
Muncă, talent și recompensă 

  

În perioada 7-9 martie 2014, elevii instrumentiști de la Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava, 

specializarea muzică, au participat la faza zonală a Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală, clasele 

III-VIII la Galați. Participanții sunt câștigătorii concursului colegiului:  ”Cel mai bun interpret”.  

 Calitățile lor tehnice și artistice au fost confirmate și interpretările candidaților au fost apreciate cu premii 

valoroase, într-o confruntare a elevilor talentați din opt județe: Iași, Botoșani, Bacău, Galați, Neamț, Vaslui, 

Vrancea și Suceava.  

 Astfel, școala muzicală suceveană a Colegiului de Artă ”Ciprian Porumbescu” a adăugat în palmaresul 

său următoarele premii care fac cinste profesorilor și elevilor ce-și reunesc eforturile în scopul nobil al 

promovării talentelor în muzica clasică. Au fost premiați următorii elevi: Gheorghiu Alexia Maria  -  premiul I 

finalistă - flaut, clasa doamnei profesoare Mihaela Săveanu; Roba Vlăduț  - premiul I finalist -  clarinet, clasa 

profesor Ciprian Baicu; Lupu Ștefan – Florin - premiul I finalist -  chitară, clasa profesor Ilie Aurelian Zugrav; 

Sumanariu Robert Marian - premiul I finalist -  trompetă, clasa profesor Florin Sumanariu, elevi care au obținut 

100 puncte - performanță care îi califică la faza națională a Olimpiadei  de Interpretare Instrumentală clasele III-

VIII; Raicu – Andreica Alexandru – Constantin  -  premiul I - chitară, clasa profesor Daniel Dragomirescu; 

Stoica Andrei – Petrică -  premiul I - saxofon, clasa profesor Constantin Bogdan; Bunduc Oana -  Andreea - 

premiul I - vioară, clasa profesor Cristina Ungureanu; Moisii Dumitru Vlăduț  - premiul I  - corn- clasa profesor 

Petru Tabarcea; Moisii Ioan Eusebiu  - premiul I  - oboi - clasa profesor Vasile Bolnavu;  Atomei Rareș – Mihail 

– premiul II - trompetă - clasa profesor Florin Sumanariu, Ghiorghiță Bogdan - Petrică - premiul II -  trompetă, 

clasa profesor Cristi Ruscior; Duciuc Samuel - premiul II -  chitară, clasa profesor Ilie Aurelian Zugrav; Ciot 

Tiberiu Ilie - premiul II - vioară, clasa profesor Ciprian Constandache; Bobu Oliviu Daniel premiul III - pian, 

clasa profesor Johannes Onesciuc; Vorniceanu Vlad Ioan – mențiune - pian, clasa profesor Johannes Onesciuc. 

Aducem mulțumirile noastre și profesorilor corepetitori: Alla Bivol, Johannes Onesciuc, Ciubotaru Ionuț. 

Adrian Moroșanu și Cristian  Lungu.  

 Îi felicităm și le dorim succes la olimpiada națională!  

 


