
REPERE ÎN MANIFESTĂRILE CULTURAL – ARTISTICE ȘI 

SPORTIVE DE LA COLEGIUL ANDRONIC MOTRESCU RĂDĂUȚI 
(Abordare cronologică, în limita surselor disponibile) 

 

1904 - Școala Agronomică Rădăuți a participat la o Expoziția organizată de Societatea 

„Bucovina” din Cernăuți, unde a expus diverse produse din producția proprie. Școala a fost 

distinsă cu Medalia de argint. 

- Inginerul agronom Aurelian Voronca, profesor la Școala Agronomică din Rădăuți, 

Ducatul Bucovina, publică lucrarea Pertractarea gunoiului de grajd și regulile aplicării 

gunoaielor artificiale (1904, Cernăuți). În același an este investit pe post de adjunct în 

Consiliul Cultural al Bucovinei și numit, de către Comitetul Țării, „conferențiar agricol 

ambulant pentru părțile românești”. 

 

1905 - În sprijinul instruirii şcolarilor români de la şcolile agronomice din Bucovina, 

pentru „usul agricultorilor practici” şi pentru promovarea noutăţilor tehnice în agricultură, 

directorul Școlii Agronomice din Rădăuți, Andronic Motrescu, a elaborat lucrarea intitulată 

Carte de agricultură pentru şcolile de agricultură inferioare şi elementare, precum şi pentru 

usul agricultorilor practici. 

Cartea a fost editată la Rădăuţi, în editura proprie a autorului şi tipărită la Viena, după 

aprobarea şi subvenţionarea ei de către Înaltul Comitet al Ducatului Bucovina, ca manual 

pentru şcolile agronomice, prin emisul din 5 iunie 1904, nr. 4257. Lansarea cărţii a avut loc la 

librăria lui Hermann Herzberg din Rădăuţi. Scrierea unei cărţi de agricultură, în acele timpuri, 

pentru instruirea maselor de şcolari români, a reprezentat la acea vreme un minunat serviciu în 

folosul gospodarilor români din Bucovina. 

 

1909 – Școala Agronomică Rădăuți, prin decretul nr. 8576 primește o laudă din partea 

Comitetului Școlar Districtual „cum că învățătorii și școlarii au dovedit zel mare în amenajare 

serei didactice a școalei, dar și în nimicirea și stârpirea insectelor stricăcioase pomăritului”.  

 

1916 - Elevul Constantin Colibaba din anul II la Școala Inferioară de Agricultură 

Rădăuți, expune pentru întâia oară, la Expoziția organizată de Societatea „Bucovina” din 

Cernăuți, ceramică făcută de mâna lui. Evenimentul a reprezentat, în fapt, primul pas spre 

afirmarea ulterioară a sa ca apreciat meșter popular ceramist, care a revitalizat tehnica de 

prelucrare a ceramicii zgrafitată de Kuty. 

 

1949 - Atletul Victor Rachel, elev la Şcoala Medie Tehnică Zootehnică din Rădăuţi, 

reuşeşte să ocupe Locul II pe ţară la proba de 100 m plat. Redăm în continuare din 

conţinutului procesului verbal nr. 4, din 4 sept. 1949: „Având în vedere faptul că elevul Victor 

Rachel din anul II al Şcolii Medii Tehnice Zootehnice din Rădăuţi, în primăvara şi în vara 

anului 1949 a luat parte la toate competiţiile sportive de atletică uşoară organizate în cadrul 

şcolii, în concursurile interşcolare pe oraşul Rădăuţi, în competiţiile organizate de O.S.P. 

Rădăuţi şi în cadrul Cupei Tineretului pe anul 1949 la Rădăuţi, Dorohoi şi Iaşi, clasându-se pe 

Locul I la proba de 100 m plat, iar la Bucureşti, în finala Cupei Tineretului, pe anul 1949 s-a 

clasat pe Locul al II-lea pe întreaga ţară, având în vedere faptul că în tot cursul anului şcolar 

1948/1949 a activat intens pe tărâm sportiv, printre elevii şcolii şi în afară de şcoală, pentru a 

populariza atletismul şi că a reprezentat cu cinste culorile şcolii în atletism , văzând şi 

adeverinţa de „evidenţiat” eliberată de Comitetul Judeţean de Educaţie Fizică şi Sport, secţia 

tehnică, din 3 septembrie 1949 pe numele elevului Victor Rachel, pentru calităţile şi 

rezultatele excepţionale obţinute în atletism, Consiliul Profesoral al Şcolii Medii Tehnice 

decide următoarele: evidenţiază pe şcoală pe susnumitul elev, acordându-i totodată un premiu 



în numerar de 2 000 lei, ca o răsplată modestă pentru munca depusă şi pentru rezultatele 

obţinute, şi pentru ca să fie un îndemn şi o încurajare în viitor, de a acţiona pe tărâm sportiv, 

spre a se putea atrage întreaga masă de elevi ai şcolii pentru practicarea sportului”. 

 

1951 – Eleva Oltea Hurjui de la Școala Medie Tehnică Zootehnică Rădăuți ocupă 

Locul I la faza regională și Locul II la faza finală a Concursului republican pe meserii, pentru 

învățământul mediu tehnic. 

 

1952 – Elevul Petru Berenghi de la Școala Medie Tehnică Zootehnică Rădăuți ocupă 

Locul I la faza regională și Diplomă de participare la faza finală a Concursului republican pe 

meserii, pentru învățământul mediu tehnic. 

 

1953 - Elevul Ioan Cozneac de la Școala Medie Tehnică Zootehnică Rădăuți ocupă 

Locul I la faza regională și Diplomă de participare la faza finală a Concursului republican pe 

meserii, pentru învățământul mediu tehnic.  

 

1954 – Elevul Ioan Cozneac de la Școala Medie Tehnică Zootehnică Rădăuți ocupă 

Locul I la faza regională și Locul I la faza finală a Concursului republican pe meserii, pentru 

învățământul mediu tehnic. 

 

1955 – Elevul Silvestru Lungoci de la Școala Tehnică Zootehnică Rădăuți obține 

Locul I și Premiul special la Concursul județean de folclor muzical – instrumente aerofone, 

interpretând melodii populare la fluierul din țeavă cilindrică, complet deschisă la ambele 

capete. La faza republicană a competiției obține diploma Meritul cultural. 

 

1958 – Formația corală mixtă a Centrului Școlar Rădăuți, coordonată și dirijată de 

profesorul Nicolae Sturza (directorul instituției), obține Locul I la etapa județeană și Locul III 

la etapa finală a Concursului „Ansambluri corale”, rezervat elevilor din învățământul 

profesional și tehnic.  

       

1964 – Eleva Laura Lavric de la Liceul Agricol Rădăuți își face debutul în arta 

interpretativă a cântecului popular din Bucovina, sub îndrumarea virtuosului instrumentist 

Constantin Sofian. 

 

1968 - Sportivii Ioan Ghețău, Vasile Buhăceanu, Tiberiu Roman și Vasile 

Aparaschivei, toți elevi la Liceul Agricol Rădăuți, devin titulari în Echipa de lupte „Tractorul” 

Rădăuți, echipă divizionară „B”, care un an mai târziu promovează în grupa valorică „A”.   

 

1969 – La Faza pe zonă a Concursului de interpretare a cântecului popular (amatori) 

eleva Laura Lavric a obținut Premiul I, iar colega sa, Olimpia Negrea, a obținut Premiul II. 

Participând la Faza națională a concursului, Laura Lavric obține Premiul I și diploma Meritul 

cultural. 

 

1970 - Elevul Dumitru Vieru, sub îndrumarea celebrului profesor – antrenor Ștefan 

Tomovici, ocupă locul III la proba de 3000 metri plat, faza republicană, la Tîrgu Mureș. 

 

1975 – Echipajul Liceului Agricol Rădăuți, participând la Concursul pentru sănătate și 

acordarea primului ajutor „Sanitarii Pricepuți”, concurs organizat de Societatea Națională de 

Cruce Roșie din R.S.R., a obținut Locul I la etapa județeană și tot Locul I la etapa republicană. 

 



1977 – Formația de dansuri populare a Liceului Agroindustrial Rădăuți, obține 

Premiul I la Concursului de dansuri populare, în cadrul etapei județene a Festivalului național 

„Cântarea României”. 

- Echipajul Liceului Agroindustrial Rădăuți obține Locul I la concursul „Lupta pentru 

unitate și independență – coordonată fundamentală a istoriei poporului Român”.  

 

1978 – Trupa de teatru de la Liceul Agroindustrial Rădăuți obține Premiul I la 

Concursul artistic din cadrul etapei județene a Festivalului național „Cântarea României”. 

Profesor coordonator Aurelia Olenici. 

     

1979 – Inginerul zootehnist Vasile Coroamă, profesor de specialitate la Liceul 

Agroindustrial Rădăuți și fost director al instituției, elaborează (colaborare), un manual pentru 

liceele agroindustriale, adresat elevilor claselor a XI-a din specialitatea zootehnist – 

mecanizator, manual intitulat Tehnologia creşterii şi exploatării păsărilor. Manualul a fost 

revizuit pe baza programei şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei şi Învăţământului şi de 

Ministerul Agriculturii, fiind publicat prin Editura Ceres, Bucureşti 1979.  

- Ca purtători ai tezaurului folcloric, elevii noștri au participat (4 – 25 august), ca 

invitați din partea Ambasadei Române din Austria, la un Festival internațional de folclor. 

Formația de dansuri populare și grupul vocal de la Liceul Agroindustrial Rădăuți au dat 

dovada valorii lor prin buchetul de cântece și jocuri prezentate, obținând Premiul I și Medalia 

de aur. Profesori îndrumători: Constantin Sofian și Aurelia Olenici. Pe diplomă scrie, în limba 

germană: Weltjugendfest für Musik und Darstellende Kunst in Wien 1979. Die Vereinigung 

für Internationalen Kulturaustausch dankt dem Ensemble. Tanzgruppe des Lyzeums Radauti, 

Romänien. 

- În același an (1979), Formația de dansuri populare mixte a Liceului Agroindustrial 

Rădăuți, obține Premiul I la Concursul artistic de interpretare (creație) în cadrul etapei 

republicane a Festivalului național „Cântarea României”. 

 

1981 – Trupa de Teatru de la Liceul Agroindustrial Rădăuți ocupă Locul I la 

Concursul artistic din cadrul etapei județene a Festivalului național al educației și culturii 

„Cântarea României”. 

- Formația de dansuri populare mixte de la Liceul Agroindustrial Rădăuți ocupă Locul 

I la Concursul artistic din cadrul etapei județene a Festivalului național al educației și culturii 

„Cântarea României”. 

 

1983 – Liceul Agroindustrial Rădăuți primește Diplomă de merit „pentru contribuția 

adusă în promovarea tinerelor talente la Festivalul național al educației și culturii «Cântarea 

României», precum și la Competiția sportivă națională «Daciada»”. 

 

1984 - Elevul Ion Cîmpan de la Liceul Agroindustrial Rădăuți devine campion 

național la Lupte greco-romane, categoria 81 kg. – juniori. 

- Echipa de fotbal a Liceului Agroindustrial Rădăuți obține Locul II la etapa județeană 

a Campionatului republican școlar, categoria 14 – 16 ani. 

 

1985 – Brigada artistică a Liceului Agroindustrial Rădăuți obține Diplomă de merit 

pentru rezultatele obținute la Concursul artistic interjudețean din 26 septembrie la Reșița, 

județul Caraș – Severin. 

- Elevul Gheorghe Scutaru de la Liceul Agroindustrial Rădăuți obține Premiul I la 

Sesiunea județeană de referate și comunicări științifice ale elevilor – Secțiunea Agricultură. 



- Elevul Liviu Hrițcu de la Liceul Agroindustrial Rădăuți obține Locul I la 

Campionatul republican de Lupte greco-romane, grupa „Cadeți”, categoria 78 kg. 

 

1986 – La Facultatea de Medicină Veterinară, centrele USAMV din București, Iași și 

Cluj, șefi de promoție au fost declarați trei foști absolvenți ai Liceului Agricol Rădăuți 

(promoția 1980), respectiv Ioan-Liviu Mitrea, Gheorghe Solcan și Ioan-Valeriu Bulauca.  

- Sportivul Constantin – Liviu Cepoi, elev la Liceul Agroindustrial Rădăuți devine 

campion național de juniori la sanie, ulterior devenind o stea internațională a acestei 

fascinante discipline sportive, participant la mai multe campionate mondiale și jocuri olimpice 

de iarnă, aspecte binecunoscute.     

- Elevul Corneliu Gașpar de la Liceul Agroindustrial Rădăuți obține Premiul I la 

Sesiunea județeană de referate și comunicări științifice ale elevilor – Secțiunea Agricultură. 

- Elevul Constantin Lazăr de la Liceul Agroindustrial Rădăuți obține Premiul I la 

Sesiunea județeană de referate și comunicări științifice ale elevilor – Secțiunea Chimie. 

 

1987 – Vasile Ciobîcă, solist instrumentist – fluier, elev la Liceul Agroindustrial 

Rădăuți, obține titlul de Laureat la Concursul artistic de interpretare (creație) din cadrul etapei 

republicane a Festivalului național „Cântarea României”. 

- Formația de dansuri populare mixte a Liceului Agroindustrial Rădăuți, obține titlul 

de Laureat la Concursul artistic de interpretare (creație) în cadrul etapei județene a 

Festivalului național „Cântarea României”. 

 

1988 – Elevul Florin Boțic de la Liceul Agroindustrial Rădăuți obține Premiul I la 

Sesiunea județeană de referate și comunicări științifice ale elevilor. 

- Formația de dansuri populare mixte a Liceului Agroindustrial Rădăuți, obține 

Premiul II și titlul de Laureat la Concursul artistic de interpretare (creație) în cadrul etapei 

republicane a Festivalului național „Cântarea României”. 

 

1989 – Echipa de Oină „Agronomia” a Liceului Agroindustrial Rădăuți obține Locul I 

la Întrecerea de Oină (juniori), etapa județeană din cadrul Competiției sportive „Daciada”. 

Profesor coordonator Sergiu Mocanu. 

 - Elevul Marcel Caziuc de la Liceul Agroindustrial Rădăuți obține Locul II la Sesiunea 

județeană de comunicări științifice ale elevilor – Secțiunea Agricultură. 

 

 1993 – Eleva Ramona Tătar de la Grupul Școlar Agricol Rădăuți devine campioană 

națională la grupa „cadete” și ocupă Locul I la un concurs internațional organizat la Cernăuți. 

 

 1994 - Are loc un eveniment cultural deosebit. Este vorba de apariţia primelor numere 

ale revistei elevilor de la Grupul Școlar Agricol Rădăuți, Agora, sub îndrumarea profesorului 

Dumitru Tufă, tehnoredactarea computerizată fiind realizată de profesorul de matematică 

Vasile Roşca. Condițiile tehnico-materiale au fost asigurate prin grija d-lui director Adrian 

Botezat.  

Au fost atraşi în jurul revistei şcolii numeroşi elevi talentaţi şi entuziaşti, care au găsit 

astfel o formă de a se manifesta liber, atât sub aspectul încercărilor literare, dar mai cu seamă 

în exprimarea diferitelor opinii specifice adolescenţei. 

 

1995 - Sportiva Ramona Tătar de la Grupul Școlar Agricol Rădăuți  obține Medalia de 

bronz la Balcaniada de Tir cu arcul, în Turcia, clasându-se cu echipa națională a României pe 

Locul III, categoria junioare.  

 



1997 – Profesorul Florin Drîmbă, în calitate de director, face demersurile de „botez” a 

școlii noastre cu numele eminentului inginer agronom Andronic Motrescu, iar strada 

Agronomilor, pe care a funcționat fosta Școală Agronomică, primește denumirea de strada 

„inginer Andronic Motrescu”. 

- Cu prilejul manifestărilor dedicate jubileului centenar al instituţiei de învăţământ 

agricol românesc de la Rădăuţi, profesorul de limbi moderne Dumitru Tufă și profesorul de 

fizică Florin Drîmbă (directorul instituției), au amenajat în două dintre sălile clădirii 

internatului şcolar (la parter) un interesant şi complex muzeu etnografic, cu caracter 

permanent.  

Au fost colecţionate, prin donaţii de la familii din satele limitrofe oraşului, diferite 

obiecte de artă populară, unelte şi scule pe care le utiliza obştea sătească, articole de 

vestimentaţie specifice zonei, precum şi o bogată colecţie de ceramică ce ţine de tradiţia 

acestui vechi meşteşug în Rădăuţi şi Marginea. Profesorul Dumitru Tufă a aranjat exponatele 

într-un mod plin de imaginaţie, pentru a fi scoase în relief trăsăturile de originalitate ce 

oglindesc arta şi priceperea populaţiei din Rădăuţi şi din împrejurimi. 

Manifestările aniversare - scrie profesorul Vasile Bâtă – au cuprins și întreceri sportive 

sub genericul „Cupa Centenarului”, precum și activități cultural-artistice susținute de elevi ai 

Grupului Școlar Agricol – coruri, dansuri, muzică populară și ușoară. Cu acest prilej a fost 

lansată și monografia școlii, redactată de prof. economist Gheorghe Schipor. (…) Au fost 

lansate o insignă, o frumoasă plachetă și un plic aniversar, însemne ce au fost înmânate cu 

generozitate invitaților, în semn de amintire și prețuire a actului de cultură la care au fost 

părtași”
1
. 

- Elevul Florin Prepeliță de la Grupul Școlar Agricol „Andronic Motrescu”, devine 

campion național la Tir cu arcul și participă la Cupa „McDonald”, în Budapesta, unde obține 

un onorant Loc III. 

 

2002 – Eleva Marta Ozarchievici de la Grupul Școlar Agricol „Andronic Motrescu” 

obține Premiul I la etapa județeană a concursul „Artă populară”, secțiunea „Meșteșuguri 

populare – ouă încondeiate”. 

 

2003 – Elevii Cristian Toderaș și Adrian Jucan de la Grupul Școlar Agricol „Andronic 

Motrescu”, obțin Locul I la etapa județeană a concursului „Proiecte de mediu”. Profesori 

coordonatori: Silvia Drîmbă și Sorin Trelea. 

 

2005 – Profesoara de Limba și literatura română Paula-Tamara Ciobîcă de la Grupul 

Școlar Agricol „Andronic Motrescu” Rădăuți, cu implicarea efectivă a elevilor clasei a XII-a 

Contabilitate, elaborează și editează lucrarea Elevi pentru elevi, Teme IX – XII, carte apărută 

la Suceava prin Grupul editorială Crai Nou, Mușatinii, Bucovina viitoare. 

- Grupul vocal al Grupului Școlar Agricol „Andronic Motrescu” obține Premiul I la 

faza județeană a Festivalului de colinde „Astăzi S-a născut Hristos”, categoria Grupuri vocale 

școlare. 

- Elevul Lucian Bolboacă de la Grupul Școlar Agricol „Andronic Motrescu”, obține 

Locul I la etapa județeană a concursului „Proiecte de mediu”. Profesor coordonator, Silvia 

Drîmbă. 

 

2006 – Grupul Școlar Agricol „Andronic Motrescu” Rădăuți este distins cu Diplomă 

de Merit de Centrul Carpato – Danubian de Geologie în cadrul Programului Mondial „Să 

                                                 
1
 Vasile Bâtă, în Analele Bucovinei, anul V, 2/1998, Editura Academiei Române, 1998, p. 466. 



învățăm despre pădure”, program internațional susținut de Ministerul Educației și Cercetării și 

de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor. 

- Elevul Ionel Paliuc obține Premiul II la etapa județeană a Concursului național de 

creație literară „Tinere condeie”, secțiunea „Poezie”. Profesor îndrumător: Paula Ciobîcă.    

 

2007 – Grupul Școlar „Andronic Motrescu” Rădăuți a participat la competiția Cultură 

și civilizație în România, obținând Locul I la faza județeană și tot Locul I la etapa națională. 

Echipajul Grupului Școlar „Andronic Motrescu” format din elevii Nicoleta Olinici, 

Gabriela Guțu și Minodora Crețul, coordonat de către profesorii Paula Ciobîcă, Argentina 

Leopac și Adia Chelba, a prezentat proiectul Nevinovatul ou, palat de nuntă și cavou. 

La Festivalul internațional de folclor „Întâlniri bucovinene”, Ansamblul folcloric 

„Bucovina” al Grupului Școlar Agricol „Andronic Motrescu” primește Diplomă de 

participare. 

- Elevul Ionel Paliuc obține Premiul I la etapa județeană a Concursului național de 

creație literară „Tinere condeie”, secțiunea „Poezie”. Profesor îndrumător: Paula Ciobîcă.    

   

2008 – Grupul Școlar „Andronic Motrescu” Rădăuți a participat la competiția Cultură 

și civilizație în România, obținând Locul I la faza județeană și Locul III  la etapa națională. 

Echipajul Grupului Școlar „Andronic Motrescu” format din elevii Marioara Nichitean, 

Petrică Baimacean și Dumitru Grigorean, coordonat de către profesorii Angelica Pîslar, 

Cristina Vițega și instructor Ghiță Sbiera, a prezentat proiectul Lada de zestre. 

- Elevele Raluca Moroșan și Doina Mihăilă ocupă Locul III la etapa națională 

„Proiecte de mediu”. Îndrumător, profesor Silvia Drîmbă. 

- Eleva Lavinia Schipor obține Titlul de Laureat la etapa județeană a Concursului 

național de creație literară „Tinere condeie”, secțiunea Poezie. Profesor îndrumător: Paula 

Ciobîcă.    

 

2009 – Ansamblul „Bucovina” al Colegiului „Andronic Motrescu” Rădăuți obține 

Diplomă de excelență la Festivalul – Concurs interjudețean de interpretare al folclorului 

muzical – instrumente aerofone „Silvestru Lungoci”, Ediția a XV-a jubiliară, Horodnic de Jos. 

Grupul „Druștile” de la Colegiul „Andronic Motrescu” obține Locul I – obiceiuri și 

datini populare, la Festivalul județean de folclor. Îndrumători, instructor Ghiță Sbiera și 

profesor Angela Amariei. 

- Trupa de teatru de la Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți, coordonată de 

profesoara Anca Donisan, se remarcă printr-o excelentă reprezentație la Concursul „La Fête 

du théâtre francophone”, primind cuvenite aprecieri din parte juriului și Diplomă de 

participare. 

- Eleva Teodora Capră obține Premiul I la Concursul național „ O școală pentru 

fiecare, o școală pentru toți”, secțiunea „Afiș” 

- Elevul Alexandru Mitric de la Colegiul „Andronic Motrescu” obține Locul I la Cupa 

Sucevei – Atletism, juniori III, proba de 300 metri plat băieți. 

 

2010 – Formația de dansuri populare a Colegiului „Andronic Motrescu” obține Locul I 

la faza județeană a Concursului Național de Folclor „Peștișorul de aur”. Elevul Iulian Mihăilă 

obține Premiul I – solist acordeon. Îndrumător al formației de dansuri populare, instructor de 

specialitate Ghiță Sbiera. 

- La Festivalul  - concurs județean de folclor „Comori de suflet românesc”, 

Formația de dansuri populare a Colegiului „Andronic Motrescu” obține Locul I; reprezentația 

„Nunta în Bucovina”, Locul I; Orchestra, Locul I; Ansamblul de cântece și dansuri, Locul I. 



- Eleva Oana Robu obține Titlul de Laureat la etapa județeană a Concursului 

național de creație literară „Tinere condeie”, secțiunea Poezie. Profesor îndrumător: Paula 

Ciobîcă.    

 

2011 – Un colectiv de cadre didactice de la Catedra de Limba și literatura română, 

format din profesorii Ciobîcă Paula, Coroamă Viorica, Husdup Adriana, Leopac Argentina și 

Vițega Cristina de la Colegiul „Andronic Motrescu”, elaborează o lucrare de teste – fișe 

intitulată Autori canonici – interpretări, carte apărută prin Editura George Tofan, Suceava. 

- Participând la ediția a II-a a Concursului național „Școli pentru un viitor verde”, 

Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți se clasează pe Locul III. Programul, în cadrul 

colegiului rădăuțean,  a fost coordonat de profesoara de biologie Silvia Drîmbă. 

- La Festivalul județean de folclor pentru elevi, Ansamblul folcloric al Colegiului 

„Andronic Motrescu” obține Locul I; Formația de Dans băieți Locul I; Formația Grup vocal, 

Locul I; Formația de Dansuri mixte, Locul I. Elevul Iulian Mihăilă ocupă Locul I la secțiunea 

– Soliști instrumentiști. Coordonator al Ansamblului, instructor de specialitate Ghiță Sbiera. 

- Trupa de teatru „Adolescenții” a Colegiului „Andronic Motrescu” obține Premiul I la 

Festivalul de teatru pentru tineret, cu piesa „Țara lui Gufi” de Matei Vișniec.  

- Formația de obiceiuri tradiționale a Colegiului „Andronic Motrescu” obține Locul I 

la faza județeană a Concursului Național de Folclor „Peștișorul de aur”. Coordonatori, 

Instructor Ghiță Sbiera și profesor Angela Amariei. 

- Eleva Marinela Direa obține Premiul II la etapa județeană a Concursului „Tinere 

condeie”. Profesor îndrumător: Paula Ciobîcă.  

- Elevul Silviu Strilciuc, sportiv de performanță, disciplina Lupte greco-ronane, 

reușește să obțină Locul I la Campionatul Național – grupa „Cadeți” la categoria 50 kg. 

- Elevul Alexandru Mitric de la Colegiul „Andronic Motrescu” participând la 

Concursul județean de atletism – Juniori I, obține Locul I la proba de 200 metrii plat.  

 

2012 – Trupa de teatru „Smime” a Colegiului „Andronic Motrescu” Rădăuți, trupă 

coordonată de profesoara Anca Donisan, se clasează pe Locul I – Secțiunea Trupe, la 

Festivalul de Teatru pentru Tineret, Suceava. 

- Echipa „Strong” (Evelina Antonesei, Mădălina Ceotău, Victor Cobuz) a Colegiului 

„Andronic Motrescu” obține Premiul III la Forumul Național de Dezbateri al C.N.E. 

Coordonatoarea echipei a fost profesoara Șofrona Perța. 

- Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți a participat la competiția Cultură și 

civilizație în România, obținând Locul I la faza județeană și Locul III la etapa națională.  

Echipajul Colegiului „Andronic Motrescu” format din elevii Roxana Bodnar, 

Constantin Bucătaru și Dumitru Maftean, coordonat de către profesorii Angelica Pîslar, 

Cristina Vițega și Vasile Roșca, a prezentat proiectul Sărbătoarea răbojului la Horodnic. 

- Participând la etapa națională a Concursului „Împreună în diversitate”, elevul Adrian 

Ciobîcă de la Colegiul „Andronic Motrescu” obține Premiul I la secțiunea Eseuri. Profesori 

îndrumători: Oresia Leuciuc și Paula Ciobîcă. 

- Participând la Campionatul Național de Skandenberg - juniori, elevul Claudiu Olar 

de la Colegiul „Andronic Motrescu”, devine campion național al categoriei 65 kg. 

- Elevul Alexandru Mitric de la Colegiul „Andronic Motrescu” participând la 

Concursul județean de atletism – Juniori I, obține Locul I la sărituri în lungime și Locul II la 

proba de alergare - 400 m. La aceeași competiție, eleva Manuela Tivadar Locul I la sărituri în 

lungime și Locul II la proba de 100 metrii plat. 

- Elevul Pavel Plămadă obține Locul I și titlul de campion național la Wushu / Kung – 

Fu, categoria 80 kg. 

 



2013 – La 1 octombrie este inaugurată o impresionantă căsuță în stil tradițional – 

model din Straja – ridicată în ograda Colegiului „Andronic Motrescu”, din inițiativa și prin 

grija profesorului de fizică Florin Drîmbă, directorul colegiului. A fost îndeaproape susținut, 

cu vorba și cu fapta, de soția sa Silvia Drîmbă, profesoară de biologie la aceeași instituție 

școlară de învățământ. De menționat faptul că astfel de clădiri, foarte vechi, se refăceau 

periodic, după aceleași modele, cu aceeași structură, cu aceeași modenatură și cu aceeași 

înțelegere spațială și volumetrică, aspect ce explică dăinuirea lor în timp. 

Căsuța – Muzeu etnografic, făcută din lemn și din suflet,  impresionează prin 

grandoarea simplității sugerând, parcă, echilibru și stabilitate. Programul inaugural a inclus: 

dansuri populare, muzică populară și ușoară, recital de poezii din Bucovina, corul Bisericii 

din Voievodeasa dirijat de preotul Vasile Bădeliță – profesor de religie la Colegiul „Andronic 

Motrescu”.   

- Concursul de interpretare pentru liceu, secțiunea „Trupe”, derulat cu prilejul celei de-

a VII-a ediții a Festivalului internațional de teatru pentru copii și tineret, a fost câștigat de 

„Adolescenții” din Rădăuți. Trupa formată din elevii clasei a XI-a B a Colegiului „Andronic 

Motrescu” s-a dovedit cea mai bună, fiind preferată de juriu într-o competiție la care au mai 

participat 18 formații. Astfel, locul I și medalia de aur a revenit trupei școlii noastre. 

Piesa pe care tinerii artiști au pus-o în scenă, sub îndrumarea competentă a doamnelor 

profesoare Paula Ciobîcă și Viorica Coroamă, a fost „Omul din cerc”, aparținând 

dramaturgului rădăuțean Matei Vișniec. 

Personajul principal „Omul din cerc”, a fost interpretat de Iuliana-Maria Capră, rolul 

„Orbului” a fost jucat de Mariana Olărean, în timp ce „Vocea Autorității” i-a revenit Teodorei 

Moldovan. Evadații din orașul invadat de fluturi, de melcii pestilențiali și de ploaia animal au 

fost Ramona Alexandra Pleșca, Roxana Maloș, Marioara Halip, Pazica Nichitean și Irina 

Coneac. 

Bucurându-se de un așa succes răsunător, în aceeași distribuție, piesa „Omul din cerc” 

a mai fost pusă în scenă, la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți și în sala de 

conferințe a Hotelului Gerald's din localitate, în prezența renumitului dramaturg Matei 

Vișniec. Scriitorul a fost deosebit de încântat să vadă o trupă rădăuțeană interpretându-i piesa 

„Omul din cerc”. 

- În același an (2013), Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți a participat la 

competiția Cultură și civilizație în România, obținând Locul I la etapa județeană și tot Locul I 

la etapa națională. 

Echipajul Colegiului „Andronic Motrescu” format din elevii Andrea Leonte, Anca 

Tcaci și Ionuț Moloci, coordonat de către profesorii Angelica Pîslar, Cristina Vițega și Vasile 

Roșca, a prezentat proiectul Spiritualitate și ritual în blidul pascal la Bilca. 

 

2014 – Participând la Simpozionul – concurs interjudețean „Auditul calității 

produselor alimentare, Colegiului „Andronic Motrescu” i se acordă Diplomă de excelență 

pentru lucrarea Activități de promovare a învățământului profesional, prezentată de 

profesoara Maria Juravle, la Secțiunea „Strategii de marketing educațional pentru promovarea 

învățământului profesional”. 

- Pentru rezultatele remarcabile obținute de Colegiul „Andronic Motrescu” în cadrul 

Programului Internațional „Eco – Schools”, profesoara de biologie Silvia Drîmbă, în calitate 

de coordonator program („Școala verde”) la colegiul rădăuțean, este distinsă cu Certificat de 

merit.     

- Colegiul „Andronic Motrescu” primește Certificat de participare la Programul 

Mondial „Eco – Școala” program coordonat de Centrul Carpato – Danubian de Geoecologie 

(C.C.D.G), reprezentantul Fundației Mondiale de Educație pentru Mediu (F.E.E) în România 

și susținut de Ministerul Educației Naționale și Ministerul Mediului și Schimbărilor 



Climatice, precum și de alte instituții naționale și locale. Sub coordonarea profesoarei de 

geografie Simona Grosariu și al profesoarei de biologie Silvia Drâmbă, cadrele didactice 

împreună cu elevii de la Colegiul „Andronic Motrescu” s-au afirmat în activități de protejare a 

mediului, în folosul comunității locale, ca voluntari. 

- În același an (2014), Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți a participat la 

competiția Cultură și civilizație în România, obținând Locul I la etapa județeană și Locul III la 

etapa națională. 

Echipajul Colegiului „Andronic Motrescu” format din elevii Ramona Pleșca, Alina 

Paula și Iulia Capră, coordonat de către profesorii Paula Ciobîcă, Viorica Coroamă, Adia 

Laurus și Cristina Florea, a prezentat proiectul Motive tradiționale din Bucovina. 

- Elevul Andrei Rusu înregistrează o ascensiune spectaculoasă în atletism, la grupa sa 

de vârstă (juniori II), obținând rezultate remarcabile: campion național la 5000 m.; campion 

național de sală la 3000 m.; campion național la cross; Loc III la campionatul mondial; Loc II 

la campionatul european; Loc I la Balcaniadă. Profesor îndrumător: Emanuel Sîmbotelecan.  

- Eleva Alisa Moroșan obține Locul I la etapa județeana de atletism. Profesor 

îndrumător Emanuel Sîmbotelecan.  

 

2015 – Colegiu „Andronic Motrescu” Rădăuți obține Premiul I la Concursul județean 

„Tricolorul” în cadrul proiectului „Valori Naționale”. Profesor îndrumător Alina Roșcăneanu. 

- Elevul Alexandru Ciocean de la Colegiul „Andronic Motrescu”, devine campion 

național de cadeți la Lupte greco-romane în limitele categoriei 75 kg. și participă la 

Campionatele europene de la Zagreb, unde se clasează pe un onorant Loc III. La aceleași 

campionate europene, luptătorul de greco-romane Mihai Șestun, elev al școlii noastre, se 

clasează pe Locul V, 60 kg., juniori. 

- Eleva Ana-Maria Popescu obține Locul I la Campionatul județean de Tir cu pistolul 

și este inclusă în lotul național al României la această disciplină sportivă (Tir – pistol cu aer 

comprimat). 

- Elevii Ciprian Bernicu și Mihai Moroșan obțin Premiul I la Festivalul – concurs 

„Bucovina – tradiții, cultură și spiritualitate”, secțiunea Tradiții și obiceiuri din Bucovina”, iar 

elevul Mihai Nicoară obține Premiul I la Concursul interjudețean „Condei de jurnalist”, 

secțiunea Spoturi. Profesor îndrumător Paula Ciobîcă. 

   

2016 - Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți a participat la competiția Cultură și 

civilizație în România, obținând Locul I la etapa județeană și Locul I la etapa națională. 

Echipajul Colegiului „Andronic Motrescu” Rădăuți (în colaborare cu Liceul 

Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus), format din elevii Costel Niculcea, Ionuț 

Simionescu și Loredana Nistor, coordonat de către profesorii Angelica Pîslar, Mihai Cîrdei și 

Anamaria Cîrdei, a prezentat proiectul Rost și vremuire la casa țăranului din Bilca. 

- Sub coordonarea profesoarelor Mirela-Monica Sîmbotelecan și Anca Donisan a fost 

realizat un film la Casuța Muzeu Etnografic de la Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți, 

ispravă de toată lauda, care încununează munca, pasiunea și priceperea distinselor profesoare. 

Scenariul acestui film este inspirat din „Povestea vorbei” de Anton Pan. În rolurile 

principale: Alexandra Ionela (tânăra), Andreea Morohai (baba Vișana), Andrei Lavric 

(diavolul), Ștefan Galben (tânărul). Au mai interpretat: Gheorghe Schipor (bunicul), Gabriel 

Calance (nepotul), Sînziana Moloci (logodnica), Cătălin Crișan (ibovnicul). Nuntași: Denisa 

Mardare, Diana Păsăilă, Ilie Grosu, Florin Macovei, Cristina Hînțar, Eudochia Lungoci, 

Marinela Mateiciuc și Loredana Cîrdei. 

Povestitor: Gheorghe Schipor; Scenariul și coloana sonoră: Mirela Sîmbotelecan; 

Cameramani: Vasile Berenghean și Mirela Sîmbotelecan; Manchiajul: Anca Donisan; 



Costume: Silvia Drîmbă, Lăcrămioara Boșteog, Anca Donisan și Mirela Sîmbotelecan; 

Secretară platou: Denisa Mardare. 

- Eleva Smaranda Carpov obține Premiul I la etapa județeană a Concursului național 

de creație literară „Tinere condeie”, secțiunea Poezie, iar eleva Monica Surumba obține 

Premiul III la secțiune Proză. Profesor îndrumător Paula Ciobîcă. 

- Surorile Iuliana și Ioana Luța, eleve la Colegiul „Andronic Motrescu” obțin Premiul 

I la Concursul județean în cadrul proiectului „România mea”, secțiunea Fotografie. În cadrul 

aceluiași proiect, eleva Gabriela Calance obține Premiul I la secțiunea Film documentar. 

 

2017 - Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți a participat la competiția Cultură și 

civilizație în România, obținând Locul I la etapa județeană și Locul I la etapa națională. 

Echipajul Colegiului „Andronic Motrescu” Rădăuți, format din elevii Bianca Pițul, 

Costel Niculcea și Irina Zegrea, coordonat de către profesorii Angelica Pîslar și Cristina 

Vițega, a prezentat proiectul Pâinea ca arhietip ritualic de trecere la Vicov. 

- Eleva Diana – Olivia Gherasim a participat la Concursul interjudețean, în limba 

engleză, „România pitorească – promovează regiunea în care trăiești”, unde a ocupat Locul I 

la secțiunea „Povești adevărate” și Locul II la secțiunea „Ghid turistic”. 

- La faza județeană a concursului „Personalitate și comunicare”, Diana Gherasim și 

Irina Zegrea au obținut Premiul I iar Nicolae Coroamă și Georgeta Horodnic Mențiune 

(profesor coordonator Angelica Pîslar). 

 


