IV-a, 6 mai 2011; 

- Absolvent al cursurilor din cadrul Programului național de dezvoltare a 

competențelor de evaluare a cadrelor didactice (DeCeE)- oct.2008 – feb.2009; 

- Participant la Simpozionul Național de Didactică „Eficiență, performanță și 

creativitate în învățământul românesc” – 9 mai 2009, cu tema „Frumusețea și 

inteligența cuvintelor”; 

- Participant la proiectul „AS-TIN" - Ziua Internațională a Voluntarului - 2010; 

- Membru în comitetul de organizare al Festivalului Național de Muzică Populară 

„MUGURELUL”, edițiile : 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012; 2013, 

2016, 2017 

- Colaborator al postului Radio Dorna; 

- Participant la Simpozionul național „Pledoarie pentru carte și lectură într-o lume 

informatizată”, ediția a VIII-a, Botoșani, 7 mai 2011; 

- Participant la Simpozionul Național ,,Educație pentru un învățământ european” -   

Câmpia Turzii, ediția a IV-a 2011, cu lucrarea ,,Scrisori”; 

- Participant la sesiunea de referate și comunicări științifice „Folclorul – expresie a 

identității naționale" cu tema „Datini și obiceiuri de primăvară", cuprinsă în Festivalul 

Internațional pentru copii „Am fost ș-om fi" – ediția a XIV-a – 18-22 aprilie 2012; 

- Participant la Simpozionul Național de Didactică ,,Competențele cheie și 

integrarea învățământului românesc în contextul educațional european”, ediția a 

IX-a – 5 mai 2012;  

- Partener în cadrul proiectelor: Comunicare, Limbaj, Realitate și  Aripile vântului 

intercultural, derulate în 2011-2012; 

- Colaborator în Proiectul Transfrontalier „Parteneriat pentru promovarea 

tradițiilor culturale în rândul tinerilor", COD MIS-ETC 732, implementat de 

Asociația „Mugurelul" Dorohoi, în parteneriat cu Universitatea Națională „Yuriy 

Fedkovych"Cernăuți, Ucraina, 2011-2012; 

- Coordonator principal în cadrul Proiectului Național ,,Olimpiadele Cunoașterii” – 

2012-2013; 

- Absolventă a cursului Consiliere și Orientare, 2012; 

- Absolventă a  Cursului de formare profesională pentru ocupația de FORMATOR 

– 40h – oct. 2012; 

- Participant în proiectul  de formare profesională LLP – LdV/VETPRO/2012/RO/087 

din cadrul Programului sectorial Leonardo da Vinci, finalizat cu o mobilitate în 

Portugalia – Braga în perioada 17-21 aprilie 2013; 

- Absolventă a cursului  Orientarea și Consilierea în Carieră  - 15-16 martie 2013, 

desfășurat la CCD Suceava; 

- Participant la Simpozionul Naţional Valorificarea culturii populare în educaţia 

tinerei generaţii – 17-18 iunie 2017, Dorohoi; 

- Absolventă a cursului de formare continuă Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale 

a unităţilor de învăţământ prin dezvoltarea sistemului de control managerial 

intern – 24h- iunie 2017; 

- Absolventă a programului de formare  „Management educațional” 17.11.2017- 

18.12.2017 

 



      

 
 

 
 

 

 

-   Absolvent în anul şcolar 2018-2019 al cursului  Didactici active performante; 

 

      Publicații: 

- Revista „Relief Educativ Moldav”; 

- Revista Mentor ( revistă a CCD Botoșani); 

- Redactor al volumului de versuri “Îndemn”, autor prof. Gruia Ungurian, editura Rafet; 

- Profesor coordonator al revistei școlare „Floare de Colț” în perioada 2008-2014; 

- Profesor coordonator al revistei școlare „Popas la han″ - 2017/2018, 2018/2019, 

2019/2020; 

- „Résumé”  apărut în monografia Orchestra  „Mugurelul” a Clubului Copiilor 

Dorohoi – România – 30 de ani de cultură, creaţie şi folclor – 1984 – 2014, Ed. 

Studis 2015; 

- Articol intitulat Eu cu lumina mea… publicat în revista „Asachiana” vol. 13, 2020, 

anul VIII, p. 131-135. 

Persoane de contact: 

 

- Prof. Marcel Dupu, Director al Clubului Copiilor  Dorohoi, Dirijorul orchestrei de 

muzică populară „Mugurelul”, Președintele Asociației „Mugurelul” - 0745529424; 

Prof. univ. dr. Niculina Iacob – 0723241669. 

-  


