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1. ADRIAN BERBEC 
COLEGIUL NATIONAL “JEAN MONNET”, PLOIESTI 

 
Nu-mi place să vorbesc despre mine, şi cel mai bine las muzica să vorbească pentru mine…  
Sunt serios in cea mai mare parte a timpului, dar imi place să zâmbesc şi să fac lumea să se 
simtă bine...  
 
Repertoriu: 

- Cea mai frumoasă zi.  
- Vinovaţii fără vină.  

 
 

2. DAVID LAPADAT 
COLEGIUL NATIONAL “SFANTUL SAVA”, BUCURESTI 

 
 

David Lapadat solist vocal, chitarist şi compozitor, elev in clasa a IX-a la Colegiul 
National “Sf. Sava” Bucuresti, absolvent al claselor I-VIII, pian principal si respectiv, chitara 
clasica, la Liceul de Muzica “George Enescu” Bucuresti, premiul de montaj, muzica si 
coregrafie la “Journees de Theatre Scolaire Francophone” la Sorrento, Italia, impreuna cu 
trupa de teatru a Colegiului National „Sfantul Sava”, premiul III la concursul “Folk fara 
varsta”.  

Pasiunea sa pentru folk s-a nascut din admiratia pentru rockul psihedelic a lui Jim 
Morrison combinata cu dragostea pentru muzica country a lui Johnny Cash, astfel ca, 
parafrazand traditionala introducere cu care acesta isi incepea concertele, sa rosteasca si el 
simplu “Hello, I'm David Lapadat!” 

 
Repertoriu: 
  

- Nu-i nimic, asta e! ( Don’t think twice, it’all right – Bob Dylan), Florian Pittis, Pasarea 
Colibri. 

- Ghost riders in the sky - Stan Jones, Johnny Cash 
 

  
3. ANDREI TUDOSE, ANDREI CHIRIAC 

GALATI 
     

Doi tineri iubitori de muzica – adica  noi – am hotarat sa-si uneasca chitarile si sa 
cante impreuna. 
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Suntem: Andrei Tudose, 17 ani, elev in cls. a-X-a la Liceul”Sf. Maria” profil 
matematica-informatica si Andrei Chiriac, 15 ani, elev in cls. a- IX- a la Liceul ”Dunarea” 
profil matematica-informatica din Galati, iar “trupa” noastra nu are inca un nume. 

Cantam impreuna de cativa ani, din pasiune pentru muzica, fara a avea un indrumator 
consacrat. Am putea spune ca suntem autodidacti. 
       Andrei Tudose a participat la concursul scolar”Salut Liceu” editia I si II 2009 la Liceul 
“Sf. Maria” – Galati, iar impreuna am participat la concursul “Radio 10”2008 al Scolii Petre 
Tutea-Galati. Pentru a ne obisnui cu publicul cantam la diverse serate pentru tineret sau 
evenimente familiale. 
       Animati de povestirile parintilor nostri despre artistii care au ridicat in picioare 
stadioane pline de tineri pe vremea”Cenaclului Flacara”, am hotarat sa participam si noi la 
acest concurs national cu dorinta de a aduce un omagiu celui care a lasat in muzica un gol pe 
care nu-l va umple nimeni niciodata. 
 
Repertoriu:  

- Vinovatii fara vina. 
- Floare de colt. 

 
 

4. CRISTINA JUNCU 
COLEGIUL NATIONAL “ MIHAI VITEAZUL”, BUCURESTI 

 
Pentru majoritatea celor care mă cunosc, Cristina este practic sinonim al cuvântului 

"romantică". Ce cred eu? Eu mă joc cu toate posibilităţile. Uneori mă ghidez după instinct, 
alteori dupa judecată. Iubesc. Zâmbesc cât se poate de mult şi, câteodată, sunt tristă. Ca orice 
artist, de altfel. Duc întotdeauna la capăt ceea ce îmi place. Cânt la tot ce îmi pică în mână, joc 
orice rol mi se oferă, pictez şi scriu tot ce îmi trece prin minte. Şi, aşa, mă bucur de fiecare 
secundă si de fiecare lucru simplu. 
 
Repertoriu: 

-  Florian Pittis - Mi-am dorit o masina 
-  The Killers - All these things that I`ve done 

 
5. MIHAELA PAVEL 

COLEGIUL NATIONAL “ GHEORGHE SINCAI”, BUCURESTI 
 

Eleve: 
 
Pavel Mihaela 
Bobe Cristina 
Alecu Andreea 
 
Repertoriu: 
 Asa si asa - Alina Manole 
 Ploaia care va veni - Florian Pittis 
 
Descriere: 
Cantam din placere, cantam pentru ca iubim sa facem asta, cantam pentru ca asta este viata 
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noastra. Muzica este peste tot si tot ce trebuie sa faci pentru a o auzi este sa fii numai putin 
atent la tot ceea ce se intampla in jurul tau si vei vedea ca MUZICA este pretutideni.  
 

 
6. TRUPA “TWINS-TO-ONE” 

COLEGIUL NATIONAL “GHEORGHE SINCAI”, Bucuresti  
 
 

Trupa „Twins-To-One” e formata din doi frati gemeni (Radu si Mihai) si un prieten 
de-al lor (Razvan). Toti trei sunt pasionati de muzica de cand se stiu. Mihai si Radu sunt 
membri debutanti ai trupei Catharsis a Colegiului National "Gheorghe Sincai" iar Razvan este 
in ultimul an de trupa dupa o experienta bogata cu aceaata inca din 2007. 
 
Repertoriu: 

- I'm Yours - Jason Mraz  
-  Ploaia care va veni - Florian Pittis 

 
Componenta trupei: 
 
Baicoianu Razvan 
Mitrea Mihai 
Mitrea Radu 

 
 

7. TRUPA “POZE CU SUNET” 
LICEUL TEORETIC “GRIGORE MOISIL”, TULCEA 

 
„Poze cu Sunet” este un proiect muzical început în toamna anului 2008 de către 

George Cotoroană împreună cu Ioana Băiţoiu coordonaţi de prof. Claudia Marilena Raicu.  
 Denumirea proiectului sugerează încărcătura spirituală prin care membrii grupului 
încearcă a o focaliza pe partitură prin compunerea unor piese ce au la bază trăirile acestora 
sau sentimentele lor.  
 Genul muzical abordat este Folk-ul cu influenţe jazz, blues şi acoustic. 
 
Membrii:  

• Cotoroană George (chitară – voce)  
• Veselin Elena Marina (voce)  
• Ionescu Maria (vioară)  
• Stoeanof Andrei (chitară – voce) 

Profesor coordonator: Raicu Claudia Marilena 
 
Participări la concursuri/festivaluri şi rezultate obţinute: 

• Premiul I – Concursul Naţional pentru Formaţii Instrumentale, Corale şi Solişti Vocali 
din învăţământul preuniversitar – Faza locală – Tulcea 4 Martie 2009 

• Premiul II – Concursul Naţional pentru Formaţii Instrumentale, Corale şi Solişti 
Vocali din învăţământul preuniversitar – Faza zonală – Buzău 22 Martie 2009 
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• Premiul Special al Juriului – Festivalul Naţional de Arte pentru liceeni „Florian Pittiş” 
ediţia a II-a  – Bucureşti 6-8 Aprilie 2009 

• Premiul de interpretare – Festivalul Naţional al Teatrelor de Revistă pentru copii ediţia 
a XVI-a – Buşteni 12-14 Iunie 2009 

• Premiul III – Festivalul Naţional de muzică Folk „Toamna Baladelor” – Bucureşti 1-2 
Noiembrie 2009   

 
Repertoriu: 

- „Cailor” – text şi muzica: Poze cu Sunet  
- „Om de humă” – text: Florian Pittiş; muzică: Sorin Taloş 

 
Cailor 

 
 
Mai demult vedeai în zare, 
Galopând prin iarba mare 
Caii nechezând… 
Astăzi vezi numai motoare, 
Cauciucuri pe betoane 
Caii nechezând… 
 
Ref:  
Hei, hei, hei căluţii mei! 
Nu vă mai aud, nechezând ca nişte zmei! 
Hei, hei, hei căluţii mei! 
Ce haiduci purtaţi odată printre flori de tei! 
 
Galopând la drumul mare, 
Cu haiduci voinici călare 
Caii nechezând… 
Inorogi cu aripi late, 
Nu mai vezi decât în basme 
Caii nechezând… 
 

 
8. TRUPA “DAY SEVEN” 

PALATUL COPIILOR, BUCURESTI 
 
Componentii trupei "Day seven" fac parte din grupul "Carmina Tenera" de la Palatul Copiilor, 
solistele din corul condus de domnul prof. Constantin Popescu, iar instrumentistii luand lectii 
de chitara in cadrul aceluiasi cerc. Trupa s-a format in aceasta  formula odata cu participarea 
la acest concurs.  

 
Membrii trupei: 
 
Voicu Daniela - voce 
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Adriana Vasile -voce 
Alexandru Georgescu - chitara electrica 
Armand Camner - chitara electrica 
Gabriel Dragne - chitara bass 
 
Coordonator: Constantin Popescu 
 
Repertoriu: 
 

- Knockin' on heaven's door. 
- Vanare de vant. 

  
 
 

9. GRUP “CLASIC” 
PALATUL COPIILOR, PLOIESTI 

 
 
 
Elevi:   
 
Berbec Adrian – chitara clasica 
Cretulescu Roxana 
Dragomir Ana 
Matei Ana Maria 
Negoescu Stefania Madalina 
Parvulescu Radu – chitara acustica  
Postaru Dan Alexandru – chitara clasica 
Sandulescu Bianca Andreea – chitara acustica 
Scarpet Veronica Claudia – chitara acustica 
Titescu Adela Mihaela – chitara acustica 
Titescu Cristina 
 
Profesor coordonator: Iulian Anghel 
 
Premii: 
 
Concursul judetean « Suflet de copil » 2008 : Premiul 1 
Concursul judetean « Suflet de copil » 2009 : Premiul 1 
Concursul national « Toaman Baladelor » 2009 : Premiul 2  
 
Repertoriu : 
 

- Copil hoinar. 
- Vanare de vant. 
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10. TRUPA “MADE IN ROMANIA” 
Bucuresti  

 
 
Formaţia Made In Romania ( M.I.R.) este o trupă de tineri iubitori de muzică bună,ce îşi 
doresc să compună melodiile pe care ar vrea să le asculte la radio.Numele formaţiei exprimă 
frustrarea resimţită de membrii, când pe aproape orice produs citesc MADE IN CHINA.Cam 
o dată pe lună cântă în barul La Piraţi, însă concertul cu care se laudă este concertul caritabil 
din Silver Church,când au cântat pe aceeaşi scenă cu Timpuri Noi. 
  
 
Membrii trupei: 
  
Jinga Irina Ioana - chitara bass 
Mocanu Vlad Paul - chitara ritm,voce 
Şit Adina - tobe 
Ursache Bogdan Gabriel - chitara solo,voce 
  
  
Repertoriu: 
  

- Vis de primavara - Pasarea Colibri 
- Jazzman - Made In Romania (M.I.R.) 

  
 
 

11. TRUPA “CHIUL” 
COLEGIUL NATIONAL “I.L.Caragiale”,Bucuresti  

 
 
Ne-am strâns patru generaţii cu chitara în curtea liceului să cântăm folk, am aflat de Festivalul 
Florian Pittiş şi am hotărât că merită să încercăm să participăm. Ne-am adunat mai mulţi, toţi 
"caragialişti" şi am făcut nişte repetiţii. Ulterior am făcut şi o înregistrare, am ales un nume 
care să ne reprezinte, Chiul - de la modul în care ne-am întâlnit, un nume simplu dar care 
nouă ne spune multe. Acum suntem în finală. 
Membrii trupei: 
Ghervan Ştefania - Voce 
Teodorescu Kristine - Backing vocals 
Zirra Ilinca - Backing vocals 
Răşcanu Andrei - Chitara ritm 
Şerban Ştefan - Chitara solo 
Jinga Irina Ioana - Chitara bas 
Uivaroşi Ioan Tiberiu - Tobe 
Repertoriu: 
  

- Vinovaţii fără vină 
- Iluzia unei insule 
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12.  TRUPA “ PURPLE LIGHT” 

Liceul Teoretic “C.A. Rosetti”, Bucuresti  
 
 
                Aceasta formatie a fost infiintata din initiatia elevilor liceului C. A. Rosetti  
(actualmente membrii formatiei), pasionati  si cunoscatori in domeniul  muzical. Totul a 
inceput prin participarea la diferite activitati organizate la nivelul liceului si in afara acestuia, 
trezind interesul elevilor pentru abordarea mai multor  genurile muzicale, intalnirile lor 
transformandu-se in repetitii , dorinta  de realizare a noi proiecte.  
  
Membrii  formatiei:   
 
Maftei  Alexandra  – solist vocal 
Popescu  Paul - solist vocal 
Anghelescu  Sorin  – solist vocal, orga, chitara 
Ilie  Andrei  – orga 
Vanea  Stefan - chitara 
Becsan  Dragos – chitara 
Ghioca  Andrei - tobe 
Sabareanu  Simona  –voce cor 
Manolescu  Andreea  – voce cor 
Stanciu  Alina -voce cor 
Stanca  Iuliana - voce cor 
 

Coordonator: prof. Ana Manea 

Repertoriu: 
 

- Michael Jackson – Heal the world. 
- Florian Pittis – Mi-am dorit o masina. 


