CURRICULUM VITAE

1. Numele şi prenumele: BUCIU ANGELA
2. Data şi locul naşterii: 5.10.42, localitatea Cheud-Năpradea, Sălaj
3. Domiciliul: Baia Mare
4. Starea civilă: - căsătorită
- soţul: Buciu Valeriu, maestru coregraf, absolvent al Facultăţii de Filologie,
Universitatea ”Babeş Bolyai” Cluj
- copii: Buciu Adriana Angela, consilier parlamentar la Camera Deputatilor
din 2002, absolventă a Facultăţii de Chimie, Univ. Bucureşti, a Facultãţii de
Management, Universitatea “Bogdan Vodă” şi a Facultãţii de Arte „Vatra”, Baia
Mare, Institutul Diplomatic Român şi Master Unesco la Institutul Român pentru
Drepturile Omului.
5. Naţionalitate: românã
6. Cetãţenia: românã
7. Studii medii: - Liceul nr.3, secţia umanistã-1966, Baia Mare
8. Studii universitare:
- Facultatea de Filologie, Institutul Pedagogic, Baia Mare-1972
- Facultatea de Filologie, Univ. ”Babeş Bolyai”, Cluj Napoca-1981
9. Activitate ştiinţificã:
Numeroase cercetări - explorări şi culegeri muzicale, texte literare, datini şi
obiceiuri tradiţionale, costume populare etc. - în toate zonele şi subzonele
Maramureşului în special, şi în general în alte zone etnofolclorice ale ţării.
Culegerile au fost valorificate în producţiile artistice de spectacole ale Ansamblului
Naţional ”Transilvania” din Baia Mare şi pe suporturile fonografice Electrecord şi
ale Radio-Televiziunii Române.
10. Perfecţionare profesionalã:
Cursuri intensive de specialitate în cadrul Ansamblului ”Transilvania”, timp
de 4 ani, în care au fost cuprinse materiile predate la Conservator între anii I-IV:
- Teorie şi solfegii
- Istoria muzicii
- Canto clasic etc.

11. Activitate artisticã:
- debut artistic în 1960 la Ansamblul „Maramureşul” din Baia Mare
- debut Radio, 1964 cu piesa „Mociriţă cu trifoi”
- 15 discuri Electrecord, casete, CD, însumând 120 de înregistrări muzicale
din zonele folclorice Maramureş, Codru, Chioar, Oaş, Lăpuş, realizate alături de
dirijori de marcă ai genului, ca George Vancu, Al. Viman, Ovidiu Barteş, Paraschiv
Oprea.
- Nenumãrate emisiuni Radio şi TV, filme folclorice cu premii
internaţionale (ex. “Flori de sânzâiene”, regia Ion Filip)
- Înregistrãri la Radio Novi-Sad, Iugoslavia
- Mii de spectacole în ţarã şistrãinãtate
- Turnee pe tot cuprinsul ţării şi în străinătate: Bulgaria, Polonia, URSS,
Suedia, Norvegia, Iugoslavia, Algeria, Turcia, Siria, Iordania, Germania, Olanda,
Danemarca, Franţa, Italia, Spania, Portugalia, Anglia, Grecia, Mongolia, China,
Coreea de Nord, Coreea de Sud, Ungaria, Mexic, Costa Rica, Columbia, Peru,
Venezuela, Canada, SUA (29 de state).
- Volumul „Destin neliniştit” – 2002, Ed. Dacia, scris alãturi de prof.
Augustin Botiş care încununeazã toatã maturitatea şi experienţele de o viaţă de
artist și în compendiul etno-muzicologic al repertoriului personal, ”Lada mea de
zestre” – 2007, Ed. Eurotip.
12. Rezultate deosebite:
- Laureatã cu medalia de bronz la Festivalul Mondial al Tineretului şi
Studenţilor de la Sofia-Bulgaria, alãturi de Eugenia Moldoveanu, Gh.Zamfir, Toni
Iordache etc.
- Ordinul ”Meritul Cultural” clasa V-a
- Medalia ”Meritul Cultural” clasa II-a
- Laureată a Festivalului Naţional al Educaţiei şi Culturii, etapele
republicane din 1981, 1983, 1985
- Membru al ”Academiei Artelor Tradiţionale”, secţiunea Arte Muzicale şi
Ludice
- Deţinãtoarea premiului Fundaţiei ”Ethnos”, 1995
- Premiul naţional al revistei “România Mare” 2000, pentru întreaga carieră
pusă în slujba neamului românesc
- Premiul”SADCO” 2000, secţiunea Muzicã Tradiţionalã şi activitate
artisticã
- Cetăţean de Onoare al oraşului Baia Mare, 2002
- Premiul Naţional de Excelenţã pentru contribuţia de excepţie la
promovarea şi punerea în valoare a folclorului românesc, acordat de Ministerul
Culturii şiCultelor, 2002
- Ordinul „Crucea României - Serviciul Credincios”, titlul de Cavaler,

acordată de Preşedinţie, 2003
- Ordinul “Meritul Cultural” în grad de Comandor, 2004
13. Experienţã pedagogicã:
- Lecţii de canto cu solişti vocali
- Instruirea mai multor grupuri vocale, în ţarã şi strãinãtate (Suedia,
Norvegia, Franţa, Germania, SUA-Ansamblul ”Radost”, Grupul vocal ”Ruzice”
Seattle WA, Ansamblul ”Izvoraşul”, Minneapolis MN,Ansamblul ”Viaţă
Românească”, Milwaukee WI, în comunitãţile româneşti din Chicago, Trenton,
Cleveland, Los Angeles, Detroit…)
- Instruirea de grupuri vocale şi solişti vocali de la mai multe şcoli din Baia
Mare
- Membru în comisii de jurizare pentru nenumărate festivaluri naţionale de
folclor
- din 2002, profesor la catedra de canto a Universităţii de Arte „Vatra”
14. Colaborãri şi presa de specialitate:
- cu toate orchestrele şi ansamblurile profesioniste de profil din ţară, alături
de soliştii lor consacraţi sub bagheta dirijorilor: Constantin Arvinte, Ionel
Budişteanu, Victor Predescu, Florian Economu, George Vancu, Paraschiv Oprea...
- impresiile presei de specialitate se regăsesc în volumul „Destin neliniştit”,
în capitolul Vitralii, precum şi în introducerea volumului „Lada mea de zestre”.
15. Activitate parlamentarã:
- din 2004, deputat PRM în circumscripţia electoralã nr. 26 Maramureş, data
validării fiind 17 decembrie 2004 - HCD nr. 36/2004.
pânã în iunie 2005 am fãcut parte din Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi
sport, de la aceasta dată şi până în prezent fiind membrã a Comisiei pentru culturã,
arte şi mijloace de informare în masã. Mai fac parte din Grupul parlamentar de
prietenie cu Belgia, Brazilia, Marele Ducat de Luxemburg şi Republica Filipine, şi
sunt membru supleant în Delegaţia Parlamentului României la Iniţiativa CentralEuropeană - Dimensiunea Parlamentară.
- activitatea mea parlamentarã constã în 32 de luãri de cuvânt în plen, 14 declaraţii
politice, 2 întrebãri, 5 interpelãri, 34 de propuneri legislative şi 3 moţiuni.

