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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Bodorin-Buftei Elida-Veronica  

Adresa(e) Aleea Cristina, Bl.2, Sc.B, Apt.6; 
8800 Tulcea (Romania)  

Mobil 0744342765  

E-mail(uri) elish_baby2008@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) română  

Data naşterii 09/06/1983 

Sex Femeiesc  
  

Loc de muncă vizat / Domeniu 
ocupaţional 

2008-2011 -Liceul de Arta"George Georgescu" 
2011-2012- Scoala „Constantin Gavenea”;Scoala „Ioan Nenitescu”; 
Scoala”Traian Cosovei”Somova 
2012-2013 –Titular la „Palatul Copiilor Tulcea” 

 2012 

Experienţa profesională MAI 2009-membru Uniunea Artistilor Plastici din Romania, filiala TULCEA 
  

Perioada 15.09.2012 

Funcţia sau postul ocupat PROFESOR DE SPECIALITATE/ Educatie Plastica 

Activităţi si responsabilităţi principale DEZVOLTAREA CREATIVITATII ARTISTICE IN DOMENIUL ARTELOR PLASTICE 

Numele şi adresa angajatorului PALATUL COPIILOR TULCEA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Arte Plastice 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2002 - 2006  

Calificarea/diploma obţinută Licentiat In Arte 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Arte plastice si decorative 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea "OVIDIUS" Constanta (Facultatea de Arte) 
Constanta (Romania) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

In august 2010 am sustinut si promovat Examenul de Definitivat cu media 9,25 
In august 2012 –titular la Cercul de pictura/desen din cadrul „Palatul Copiilor Tulcea” 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă romana 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  



Pagina 2 / 2 - Curriculum vitae al  
Bodorin-Buftei Elida-Veronica  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int 
© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010 

 

Engleză  C2  
Utilizator 

experimentat  
C2  

Utilizator 
experimentat  

C2  
Utilizator 

experimentat  
C2  

Utilizator 
experimentat  

C2  
Utilizator 

experimentat  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Talentul "oamenilor de plastic"este sensibilitatea pentru culori, pentru copii, pentru flori si pentru viata, 
iar acest talent pe mine ma caracterizeaza, fiind o fire deschisa, sociabila, extrem de comunicativa, 
apreciez munca in echipa si ma dedic copiilor, incercand sa le dezvolt gustul si bucuria culorii; 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Sunt o persoana calculata cu mult simt de raspundere, imi propun teluri inalte care sunt mai greu de 
atins pentru a-mi dezvolta capacitatile; 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Fotografia: ma fascineaza si este un domniu strans legat de ceea ce lucrez, chiar tangential, mai ales 
daca vorbim de cromatologie; 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Imi place sa lucrez la calculator, sa ma updatez la informatii, sa prelucrez o fotografie comuna, banala 
si sa redescopar o opera de arta; 

In incercarea de a depasi statutul de invatacel, lucrez de fiecare data la realizarea diplomelor, 
invitatiilor si a afiselor pentru diferite evenimente artistice, unde combin imagini pleluate din lucrarile 
copiilor(desen, pictura), si diferite enunturi pentru expozitii, vernisaje; 

  

Competente si aptitudini artistice In MAI 2009 am devenit membru al UNIUNII ARTISTILOR PLASTICI din Romania, filiala Tulcea, 
participand astfel la toate expozitiile filialei de pana azi; 

  

Alte competenţe şi aptitudini Sunt pasionata de Istoria Artelor si incerc sa acumulez tot mai multe informatii care sa le impartasesc 
elevilor; 

  

Permis de conducere B  
  

Informaţii suplimentare In August 2010 am sustinut si promovat Examenul de DEFINITIVAT, cu media 9,25. 

In 2011 m-am inscris la un alt curs de formare profesionala pentru a-mi dezvolta abilitatile si 
competentele tehnice la calculator; 

                                                                    In Iunie 2012 –curs de formare „COMPETENTE CHEIE T.I.C IN CURRICULUMUL SCOLAR” 
                                                                       2007-2008 Ilustrator la EDITURA “EDUARD”; Constanta; (carti de copii) 
                                                                                    -“ALICE IN TARA MINUNILOR”, 60 DE ILUSTRATII IN TUS, FORMAT A4;  

                                                           -“AVENTURILE LUI TOM SAWYER”, 60 DE ILUSTRATII IN TUS, FORMAT A4; 
                                                 -“CALATORIILE LUI GULIVER”,60 DE ILUSTRATII IN TUS, FORMAT A4: 
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