
  
 

     
 
 
 

 

Curriculum vitae  
 

 
               

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ONDINA –OANA TURTURICĂ 
Adresă(e) Arad 

Telefon(oane) -           Mobil: 0751513490  
Site - 

E-mail(uri) ondina.turturica@uav.ro,  
ondyna_oana@yahoo.com  

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 10 .01.1984 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

    
Învățământul universitar , Arte vizuale, Design vestimentar 

  

Experienţa profesională 
 
                                                  Perioada 
                                                  Funcția 
                        Nume și adresa angajator 
 
 
 
 

 
 

2019- prezent   Lector univ.dr.  
2015- 2019       Asistent univ. dr., 
Facultatea de Design, Universitatea Aurel Vlaicu, România, 
Secția Modă- design vestimentar,  
Discipline predate: Design vestimentar, Transpunere tehnologică, Transpunerea tehnologică a lucrării 
de diplomă, Studiul anatomic și antropometric, Istoria costumului, Compoziție de specialitate, 
Tehnologii de specialitate, Practica de specialitate, Introducere în design, Design, Compoziție 2D- 3D 

 
   2018, 2019 , profesor itinerant la domiciliu CSEI Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Arad 

  

                                                Perioada 2011- 2015 
Funcţia sau postul ocupat Designer vestimentar  

Inspector calitate – AQL, 
Activităţi şi responsabilităţi principale   Designer vestimenrat, Inspector calitate pentru productia de export -QC, diferitelor branduri 

internaționale (selectiv): Unitead Color of Benetton, Max Mara, Precis, Principles, Laura Ashley, Planet, 
Phase Eight, Studio 8, Evans, Wallis, Kaliko, CC,  

Numele şi adresa angajatorului   SC CAREMIL SRL; STR. Profesor Dumitru Mărtinaș, nr.6, Roman; Neamț, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 
                                                   Perioada 
                         Funcția sau postul ocupat 
       Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
                 Numele și adresa angajatorului 
  Tipul activităţii sau sectorului de activitate 
 
 
 
                                                 Perioada 
                       Funcția sau postul ocupat 
     Activități și responsabilități principale 
                Numele și adresa angajatorului 
 Tipul activității sau sectorului de activitate 
 

  Confecții textile, design vestimentar, brand „SENSE”, 
 
 
2007-2008 
Specialist Relatii Publice 
Organizare și supraveghere desfășurare târguri naționale și internaționale, supravegherea și 
gestionarea contractelor și campaniilor publicitare, organizarea prezentări de modă, crearea 
colecțiilor, achiziționarea de țesături pentru colecții și selectarea furnizorilor, realizarea prototiputilor 
etc. 

   SC PASMATEX SA; Timișoara; Timiș; Str. Jiul , nr.2,România 
   Confecții textile, pasmanterie, design vestimentar 
 
 
   2004 – 2006 
  Designer colaborator 
  Conceperea prototipurilor vestimentare , participarea la târguri 
  ELLIS, Arad,  
  Textile modă, Design vestimentar 
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                     Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 2011- 2015 
Calificarea / diploma obţinută    Doctor în Arte vizuale, Universitatii de Vest Timișoara 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Arte vizuale, 
Tema lucrării „Teoretizarea modei în contextul identității culturii contemporane”. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UVT,  Facultatea de Arte și Design, Arte vizuale,  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

                Disciplinele principale studiate /  
          competenţe profesionale dobândite 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
                              / furnizorului de formare 

  Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

                Disciplinele principale studiate /  
          competenţe profesionale dobândite 
 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
                              / furnizorului de formare 
                                                   Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
                Disciplinele principale studiate /  
          competenţe profesionale dobândite 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
                              / furnizorului de formare               
                                                   Perioada 

2007-2009 
Masterat în „Comunicare vizuală, publicitate și strategii de marketing” media absolvire 9,76. 
 
Disciplinele studiate conform cu foaia matricolă, 
Competențe în comunicare, organizarea de evenimente, monitorizarea si formarea strategiilor de 
marketing prin intermediul diferitelor canale mediatice, identitate de brand etc. 
Universitatea de Vest Timișoara, 
 Facultatea de Arte și Design 

 
2003-2007 
 
Licențiat în Arte plastice și decorative, specializarea Arte Decorative, secția Textile- Modă, media 
absolvire 9,83. 
Disciplinele studiate conform cu foaia matricolă, 
Competențe în domeniul tehnic și artistic privind dezvoltarea unei colecții vestimentare,a organizării, 
gestionării și promovării unui concept vizual-artistic și a unul proiect de design. 
Universitatea de Vest , Timișoara,  
Facultatea de Arte și Design, Secția Arte decorative, Textile – Modă 
 

   
  1999-2003 
  Absolvent liceu 
  Diplomă de bacalaureat 
  Disciplinele studiate conform cu foaia matricolă, 
  Tehnician în arte decorative 
  Liceul de Arte „Octav Bancilă”, Iași,  
  Secția Arte plastice și decorative, Textile- Modă 
 
   
  2017- postuniversitar- Psihopedagogie speială, Arad, Facultatea de Științe ale Educației, UAV 
  2010- 2011, Modul pedagogic nivel I-  Iași, „Universitatea de Arte George Enescu” 
  2011-2012, Modul pedagogic nivel II- Iași, „Universitatea de Arte George Enescu” 

Calificarea / diploma obţinută   Psihopedagogie pentru pregătirea didactică, nivel I, nivel II, postuniversitar 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
  Teoria și metodologia predării și evaluării,  
  Managementul clasei de elevi,Psihopedagogie  
  Disciplinele studiate conform cu foaia matricolă, 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

 
 

  Universitatea de Arte „George Enescu”, Iași, 
  Departamentul pentru pregatirea personalului didactic. Pentru Modulele pedagogice I și II. 
  UAV , Facultatea de Științe ale Educației , modul Psihopedagogie specială CES.  

Limba maternă   Română 
 

 

Limba străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

engleză  C1 avansat C1 avansat C1 avansat C1 avansat B1 mediu 

italiană  C1 avansat C1 avansat C1 avansat C1 avansat C1 avansat 



     
     Competențe și aptitudini artistice 
                            Activitate artistică 

 
  Expozitii colective, workshop-uri, proiecte artistice și educaționale (selectate):  

- 20 decembrie 2019- 20 ianuarie 2020, România, Târgu Jiu, Muzeul Județean Gorj „Alexandru 
Ștefulescu”, expoziția „EGOgrafie”, lucrarea „Structuri „, acrilic pe pânză 

- 27 septembrie2019- 30 ianuarie 2020, “Artisti rumeni e italiani, una lunga storia di amicizia”, 
Latina. Italia  

- 12-16 octombrie 2019, Italia, Latina, Castelo Baronale Maenza( Latina), expoziția „Amici Artisti 
per il progetto La Casa della Carroze di Latina”,  

- „Saloanele Moldovei”, ediția a XXIX-a , 2019, Muzeul de Artă Bacău, lucrarea Structuri, 100x 
100cm, acrilic pe pânză. 

- „Saloanele Moldovei”, ediția a XXIX-a , 2019, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Chișinău, 
lucrarea Structuri, 100x 100cm, acrilic pe pânză. 

- “Salonul de primăvară”, ediția VII, 2019, Muzeul de Artă, Roman 
- 17 aprilie- 10mai 2019, „Salonul anual de Arte Vizuale”, Arad, Galeria Delta, UAP Arad 
-  20 noiembrie 2018, expoziție, Arad, Galeria Delta, „Centenarul in creația artiștilor vizuali” 
- Expoziție aniversară- 100 de ani de la Marea Unire- Catalog- Arad Art 65 de ani de artă 

vizuală, vernisaj „Artele vizuale la centenar”, Galeria Delta , Arad, 7 octombrie 2018, 
- Arad, UAV, 23.08- 07.11. 2017, Director proiect național obținut prin concurs, implementat de 

UAV, CMCA și Facultatea de Design Arad, “Aradul- centrul de ECODESIGN. Conștiința socială 
în designul vestimentar.   “  

- Iordania, 2017, Coordonator workshop design și ecologie din cadrul proiectului Erasmus +, 
“Captain Adventures” 

- Coordonare ateliere de artă și terapie prin artă, proiect artistic și educațional “ ȘANSE EGALE 
PENTRU TOȚI;” ediția a-IV-a, noiembrie 2017, organizat de asociația Integra Arad și finanțat 
de CMCA. 

 
   Participări la târguri internaționale 
Germania, Dusseldorf, 2008, participarea cu colecția vestimentară a brandului “Grappini Style” 
în cadrul târgului CPD Dusseldorf, 
Moscova, 2008, participarea cu colecția vestimentară a brandului “Grappini Style” 
Paris, 2008, participarea cu colecția vestimentară a brandului “Grappini Style” 

  

             
 
 
 
 
 
 
 
                  Competenţe şi abilităţi sociale 

Premii  
 Italia, Ascoli Piceno, 2010, Mențiune în cadrul Festivalului „Seconda Primavera”,  
România, 2004, premiul I cu medalie în cadrul Festivalului Internațional “Open Doors”,editia 55, 
România , 2003, premiul II în cadrul Festivalului International “Open Doors”, editia 54, 
România, 2002, premilu I în cadrul festivalului național de pictură “Alexandru Ciucurencu” 
România, 2001, diplomă de participare în cadrul Festivalului Intermnațional “Nicolae Tonitza”, 
România, 2001, Brăila, premiul I în cadrul Festivalului International “Gheorghe Naum”. 
 

Adaptabilă, cu abilități de relaționare, comunicativă, dispusă să lucrez în echipă. Activez ca voluntar în 
diferite proiecte care implică activități de art terapie în cadrul asociației Integra Arad.  

 
 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Determinată, capabilă de a-mi asuma poziția de lider într-un grup și de a duce la capăt obiectivele 
stabilite inițial. Lucrez bine în echipă, comunic și mă integrez în grupul în care îmi desfășor activitatea, 
abilități de organizare, disponibilitate,  

 
 

Competenţe şi aptitudini tehnice   Utilizare PC, programe design și utilizare utilaje tehnice pentru confecții tricotaje. 
 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

  Operare pe pachetul Office ( Word, Excel, Power Point). 
  Cunoştinţe medii Adobe Photoshop , gestionare și administrare site, vanzări și marketing online. 

 
Alte competenţe şi aptitudini 

 
                                                Voluntariat: 

Abilități creative, cunoștințe în domeniul artelor vizuale și al designului, aptitudini tehnice  
 
Activități de voluntariat cu tinerii defavorizati social, Italia, 
Activități voluntariat în România pe proiecte de art terapie 
2016- prezent-  Activități de voluntariat, arte vizuale, socializare și terapie prin artă, în cadrul ONG- 
urilor   

 
 

Permis de conducere Permis categoria B, 2007. 
 

 



Informaţii suplimentare   2017, membru UAP, Romania 
  2017- prezent ,  responsabil ERASMUS +, Facultatea de Design, UAV, Arad, România, 
  2016 menbru comisie de audit intern a procesului de învățământ și cercetare al Facultății de Design, 
Universitatea Aurel Vlaicu, Arad 
  2016 – present, secretar comisii - de adimtere , licență și disertație , Facultatea de Design , UAV, 
ARAD, România, 
  2016 secretar comisii licență, admitere și disertație, Facultatea de Design , UAV, Arad, România, 
  2016 ISREIE, International Symposium Research and Education in an Innovation Era, 6th edition, 
membru comitet stiintific 
  19.05.2011 Certificat de absolvire operator introducere, validare și prelucrare date, 
  14.10.2011 Certificat de absolvire cursuri de proiectare tricotaje în cadrul centrului STOLL, Reutlingen, 
Germania 

  

Anexe Lista de lucrări cu proiecte artistice și educaționale, expoziții, articole publicate și conferințe. 
 
 
 


