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Aprobat  NR. 16930/330/ 26.11.2021 

 

 

TITLUL PROIECTULUI    „EPSILON-PERSEVERENȚĂ ȘI 

SUCCES”                    

Tipul activității principale: concurs  

Domeniul în care se încadrează: domeniul științific 

Ediția nr.: XI  Tema-„ Între știință și artă” 

Data/perioada și locul de desfășurare a activității principale:  9 Aprilie- Liceul de Arte 

„Margareta Sterian” Buzău 

Calendarul activităților educative formale și nonformale desfășurate la nivelul județului 

Buzău în anul școlar 2021-2022  

Participare a) directă; b) indirectă; c) on-line 

Coordonatori: Profesor  Daniela Dibu- Inspector școlar pentru matematică 

                          Profesor Morogan Daniela – Limba și literatura română 

                          Profesor Ștefaniu Steluța- Artă plastică 

INSTITUȚII PARTENERE ÎN ORGANIZARE 

• INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BUZĂU 

• UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA 

-FILIALA BUZĂU 

  

http://www.isjbuzau.ro/
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Secțiuni 

• Secțiunea A- Realizarea  de către  elevii participanti a unor  aplicatii practice/ referate  

în care  sunt utilizate competențele dobândite la matematică,  TIC, precum și la alte 

discipline, transmiterea în format electronic, Word, dar și PPT  pentru prezentarea acestora   

într-o sesiune on-line deschisă în ziua concursului. Fiecare elev poate participa cu o singură 

lucrare, un cadru didactic poate îndruma mai multe lucrări. 

• Secțiunea B- Realizarea  de către  elevii participanti a unor desene  format A3, cu tema 

„Între știință și artă”, desene care vor fi trimise  prin poștă la Liceul de Arte „Margareta 

Sterian” Buzău, Str. Bucegi Nr. 6. Fiecare elev poate participa cu o singură lucrare, un 

cadru didactic poate îndruma mai multe lucrări. Desenele nu vor fi returnate. 

• Secțiunea C- Realizarea  de către  elevii participanți  a unor redactări de probleme cu 

soluțiile lor. Redactarea se va realiza în Word. Fiecare elev poate participa cu o singură 

lucrare, un cadru didactic poate îndruma mai mulți elevi. 

• Secțiunea D- Realizarea  de către  elevii participanți a unor eseuri cu tema „Între știință și 

artă”, care să prezinte legătura dintre matematică, celelalte științe și artă. Secțiunea 

cuprinde lucrări în limba română sau în limba engleză. Fiecare elev poate participa cu o 

singură lucrare, un cadru didactic poate îndruma mai multe lucrări. 

• Secțiunea E- Concurs de matematică și științe- Elevii înscriși vor susține o probă scrisă, 

cu subiecte din programă, două de nivel mediu și unul de selecție.  

Activități  

• a)Inscrierea elevilor participanți pe secțiuni precum  și a profesorilor coordonatori în 

concurs; 

b)Data / perioada de desfășurare- martie 2022 

c)Locul desfășurării- Liceul de Arte “M. Sterian” Buzău 

d)Participanți- organizatorii, cadrele didactice îndrumătoare de lot. 

e)Descrierea activității: Tabelele din fiecare unitate școlară, aprobate prin semnătură de director, 

vor fi trimise scanate pe adresa de e-mail epsilon_dibu@yahoo.ro . Se vor înscrie elevii,  profesorii 

însoțitori, precum și profesorii care doresc să facă parte din Comisia de evaluare. Pe baza acestora 

coordonatorul concursului va  comunica Inspectoratului Județean Buzău datele necesare elaborării 

Deciziei pentru Comisia de concurs. 

 

http://www.isjbuzau.ro/
mailto:epsilon_dibu@yahoo.ro
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• a)Realizarea  de către  elevii participanți la Secțiunea A, a unei aplicații practice în care  

sunt utilizate competențele dobândite la matematică, TIC, precum și la alte discipline  și 

transmiterea în format electronic, Word și PPT;  

b)Data / perioada de desfășurare-  martie- 5 aprilie 2022 

c)Locul desfășurării- În fiecare unitate scolară participantă 

d)Participanți- elevii sub îndrumarea cadrelor didactice din școala lor. 

e)Descrierea activității: Fiecare elev participant va realiza o prezentare a unei aplicații practice în 

viața cotidiană, în care  utilizează cunoștințe dobândite la matematică sau alte discipline.Aceasta 

va fi trimisă pe e-mail epsilon_dibu@yahoo.ro, până la data de 5 aprilie și prezentată în ziua 

concursului în cadrul unei întâlniri on-line  inițiată de  organizatori în ziua  concursului - 9 aprilie. 

• a) Realizarea  de către  elevii participanți  la Secțiunea B a unor desene cu tema „Între 

știință și artă”,   redactări de probleme cu soluțiile lor pentru Secțiunea C, eseuri pe tema 

dată pentru secțiunea D. 

b)Data / perioada de desfășurare martie- aprilie 2022 

c)Locul desfășurării- În fiecare unitate școlară participantă 

d)Participanti- elevii sub îndrumarea cadrelor didactice din școala lor. 

e)Descrierea activității: Fiecare elev participant la secțiunea B va realiza un poster, desen, afiș care 

să ilustreze legătura dintre matematică/ științe și artă. Acesta va fi trimis prin poștă, sau depus 

personal la secretariatul Liceului de Arte Buzău până la data de 5 aprilie 2022.  În perioada 5- 9 

aprilie  desenele vor fi jurizate.  

Pentru secțiunile C și D redactările de probleme și eseurile, vor fi, de asemenea, trimise pe e- mail 

epsilon_dibu@yahoo.ro, jurizarea realizându-se în perioada 5- 9 aprilie. 

Eseurile vor respecta tematica, vor fi redactate în Word și vor fi trimise pe e-mail până pe 5 aprilie. 

• a)Desfășurarea concursului pentru elevii înscriși la Secțiunea E  

– susținerea probei scrise a concursului de matematică și științe 

– aprecierea pentru premiere a  aplicațiilor, rezolvărilor, desenelor și eseurilor pentru celelalte 

secțiuni. 

b)Data / perioada de desfășurare-  9 aprilie  2022 

c)Locul desfășurării- Liceul de Arte “M. Sterian” Buzau 

d)Participanți- organizatorii, elevii, profesorii evaluatori, supraveghetori, respectiv însoțitori. 

http://www.isjbuzau.ro/
mailto:epsilon_dibu@yahoo.ro
mailto:epsilon_dibu@yahoo.ro
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e)Descrierea activității: Elevii vor primi subiectele sigilate și pe parcursul a 3 ore le vor rezolva. 

Această activitate se va desfășura numai în condițiile în care situația epidemiologică va permite 

prezența fizică a elevilor concurenți. 

• a)Elaborarea clasamentului; Premierea elevilor; 

b)Data / perioada de desfășurare- 9 aprilie 2022 

c)Locul desfășurarii- Liceul de Arte “M. Sterian” Buzău 

d)Participanți- organizatorii, evaluatorii 

e)Descrierea activității: După evaluare și rezolvarea contestațiilor se va realiza clasamentul 

elevilor la fiecare secțiune. Se vor acorda premii, câte un premiu I, câte un premiu II , câte un 

premiu III și cate două mențiuni, conform regulamentului, fără a depăși 25% din participanți, 

pentru fiecare secțiune și profil. 

• a)Schimb de bune practici privind dezvoltarea creativității și creșterea motivației pentru 

matematică; 

b)Data / perioada de desfășurare- mai 2022 

c)Locul desfășurarii- În fiecare unitate 

d)Participanți- cadrele didactice participante 

e)Descrierea activității: Se vor prezenta idei pentru o mai mare implicare a elevilor în studiul 

matematicii, în proiecte interdisciplinare și activități complexe în contextul informatizării și 

tehnologizării caracteristice secolului  al XXI-lea. 

• a)Realizarea unor materiale pe suport electronic pentru diseminarea rezultatelor 

proiectului; 

b)Data / perioada de desfășurare- mai 2022 

c)Locul desfășurarii- Liceul de Arte “M. Sterian” Buzău 

d)Participanți- organizatorii 

e)Descrierea activiății: Se vor realiza CD-uri cu rezultatele elevilor, cu cele mai bune aplicații 

practice și cu fotografii. 

• a)Organizarea unor evenimente de diseminare în cele 20 de unități școlare. 

b)Data / perioada de desfășurare- mai 2020 

c)Locul desfășurării- Unitățile școlare participante la proiect 

http://www.isjbuzau.ro/
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d)Participanți- Cadrele didactice implicate în concurs. 

e)Descrierea activității: Diplomele elevilor vor fi aşezate la loc de cinste în fiecare şcoală, făcând 

astfel cunoscută şi celorlalţi elevi din şcoală  performanţa colegilor lor. De asemenea se pot realiza 

panouri cu fotografii și cu alte materiale care să stimuleze și alti elevi să se implice pe viitor  în 

această activitate. 

Important!  

• Pentru monitorizarea, evaluarea, realizarea portofoliului şi diseminarea rezultatelor proiectului 

fiecare cadru didactic participant este rugat să trimită 1-2 fotografii cu activităţile desfăşurate 

împreună cu elevii coordonaţi în cadrul proiectului: realizarea referatelor/ eseurilor/ creaţiilor 

plastice. Fotografiile vor fi trimise pe aceeaşi aderesă de e-mail unde au fost încărcate  şi lucrările 

secţiunilor  (nu printate!).Pentru fotografii, vă rugăm să respectați GDPR.  

• Lucrările care nu respectă regulamentul nu vor fi luate în considrare. Vă rugăm să abordaţi teme 

cât mai originale, să ne împărtăşiţi din experienţele dumneavoastră de învăţare, proiecte tematice 

desfăşurate, eseuri argumentative tematice, probleme originale. 

 • Referatele/eseurile remarcate prin conţinut, rigoare ştiinţifică, mod de prezentare, bogăţie de 

informaţii de interes general şi originalitate, avizate de juriu, vor fi publicate în revista 

„EPSILON-PERSEVERENȚĂ ȘI SUCCES”                    

 

 

 

Coordonator/i                                   Prof. Dibu Daniela- Inspector școlar  matematică  

                                                         Prof.  Morogan  Daniela – Limba  și literatura română 

                                                         Prof. Ștefaniu Steluța- Artă plastică 
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R E G U L A M E N T U L 

 

Concursului  „EPSILON- perseverență și succes!” – 9 aprilie 2022 

Tema –Între știință și artă 

 

Concursul se desfăşoară pe cinci  secţiuni şi se adresează  elevilor  din învăţământul gimnazial 

si liceal. Aceştia au posibilitatea să elaboreze fie rezolvări de probleme, fie  referate ştiinţifice/ 

aplicații practice, sau să-şi exprime opiniile prin eseuri ale căror teme derivă din tema 

concursulului, ori  prin lucrări de creaţie plastică, dar pot  participa  și la un concurs fizic sau on-

line, în funcție de situația la moment. Înscrierea se va face on-line pe baza unei fişe/ tabel de 

înscriere până la data de 31 martie 2022. Fişa/ tabelul de înscriere (pentru oricare din secţiuni) se 

trimite obligatoriu prin e-mail pe adresa: epsilon_dibu@yahoo.ro  

1. Secţiunile concursului 
 Secţiunea A – Concurs de aplicații practice  

• Se adresează elevilor de gimnaziu şi liceu. Lucrările pot aborda teme  interdisciplinare sau 

transdisciplinare (legate de informatică, fizică, chimie, biologie, etc) sau aplicații din cotidian. 

• Fiecare elev poate participa cu o singură lucrare;  

• Redactarea lucrărilor se va face în format A4, TNR 12, normal, la un rând, cu diacritice 

(condiţie eliminatorie). Titlul se va scrie centrat, TNR 14 bold, iar la un rând, la stânga, numele 

elevului, şcoala, profesorul îndrumător, cu TNR 12 bold, italic. Toate marginile vor avea 2cm. 

Lucrarea va avea cel mult 4 pagini.  

• Se va specifica bibliografia folosită în redactarea lucrării (unde este cazul);  

• Lucrările vor fi trimise şi în format PowerPoint (maxim 15 slide-uri) pentru a putea fi 

prezentate comisiei de evaluare in  ziua concursului   

 • Se acordă premii I, II, III şi menţiuni (pe ani de studiu) pentru originalitatea lucrării 

prezentate (tema şi modul de abordare, rigurozitatea, imaginaţia etc.) la 25% din numărul elevilor 

participanţi;  

http://www.isjbuzau.ro/
mailto:epsilon_dibu@yahoo.ro
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• Se acordă premii I, II, III pentru cele mai reuşite prezentări PPT (pe ani de studiu) la 15% 

din numărul elevilor participanţi; 

 • Componenţa juriului:   Preşedinte -Insp. şcolar matematică Prof.  Daniela Dibu, 5 membri 

– profesori de matematica, fizica, chimie, biologie, TIC. 

 Secțiunea B- Concurs – Creaţie plastică  

a) Desene, postere,  picturi cu tema: „Între știință și artă”  

b) Afiş tematic - prezentarea a unei probleme contemporane a societăţii redată grafic prin 

intermediul simbolurilor matematice ( problema pandemiei, problema poluării planetei, probleme 

de știință și tehnologii) sau prezentarea unei relații între științe și artă. 

 • Concursul se desfăşoară pe cicluri de învăţământ:  gimnazial, liceal.  

 • Fiecare lucrare va fi realizată pe coală de desen format A4 sau A3, iar afişele numai pe 

format A3;     

 • Fiecare elev poate participa cu o singura lucrare; 

 • Fiecare lucrare/ afiş va avea un titlu sugestiv;  

• Lucrările/ afişele vor fi etichetate (nume, prenume, şcoala, clasa, cadru didactic îndrumător, 

titulul lucrării) pe verso şi nu se returnează;  

• Tehnica de lucru este proprie fiecărui concurent;  

• Lucrările participante vor fi prezentate într-o expoziţie cu produsele concursului Epsilon la 

Galeriile Uniunii Artiștilor Plastici din România- Filiala Buzău .  

La jurizarea lucrărilor: - Se va urmări exclusiv munca elevului; - Se va urmări încadrarea în 

temă, gradul de acoperire a lucrării, armonia cromatică, gradul de originalitate şi imaginaţie pe 

care elevii le dovedesc prin lucrările realizate; - Se va ţine cont şi de faptul ca lucrarea să fie în 

concordanţă cu vârsta elevului.  

• Se acordă: premii I, II, III şi menţiuni la 25% din numărul elevilor participanţi; 

 • Componenţa juriului:  Preşedinte onorific- Prof. Dr. Valeriu Șușnea- Președinte Uniunea 

Artiștilor Plastici din România  Filiala Buzău , Președinte - Prof.  Steluța Ștefaniu- Liceul de Arte 

Margareta Sterian,  3 membri – profesori artă plastică și matematică. 

 Un cadru didactic poate participa în calitate de coordonator cu cel mult 3 elevi la secţiune. 

 

 

http://www.isjbuzau.ro/
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 Secţiunea C– Concurs de rezolvări de probleme  

• Se adresează elevilor de gimnaziu şi liceu. Lucrările pot aborda  probleme de specialitate 

(probleme de examen, rezultate remarcabile în cercetări matematice, probleme originale, 

probleme celebre etc.), teme interdisciplinare sau transdisciplinare (legate de informatică, 

fizică, chimie, biologie etc.) 

• Fiecare elev poate participa cu o singură lucrare;  

• Redactarea lucrărilor se va face în format A4, TNR 12, normal, la un rând, cu diacritice 

(condiţie eliminatorie). Titlul se va scrie centrat, TNR 14 bold, iar la un rând, la stânga, numele 

elevului, şcoala, profesorul îndrumător, cu TNR 12 bold, italic. Toate marginile vor avea 2cm. 

Lucrarea va avea cel mult 4 pagini.  

• Se va specifica bibliografia folosită în redactarea lucrării (unde este cazul);  

• Lucrările vor fi trimise şi în format PowerPoint (maxim 15 slide-uri) pentru a putea fi 

prezentate comisiei de evaluare în  ziua concursului   

 • Se acordă premii I, II, III şi menţiuni (pe ani de studiu) pentru originalitatea lucrării 

prezentate (tema şi modul de abordare, rigurozitatea, imaginaţia, etc.) la 25% din numărul elevilor 

participanţi;  

• Se acordă premii I, II, III pentru cele mai reuşite prezentări PPT (pe ani de studiu) la 15% 

din numărul elevilor participanţi; 

 • Componenţa juriului: : Director  Liceul de Arte „Margareta Sterian” Buzău– Preşedinte, 5 

membri – profesori de matematică, fizică, chimie, biologie. 

 

Secţiunea D – Concurs de referate-eseu în limba română/ engleză/ franceză. 

 • Se adresează elevilor de gimnaziu şi liceu. Lucrările pot avea ca teme: prezentarea 

experienţelor proprii acumulate în urma activităţilor desfăşurate în cadrul unor proiecte 

educaţionale, concursuri sau lecţii de specialitate, activităţi de cercetare-documentare pe teme 

transdisciplinare legate de matematică şi aplicaţii ale acesteia în diverse domenii, activităţi care 

transpun în cotidian elemente de matematică, impresii proprii, biografii ale unor matematicieni, 

eseuri argumentative etc. 

  • Fiecare elev poate participa cu o singură lucrare;  

• Redactarea lucrărilor se va face în format A4, TNR 12, normal, la un rând, pentru limba 

romănă cu diacritice (condiţie eliminatorie). Titlul se va scrie centrat, TNR 14, bold, iar la un rând, 

http://www.isjbuzau.ro/
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la stânga, numele elevului, şcoala, profesorul îndrumător, cu TNR12, bold, italic.  Marginile vor 

avea 2cm.  Lucrarea va avea cel mult 4 pagini.  

• Se va specifica bibliografia folosită în redactarea lucrării (unde este cazul);  

• Lucrările pot  fi trimise şi în format Power Point (maxim 20 slide-uri)  

 • Se acordă premii I, II, III şi menţiuni (pe ani de studiu) pentru originalitatea lucrării 

prezentate (tema şi modul de abordare, imaginaţia, limbajul, etc.) la 25% din numărul elevilor 

participanţi;  

• Se acordă premii I, II, III pentru cele mai reuşite eseuri în limba engleză (pe ani de studiu) 

la 25% din numărul elevilor participanţi;  

• Componenţa juriului: Prof. Morogan Daniela -  Liceul de Arte „Margareta Sterian” Buzău-  

Preşedinte, 5 membri – profesori de matematica, limba și literatura română, de limba engleză, 

respectiv de limba franceză. 

 

 

Secţiunea E - Concurs de matematică și științe- test on-line sau test scris.  

 

Subiectele testului vor fi unice, formulate de Comisia Interjudeteana şi vor fi elaborate 

din materia anului anterior şi a anului în curs până la data de 1 martie  2022, conform 

programelor şcolare. 

• Concursul se desfăşoară pe cicluri de învăţământ:  gimnazial, liceal.  

• Componenţa juriului: Prof. Daniela Dibu- inspector  școlar-  Preşedinte , 5 membri – 

profesori biologie, chimie,  fizică , matematică, informatică. 

Comisiile de jurizare au următoarele atribuţii:  

• Stabilesc clasamentele şi le aduc la cunoştinţă comisiei de organizare;  

 • Precizeză concurenţilor şi cadrelor didactice, principalele concluzii reieşite în urma 

concursului şi fac recomandări pentru perfecţionarea activităţii viitoare;  

• Preşedintele avizeaza rezultatele si coordonatorul concursului  transmite on-line premiile 

scolilor participante. Nu se admit contestaţii la nici una dintre secţiunile concursului.  

 Trimiterea lucrărilor se va face: 

http://www.isjbuzau.ro/
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 Pentru secţiunile A, C, D (concursurile de aplicații, rezolvări de probleme, eseuri) -în format 

Word şi PPT, pe adresa de e-mail: epsilon_dibu@yahoo.ro   

• Termenul limită de trimitere a lucrărilor:  5 aprilie  2022.  

Pentru secţiunea B (concursul de creaţie plastică) - Prin poştă pe adresa: Liceul de Arte  

„Margareta Sterian” -Buzau, cu menţiunea ,,Pentru concurs – secţiunea B"; 

 • Termenul limită 31 martie 2022 (data poştei). 

  

 

Profesorii care promovează concursul în rândul propriilor elevi, întocmesc liste cu elevii 

participanţi, pe care le înaintează profesorului organizator  și participă cu elevi la concurs, vor 

avea calitatea de profesor îndrumător.  
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2. Regulament: 
 

 

1. Nu se percepe taxă de concurs. 

2. Se pot înscrie elevi  din fiecare  unitate școlară din orice județ.  

3. Profesorii care optează pentru apartenenţa la una din comisiile 

concursului îşi vor asuma responsabilitatea bunei desfăşurări a 

concursului. 

4. Concursul trebuie să fie transparent în ceea ce priveşte corectitudinea, 

promptitudinea şi seriozitatea. 

5. Profesorii participanţi (coordonatori, organizatori, evaluatoriri) vor 

primi adeverinţe şi/sau diplome de participare ştampilate şi semnate de 

preşedintele concursului  

6. Neregulile minore care pot interveni în desfăşurarea concursului vor fi 

soluţionate de preşedintele Comisiei  

7.  Inspectorii de specialitate şi profesorii coordonatori care răspund de 

buna  desfăşurare a concursului vor face parte din Comisia Concursului 

.Eventualii sponsori ai concursului vor putea beneficia de toate 

drepturile publicitare. Profesorii care elaboreaza subiecte nu vor avea 

elevi în concurs. 

8.  Comisia  îşi rezervă dreptul de a verifica prin sondaj sau punctual 

anumite  lucrări din concurs. 

9. Lucrările trebuie să aibă particularitățile nivelului  unui elev de la clasa 

la care concurează. 

10. Candidaţii care comit tentative de fraudă în concurs, vor fi eliminaţi, 

la propunerea  preşedintelui de Comisie . 
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