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INFORMAŢII PERSONALE 
 

Aliona Timuţa  
 

  

bd. Traian 9 ap 29, Chişinău, codul poştal MD-2060, Moldova  

 022-56-16-45     069024609        

 alionka-designer@mail.ru  

Data naşterii 10 mai 1977  

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

2004 - prezent Lector universitar, Departamentul Arte Plastice, secţia Grafica 
Academia de Muzică Teatru şi  Arte Plastice 

2017- prezent 
 
 

 

2007-2008 

 

1997-2002 

 

 
1993-1997 

 

Doctorandă    
Şcoala Doctorală „Ştiinţele ale educaţiei” din cadrul Universităţii Pedagogice „Ion Creangă” din 
Chişinău. Republica Moldova 

Master 
Academia de Muzică,Teatru şi Arte Plastice din Chişinău.  Republica Moldova 
Magistru în Arte Plastice, specialitatea Grafica 
 

Licenţa 
Universitatea de Stat al  Artelor 
Artist plastic grafician, specialitatea Grafica 
 

Studii medii în domeniul artei  
Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” 
Pictor-pedagog, specialitatea Arte Plastice 

Limba(i) maternă(e) Româna  
 

Alte limbi străine cunoscute 

Rusa 

ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

C2 C2 C2  C2  C2 
Engleza B2 B2 B2 B2 A1 

 
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei Comunicare Creare de 

conţinut Securitate Rezolvarea de 
probleme 

 utilizator 
experimentat 

utilizator 
experimentat  

utilizator 
experimentat 

utilizator 
experimentat 

utilizator 
experimentat 

  
Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
 

 ▪ Adobe Photoshop,  Adobe InDesgin,  Adobe Ilustrator, CorelDraw 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

Publicaţii 
 
 
 
 
 
 
 

 
Expoziţii personale 

 
Expoziţii/Concursuri naţionale și 

internaţionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Conferinţe 
 
 

Colaborări cu edituri şi proiecte de 
cărţi realizate 

Coautor   
• „Litere de tipar. Caiet de scriere şi exerciţii aplicative”, ed. BonsOffices, 2017 
• „Matematica aplicativă şi elemente de antrenament grafic pentru copiii de 3-4 ani”,  

ed. BonsOffices, 2017 
• „Matematica aplicativă şi elemente de antrenament grafic pentru copiii de 4-5 ani”,  

ed. BonsOffices, 2017 
• „Matematica aplicativă şi elemente de antrenament grafic pentru copiii de 5-6 ani”,  

ed. BonsOffices, 2017 

1998 – Expoziţie personală “Visuri”, or. Ungheni 
 
2000 – Expoziţie de grup “Ukraina”, or. Livov 
2002 – Concursul republican, anunţat de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova pentru 

o „Matematică” manual pentru clasa I, ed. Lumina, or. Chişinău 
o „Matematică” manual pentru clasa a II-a, ed. Lumina, or. Chişinău 

2005 – Concursul republican, anunţat de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova pentru 
o „Matematică” manual pentru clasa a IV-a, ed. Prut Internaţional, or. Chişinău 

2009 – Expoziţie de grup “25-a aniversare”, or. Chişinău 
2010 – Concursul, anunţat de Ministerul Educaţiei Federaţiei Ruse pentru manualele: 

o „Учимся жить вместе 5-6 лет” manual pentru copii cu dezabilităţi, or. Moscova 
o “Книга для чтения 5-6 лет” manual pentru copii cu dezabilităţi, Moscova 
o “Учимся жит вместе 7-10 лет” manual pentru copii cu dezabilităţi, Moscova 
o “Книга для чтения 7-10 лет” manual pentru copii cu dezabilităţi, Moscova 

2012 – Concursul republican, anunţat de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova pentru 
o „Educaţia Civică” manual pentru clasa V, ed. Lumina, or. Chişinău 
o „Educaţia Tehnologică” manual pentru clasa a III-a, ed. Lumina, or. Chişinău 

2014 – Salonul Internaţional de carte, ediţia XXIII, Cărţile unesc Europa 
           Diploma Ion Creangă pentru seria de cărţi: 

o „Cântece de leagăn pentru fetițe”, ed. Integritas, 
o „Cântece de leagăn pentru băiţei”, ed. Integritas, 
o „Cântece de leagăn din spaţiul românesc”, ed. Integritas, 

2014 – “В tо В”, Mosсova 
2015 – “Книжная Ярмарка”, Mosсova 

 
• 2015 – Grafica de carte contemporană, Comunicare în cadrul Academiei de Muzică, Teatru si 

Arte Plastice, or. Chișinău. 
 

Editura Lumina: 
2005 – „Matematică” teste şi fişe pentru activitatea independentă clasa IV 
2006 – „Limba Română” teste şi fişe pentru activitatea independentă clasa II 
2011 – „Matematică” pentru copii de 3-4 ani 
2011 – „Matematică” pentru copii de 4-5 ani 
2011 – „Matematică” pentru copii de 5-6 ani 
2011 – „Matematică” caiet pentru pregătirea copiilor de 6-7 ani către şcoală 
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Colaborări cu edituri şi proiecte de 
cărţi realizate 

Editura BonsOffices: 
2014 – „Comunicare” pentru copii 3-4 ani 
2014 – „Comunicare” pentru copii 4-5 ani 
2014 – „Comunicare” pentru copii 5-6 ani 
2014 – „Comunicare” pentru copii 6-7 ani 
2014 – „ABECEDAR” caiet de scriere şi semne grafic pentru copii de 6-7 ani 
2015 – „Matematică” caiet de scriere şi exerciţii aplicative 
2015 – „Mediul înconjurător” pentru copii 3-4 ani 
2015 – “Elemente grafice” set de fişe pentru copii 3-4 ani 
2016 – “Elemente grafice” set de fişe pentru copii 4-5 ani  
2016 – “Elemente grafice” caiet pentru copii 5-6 ani 
2016 – “Abecedar. Elemente grafice”caiet pentru copii 6-7 ani 
2017 –  „Litere de tipar. Caiet de scriere şi exerciţii aplicative” 
2017 – „Matematica aplicativă şi elemente de antrenament grafic pentru copiii de 3-4 ani” 
2017 – „Matematica aplicativă şi elemente de antrenament grafic pentru copiii de 4-5 ani” 
2017 – „Matematica aplicativă şi elemente de antrenament grafic pentru copiii de 5-6 ani”  
 
Editura Poligraf-Design: 
2007 – „Dezvoltarea vorbirii” pentru copii 5-7 ani 
2007 – „Matematică” pentru copii de la 3-7 ani 
2008 – „Modelăm, cântăm abeceul învăţăm” pentru copii 5-6 ani 
2008 – „Desenăm, Colorăm abeceul învăţăm” pentru copii 6-7 ani 
2010 – „Matematică” pentru grupa pregătitoare 
2006 – „Abecedar” set de planşe 
2008 – „Flora, fauna şi ecologia” set de planşe 
2008 – „Matematică” set de planşe 
2009 – „Omul şi tot ce îl înconjoară” set de planşe 
2011 – „Educaţia fizică, sau învaţă să fii sănătos” 

 
Editura Prut Internaţional: 
2006 – „Matematică” manual pentru clasa a IV-a 
2015 – „Din traista lui Moş Crăciun”, aut. Elena Farago 
2016 – „Alexandru Lăpuşneanu şi alte scrieri”, aut. Constantin Negruzzi 
2018 – „Capra cu trei iezi”, aut. Ion Creangă repovestită de Iulian Filip 

 
Editura Integritas: 
2014 – „Cântece de leagăn pentru fetiţe”, aut. Ion Ciobanu 
2014 – „Cântece de leagăn pentru băiţei”, aut. Ion Ciobanu 
2014 – „Cântece de leagăn. Culegeri din folclorul românesc”  

 
Editura Eltex Sankt-Petersburg: 
2014 – “Интерактивная книга Какаду. Говорящая Азбука” 
2014 – “Интерактивная книга Какаду. Весёлая математика” 
2014 – “Интерактивная книга Какаду. Россия” 
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 Editura 5 за знания, Moscova: 
2015 – “По дороге доброты” 
2015 – “Рекордсмены планеты” 
2016 – “Интеллект-турнир по математике” 
2016 – “Тренажёр по исправлению почерка” ступень 1 по 5 
2017 – “Тренажёр по исправлению почерка на основе скорописи” ступень 1 по 3 
2018 – “Цифропарад” 
2018 – “В школу играю пишу и считаю” часть 1 
2018 – “В школу играю пишу и считаю” часть 2 


