Liceul de Arte „Margareta Sterian”Buzau
PRI/PRI/AR,GIM/AR,LIC/AR
Str.Bucegi,nr.6 0238720012
liceuldeartebuzau@yahoo.com

CONCURSUL NAŢIONAL ,,MARGARETA STERIAN”, BUZĂU
Ediția a XII-a
02-06 mai 2022
REGULAMENT
Concursul Naţional „Margareta Sterian” Buzău se adresează atât elevilor din şcolile şi liceele
cu profil artistic, cât și elevilor care provin din învățământul de masă, pentru următoarele secțiuni:
muzică instrumentală, muzică vocală tradițională românească, arte vizuale, fotografie și grafică
computerizată și arta actorului. Concursul vizează exprimarea prin diverse forme estetice: culoare,
imagine, formă și cuvânt, plecând de la opera artistei „Margareta Sterian” cu tema Pasiunea creează
valoare!
Concursul se desfăşoară pe următoarele secţiuni :
MUZICĂ INSTRUMENTALĂ
• Categoria A - pentru elevi din licee și școli cu profil artistic ON-LINE
• Categoria B - învățământ de masă ON-LINE
MUZICĂ VOCALĂ TRADIȚIONALĂ ROMÂNEASCĂ
• Categoria A - pentru elevi din licee și școli cu profil artistic din clasele a IX-a și
a X-a ON-LINE
ARTE VIZUALE
• Categoria A - pentru elevi din licee și școli cu profil artistic
• Categoria B - învățământ de masă
ARTA ACTORULUI
• Categoria A - pentru elevii din liceele vocaţionale din ţară, clasele a IX-a, a X-a,
a XI-a şi a XII-a ON-LINE

SECŢIUNEA MUZICĂ INSTRUMENTALĂ :
Categoria A:
•
•

pian: clasele I-VIII
instrumente cu corzi : -vioară - clasele I-VIII
-violă, violoncel, chitară - clasele III-VIII
• instrumente de suflat (flaut, clarinet, corn, trompetă): clasele III-VIII
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!
Repertoriul va fi interpretat din memorie şi va avea următorul conţinut: două lucrări diferite ca stil,
gen, formă şi caracter (NU studiu!)
Durata repertoriului :
• clasele I - IV - maximum 15 minute
• clasele V - VIII - maximum 20 minute
Criterii de evaluare:
✓ fidelitatea respectării textului muzical
✓ realizarea tehnică şi artistică
✓ contribuţia personală a interpretului
Juriul va fi alcătuit din cadre didactice de specialitate. Decizia juriului este definitivă şi fără drept de
contestare.

SECŢIUNEA MUZICĂ VOCALĂ TRADIȚIONALĂ ROMÂNEASCĂ :
Categoria A:

• clasele IX - X
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!
Repertoriul va fi interpretat din memorie şi va avea următorul conţinut - două piese:
1. O piesă fără acompaniament (acapella), la alegerea candidatului: cântec doinit sau doină;
2. O piesă ritmată, cu sau fără acompaniament, din repertoriul neocazional.
Durata repertoriului :
• clasele IX - X - maximum 10 minute
Criterii de evaluare:
✓ Melodia trebuie să corespundă vârstei și temperamentului interpretului
✓ Concurentul trebuie să posede: claritate timbrală, intonație justă, amplitudine vocală, emisie
corectă și dicție
✓ Respirația și frazarea
✓ Interpretarea în stil tradițional
✓ Calitatea repertoriului
Precizări:
Concurenții vor trimite materialele audio-video înregistrate fără microfon sau alte efecte speciale.
Repertoriul ales va reprezenta zona/subzona etnofolclorică de proveniență a candidatului.
Acompaniamenul se va realiza cu pian, negativ sau taraf.
Concurenții vor purta costumul autentic al zonei etnofolclorice pe care o reprezintă.
Juriul va fi alcătuit din cadre didactice de specialitate si interpreti remarcați.
Decizia juriului este definitivă şi fără drept de contestare.
În atenția candidaților!
Se acordă premii la fiecare clasă/instrument/secțiune şi TROFEUL „MARGARETA STERIAN”.
Câștigătorul Trofeului va prezenta anul următor un recital de 20-30 minute și NU va mai
putea concura la edițiile viitoare!
ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS PENTRU SECȚIUNILE MUZICĂ INSTRUMENTALĂ ȘI
MUZICĂ VOCALĂ TRADIȚIONALĂ ROMÂNEASCĂ:
Participanții trebuie să trimită pe e-mail o înregistrare video a celor două piese, ca link
YouTube nelistat sau altă platformă video online:
➢ filmarea audio-video poate fi făcută cu un telefon mobil sau cameră video, rezoluție full HD
1920x1080, în format landscape (pe orizontală)
➢ imaginea să cuprindă atât interpretul, cât și instrumentul
➢ ambele piese trebuie să fie în aceeași filmare, fără editări/tăieri
➢ nu se acceptă filmări făcute în concerte, emisiuni, etc.
➢ nu se admite alt repertoriu decât cel menționat în fișa de înscriere!
➢ postarea va fi denumită cu numele și prenumele concurentului, clasa, instrumentul/ MVTR
În același e-mail, vă rugăm să includeți link-ul, fișa de înscriere semnată de conducerea școlii (vezi
Anexe 1/2) și partiturile (știma completă) pentru secțiunea muzică instrumentală, scanate lizibil.
Înregistrările video NU POT FI EDITATE ȘI NICI NU TREBUIE SĂ ADĂUGAȚI EFECTE!!!
Aceasta înseamnă că nu aveți voie să utilizați software de editare video pentru a corecta sau a
îmbunătăți sunetul. În caz contrar, concurentul va fi eliminat din concurs!
Înscrierea la concurs reprezintă acceptarea și respectarea în totalitate a prezentului regulament.
Nerespectarea regulamentului atrage după sine descalificarea concurentului.
Înregistrările dumneavostră și datele menționate mai sus vor fi trimise la următoarele adrese de e-mail:
VIOARĂ/ CORZI GRAVE: margaretasteriancorzi@gmail.com, prof. Nicolescu Marilena,
tel. 0745 058 447
PIAN: margaretasterianpian@gmail.com, prof. Samoilă Irina, tel. 0733 931 762
INSTRUMENTE DE SUFLAT: margaretasteriansuflatori@gmail.com, prof. Bădăruță Marius,

tel. 0737 882 823
MUZICĂ VOCALĂ TRADIȚIONALĂ ROMÂNEASCĂ: margaretasterianmvtr@gmail.com,
Prof. Rădulescu Alina, tel. 0743 814 290

Perioada de înscriere: 01 - 10 aprilie 2022!
Categoria B
Această categorie se adresează preşcolarilor şi şcolarilor din clasele I-VIII (inclusiv clasa
pregătitoare), care studiază pian, instrumente cu corzi (vioară, violă, violoncel, chitară), instrumente de
suflat (flaut, clarinet, corn, trompetă) în Centre Culturale, Cluburi ale Copiilor, Școli Generale, Şcoli
Populare de Artă sau în Învăţământul Privat.
NU SE PERCEPE TAXA DE PARTICIPARE!
Repertoriul de concurs constă în două piese de factură diferită (sau studiu şi piesă).
Piesele vor fi executate din memorie, cu sau fără acompaniament, iar minutajul maxim admis este de 10
minute.
Juriul va fi alcătuit din cadre didactice de specialitate. Decizia juriului este definitivă şi fără drept de
contestare.
Se acordă premii la fiecare clasă şi instrument.
ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS:
Participanții trebuie să trimită pe e-mail o înregistrare video a celor două piese, ca link
YouTube nelistat sau altă platformă video online:
➢ filmarea audio-video poate fi făcută cu un telefon mobil sau cameră video, rezoluție full HD
1920x1080, în format landscape (pe orizontală)
➢ imaginea să cuprindă atât interpretul, cât și instrumentul
➢ ambele piese trebuie să fie în aceeași filmare, fără editări/tăieri
➢ nu se acceptă filmări făcute în concerte, emisiuni, etc.
➢ nu se admite alt repertoriu decât cel menționat în fișa de înscriere!
➢ postarea va fi denumită cu numele și prenumele concurentului, clasa, instrumentul
Înscrierea la concurs reprezintă acceptarea și respectarea în totalitate a prezentului regulament.
Nerespectarea regulamentului atrage după sine descalificarea concurentului.
În același e-mail, vă rugăm să includeți link-ul, fișa de înscriere semnată de conducerea școlii (vezi
Anexe 1/ 2) și partiturile (știma completă) scanate lizibil. Înregistrările video NU POT FI EDITATE
ȘI NICI NU TREBUIE SĂ ADĂUGAȚI EFECTE!!! Aceasta înseamnă că nu aveți voie să utilizați
software de editare video pentru a corecta sau a îmbunătăți sunetul. În caz contrar, concurentul va fi
eliminat din concurs!
Înregistrările dumneavostră și datele menționate mai sus vor fi trimise la următoarele adrese de e-mail:
VIOARĂ/ CORZI GRAVE: margaretasteriancategoriaB@gmail.com, prof. Duță Ionela,
tel. 0741 617 771
PIAN: margaretasteriancategoriaB@gmail.com, prof. Gurău Georgiana, tel.0740 794 739
INSTRUMENTE DE SUFLAT: margaretasteriancategoriaB@gmail.com, prof. Homocea Iulian,
tel.0729 829 178

Perioada de înscriere: 01 - 10 aprilie 2022!

Festivitatea de premiere și Gala Laureaților vor avea loc în data
de 6 mai 2022 - ora 10 - la Sala Consiliului Județean Buzău.

SECȚIUNEA ARTE VIZUALE
Categoria A - Licee de Artă
REGULAMENT
Liceul de Arta ,,Margareta Sterian” Buzău organizează Concursul Național ,,Margareta
Sterian” la care sunt invitați să participe elevi ai liceelor de artă din țară pentru categoria A și elevi ai
învățământului de masă pentru categoria B. Concursul vizează stimularea creativității și posibilitatea
manifestării estetice interdisciplinare prin formă, culoare și imagine, având ca temă:
,,CONTRASTE ÎN PANDEMIE”
(Contact – Optimism – Viață – Izolare - Distanțare)
(C O V I D)
Concursul este constituit pe următoarele categorii de vârstă și secțiuni:
Clasele V-VIII - pictură și grafică (format A3)
Clasele IX-XII : pictură, grafică, arte decorative, arhitectură (format 50/70 cm), sculptură,
fotografie (format A4), grafică computerizată (format A3 sau A4, 300 DPI). Tehnici de lucru: la alegere.
Lucrările vor rămâne în patrimoniul liceului care își asumă dreptul de a le folosi ca imagini în
presă pentru mediatizarea evenimentului artistic.
Juriul va fi format din profesori de specialitate.
Premiile vor fi acordate pe secțiuni.
Lucrările pot fi trimise până la data de 10 aprilie 2022, data poștei, pe adresa: Liceul de Arte
,,Margareta Sterian”, str. Bucegi nr 6, loc. Buzău, jud. Buzău, însoțite de formularul de înscriere
(anexa 3) atașat acestui regulament.
Fiecare lucrare va avea aplicată în partea dreaptă jos o etichetă cu numele elevului, clasa și
localitatea, folosind Times New Roman 14, iar pe verso o etichetă ca în modelul alăturat:
Nume și prenume...................
Clasa .....................................
Școala.....................................
Secțiunea ...............................
Adresa școlii...........................
Prof. coordonator...................
Vor fi admise maximum două lucrări de autor pe secțiune.
Vernisajul expoziției va avea loc în data de 06 mai 2022, ora 10.00, la Sala Consiliului
Județean Buzău.
Coordonatori și persoane de contact:
prof. Georgeta Hlihor - tel. 0727357736
prof. Monica Staicu - tel. 0755167249

Festivitatea de premiere și Gala Laureaților vor avea loc în data
de 6 mai 2022 - ora 10 - la Sala Consiliului Județean Buzău.

ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ
Categoria B

REGULAMENT
Liceul de Arte ,,Margareta Sterian” Buzău organizează Concursul National ,,Margareta
Sterian” la care sunt invitați să participe elevi din toate școlilor din țară.
Concursul vizează stimularea creativității și posibilitatea afirmării tinerelor talente.
Tema propusă este:
,,CONTRASTE ÎN PANDEMIE”
(Contact – Optimism – Viață – Izolare - Distanțare)
(C O V I D)
Concursul este constituit pe următoarele categorii de vârstă și secțiuni:
Clasele V- VIII: pictură și grafică (format A3)
Tehnici de lucru: la alegere.
Lucrările vor rămâne în patrimoniul liceului care își asumă dreptul de a le folosi ca imagini în
presă pentru mediatizarea evenimentului artistic.
Juriul va fi format din profesori de specialitate.
Premiile vor fi acordate pe secțiuni.
Lucrările pot fi trimise până la data de 10 aprilie 2022, data poștei pe adresa: Liceul de Arte
„Margareta Sterian”, str. Bucegi nr 6, loc. Buzău, jud. Buzău, însoțite de formularul atașat
regulamentului.
Fiecare lucrare va avea aplicată în partea dreaptă jos o etichetă cu numele elevului, clasa și
localitatea, folosind Times New Roman 14, iar pe verso o etichetă ca în modelul alăturat:
Nume și prenume...................
Clasa .....................................
Școala.....................................
Secțiunea ...............................
Adresa școlii...........................
Prof. coordonator...................
Vor fi admise maximum două lucrări de autor pe secțiune.
Vernisajul expoziției va avea loc în data de 06 mai 2022, ora 10.00, la Sala Consiliului
Județean Buzău.
Coordonator și persoană de contact: prof. Steluța Ștefaniu - tel.0768703414

Festivitatea de premiere și Gala Laureaților vor avea loc în data
de 6 mai 2022 - ora 10 - la Sala Consiliului Județean Buzău.

SECŢIUNEA – ARTA ACTORULUI
Concursul Naţional „Margareta Sterian” este o manifestare ce îşi propune promovarea artei
interpretative individuale, dedicată liceelor vocaţionale cu specializarea Arta Actorului, organizat de
Liceul de Arte „Margareta Sterian” Buzău.
Concursul se adresează elevilor din liceele vocaţionale din ţară, clasele aIX-a, aX-a, a XI-a şi a
XII-a .
Concursul se va desfăşura cu un portofoliu de repertoriu, transmis în format digital, și va conține:
•
•
•

•

pentru clasa a IX-a:
- două creații poetice, dintre care obligatoriu una din lirica artistei Margareta Sterian;
- o povestire din literatura naţională sau universală
pentru clasa a X-a:
- două creaţii poetice, dintre care obligatoriu una din lirica artistei Margareta Sterian;
- un monolog din dramaturgia naţională sau universală.
pentru clasa a XI-a:
- trei creaţii literare poetice, dintre care obligatoriu una din lirica artistei Margareta
Sterian și o fabulă;
- un monolog din dramaturgia naţională sau universală.
pentru clasa a XII-a:
- patru creaţii literare poetice, dintre care obligatoriu una din lirica artistei Margareta
Sterian, o fabulă şi două poezii diferite ca stil de interpretare;
- un monolog din dramaturgia naţională sau universală.

Participarea este asigurată din maximum patru elevi pentru fiecare clasă.
Juriul concursului va fi alcătuit din profesori universitari din instituții de Artă dramatică și actori
și cadre didactice de specialitate.
Decizia juriului este definitivă şi fără drept de contestare.
Vor fi acordate premii şi menţiuni pentru fiecare an de studiu şi Trofeul „MARGARETA
STERIAN”. Câștigătorul Trofeului va prezenta, în cadrul Galei de premiere din anul următor,
un moment de 20-30 minute și NU va mai putea concura la edițiile viitoare!
Înscrierea în concurs se face pe baza fişei de înscriere ataşată la regulament (anexa 4),
completată, semnată de directorul unității de învățământ, de profesorul coordonator, scanată şi trimisă pe
adresa margaretasterianteatru@gmail.com.
Fiecare candidat va trimite o prezentare video cu nume, prenume, Liceul sau Colegiul de
proveniență, an de studiu și profesor coordonator.
Înregistrările repertoriului se vor face în cadrul sălii de specialitate din unitatea de învățământ și
vor fi salvate în format/extensie MOV sau MP4.
Înscrierea în concurs se va face în perioada 01 – 10 aprilie 2022, prin transmiterea Fișei de
înscriere și a Repertoriului individual în format electronic, pe adresa de email
margaretasterianteatru@gmail.com.
Transmiterea înregistrărilor înscrise în concurs către membrii Juriului se va face în perioada
10 aprilie - 02 mai 2022, jurizarea urmând a avea loc în perioada 02-05 mai 2022.
Nu vor fi jurizate înregistrările care nu respectă condițiile de concurs impuse de organizatori sau
au probleme tehnice de redare (video sau audio).

Stabilirea rezultatelor se va face în conformitate cu Regulamentul Concursului, în funcție de
următoarele criterii de evaluare, notate cu punctaje de la 0 la 100: claritatea şi precizia rostirii scenice,
organicitate scenică, veridicitatea interpretării, corporalitate, sensibilitate şi întruchipare scenică.

În data de 06 mai 2022, va fi organizată, cu prezență fizică, Gala de premiere.
Afișarea rezultatelor pe site-ul Liceului de Arte „Margareta Sterian” Buzău va avea loc tot în
data de 06 mai 2022.
În perioada 06 mai – 06 iunie 2022 vor fi transmise Premiile și Diplomele de participare pentru
toți participanții, în format electronic.
Toate materialele înregistrate video, foto, audio, vor rămâne la organizatori și pot fi folosite de
organizatori în scopul promovării evenimentului şi a obiectivelor acestuia.
Informaţii suplimentare: prof. Pantiș Anda-Georgiana, tel. 0724 367 103,
e-mail: margaretasterianteatru@gmail.com

Festivitatea de premiere și Gala Laureaților vor avea loc în data
de 6 mai 2022 - ora 10 - la Sala Consiliului Județean Buzău.

Anexa 1
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE - muzică instrumentală
Vă rugăm să bifați categoria la care se înscrie concurentul (A pentru școli și licee de artă, B
învățământ de masă)
Categoria A

B

Numele și prenumele elevului____________________________________________________
Nr.telefon _______________________________

Clasa________________________________Instrument_______________________________
Liceul/școala__________________________________________________________________
Tel/fax________________________________________________________________________
Repertoriul :
Piesa1_________________________________________________________Durata_________
Piesa2_____________________________________________________Durata_____________
Profesor______________________________________________________________________
Corepetitor____________________________________________________________________

DIRECTOR,

RESPONSABIL CATEDRĂ,

*Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr.
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Anexa 2
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE - Muzică vocală tradițională românească

Numele și prenumele elevului_________________________________________________________
Domiciliul_________________________________________________________________________
Data nașterii_______________________________________________________________________
Liceul/școala_______________________________________________________________________
Clasa_____________________________________________________________________________
Zona folclorică_____________________________________________________________________
Nr.telefon _________________________________________________________________________

Adresa de e-mail____________________________________________________________________

Repertoriul :
Piesa1_________________________________________________________________Durata______
Piesa2_________________________________________________________________Durata______
Profesor___________________________________________________________________________
Corepetitor________________________________________________________________________

DIRECTOR,

RESPONSABIL CATEDRĂ,

*Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr.
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Anexa 3
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE – arte vizuale

Liceul:
Localitatea:
Adresa Liceului:
Telefon:
Date de contact -profesor coordonator:
Nr.
Crt.
1.

Elev

Clasa
Secțiunea

Categoria1

Nr.
lucrări

Profesor coordonator

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

*Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr.
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Categoria A- pentru elevii care provin din licee și școli de artă
Categoria B- pentru elevi care provin din învățâmânt de masă

1

Anexa 4
FIŞA DE ÎNSCRIERE – ARTA ACTORULUI

Concurent
Numele
Prenumele
Clasa
Instituţia de proveniență
Adresa
Telefon
E-mail

Profesor
Numele
Prenumele
Telefon
e-mail

Repertoriu individual
Poezie
Durata Titlul
Lirica

Autor
Margareta Sterian

Fabulă

Monolog /povestire
Durata Personaj / piesă

Director,
L.S.

Autor

Profesor,

*Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr.
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

