Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”
Titlu: „MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală şi post-doctorală”
Contract: POSDRU 159/1.5/S/137832

Burse doctorale

POP PETRUȚA DORINA
CV științific

Alba Iulia, jud. Alba
36 ani
petrutapop2004@yahoo.com
www.petrutapop.ro
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Titlu teză doctorat
Listă publicații

Istorie și tradiții. Evoluția portului tradițional de pe Târnave

2000 - prezent
Realizarea a peste 3000 de emisiuni de etnografie şi folclor, sociale şi
culturale la Radio Reîntregirea
Realizarea paginii săptămânale de tradiții la ziarul Informația de Alba
Publicare articole cultural-tradiţionale în ziarul Credința Străbună
Publicare articole cultural-tradiţionale în revista Astra Blăjană
Publicare articole cultural-tradiţionale în revista Acasă, Bucureşti
Recenzii și interviuri
2012
Apariția volumului Pagini din spiritualitatea românilor secășeni în
dialoguri radiodifuzate cu scriitorul Ioan Popa, Editura Emma
Books, Sebeş, 2012
Apariția volumului Obiceiuri de nuntă în Transilvania, Editura Altip,
Alba Iulia, 2012
Apariția volumului Portul tradițional din Pănade, Editura Vertical,
Alba Iulia, 2012
2013
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Apariția volumului Portul tradițional din Cergău, Editura Vertical,
Alba Iulia, 2013
2014
În curs de apariţie volumul Cultura tradiţională în era globalizării,
ediţie îngrijită
În curs de apariție volumul Portul tradițional din Gârda de Sus
Listă activități
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2003 - prezent
Implicarea în proiecte sociale și culturale
 „Pentru dumneavoastră, doamnă” – proiect ce marchează lupta
împotriva cancerului la sân,
 ”Cultură pentru cultură” – concurs județean de tradiții și folclor
– membru juriu și consilier cultural
 Prezentare de spectacole caritabile și folclorice
 „Cu mască sau fără mască” – concurs naţional al Asociaţiei
Naţionale a Surzilor – membru juriu, 2013
2011 - 2012 - 2013
Realizare evenimente culturale:
 Proiectul „Din lada de zestre” – revitalizarea obiceiurilor
tradiționale din arealul ardelenesc în Sala Unirii din Alba Iulia:
Șezătoarea tradițională din Maramureș, Sânvăsâiul de la Galda
de Jos
 Proiectul „Școala Altfel” – predare cultură tradițională la peste
1000 de elevi din județul Alba, în perioada 1 – 6 aprilie 2012
 Revigorarea obiceiurilor de iarnă la Dumitra
 Revigorarea obiceiului „Borboratița” la Dumitra
 Revigorarea obiceiului de Sânziene la Dumitra
 Organizare spectacol cultural „Lumină Lină”, susținut de
Grigore Leșe și Victor Rebengiuc, Sala Unirii, 2012
 Organizarea festivalului de pricesne „Cântați lui Dumnezeu cu
bucurie”, ed. I, în Catedrala Reîntregirii, Alba Iulia, 2012
 Organizarea primei ediții naționale a Târgului Meșterilor
Populari din Cetatea Marii Uniri, ed. I, 2012
 Realizare film documentar-etnografic – Nunta la Groșii
Țibleșului, 2012
 Realizare film documentar-etnografic – Portul tradițional din
Pănade, 2012
 Organizarea Târgului de Florii, ed. 2013, Piața Cetății, Alba
Iulia
 Organizarea expoziției etnografice „Meșteri populari de pe
Târnave”, Blaj, 2013
 Organizarea festivalului de pricesne „Cântați lui Dumnezeu cu
bucurie”, ed. a II-a, în Catedrala Reîntregirii, Alba Iulia, 2012
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 Organizarea Festivalului de tradiții românești – Din lada de
zestre, ed. I, Piața Cetății, Alba Iulia, 2013
 Organizarea simpozionului național de etnografie și folclor
„Cultura tradițională în era globalizării” – Sala Unirii, Alba
Iulia, 2013
 Organizarea Târgului Meșterilor Populari din Cetatea Marii
Uniri, ed. a II-a, 2013
 Organizarea Târgului Meșterilor Populari din Cugir, ed. I, 2013
PROIECTE CULTURALE FINANŢATE (IMPLEMENTATE
ŞI ÎN CURS DE IMPLEMENTARE) prin ASOCIAŢIA ARTĂ
ŞI TRADIŢII MEŞTEŞUGĂREŞTI - ATMA
 Manager proiect „Reconstituirea portului tradițional din Pănade
– restituire parțială a patrimoniului imaterial local”, proiect
finanțat de AFCN, 2012
 Manager proiect „Târgul Meşterilor populari din Cetatea Marii
Uniri”, ed. I, finanţat de Consiliul Judeţean Alba, 2012
 Asistent coordonator în cadrul proiectului „Nunta în
Transilvania”, finanțat de AFCN, 2012
 Asistent coordonator în cadrul proiectului „Veste-n țară ni s-o
datu”, finanțat de AFCN, 2012
 Asistent coordonator în cadrul proiectului „Din comoara
satelor”, finanțat de AFCN, 2012
 Manager proiect „Școala altfel” – predarea culturii tradiționale
la peste 1000 de elevi din județul Alba, în perioada 2 – 7 aprilie
2013, finanţat de Consiliul Judeţean Alba
 Manager proiect Festivalul de pricesne „Cântați lui Dumnezeu
cu bucurie”, ed. a II-a, în Catedrala Reîntregirii, Alba Iulia,
2013, finanţat de Consiliul Judeţean Alba
 Manager proiect „Târgul Meşterilor populari din Cetatea Marii
Uniri”, ed. a II-a, 2013, finanţat de Consiliul Judeţean Alba
 Manager proiect „Festival de tradiții românești – Din lada de
zestre, ed. I”, finanțat de AFCN, Primăria Municipiului Alba
Iulia şi Fundaţia Comunitară Alba, 2013
 Manager proiect „Reconstituirea portului tradițional din Cergău,
Alba – restituire parțială a patrimoniului imaterial local”, proiect
finanțat de AFCN, 2013
Premii și distincții
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2004 – Diploma „Oameni pentru oameni”, pentru implicare în
activităţile filantropice, prin donaţii, sponsorizări sau voluntariat şi
pentru comportamentul social responsabil al sectorului de afaceri, la
categoria „Coordonatori atragere de fonduri”, Camera de Comerţ
Americană în România şi Asociaţia pentru Relaţii Comunitare,
Bucureşti
2007 – Locul I la Gala „Omul anului 2007”, cu distincția „Cel mai
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apreciat om de radio din Alba Iulia”, Alba Iulia
2009 – Diploma „Voluntar de onoare”, pentru implicarea în
organizarea evenimentului dedicat marcării „Zilei Mondiale de luptă
împotriva Cancerului de Sân”, Alba Iulia
2010 – Diploma „Voluntar de onoare”, pentru implicarea în
organizarea evenimentului dedicat marcării „Zilei Mondiale de luptă
împotriva Cancerului de Sân”, Alba Iulia
2011 – Diploma „Voluntar de onoare”, pentru implicarea în
organizarea evenimentului dedicat marcării „Zilei Mondiale de luptă
împotriva Cancerului de Sân”, Alba Iulia
2012 – Diploma „Voluntar de onoare”, pentru implicarea în
organizarea evenimentului dedicat marcării „Zilei Mondiale de luptă
împotriva Cancerului de Sân”, Alba Iulia
2011 – Diplomă pentru participare şi implicare la Festivalul „Nunta
Tradiţională din Rupea”, din cadrul proiectului cultural „Nunta în
Transilvania”, finanţat de AFCN, Rupea, Braşov
2012 - Diplomă în semn de recunoaștere și apreciere a excelentei
colaborări în anul 2012, cu ocazia activităților desfășurate de către
Consiliul Județean Alba, Alba Iulia
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