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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Cherecheş Carmen-Liana 

Adresă(e) 210/ 7, B-dul 1 Decembrie 1918, 540080, Târgu- Mureş, România 

Telefon(oane)  Mobil: +4 0741 068 534 

Fax(uri)  

E-mail(uri) carmen.chereches28@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 28 04 1988 
  

Sex 
 

Experienţa profesională 

F 

  

Perioada 
 Funcţia sau locul ocupat 

     Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
             Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate  

 
Perioada 

 Funcţia sau locul ocupat 
     Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
             Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Octombrie 2018-prezent 

Fashion Designer  

Design produse+prints pentru diferite proiecte sportswear si ready-to-wear. Asistare productie costume 

si design de printuri pentru piesa de teatru ‚Buna seara, domnule Wilde”, Teatrul Evreiesc de Stat, 

Bucuresti. Asistare productie costume pentru piesa de teatru „Las Meninas”, Teatrul Maghiar de Stat, 

Cluj-Napoca. 

 

  Freelancer, Cluj-Napoca 

  Industria textila/Design costume 

 

Octombrie 2013 – Octombrie 2018 

Fashion Designer 

Documentare, schiţe vestimentare/schite tehnice+prints, asistare fitting/backstage în cadrul show-urilor 

din cadrul MQ Vienna Fashion Week începând cu sezonul primăvară/vară 2015- primăvară/vară 2020. 

 

   Irina Schrotter, Iaşi 

   Industria textilă/Design 
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                                                Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
             Numele şi adresa angajatorului 

             Tipul activităţii sau sectorul de                        

                                               activitate 

 

 

                                                Perioada 

Ianuarie - August 2016 

Intern in cadrul departamentului de design (plasament Erasmus+) 

Documentare, dezvoltare schite de produs/schiţe tehnice, tipare, prototipuri, asistare fitting, realizare 

piese de show, asistare show-uri toamnă/iarnă 2017 şi primăvară/vară 2017, Copenhagen Fashion 

Week  

 
Barbara I Gongini, Copenhaga, Danemarca 

   Industria textila/Design 
 
 
 
Ianuarie - Mai 2015 

Funcţia sau postul ocupat Intern in cadrul departamentului de design (plasament Erasmus+) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Documentare, schiţe de idei si schiţe tehnice, schiţe de accesorii, realizare tipare şi prototipuri, asistare 
fittings şi shootings, asistare backstage pentru show-ul toamnă/iarnă 2016, Stockholm Fashion Week. 
 

Numele şi adresa angajatorului Ann-Sofie Back/BACK, Stockholm, Suedia. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Industria textilă/Design 

  

  

  

  
 

                 Educaţie şi formare 
 
                                                Perioada 
 
                Calificarea / diploma obţinută 
 
               Discipline principale studiate /  
     competenţe profesionale dobândite 
 
                  Numele şi tipul instituţiei de 
       Învăţământ / furnizorul de formare 

  
 
  2013- prezent 
 
  Student-doctorand în arte vizuale 
 
 -Cercetări avansate în arte vizuale 
 -Metodologia cercetării în arte vizuale 
 -Tendinţe contemporane în arte vizuale 
 
 Şcoala Doctorală a Universităţii de Artă şi Design Cluj-Napoca 

 
 

Perioada    2012-2010 

Calificarea / diploma obţinută Master în design vestimentar:  diplomă de master- specializarea arte textile-design vestimentar 
( magna cum laude), certificat de absolvire al programului de studii psihopedagogice, nivelul II. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Tehnici experimentale convenționale și neconvenţionale în design vestimentar 
- Interferenţe culturale 
- Explorări creative în design vestimentar 
- Investigaţii conceptuale în artele vizuale 
- Tehnici de imprimare 
- Construcție tipare 
- Proiect alternativ în design vestimentar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Artă şi Design Cluj- Napoca, Facultatea de Arte Decorative şi Design, Programul de 
Studii Universitare de Masterat, Specializarea  Design Vestimentar. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

 

                                              Perioada    2010-2007 
 

             Calificarea / diploma obţinută Licenţiată în design vestimentar:  diplomă de licenţă, specializarea arte textile-design vestimentar 
(magna cum laude), certificat de absolvire al programului de studii psihopedagogice, nivelul I. 
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            Disciplinele principale studiate /   
      competenţe profesionale dobândite 
 

-  Dezvoltare de concept în design vestimentar  
- Compoziție pentru design vestimentar, explorări creative, seminar critic 
-  Design textil- dezvoltare de concept/ imprimări textile, tehnici de imprimat. 
-  Studiul desenului, Compoziţie, Studiul culorii  
-  Istoria modei și a costumului  
-  Tehnologie textillă/studiul tiparelor 
-  Fashion styling 
-  Istoria artei, Istoria artei universale, Istoria artei moderne. 
-  Anatomie artistică 
-  Estetica artelor vizuale 

                   Numele şi tipul instituţiei de       
    învăţământ   / furnizorului de formare 

Universitatea de Artă şi Design Cluj- Napoca, Facultatea de Arte Decorative şi Design, Specializarea 
Arte textile- Design Vestimentar. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 
 

Perioada Aprilie - Ianuarie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Mobilitate Socrates-Erasmus,  Specializarea Design Textil 

Disciplinele principale studiate /   
      competenţe profesionale dobândite 

- Design textil/ Arta tapiseriei 
- Tehnici si tehnologii/ Creare de obiect/ Studiul volumului 
- Tehnici si tehnologii/ Imprimeuri 
- Desen 

                   Numele şi tipul instituţiei de     
      învăţământ / furnizorului de formare                          

 

  Academie Royale des Beaux Arts de Bruxelles, Belgia.  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

  

 

                    
Perioada 

 
2007-2003 

 

               Calificarea / diploma 
obţinută 

Absolventă a ciclului de învăţământ liceal/ Diplomă de Bacalaureat, Diplomă de absolvire 
Atestat de competenţe profesionale- gradul III de calificare, specializarea  Arte plastice- Creaţie 
Vestimentară 

Disciplinele principale studiate /   
      competenţe profesionale dobândite 

- Arte textile/ Design Vestimentar 
- Studiul formei şi al desenului 
- Studiul culorii 
- Modelaj 
- Istoria artei 

 

   Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare                            

Liceul de Artă, Târgu- Mureş. 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

 
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C1  C1  C1  C1  B2  

Limba franceză  A2  B1  A2  A2  B1  

   

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi abilităţi sociale Experienţă de lucru în echipă dobândită prin acţiuni de voluntariat, proiecte practice şi de cercetare, 
mobilităţi cu plasament. Abilităţi bune de comunicare, atitudine pozitivă, spirit de echipă şi determinare. 

 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Membru în echipe de organizarea şi desfăşurarea a unor evenimente de importanţă locală, naţională 
şi internaţională. Voluntariat în cadrul Romanian Fashion Week, Gala UAD Fashion Design Cluj- 
Napoca, Cluj Fashion Week- ediţia I.  
- Asistare echipe in backstage la show-urile brandurilor internationale Irina Schrotter, Barbara I Gongini 
şi BACK, din cadrul MQ Vienna Fashion Week, Copenhagen Fashion Week şi Stockholm Fashion 
Week.  
- Implicare in proiecte, muncă în echipă, gestionarea resurselor.  

 
 

Competenţe şi aptitudini tehnice - Abilitate de realizare a tiparelor şi prototipurilor 
- Competenţe in domeniul tehnicilor grafice şi a prelucrării imaginilor pe calculator. 
- Competenţe în domeniul tehnicilor de imprimare textilă. Procesul de pregătire al desenelor/ilustraţiilor 
pentru imprimare.  
- Experimente cu tehnici şi structuri textile. 

 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Cunoştinte de operare în Microsoft Office (Word, Excel, Power Point ) şi în programele grafice: Adobe 
Photoshop, Illustrator, InDesign. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Desen, culoare, compoziţie, tehnici şi tehnologii de design vestimentar, dezvoltare de concepte de 
design, tehnici experimentale în fashion design, ilustraţii, grafică pe calculator, fotografie. 

 
 

Alte competenţe şi aptitudini  

                  Permis(e) de conducere Detin permis categoria B. 

Informaţii suplimentare  
 
 

  

Anexe:  
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Activitate expoziţională națională: •2019 Iun – Expozitia Aniversara “GALA UAD Fashion Design 25 ani”, Muzeul de Artă, Cluj-Napoca 

•2019 Iun – Asistent designer costume si designer de print-uri pentru piesa de teatru „Buna seara,  
                     domnule Wilde”, Teatrul Evreiesc de Stat, Bucuresti 

•2019 Apr – Asistent designer costume pentru piesa de teatru „Las Meninas”, Teatrul Maghiar de Stat,  
                    Cluj-Napoca 

•2014 Apr/2013 Sept - proiect expoziţional de grup- UAD Fashion Design- în cadrul evenimentului RFTB 
                    (Romania Fashion Trends and Brands), Exporom, Bucureşti  

•2013 Dec - participare în cadrul Salonului anual de Artă 2013, UAP filiala Cluj, Muzeul de Artă  
                    Cluj-Napoca  

•2012 Feb - proiect expozitional de grup UAD în cadrul evenimentului “Next Season 6”,  
                    Rin Grand Hotel, Bucuresti 

•2012 Iun/2012 Dec - prezentare colecție personala “Lost in…dreams”- toamnă/iarnă 2012/2013 in cadrul  
                                    Gale Absolvenţilor UAD, Grand Hotel Italia, Cluj-Napoca (Iunie 2012)şi Galei  
                                     Avanpremiere, Bucureşti (Decembrie 2012) 

•2011 Iul -  colecţie de grup M17 Designers- M17.01 

•2011 Iun - Proiect expozitional de grup- showroom “TIFF b(u)y UAD”, in colaborare cu  
                   TIFF, Cluj-Napoca. 

•2011 Mar -  expozitie de grup “M17 Designers” la “Unveiled-Meet the markers behind the  
                     labels”, Bucuresti.  

•2011 Ian -  colectie de grup ”Metamorfoze” in cadrul Balului Operei, Teatrul National, Cluj-Napoca 

•2010 Noi - colectie de grup “10 Diamonds” prezentată în cadrul  “Galei Wella”,  Bucuresti , Romania  

•2010 Oct - colectie de grup/instalație “REnature”realizata de castigatorii  Inspired, sectiunea  
                   Fashion design si Accesorii, Sala Dalles,  Bucuresti 

•2010 Oct - colectiei de grup realizata pentru grupul SORSTE (sezonul primavara/ 
                    vara 2012) in cadrul Forumului International “The Danube Strategy, Bucharest Business   
                    Forum”,  World Trade Center, Bucuresti 

•2010 Iun -  colecţie de grup  ER FASHION - “Preview” in cadrul “Romanian Fashion Week”, Iasi 

•2010 - prezentare colecție personala “Contemporary Utopia” in cadrul Galei Absolvenţilor UAD, Hotel  
              Continental, Cluj-Napoca (Iunie 2010), în cadrul Forumului International “The Danube Strategy,   
              Bucharest Business Forum”,  World Trade Center, Bucuresti (Octombrie 2010) 

•2010 Apr - colectie de grup by UAD in cadrul “Cluj- Napoca Fashion Week”, ediţia I 

•2008 Oct - expoziție de grup/ instalatie “ECO Origami ”” în cadul  evenimentului “Noaptea  
                      devoratorilor de publicitate”, Cinema Victoria,  Cluj-  Napoca. 

 
 

Activitate expoziţională / 
Participări internaţionale: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

•2018 Sept - Fashion show Irina Schrotter, design produse/colecţia S.S 2019, MQ Vienna Fashion Week 

•2017 Sept - Fashion show Irina Schrotter, design produse și imprimeuri /colecţia S.S 2019, MQ Vienna  
                     Fashion Week 

•2017 Mar - piese de show si produse realizate in colaborare cu Barbara I Gongini pentru lansarea  
                     colectiilor 9/26, prezentate printr-o instalatie si fashion filmul  Module Modular, in cadrul Paris  
                     Fashion Week 2017,  galeria In between 

•2016 Sept - Fashion show Irina Schrotter, design produse/ colecţia S.S 2017, MQ Vienna Fashion Week. 

•2016 Aug – Ansambluri vestimentare upcycled in colaborare cu Barbara I Gongini, prezentate in  
                     instalatia ss2017, Helsinki Fashion Week 

•2015 Sept - Fashion show Irina Schrotter, design produse si imprimeuri/colecţia S.S 2016, MQ Vienna  
                      Fashion Week. 

•2014 Sept - Fashion show Irina Schrotter, design imprimeuri si accesorii/ colecţia „Displaced shapes” S/S  
                      2015, MQ Vienna Fashion Week. 

•2011 Apr - fashion show UAD în cadrul Workshop-ului Ankara/ Capadoccia, Turcia.  

•2009 Mar - Participare în cadrul expoziţiei Portes Ouvertes- Academie Royale des Beaux Arts, Bruxelles. 
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Premii/ competiţii: •2012 Noi - finalist- “Arts of Fashion Competition”, San Francisco, SUA 

•2010 Iun - castigător al concursului “The big iShoes”, Bucuresti, Romania. 

•2010 Apr - finalist-  “Arts of Fashion Competition”, San Francisco, SUA. 

•2009 Dec - locul al-lI-lea, sectiunea Fashion Design în cadrul concursului national  “Inspired”, Bucuresti 

•2009 Mar - premiu pentru cea mai originala colectie – colectie de grup”Urban Fly”-   
                   “Young  Designer Festival” , Bucuresti 

•2008 Dec - finalist - sectiunea Fashion Design în cadrul concursului national “Inspired”,  Bucuresti 
 

               
Colaborări: 

 

•2012 Oct - styling pentru “Wella Awards”, concurenti la sectiunile “Trend vision your  Vision” si  
                   “Wella color award, long hair”, Rin Grand Hotel, Bucuresti 

•2012 Ian - proiect  colectie de tricotaje “Let it snow” pentru DATSA Textil, Focsani 

•2011 Mar - crearea platformei M17 Designers 

•2010 Sept - colaborare cu platforma online de promovare a tinerilor designeri Tuxedo Confessions. 

 
 

Voluntariat: 
 

 
 

•2009-2015 Iun - voluntar/membru în echipa de organizare a Galei UAD Fashion Design, Cluj-Napoca,  

•2008 Apr- voluntar - Romanian Fashion Week, Iasi, Romania. 

 
 

Participari la workshop-uri,  
                simpozioane, conferințe: 

                                 
 

 
 

•2012 Mar- Workshop si seminar „Antreprenoriatul din perspectiva dezvoltarii durabile”, Cluj-Napoca 

•2012 Feb – Next Season / Târg Naţional al Industriei Textile, Rin Grand Hotel Bucureşti 
                   WorkShop „ Rolul designerilor în industria textilă din România” 

•2011 Apr- Workshop International Ankara/ Capadoccia- fashion show/ performance, Ankara, Turcia 

•2010 Mar- Bucharest Business Forum- Textiles- Reform- Innovation- Development, World Trade Center,  
                    Bucuresti. Conferinta: Comunicarea „Clustere inovative pentru industria modei”. 

•2009 Mar- Creativite& Innovation,  Conference inaugurale: Creativite d’aujourd’hui, innovations de  
                    demain- Li EDELKOORT, Palais des Congres, Liege, Belgia 

 
 

 
  

  

  

 


