
1 
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ionescu Alin-Lucian 

Adresă(e) Aleea Teilor, nr. 7, Bl. 7, Sc. A, Ap. 2, Piteşti, Argeş, România 

Telefon(oane)    mobil: 0721504503 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) ionescu.alin@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 03.06.1980 

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea din Piteşti 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2008 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor de pian 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri de pian, dezvoltarea aptitudinilor şi deprinderilor de a cânta la pian 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, str. Târgul din Vale, nr. 1, Piteşti, judeţul Argeş. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

  
 

Perioada 2020 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor de teorie, solfegiu dictat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri de teorie muzicală, dezvoltarea auzului melodic şi armonic prin recunoaşterea de intervale şi 
trisonuri, solfegierea şi analizarea formulelor metro-ritmice, dictat melodic, armonic şi polifonic. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, str. Târgul din Vale, nr. 1, Piteşti, judeţul Argeş. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

  

Perioada 2020 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor de aranjamente şi prelucrări corale 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri de armonie modală, dezvoltarea auzului melodic şi armonic, solfegierea şi analiza scărilor 
modale, a formulelor melodice şi ritmice, prelucrarea cântecelor aparţinând folclorului copiilor şi 
folclorului autentic. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, str. Târgul din Vale, nr. 1, Piteşti, judeţul Argeş. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 
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Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 2008 – 2013 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor în domeniul Muzică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pian, muzică de cameră, spectromorfie, semantică muzicală, teza de doctorat “Orientări stilistico-
interpretative în creaţia pianistică pentru mâna stângă solo”, conducător ştiinţific: prof. univ. dr. 
Şerban-Dimitrie Soreanu 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti 

  

Perioada 2001 – 2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pian, muzică de cameră, acompaniament, metodica predării instrumentului; specializarea interpretare 
instrumentală – pian, profesor de instrument: conf. univ. dr. Veronica Gaspar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, Facultatea de Interpretare Muzicală 

  

Perioada 1999 – 2004 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metodica educaţiei muzicale, teorie, armonie, polifonie, ansamblu coral, dirijat cor academic, 
specializarea pedagogie muzicală, profesor de metodica educaţiei muzicale: prof. univ. dr. Vasile 
Vasile 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, Facultatea de Pedagogie Muzicală 

  

Perioada 1995 – 1999 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teorie, armonie, polifonie, forme, istoria muzicii, pian. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul de Artă „Dinu Lipatti” Piteşti, clasa de pian a doamnei profesor Ileana Miron 

  
 

cursuri de măiestrie artistică (anul / locul / maestrul) 

 
 

 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

2008 / Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti / pianista Elisabeth Leonskaja 
2006 / Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti / pianistul Marc Racz 
2004 / Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti / pianistul Viniciu Moroianu 
2003 / Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti / pianistul Iustin Oprean 

  

Limbă maternă română 

Limbai străine cunoscute engleza, germana 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

Limba germană  
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe şi abilităţi sociale   Abilităţi psiho-pedagogice deprinse din lucrul cu studenţii 
  Spirit de echipă : am participat la concerte corale, ca urmare a practicii artistice desfăşurate la 
Facultatea de Pedagogie Muzicală şi am făcut parte din diferite ansambluri camerale ca pianist şi 
corepetitor 
  O bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei de lucru în echipă; 
   

Competenţe şi aptitudini organizatorice   Coordonator al unor manifestări artistice şi ştiinţifice de nivel naţional: 
 
  “Centenar Dinu Lipatti”, Filarmonica Piteşti, 2017 
  “Dinu Lipatti – 60 ani”, Filarmonica Piteşti, 2010 
  Festivalul Dinu Lipatti “In memoriam Dinu Lipatti - 60”, Ateneul Român, Bucureşti, 2010 
  “In memoriam George Gershwin”, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, 2007 
  “In memoriam Charles Ives”, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, 2004 
  “In memoriam Paul Hindemith”, Institutul Goethe Bucureşti, 2003 
   

Competenţe şi aptitudini tehnice  

    

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

  O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi PowerPoint™);  
  Cunoştinţe elementare ale programului de grafică muzicală Sibelius 

   

  

Competenţe şi aptitudini artistice Recitaluri instrumentale şi camerale în ţară. 
Dirijor de cor, absolvire a cursului de Dirijat cor academic din cadrul Facultăţii de Pedagogie Muzicală 
Emisiuni, înregistrări şi transmisiuni radio şi TV 

  

Alte competenţe şi aptitudini  
 

Permis(e) de conducere categoria B 
 

Informaţii suplimentare  Activitate artistică şi ştiinţifică: 

   Am susţinut recitaluri instrumentale şi camerale la diferite instituţii culturale din ţară: Ateneul Român, 
Muzeul Naţional George Enescu, Sala Radio, Opera Naţională Bucureşti, Palatul Şuţu, Institutul Goethe 
Bucureşti, Filarmonica din Piteşti, Filarmonica din Râmnicu-Vâlcea, Universitatea Naţională de Muzică 
din Bucureşti, Universitatea din Piteşti, Centrul Cultural Piteşti. 
 
  Volume colective: 
  Am editat şi publicat volumul colectiv “In Memoriam Dinu Lipatti – 60” la Editura Muzicală, unde eu am 
contribuit cu eseul  “Sonatina pentru pian (mâna stângă) – orientări hermeneutice” 
   
  Articole publicate: 
  Aspecte metodice în studiul repertoriului de pian pentru mâna stângă solo – revista de specialitate 
“Aniversările muzicale”, Editura Universităţii Transilvania Braşov, 2011. 
  Dinu Lipatti – interpret şi compozitor – revista de specialitate “Portretele muzicii româneşti 2008”, 
Editura Universităţii Transilvania Braşov, 2008 
 
  CD-uri şi DVD-uri:   
  Centenar Dinu Lipatti, Filarmonica Piteşti, 2017 
  Bucuria Crăciunului, Radio Trinitas, 2017 
  Dinu Lipatti – 60, Filarmonica Piteşti, 2010 
  Bijuterii corale, Corul Symbol, Radio Trinitas, 2009 
  In Memoriam Paul Hindemith, Institutul Goethe Bucureşti, 2003 
 
  Participări în jurii de concursuri: 
  Festivalul – Concurs internaţional de pian şi chitară Primăvara artelor, Piteşti, 2012. 
  Concursul judeţean “Steluţe pe claviatură”, Liceul de Arte Dinu Lipatti Piteşti, 2015. 
 
  Premii şi distincţii: 
  Diplomă de excelenţă pentru participarea în calitate de pianist acompaniator la Cursul internaţional de 
măestrie, oferită de Universitatea din Piteşti şi Opernsänger Studio Wien, Piteşti, 2013. 
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Anexe  


