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Petrescu Livia Ramona 
 
Strada Tulcea nr. 30/15, Cluj-Napoca (România) 
0740474030 
 
liviapetrescu@yahoo.com 
română 
27 iunie 1979 
Femeiesc 
 
2012 - 
Asistent universitar doctorand in cadrul Programului de 
studii doctorale 

   Universitatea de Arte şi Design Cluj-Napoca 
 
2003 – 2005 
diplomă de master 
Design textil 
Universitatea de Arte şi Design Cluj-Napoca 
 
1998 – 2003 
diplomă de licenţă 
Arte decorative - Arte textile – tapiserie 
 Facultatea de Arte "Ion Andreescu" Cluj-Napoca 
 
1993 – 1997 
Diplomă de bacalaureat 
arte decorative - arte textile 
Liceul de Artă  Baia-Mare 



  

Competenţe şi aptitudini artistice 
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2005 → membru al Uniunii Artistilor Plastici Cluj - Arte 
Textile 
 

Activitate artistică şi profesională 
Expoziţii personale 
 

   • 2015 – Artifex- Expoziţie personală de tapiserie – Galeria 
„Horeb” Cluj-Napoca 
 

Expoziţii – participari 
 

   • 2016 - Ce mai face Penelopa?, ediția a IV-a - Trienala de 
tapiserie, sculptura si artele focului, Cluj-Napoca, Muzeul de 
Artă, Cluj-Napoca 
   • 2016 - Bienala de Arte Miniaturale – Timișoara  
   • 2015 -Salonul anual de Grafică şi Artă decorativă, UAP 
Cluj 
   • 2014 – TexpoArt - Trienala internațională de arte textile, 
ediția a III-a, Galeriile Cupola si  

Tonitza, Iași,  
• 2014 - Ce mai face Penelopa?, ediția a III-a - Trienala 
de tapiserie, sculptura si artele focului, Cluj-Napoca, 
Muzeul de Artă, Cluj-Napoca 
• 2014 - Expozitie de arta textila, Galeria Fundatiei 
Culturale Minerva 
• 2014 -Salonul anual de Grafică şi Artă decorativă, UAP 
Cluj 
• 2013 - Salonul național de artă decorativă  Cotroceni , 
ediția a XIV-a, Muzeul Național Cotroceni 
• 2013 - Salonul anual de Grafică şi Artă decorativă, UAP 
Cluj 
• 2013 - Ariadnae – expoziţie de artă decorativă, ediţia a 
XVII-a, Galeriile UAP, Targu-Mures 
• 2012 - Salonul național de artă decorativă Cotroceni, 
ediția a XIII-a, Muzeul Național Cotroceni 
• 2012 -  Salonul anual de Grafică şi Artă decorativă, UAP 
Cluj 



  

 
 
 
 
 
 

   • 2012 - Biserica „Naşterea Domnului” Cluj-Napoca – 
expoziţie de grup – iconografie ediţia a II-a 

• 2012 – Biserica mănăstirii „Schimbarea la faţă” - 
Voivodeni - expoziţie iconografie pe sticlă, ediţia a IV-a 

  • 2011- TexpoArt - Trienala internațională de arte textile, 
ediția a II-a, Galeriile Cupola si Tonitza, Iași, 

 • 2011 - Ce mai face Penelopa?, ediția a II-a - Trienala 
de tapiserie, sculptura si artele focului, Cluj-Napoca, 
Muzeul de Artă, Cluj-Napoca 
• 2011 - Casa Universitarilor Cluj-Napoca, Expoziţia 
Centrului de cercetare şi creaţie Sf. Evanghelist Luca – 
expoziţie de grup – arte plastice si decorative 
• 2011 – Galeria „ARTE” – „Icoana sufletului meu” - 
expoziţie de grup - iconografie  
• 2011 – Biserica „Naşterea Domnului” Cluj-Napoca - 
expoziţie de grup – iconografie ediţia I  
• 2011 – Cărtureşti Cluj - Concursul „BT – cele mai bune 
afişe de evenimente culturale din 2010” – grafică pe 
calculator 
• 2011 – Biserica mănăstirii „Schimbarea la faţă” - 
Voivodeni - expoziţie iconografie pe sticlă, ediţia a III-a 
• 2010 – Biserica mănăstirii „Schimbarea la faţă” - 
Voivodeni - expoziţie iconografie pe sticlă, ediţia a II-a 
• 2010 – Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba Iulia – 
 • 2010 - Galeria "Arte" - Expoziţie personală "Gheaţa" - 
expoziţie arte plastice şi decorative 
• 2009 – Biserica mănăstirii „Schimbarea la faţă” - 
Voivodeni - expoziţie iconografie pe sticlă – ediţia I 
• 2009 – Ce mai face Penelopa?, ediția a I-a - Trienala de 
tapiserie, sculptura si artele focului, Cluj-Napoca, Muzeul 
de Artă, Cluj-Napoca 
• 2008 – Sighişoara, Galeria din Turnul fierarilor – 
expoziţie de tapiserie şi sculptură 
• 2005 - Expo Transilvania, Cluj-Napoca – expoziţia 
absolvenţilor UAD Cluj 



  

• 2004 - Expoziţie colectivă "Ariadne", U.A.P, Mureş, 
Galeria de Artă, Palatul Culturii Târgu Mureş 
• 2003- Expo Transilvania, Cluj-Napoca – expoziţia 
absolvenţilor UAD Cluj 
• 2002- Muzeul de Artă contemporană Galaţi – „Producţie 
2002” - expoziţie pictură, sculptură şi tapiserie 
• 1999- Academia de muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-
Napoca - expoziţie tapiserie în cadrul Festivalului 
internaţional „Sigismund Toduţă” 
Premii ,diplome obţinute, participare jurizări 
de specialitate 
Diplome de organizator pentru o serie de manifestări 
cultural artistice realizate în cadru Şcolii Populare de Arte 
„Tudor Jarda” Cluj:  
• Jurizare Concursul naţional de grafică a Şcolii de Arte 
Cluj – mai 2012 
• Jurizare Concursul naţional de pictură contemporană a 
Şcolii de Arte Cluj – mai 2012 
• Jurizare Concursul naţional de iconografie pe sticlă a 
Şcolii de Arte Cluj – aprilie 2012 
• Diplomă organizator - Tabăra de iconografie pe sticlă - 
Voivodeni 2011 
• Diplomă jurizare – Concursul internaţional „Mâini de 
aur” Huedin –mai 2011, concurs de artă tradiţională – 
jurizare secţia Arte textile şi iconografie 
• Diplomă organizator – Concursul naţional de icoane pe 
sticlă „Icoana ... parte din suflet” ediţia I – mai 2011 , 
ediţia a II-a – aprilie 2012 
• Diplomă organizator – Expoziţia de icoane pe sticlă 
„Icoana ... parte din suflet”– aprilie 2011 
• Diplomă organizator - Tabăra de iconografie pe sticlă - 
Voivodeni 2010 
• Diplomă organizator - Tabăra de creaţie pentru Arte 
Plastice – Ciucea 2010 
• Diplomă jurizare – Concurs de desen pentru gradiniţele 



  

municipiului Cluj-Napoca– mai 2010, organizat de 
Consiliul Local Cluj-Napoca 
• Diplomă jurizare – Concursul internaţional „Mâini de 
aur” Huedin – mai 2010, concurs de artă tradiţională – 
jurizare secţia Arte textile şi iconografie 
• Diplomă organizator - Tabăra de creaţie pentru Arte 
Plastice – Ciucea 2009 
• Diplomă organizator - Tabăra de iconografie pe sticlă - 
Voivodeni 2009 
• Diplomă jurizare – Concursul internaţional „Mâini de 
aur” Huedin – mai 2009, concurs de artă tradiţională – 
jurizare secţia Arte textile şi iconografie 
• Diplomă jurizare – Concursul judeţean „Mâini, inimă, 
artă” Huedin – martie 2009, concurs de artă tradiţională – 
jurizare secţia Arte textile şi iconografie 
Participare la emisiuni radio şi TV cu 
tematică arte plastice şi decorative 
Participare la Emisiuni - Radio Renaşterea 2009, 2010, 
2011,2012 
Participare la Emisiuni TVR Cluj – 2009, 2010, 2011 
Interviuri la City News Cluj - 2011 
Activitate în domeniul  - custode galerie de 
artă 
Vernisare expoziţii ale Şcolii Populare de Arte „Tudor 
Jarda” Cluj-Napoca în perioada 2008-2012,  
Tabere de creaţie, concursuri – organizator 
• 2012 – Concursul naţional pictură contemporană a 
Şcolii de Arte Cluj– ediţia II – mai 2012 
• 2012 – Concursul naţional de grafică a şcolii de Arte 
Cluj – ediţia III – mai 2012 
• 2012 – Concursul naţional de iconografie pe sticlă – 
ediţia II 
• 2011 - Tabăra de iconografie pe sticlă – mănăstirea 
Voivodeni – Sălaj - ediţia III 



  

• 2011 – Concursul naţional de iconografie pe sticlă – 
ediţia I 
• 2011 – Concursul naţional pictură contemporană a 
Şcolii de Arte Cluj– ediţia I  
• 2011 – Concursul naţional de grafică a şcolii de Arte 
Cluj – ediţia II  
• 2010-Tabăra de iconografie pe sticlă – mănăstirea 
Voivodeni – Sălaj - ediţia II 
• 2010-Tabăra de creaţie pentru arte plastice – Ciucea 
• 2009-Tabăra de iconografie pe sticlă – mănăstirea 
Voivodeni – Sălaj – ediţia I 
• 2009-Tabăra de creaţie pentru arte plastice – Ciucea 
Publicaţii:  
• 2008,2009,2010,2011 - Articole de specialitate în 
Revista „ARTE” a Şcolii Populare de Arte „Tudor Jarda” 
Cluj-Napoca, revista ISSN 2065-1597 
Linkuri:  
https://ro.pinterest.com/petresculivia7/creativeart/ 
 
 

 
 


