
 
 

 

Studenţii clujeni îşi pun talentul la bătaie pentru 500 de euro 
 

Marea finală a concursului “Studenţii au talent”, organizat de Federaţia Asociaţiilor 

Studenţeşti (FAS) a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) 

Cluj-Napoca va avea loc luni, 13 iunie 2011, la Opera Maghiară Cluj-Napoca, 

începând cu ora 18:30. Evenimentul îl are ca invitat special pe Valentin Dinu, finalist 

al concursului “Românii au talent”. Organizatorii promit o seara de neuitat, plină de 

surprize. Marele finalist va merge acasă cu un premiu în valoare de 500 de euro şi cu 

trofeul concursului. 

 

Biletele costă 15 lei şi pot fi cumpărate: de la sediul FAS din campusul USAMV, din 

Iulius Mall sau de la Opera Maghiară, în ziua evenimentului, cu 20 de lei. 

 

Talentaţii care se vor „bate” pentru marele premiu sunt: 

 

1. Păsculeţ Oana (USAMV Cluj-Napoca) – interpretare vocală, muzică uşoară 

2. Jisa Laurenţiu şi Adina Grigoreanu (USAMV Cluj-Napoca) – dans popular 

3. Lazăr Iulia (USAMV Cluj-Napoca) – dresaj canin 

4. Bozga Oana (UBB Cluj-Napoca) – interpretare vocală, muzică populară 

5. Enceanu Carmen (USAMV Cluj-Napoca) – jonglerii cu foc, leduri 

6. Pall Andras (Academia de Muzica „Gheorghe Dima”) – interpretare 

instrument, chitară 

7. Lantos Lorant (Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca) - dans 

8. Mărcuţ Alexandra (UBB Cluj-Napoca) – interpretare vocală, muzică uşoară 

9. Ardelean Vlad (UBB Cluj-Napoca) – interpretare vocală, hip-hop 

10. Dragomir Radu (USAMV Cluj-Napoca) – interpretare vocală, muzică 

populară 



 
 

 

 

11. Mic-Benedek Rozalia (Academia de Muzica „Gheorghe Dima”) – interpretare 

vocală, muzică uşoară 

12. Grindean Mihaela (Academia de Muzica „Gheorghe Dima”) - interpretare 

vocală, muzică uşoară 

13. Costin Mădălina (Academia de Muzica „Gheorghe Dima”) - interpretare 

vocală, muzică uşoară 

14. Grigore Paula (USAMV Cluj-Napoca) – interpretare vocală, muzică populară 

15. Sălăjean Răzvan (USAMV Cluj-Napoca) - dans 

16. Stratulat Ilie (Univ. Bogdan-Vodă Cluj-Napoca) – tap dance 

 

Varianta studenţească a concursului „Românii au talent” a debutat în 22 martie. A 

avut un mare succes printre studenţii clujeni, la el participând studenţi de la toate 

universităţile clujene. În cele 2 semifinale au concurat 38 de studenţi, 19 în fiecare 

dintre semifinale. 
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