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INFORMAŢII 
PERSONALE 

Dumitriu Adela-Maria  

 

 
 

 

 
 

 Aleea Barajul Bistriţa, nr. 11, Bucureşti, codul poştal: 032765, România 
 
 0723.563.053  
    
 Adela.artia@gmail.com  

 

Tipul de messenger pe care-l folosiţi (Yahoo, skype etc.) Yahoo: Adela_oops; FB: Artelle Artelle.   

 

Sexul Feminin | Data naşterii 23/04/1989 | Naţionalitatea Română  

 

 

 

 
 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 
  

 

 

 2010 – până în prezent 
 
Preşedinte al Asociaţiei ARTIA 

Asociaţia Artia, Aleea Salcâmilor nr. 1106 A, Comuna Cornu, jud. Prahova  

• Responsabilă pentru atragerea de finanţări şi propunerea temelor de proiect. Pe partea de artă, 
cultură, patrimoniu – scrierea şi implementarea de proiecte.  
 

Tipul sau sectorul de activitate non-guvernamental – domenii: artă, cultură, educaţie, patrimoniu.  
 

- Din anul 2012, m-am ocupat personal de proiecte de restaurare sau redecorare a spaţiilor 
publice ( recent am realizat, alaturi de voluntati, două picturi murale – in incinta Liceului Moisil şi 
a Universităţii Cros din Bucureşti). 

 

2009 – 2012 
 
Instructor specializat de dans şi aerobic 
Colaborare cu  Asociaţia Delfin din oraşul Câmpina, jud. Prahova.  

• Responsabilă de organizarea şi susţinerea lecţiilor de dans şi cursurilor de aerobic pentru adulţi 
( grupe de 30 până la 50 de persoane). 

 
Tipul sau sectorul de activitate non-guvernamental – domeniul: educaţie fizică, menţinerea sănătăţii prin 
sport.  
 

2008 –până în prezent 
 
Voluntar  - Galeria de Artă MAV D’Art 
Sediu - Câmpina, jud. Prahova. 

• Responsabilă pentru aranjarea expoziţiilor, aranjarea sălii de expunere, primirea 
invitaţilor la vernisaje. 
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 EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

 

COMPETENΤE PERSONALE 
  

     

 

 2013 – prezent  
Doctorat în Arte Vizuale – Specializarea Doctorat Profesional  
 
2011 – 2013 
Masterat în Arte Plastice – Specializarea Educaţie prin Arte Vizuale  

  

Universitatea Naţională de Arte, Facultatea de Arte Plastice şi Decorative, Bucureşti. 

▪ Masteratul a fost centrat pe educaţia non-formală şi pe dezvoltarea calităţilor de formator. Am studiat 
discipline precum: estetica, psihologia artei, metode de educaţie non-formală, tehnici de dezvoltare a 
creativităţii, ateliere practice etc.   
 

 

2008 – 2011 
Licenţă în Ştiinţe Politice  

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Politice.  

• Licenţa a fost centrată asupra studiului politicilor culturale de restaurare a patrimoniului istoric 
din România. Am studiat, pe parcursul ciclului de licenţă, discipline precum: filosofie politică, tehnici 
de scriere academică, istoria Europei, Drept Constituţional etc. 

 
 

2004 – 2008 
Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, Bucureşti. 
Specializarea Scenografie. 
 
 
 
 

Limba(i) maternă(e) Limba Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză B2 B2 B2  B2 B2  

 B 2  

Franceză B1   B1  B1  B1  B1  

 B 1   

                                                        Turcă Nivel A2         

                                                     

                                                     Italiană 
Nivel B1 

  
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

 

 

 

Competenţe de comunicare  

 
 
 

▪ Foarte bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de preşedinte al 
Asociaţiei Artia. Lucrul cu publicul mi-a rafinat capacitatea de comunicare pe varii domenii.  

 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Leadership-ul dezvoltat lucrând în Asociaţia Artia. 

▪ Capacitatea de lucru în echipă. 

▪ Eficienţa şi claritatea în implementarea proiectelor asociaţiei. 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ Folosirea limbajului adecvat scrierii de proiecte ( cunoaşterea termenilor de specialitate). 

▪ Organizarea bugetelor pentru proiecte. 

▪ Evaluarea şi diseminarea eficientă a sedinţelor echipei.  

Competenţe informatice  ▪ O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office. 

▪ Folosirea foarte bună a programelor de editare foto : Adobe Photoshop. 

Alte competenţe  ▪ Talent artistic: 
- Vizual ( fiind studentă a unei facultăţi de profil): - uşurinţa exprimării prin desen, pictură, 

fotografie, modelaj.  
- Coregrafic ( lucrând peste 5 ani în domeniul dansului şi sportului) – rezistenţă fizică, simţul 

ritmului, corectitudine în realizarea mişcărilor.  

Permis de conducere  ▪ Permis tip B. 

Publicaţii 

  

                                            Proiecte 

 

▪ Scrierea de articole pe tematica patrimoniului naţional în reviste de specialitate ( de exemplu revista 
Art Out). 

▪  Participarea în proiecte culturale internaţionale, cu deplasări în: 
- Turcia ( cu ocazia evenimentului „Istanbul, capitală cultural-europeană”) 
- Lituania ( cu ocazia evenimentului „Vilnius, capitală cultural-europeană”) 
- Sicilia 
- Malta 
- Anglia 
- Portugalia 
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