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COMUNICAT DE PRESĂ 

privind organizarea și desfășurarea etapei zonale a Olimpiadei Naționale de Interpretare 

Instrumentală pentru clasele III-VIII 

 

În perioada 10-11 martie 2022, se desfășoară la Tulcea etapa zonală a Olimpiadei Naționale de 

Interpretare Instrumentală pentru clasele III-VIII. Participă elevi de la unitățile de învățământ 

vocațional din județele: Brăila, Buzău, Constanța, Ialomița, Giurgiu și Tulcea. 

Evaluarea concurenților va fi realizată în cadrul a 4 subcomisii: pian, vioară, corzi grave (violă, 

violoncel, contrabas, chitară), suflători (clarinet, trompetă, flaut, fagot, oboi) și percuție. 

Conform Regulamentului specific, elevii din cele 6 județe concurează pentru 11 locuri 

repartizate zonei noastre pentru etapa națională. 

La ședința tehnică care a avut loc joi, 10 martie 2022, au fost prezenți membrii tuturor juriilor, 

conducerea I.S.J. Tulcea, comisia de la Liceul de Arte ”George Georgescu”, care are atribuții în 

organizarea olimpiadei.  

Doamna inspector școlar general, prof. Viorica Pavel, a adresat un cuvânt de bun sosit și și-a 

exprimat bucuria că Tulcea e primul județ care redeschide activitatea competițională artistică. 

Domnul inspector școlar general adjunct, prof. Constantin Coca, a apreciat munca pe care o 

depun elevii și profesorii  în realizarea activității competiționale, sprijinul pe care li-l acordă familiile 

lor. 

Pentru buna organizare și desfășurare a competiției, mulțumim pentru sprijin Consiliului 

Județean Tulcea, S.C. NUȘA S.R.L și Asociației Părinților de la Liceul de Arte ”George Georgescu” 

Tulcea! 

 Decernarea premiilor va avea loc vineri, 11 martie 2022, ora 18.00, la Liceul de Arte ”George 

Georgescu” Tulcea. 

 Cântul instrumental poate nu doar să înveţe copilul o piesă în plus, ci, mult mai important, îi 

livrează instrumente valoroase cu care să exploreze lumea. Procese psihice, abilităţi motorii sunt puse 

în evidenţă, exersate, dezvoltate şi, astfel, personalitatea individului se conturează, creşte în calitate. 

Muzica are un impact pozitiv nu numai asupra stimei de sine, ci şi asupra nivelului de 

interacţiune socială. Când elevii sunt implicati în programe muzicale, între ei se formează legături 

bazate pe un interes comun. Acestea îi ajută să-şi formeze caracterul şi să pornească în viaţă cu valori 

durabile. 

Urăm mult succes tuturor concurenților care vor evolua în cadrul etapei zonale a Olimpiadei 

Naționale de Interpretare Instrumentală pentru clasele III-VIII și ne dorim ca acest prilej să 

reprezinte pentru profesori, elevi, părinți, o experiență memorabilă, utilă și plăcută!  
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