
 
 
 
 
 

Nume, Prenume   Rosca  Oana Maria 
  

       Data naşterii    6 ianuarie 1983 
 
Educaţia                             Absolventă a Universitatii de Arte Plastice Bucuresti, 
FADD,   
                                                    Secţia Modă 2005  Absolventă  Master Secţia Modă 2007,  in       
                                               cadrul Universitatii de Arte Plastice Bucuresti, FADD  
Locuri de muncă                                    
   
                                                              
 2007 – prezent                      Asistent universitar-  in cadrul departamentului Moda al  
                                              Universitatii Naţionale de Arte,  Bucuresti    
                                                                                                                                         
 2011 martie-septembrie      Designer la SagaFilm             
                                                                
 2005 – 2008                             Designer la Casa de Moda Scheremet 
  
 2004 – 2005                             Operator stereorestitutie la PROSIG. SRL. 
  
 2002 – 2004                             Operator stereorestitutie la IQ Software SRL 
  
Activitate artistică 
 -2011 18 aprilie, organizator al expozitiei "Sfori la moda" din cadrul magazinului Cocor. 
 am luat parte la organizarea expozitiei "Fashion Networks" in cadrul  Facultatii ASE. 
 
 -2011 05. mai, organizator al prezentarii de moda din cadrul evenimentului "Fashion Week". 
 
 -2011  24. iunie, organizator al prezentarii de moda din cadrul  
 evenimentului  "Noaptea Institutelor Culturale". 
 
 --2010- iunie- participare cu costume pentru evenimentul ‘ Noaptea Sanzienelor ‘ La Muzeul 
Minovici. 
  
 -2010- martie-  participare cu costume neconvenţionale ’Moda tine de foame’ , la Romexpo 
  
 -2009- noiembrie - participare la coordonarea performingului de costum ‘Caderea Zidului 
Berlinului ‘ organizat la sala Dalles cu prilejul Zilelor Culturii Germane. 
  
 -2009 octombrie - participare cu costume in cadrul expozitiei ‘Eleganta Romaneasca’ de la 
Muzeul National de Istorie al Romaniei (MNIR).  
  
 -2009 iunie - participare cu costume la evenimentele organizate la Muzeul Minovici  
      - 
 



 - noiembrie 2008  - participare cu colectie pentru ''Casa de moda Scheremet'' la   Romanian 
Fashion Week, in incinta RIN GRAND HOTEL, Bucuresti,;  
  
 -16-19 aprilie, 2008 organisator, impreuna cu Departamentul Moda Master   si anul II Moda de 

la U.N.A. Bucuresti – colectia: „Deconfashion” Romanian Fashion Week ,in incinta RIN GRAND 
HOTEL, Bucuresti,; 

  
 -17 aprilie 2008  participare cu colectie pentru ''Casa de moda Scheremet'' la   Romanian 

Fashion Week, in incinta RIN GRAND HOTEL, Bucuresti,; 
  
 -aprilie 2008 - participant si organizator, impreuna cu Departamentul Moda Master, la 

expozitia/prezentare de costume, realizata din materiale neconventionale: hartie, sarma s.a.- pe 
tema: „Lacul Lebedelor”, din incinta Operei Romane, 

  
 -4- 8 iunie 2008 - participant si organizator, impreuna cu Departamentul Moda Master, la 

evenimentul PARCUL ARTELOR,  Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, Parcul National(fost 23 
August), Tetrul de Vara, Bucuresti. 

  
  

 
 
      
  
  
  
  
 - noiembrie 2007  participare cu colectie pentru ''Casa de moda Scheremet'' la   Romanian 

Fashion Week, in incinta Romexpo, Bucuresti,; 
  
  - aprilie 2007  participare cu colectie pentru ''Casa de moda Scheremet'' la   Romanian Fashion 

Week, in incinta Romexpo, Bucuresti,; 
         
 -2007 iunie-noiembrie – participare cu costume in cadrul expoziţiei de costume ‘Retro’  de la 

Centrul Cultural Metropolitan, în colaborare cu Primaria sectorului 1. 
  
 -2007 participarea cu costume la Noaptea Sânzienelor,  evenimente organizate la Muzeul 

Minovici. 
  
 - noiembrie 2006   participare cu colectie pentru ''Casa de moda Scheremet'' la   Romanian 

Fashion Week, in incinta Romexpo, Bucuresti,; 
  
-2006 participarea cu costume la Noaptea Sânzienelor,  evenimente organizate la Muzeul Minovici. 
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