
  
 

     
 
 
 

 

Curriculum vitae  
 

 
               

  

Informaţii personale  

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

Telefon(oane) -                                Mobil: 0751513490 

Site - 

E-mail(uri) ondina.turturica@uav.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Data naşterii 10 .01.1984 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

    
 
Invatamantul universitar  

  

Experienţa profesională 
 
 
                                                  Perioada 
                                                  Functia 
                        Nume si adresa angajator 

 
 
 
2015- prezent 
Asistent univ. Dr  
Facultatea de Design, Universitatea Aurel Vlaicu, Romania, 
Sectia Moda- design vestimentar,  
 
Discipline: Design vestimentar, Transpunere tehnologica, Transpunerea tehnologica a lucrarii de 
diploma, Studiul anatomic si antropometric, Compozitie de specialitate, Tehnologii de specialitate, 
Practica de specialitate, Introducere in design, Design. 

 
 

  

                                                Perioada 2011- 2015 

Funcţia sau postul ocupat Designer vestimentar  
Inspector calitate – AQL, 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Designer vestimenrat,   Inspector calitate pentru productia de export -AQL,  

Numele şi adresa angajatorului SC CAREMIL SRL; STR. Profesor Dumitru Martinas, nr6, Roman; Neamt, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 
                                                   Perioada 
                         Functia sau postul ocupat 
       Activitaţi şii responsabilităţi principale 
 
                 Numele si adresa angajatorului 
  Tipul activităţii sau sectorului de activitate 
 
 
 
                                                 Perioada 
                       Functia sau postul ocupat 
     Activitati si responsabilitati principale 
                Numele si adresa angajatorului 
 Tipul activitatii sau sectorului de activitate 
 

   Confectii textile, brand „SENSE”, 
 
 
2007-2008 
Specialist Relatii Publice 
Organizare si supraveghere desfasurare targuri nationale si internationale, supravegherea si 
gestionarea contractelor publicitare, organizarea prezentari de moda, crearea colectiilor, 
achizitionarea de tesaturi pentru colectii si selectarea furnizorilor, realizarea prototip etc. 

   SC PASMATEX SA; Timisoara; Timis; Str. Jiul , nr.2,Romania 
   Confectii textile, pasmanterie 
 
 
   2004 – 2006 
  Designer colaborator 
  Conceperea prototipurilor vestimentare , participarea la targuri 
  ELLIS, Arad,  
  Textile moda,  

 



  

 
 
                     Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 2011- 2015 

Calificarea / diploma obţinută    Doctor in Arte vizuale, Universitatii de Vest Timisoara 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Arte vizuale, 
Tema lucrarii „Teoretizarea modei in contextul identitatii culturii contemporane”. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UVT,  Facultatea de Arte si 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 in „Comunicare vizuala, publicitate si strategii de marketing” media absolvire 9,76. 
 
Comunicare vizuala, stratehgii de marketing, publicitate 
Competente in comunicare, organizarea de evenimente, monitorizarea si formarea strategiilor de 
marketing prin intermediul diferitelor canale mediatice, identitate de brand etc. 
Universitatea de Vest Timisoara, 
 Facultatea de Arte si Design 
 
 
2003-2007 
 
Licentiat in Arte plastice si decorative, specializarea Arte Decorative, sectia Textile- Moda, media 
absolvire 9,83. 
Istoria Artelor Plastice, istoria Costumului, studiul culorii, compozitie, studiul desenului, design 
vestimentar, Video, Hermeneutica imaginii, Crochiuri, Modelaj etc. 
Competente in domeniul tehnic si artistic privind dezvoltarea unei colectii vestimentare,a organizarii, 
gestionarii si promovarii unui concept vizual-artistic  
 
Universitatea de Vest , Timisoara,  
Facultatea de Arte si Design, Sectia Arte decorative, Textile - Moda 
 
 

  1999-2003 
  Absolvent liceu 
  Diploma de bacalaureat 
  Istoria artelor Plastice, studiul formelor si culorii, Modelaj, Studiul desen, Istoria costumului, etc. 
  Tehnician in arte decorative 
  Liceul de Arte „Octav Bancila”, Iasi,  
  Sectia Arte plastice si decorative, Textile- Moda 
 
   
 
 2017- postuniversitar- Psihopedagogie speiala, Arad, Facultatea de Științe ale educației, UAV 
 2010- 2011, nivel I 
 2011-2012, nivel II 

Calificarea / diploma obţinută   Psihopedagogie pentru pregatirea didactica, nivel I, nivel II, postuniversitar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Teoria si metodologia predarii si evaluarii,  
  Managementul clasei de elevi,Psihopedagogie etc 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

 
 

  Universitatea de Arte „George Enescu”, Iasi, 
  Departamentul pentru pregatirea personalului didactic. 

Limba maternă   Romana 
  

Limba străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

engleza  C1 avansat C1 avansat C1 avansat C1 avansat B1 mediu 

italiana  C1 avansat C1 avansat C1 avansat C1 avansat C1 avansat 



     
     Competente si aptitudini artistice 
                            Activitate artistica 

 

  Expozitii de grup si personale, workshop-uri, proiecte artistice si educationale:  
 
 
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. 
 
Coordonare ateliere de artă și terapie prin artă, la “Gala Persoanelor cu Dizabilități”  2017, organizată de 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția copilului, octombrie 2017, în colaborare cu Asociația 
Integra.  
 
Coordonare ateliere de artă și terapie prin artă, proiect artistic și educațional “UNITATE ÎN 
DIVERSITATE” ediția a-III-a, octombrie 2017, organizat de asociația Integra Arad și finanțat de CMCA. 
 
Coordonare ateliere de artă și terapie prin artă, proiect artistic și educațional “POVEȘTI ȘI VISE”, ediția 
a- III-a iunie 2017, organizat de asociația Integra Arad și finanțat de CMCA.  
 
Coordonare ateliere de artă și terapie prin artă în cadrul Balului Caritabil Magia Crăciunului , noiembrie 
2017, Organizat de Colegiul Național Preparandia Dimitrie Țichindeal Arad, beneficiar asociația Integra.  
 
Coordonare ateliere de artă și terapie prin artă, proiect artistic și educațional “FRUMUSEȚEA 
IMPERFECȚIUNII” decembrie 2017, organizat de asociația integra și Teatrul de marionete, Arad.  
 
Arad, 2017, coordonare workshop din cadru galei “Ellis Fashion Open Days”, proiect sus’inut de UAV, 
Facultatea de Design și Colegiul Moise Nicoară,  
 
Arad, UAV, 2017, Realizare costume pentru proiectul  “Copil ca tine sunt și eu!- participare prin educație 
nonformală” teatru formum, photovoice.    
 
Arad, 2017, Membru juriu concurs național de grafică, “Fantasticul din mine și din afara mea, ediția XVII”, 
nov.2017, “Colegiul Național de Arte Sabin Drăgoi”  
 
Coordonare ateliere de artă și terapie prin artă, proiect artistic și educațional “ Arta ca un puzzle “ 
implementat de asociația Integra în parteneriat cu ISJ Arad, derulat în perioada sept.- dec. 2016.  
 
Workshop „Paper Art” 30.09- 20.10.2015 sustinerea atelierelor interective in cadrul Facultatii de Design 
UAV, Arad pe tema „Modelare, machetare, transpunere pe manechin 3D”, 06 oct. 2015 

Workshop 01.12.- 12.12. 2015„Turism sustenabil in Muntii Apuseni”.  sustinerea atelier creativ in cadrul 
workshop-ului avand ca tema traditiile si costumul popular din zona Muntilor Apuseni. 
Arad, 2018, Salonul de iarnă de pictură, Galeria Delta,  
  Arad, 2017, Expoziție colectivă, Galeria Delta 
  Arad, 2017, Meeting Point, Bientala internațională de pictură, grafică și sculptură, ediția a VI a, citare 
catalog editura TRINOM 
  Romania, Arad, 2017, Expozitia Anuală a artiștilor din Jud Arad,  
  Festivalul FITCA 22, Arad, 2016, Afișul de teatru, , piesa de teatru  "Omul cel bun din Seciuan" 
  Romania, Arad, 2016, Salonul anual Arad, Galeria DELTA, Acrilic pe pânză, „Compoziție VI” 
  Arad, 2016, Monitorul cultural, apariție în supliment al revistei de cultură Arca , anul X,    nr.3,(73)- iunie 
20116 
 Diploma de participare la editia 2015 a evenimentului european „Noaptea Cercetatorilor”, 2015 Arad 
 Expozitia Anuala a Artistilor din Judetul Arad 2015, 
„e-story / Trienala Internațională de ex-libris”, 2015,Arad,  organizata de Asociația Producătorilor de Artă  
 Meeting Point - Arad Bienala Internationala de Pictura, Grafica si Sculptura 2015 
  Italia, Terracina,2013 , expozitie de arte decorative, 
  Italia, Ascoli Piceno, 2010, expozitie colectiva in cadrul festivalului „Seconda primavera”, 
  Italia, Terracina, 2010, expozitie colectiva de pictura si arta decorativa, 
  2008- 2009 participarea cu colectiile vestimentare realizate sub brandul Pasmatex si Grappini Style la        
targurile internationale de moda din Dusseldorf, Paris si Moscova.  
  Romania, Timisoara 2005, Expozitie colectiva de pictura, 
  Romania, Timisoara, 2005, Prezentare de moda, colectie proprie, 
  Romania, Timisoara, 2005, Expozitie colectiva de fotografie, 
  Romania , Timisoata 2005, expozitie colectiva de accesorii si bijuterii, 
  Romania, Timisoara,2004, Expozitie colectiva de arte decorative, 
  Italia, Torino, 2004, reprezentantul Romaniei in cadrul Festivalului „Gemine Muse”, 



  

            Competenţe şi abilităţi sociale Adaptabila, energica, cu abilitati de relationare, comunicativa, dispusa sa lucrez in echipa. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Determinata, capabila de a-mi asuma pozitia de lider intr-un grup si de a duce la capat obiectivele 
stabilite initial. Imi place sa lucrez in echipa, sa comunic si sa ma integrez in grupul in care imi 
desfasor activitatea, abilitati de organizare, disponibilitate, incluzand weekendurile,  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice   Utilizare PC, programe design si utilizare utilaje tehnice pentru confectii si pielarie. 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

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

 

Alte competenţe şi aptitudini 
 

                                                Voluntariat: 

Abilitati creative, cunostinte in domeniul creatiei, al ultimelor tendinte in moda, 
 
Activitati de voluntariat cu tinerii defavorizati social, Italia, 
 
2016- prezent-  Activitati de voluntariat, arte vizuale, socializare si terapie prin arta, in cadrul ONG- 
urilor  cu grupa de adulti afectati de Down 

  

Permis de conducere Permis categoria B, 2007. 
  

Informaţii suplimentare 2017, membru UAP, Romania 
2017, responsabil ERASMUS +, Facultatea de Design, UAV, Arad, Romania, 

  2016 menbru comisie de audit intern a procesului de invatamant si cercetare al Facultatii de Design, 
Universitatea Aurel Vlaicu, 
  2016 secretar comisii - de adimtere , licenta si disertatie , Facultatea de Design , UAV, ARAD, Romania, 
  2016 secretar comisii licenta, admitere si disertatie, Facultatea de Design , UAV, Arad, Romania, 
  2016 ISREIE, International Symposium Research and Education in an Innovation Era, 6th 

edition 
 
19.05.2011 Certificat de absolvire operator introdusere, validare si prelucrare date, 
14.10.2011 Certificat de absolvire cursuri de tricotaje in cadrul centrului STOLL, Reutlingen, Germania 

  

Anexe Lista de lucrari cu proiecte artistice si educationale, expozitii, articole publicate si conferine. 

 


