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Către toate unităţile de învăţământ din judeţul Dolj 

În atenţia directorului 1 consilierului educativ 

Vă transmitem alăturat Regulamentul de desfăşurarea a Concursului Naţional "Mesajul meu 
antidrog" cu tema "Colorează-ţi viaţa altfel ... fără droguri!", Ediţia a X- a 2013 , realizat de 
CENTRUL REGIONAL DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG CRAIOVA, 
Centrul de Prevenire , Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj. 
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pentru educaţie permanentă, 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
AGENŢIA NAŢIONALĂ ANT!DROG 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

CENTRUL REGIONAL DE PREVENIRE, 
EVALUARE ŞI CONSlLIERE ANTIDROG CRAIOVA 
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ 

Regulament de desfăşurare a Concursului Naţional 
"Mesajul meu antidrog" 

Ediţia a X-a 
2013 

TITLUL: "Mesajul meu a11tidrog" 
TEMA concursului -"Colorează-ţi viaţa altfel. •• fără droguri!" 

Proiectul se va desfăşura pe următoarele secţiuni: 
o Pagină web: 3 categorii (gimnaziu, liceu): a) pagină de instituţie- A; 

b) pagină de prezentare a nnni proiect- B; 
c) pagină de informare tip revistă- C; 

o Film scurt metraj; Spot; Fotografie digitală an ti drog (gimnaziu, liceu); 
o Eseu literar (gimnaziu şi liceu); 
o Sport 
o Arte vizuale (gimnaziu şi liceu)- cu subsecţiunile: 1. Grafică; 

2. Pictură; 
o Sport, la disciplinele: volei, handbal, baschet, fotbal, şah (gimnaziu, liceu); 

Secţiune specială pentru minoritatea: 
O rromă- eseu literar (gimnaziu şi liceu). 

LOCALIZARE- instituţiile de învăţământul preuniversitar (gimnaziu şi liceu) din judeţul Dolj. 
DURATA concursului: anul 2013 

SCOP - Menţinerea la un nivel scăzut a consumului de droguri şi S.N.P.P. - substanţe noi cu 
proprietăţi psihoactive (denumite impropriu "etnobotanice"), reducerea cazurilor de noi 
consumatori în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar (gimnazial şi liceal). 

OBIECTIV GENERAL - Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a 
populaţiei şcolare în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul programelor şcolare, 
extraşcolare şi de petrecere a timpului liber. 

OBIECTIVE SPECIFICE: 
Dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul întregii populaţii aflată într-o formă de 
învăţământ, prin intermediul programelor şcolare şi de petrecere a timpului liber, în scopul 
adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool, droguri şi S.N.P.P.; 
Creşterea influenţei factorilor de protecţie pentru evitarea sau cel puţin întârzierea 
debutului consumului de tutun, alcool, droguri şi S.N.P.P. 
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BENEFICIARI direcţi- elevii de gimnaziu şi liceu din instituţiile de învăţământ preuniversitar 

din judeţul Dolj. 

BENEFICIARI indirecţi: 
cadrele didactice; familia; prietenii; 

- societatea, în general. 

JUSTIFICARE: - Una dintre problemele actuale ale societăţii româneşti o constituie creşterea 
cererii de droguri în rândul populaţiei generale, îndeosebi în rândul copiilor, adolescenţilor şi 
tinerilor. Răspândirea consumului abuziv de droguri în rândul populaţiei tinere a dus la apariţia de 
reţele de trafic ample pe teritoriul ţării noastre şi este necesară o intensificare a acţiunilor de 
prevenire a acestui flagel, prin antrenarea populaţiei şcolare în activităţi prin care aceasta să-şi 
exprime, prin diverse forme, opiniile şi atitudinile faţă de tutun, alcool, droguri şi S.N.P.P., 
conştientizând în acest fel şi consecinţele negative asociate acestuia. 

"Studiul naţional în şcoli privind consumul de tutun, alcool şi droguri" reprezintă 

participarea României la Proiectul European de Cercetare în Şcoli privind Alcoolul şi alte Droguri 
(The European School Survey Project an Alcohol and Other Drugs), identificat uzual prin 
abrevierea ESPAD. 

Potrivit acestui studiu, consumul de droguri ilicite, de-a lungul vieţii, în rândul 
adolescenţilor de 16 ani din România este de 10%, situându-se cu 8 procente sub media europeană 
înregistrată, de 18%. Comparativ însă cu studiul anterior, la nivel naţional, se remarcă o dublare a 
prevalenţei consumului de droguri ilicite de-a lungul vieţii -10% în 2011, faţă de 5% în 2007. 

Consumul de cannabis 1 haşiş, de-a lungul vieţii, este de 7%, în creştere faţă de anul 2007 
(4%), faţă de 2003 (aprox. 3%) şi faţă de anul1999 (1,3%), fiind însă sub media calculată- de 17% 
- pentru ţările participante. 

Consumul de substanţe inhalante până la vârsta de 16 ani, în 2011, este de 7%, în creştere 
faţă de anul2007 (4%), 2003 (1,7%) şi anul 1999 (1,3%), situându-se sub media ţărilor studiate, 
care este de 9%. 

Consumul de Ecstasy pe durata vieţii, în 20 Il, este de 2% în rândul elevilor de 16 ani, în 
creştere faţă de anii 2007 şi 2003, când a fost 1% şi faţă de anul 1999, când nu a fost raportat un 
asemenea consum. Media pentru toate ţările ESPAD este de 3%. 

Cu un procent sub media europeană se situează prevalenţa consumului de amfetamine, de-a 
lungul vieţii, (2% faţă de 3% la nivel european), de Ecstasy (2% faţă de 3% la nivel european), 
"crack" (1% faţă de 2% la nivel european) şi ciuperci halucinogene (1% faţă de 2% la nivel 
european). 

Faţă de anul 2007, consumul estimat de amfetamină, pe durata vieţii, s-a tripla! (3% faţă de 
0,6%), în timp ce consumul de ecstasy se dublează (2% faţă de 1%). 

La acelaşi nivel cu media europeană se situează prevalenţa consumului, de-a lungul vieţii, 
de cocaină (2%), LSD (2%), heroină (1%), GHB (!%)şi droguri injectabile (!%).Faţă de anul 
2007, consumul, pe durata vieţii, de LSD sau alte halucinogene se dublează (2% faţă de 1 %). 

Practic necunoscute în România în 2007, substanţele noi cu proprietăţi psihoactive 
(denumite impropriu "etnobotanice") - S.N.P.P. - au avut un impact mare în rândul adolescenţilor 
din România. 

Astfel, 5,3% dintre respondenţi au declarat consum de S.N.P.P. până la vârsta actuală. 
Prevalenţele ridicate ale consumului de S.N.P.P. de-a lungul vieţii, în ultimul an şi în ultima lună, 
plasează aceste substanţe printre cele mai consumate droguri în rândul elevilor de 16 ani din 
România anului 2011, alături de cannabis 1 haşiş şi inhalante; 

Disponibilitatea mare a acestor tipuri de substanţe pe piaţă, atât prin intermediul 
magazinelor de profil, cât şi prin intermediul magazinelor on - line reprezintă unul dintre factorii 
care au favorizat 1 favorizează dezvoltarea acestui tip de consum. 
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În aceste condiţii, antrenarea populaţiei şcolare în activităţi prin care aceasta să-şi exprime 
prin diverse forme opinia şi atitudinea faţă de consumul de alcool, tutun şi droguri, inclusiv 
S.N.P.P., conştientizând în acest fel şi consecinţele negative asociate acestuia devine o prioritate. 

Concursul naţional "Mesajul meu antidrog" reprezintă, din acest punct de vedere, un cadru 
adecvat de manifestare a copiilor şi tinerilor cuprinşi într-o formă de învăţământ şi va contribui, 
alături de celelalte activităţi de acest gen, la formarea de convingeri de viaţă sănătoase în rândul 
acestui segment de populaţie. 

ACTIVITĂŢI: 

Nr 
Activităţi Termen Responsabili crt 

- Organizarea şi susţinerea unei conferinţe de presă cu lansarea 
ediţiei a X-a a concursului şi festivitatea de premiere a 
câştigătorilor la etapa naţională, ediţia a IX-a; 

22 martie 
1. - Prezentarea noului regulament al concursului, pe secţiuni şi 

2013 C.P.E.C.A. Dolj 
subsecţiuni, a tematicii secţiunilor la ediţia a X-a a concursului; 

I.S.J. Dolj - Prezentarea graficului de desfăşurare a ediţiei a X-a a 
concursului, la nivelul judeţului Dolj; 
- Promovarea concursului în mediul şcolar din judeţul Dolj; 
- Postarea pe site-ul oficial al I.S.J. Dolj a regulamentului 22 martie-

C.P.E.C.A. Dolj 
2. concursului, ediţia a X-a şi a fişei de înscriere; 19 aprilie 

I.S.J. Dolj 
- Transmiterea, în format electronic, către şcolile din judeţul 2013 
Dolj, a regulamentului concursului şi a fişei de înscriere, ed. X; 
- Inscrierea elevilor în concurs, pe baza fi şei de înscriere Elevii şi 
completată şi transmisă la sediul Centrului (str. Amaradia nr. 93- 25 martie-

profesorii 
3. 95, municipiul Craiova) sau în format electronic, pe adresa de e- 21 aprilie 

mai! mesajulmeuantidrogdolj{a)yahoo.com; 2013 C.P.E.C.A. Dolj 
- Centralizarea fişelor de înscriere, pe secţiuni şi grupe de vârstă; 
- Trasmiterea lucrărilor participante la concurs către Centru; 22 aprilie- Elevii şi 

4. - Centralizarea lucrărilor participante, pe secţiuni 1 subsecţiuni şi 10 mai profesorii 
grupe de vârstă; 2013 C.P.E.C.A. Dolj 
- Constituirea juriului, cu membri pentru fiecare secţiune; 
- Evaluarea lucrărilor participante de către juriu; C.P.E.C.A. Dolj 
- Organizarea şi derularea Galei premiilor la etapa judeţeană a 13 mai- I.S.J. Dolj 

5. 
concursului, ediţia a X-a (premiere câştigători + spectacol 15 iunie Elevii şi 
artistic); 

2013 profesorii 
- Transmiterea lucrărilor distinse cu premiul I la nivel judeţean 

Sponsori 
către Agenţia Naţională Antidrog, în vederea participării la etapa 
naţională. 

INDICATORI cantitativi: 
număr de şcoli în care s-a făcut promovarea concursului; 
număr de elevi înscrişi; 
număr de elevi participanţi; 
număr de profesori coordonatori ai lucrărilor participante; 
număr de lucrări evaluate şi jurizate la etapa judeţeană; 
număr de apariţii în mass-media scrisă şi audio-vizuală locală; 
număr de diplome 1 premii acordate la nivel judeţean; 
număr de lucrări cu Premiul I la etapajudeţană, care participă la faza naţională. 

INDICATORI calitativi: 
calitatea lucrărilor şi a ideilor 1 conceptelor atât ca şi conţinut, cât şi ca mod de expunere 
artistică; 

originalitatea producţiilor; 
aprecieri ale membrilor juriului la etapa judeţeană şi la faza naţională 1 în mass-media; 
clasarea elevilor doljeni pe podium, printre cîştigătorii de la etapa naţională. 
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Regulament de desfăşurare a concursului: 

Înscrierile în concurs se vor face pe baza FIŞEI DE ÎNSCRIERE din Anexa 1, 
în perioada 25 martie- 21 aprilie 2013. 

Fişele de înscriere se vor depune la sediul Centrului de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Dolj din mun. Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, et. 1 -
prof. Iulia Dascălu sau vor fi transmise prin e-mail, pe adresa: 
mesajulmeuantidrogdol;@yahoo.com 

Fiecare elev va putea să se înscrie doar cu o singură lucrare în cadrul fiecărei 
secţiuni, dar va putea să participe la mai multe secţiuni. 

Lucrările vor avea un singur realizator şi, pentru a intra în faza de jurizare 1 
evaluare, trebuie să îndeplinească toate cerinţele din regulament, în caz contrar 
sunt descalificate. 

Lucrările participante se vor depune la sediul C.P.E.C.A. Dolj mai sus 
menţionat, în perioada 22 aprilie- 10 mai 2013. (NU SE TRANSMIT PRIN E
MAIL) 

Gala laureaţilor la nivel judeţean va avea loc în perioada 27-31 mai 2013. 

Creaţiile ce se vor clasa pe primul loc la nivel judeţean vor fi promovate la faza 
naţională a concursului. 
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Regulamentul concursului, pe sectiuni 

1. Pagină web - 3 categorii: 
pagină de institutie -A; 
pagină de prezentare a unui proiect- B; 
pagină de informare tip revistă- C; 

Lucrările prezentate vor fi realizate individual (de către o singură persoană/. 
Lucrările prezentate vor fi realizate pe baza unor brie f-uri (scurte descrieri tematice) oferite 

de ANA, ONG partenere şi partenerii media. 
Cele trei subsecţiuni ale secţiunii Pagină web sunt: 

A. Pagină de institutie tip A: prezentarea unei instituţii publice sau ONG cu atribuţii şi 

activitate în domeniul luptei antidrog; 

B. Pagină de prezentare a unui program 1 campanie 1 proiect cu tematică antidrog tip B; 

C. Pagină de informare tip revistă 1 publicatie on-line cu tematică antidrog tip C. 

BRIEF-uri 

Criterii generale: 

1. Textele trebuie să fie clare, orientate către direcţiile indicate, organizate de aşa natură încât să 
ajute utilizatorul să găsească informaţia de care are nevoie cât mai repede în cadrul unei pagini. De 
asemenea, imaginile utilizate vor ajuta la scoaterea în evidenţă a ideilor subliniate de către text şi 
nu vor fi sub incidenţa legii de copyright. 

2. Structura site-ului trebuie să fie după principiul "3 click away", din orice pagină utilizatorul 
trebuie să ajungă la următoarea pagină dorită de el folosind maximum 3 link-uri. Sistemul de 
navigare, prin meniuri şi link-uri, trebuie să aibă o structură cât mai lizibilă şi bazată pe utilitate. 

3. Imaginile folosite vor fi proporţionale cu dimensiunea elementului din site din care fac parte şi 
vor fi prelucrate pentru a asigura un raport calitate-dimensiune optimizat pentru viteza medie a 
conexiunilor internet din România. 

4. Pagina trebuie să transmită informaţii pozitive cu valoare educativă. 

5. Nu trebuie să conţină elemente agresive (cap de mort, cruci, schelete, seringi etc.). 

6. Să promoveze alternativele (vrei adrenalină, fă sport). 

7. Să propună o mascată a Agenţiei Naţionale An ti drog, care să fie decentă, atractivă şi expresiv 
simbolică pentru obiectul de activitate al Agenţiei Naţionale Antidrog. 

8. Să conţină elemente de identificare a persoanei care a făcut lucrarea şi a coordonatorului 
acestuia. 
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A. Pagină de instituţie tip A - prezentarea unei instituţii publice sau ONG cu atribuţii şi activitate 
în domeniul luptei antidrog 

Principiile de realizare: 
- simplitate - pagina să fie simplă, având informaţiile esenţiale despre instituţie grupate în zone 
distincte, clar delimitate prin culori sau elemente grafice. Pagina trebuie să poată fi afişată rapid, 
fiind realizată cu mijloace tehnice larg disponibile, fiind evitate facilitaţi obscure sau implicite ale 
limbajelor de programare, utilitare sau add-on-uri exotice; 
- explicită - pagina trebuie să prezinte utilizatorului toate informaţiile de identificare ale instituţiei, 
activitatea acesteia şi obiectivele pe termen lung. Codul paginii trebuie să fie clar documentat, 
prezentând indicaţii pentru o viitoare dezvoltare. Codul realizat trebuie să poată fi citit în mod logic 
de la început spre sflirşit, fiind evitate revenirile sau salturile la detalii spre 1 înspre sfârşitul 
programului; 
- economia de mijloace - aceasta include obiectivele logice şi vizuale ale paginii. Elementele de cel 
mai mare interes trebuie să fie cel mai mult explicitate; 
- utilizarea unui mecanism bine definit pentru tratarea erorilor şi diagnosticarea acestora. 
Programul trebuie să asigure integritatea datelor şi să permită recuperarea cât mai automată dintr-o 
situaţie de eroare; 
- aspectul grafic şi codul paginii realizate să fie cât mai aproape de standardele şi bunele practici 
ale organizaţiei beneficiare. Acolo unde aceasta are deja un stil de prezentare în media, prin care îşi 
personalizează materialele scrise, pagina de web realizată trebuie să respecte cel puţin următoarele 
elemente de stil: 

rJ semnele grafice de identificare (logo) ale organizaţiei; 
C setul de caractere utilizat în personalizarea materialelor scrise, forma, stilul, 
dimensiunea caracterelor; 
D tematica de culoare care să întărească mesajul organizaţiei; 

- funcţionalitate - pagina trebuie să conţină un set de butoane, legături, menu-uri care să permită 
accesul la alte pagini, cu tematica de detaliu, la paginile de web ale autorităţilor din domeniu, ale 
altor organizaţii cu obiective similare in lupta antidrog. 
Vor fi punctate: 
1. mesajul antidrog al paginii; 
2. impresia de ansamblu, estetica paginii, modul în care a fost personalizată pagina prin elemente 
grafice, tematica de culori şi alte elemente de recunoaştere rapidă; 
3. coerenţa şi claritatea în expunerea mesajului organizaţiei beneficiare; 
4. existenţa unui fir logic în expunere; 
5. modul de realizare tehnic- claritatea codului sursă, comentariile clare în textul programului, firul 
logic al realizării, documentaţia de realizare şi de utilizare. 

B. Pagină de prezentare a unui program 1 campanie 1 proiect tip B, cu tematică antidrog, 
desfăşurate anterior 1 aflate în desfăşurare 1 proiectate a fi implementate 

Principiile de realizare: 
- claritatea informaţiei cuprinse în descrierea programului 1 campaniei 1 proiectului cu tematică 
antidrog; 
- numele în clar şi cel generic prescurtat al campaniei 1 programului 1 proiectului, cu semnificaţia 
literelor din siglă sau din numele generic prescurtat; 
-evidenţierea: 

, obiectivelor; 
fazelor şi etapelor programului 1 campaniei 1 proiectului; 

C publicului ţintă; 
:= locului de desfăşurare a programului 1 campaniei 1 proiectului; 
J sponsorilor şi realizatorilor campaniei; 
_: modalitatea de înscriere voluntară în campanie/ program/ proiect; 

,_: elementelor de incentivare (mesaj subdus), elementelor de atragere şi fidelizare a 
publicului ţintă faţă de obiectivele campaniei 1 programului 1 proiectului; 
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- simplitate - pagina să fie simplă, având informaţiile esenţiale despre instituţie grupate în zone 
distincte, clar delimitate prin culori sau elemente grafice. Pagina trebuie să poată fi afişată rapid 
fiind realizată cu mijloace tehnice larg disponibile, fiind evitate facilităţi obscure sau implicite ale 
limbajelor de programare, utilitare sau add-on-uri exotice; 
- explicită - pagina trebuie să prezinte utilizatorului toate informaţiile de identificare ale instituţiei, 
activitatea acesteia şi modalitatea de contact cu echipa de campanie 1 proiect 1 program, obiectivele 
pe termen scurt 30-60-90 zile; 
- codul paginii trebuie să fie clar documentat, prezentând indicaţii pentru o viitoare dezvoltare. 
Codul realizat trebuie să poată fi citit în mod logic de la început spre sfll.rşit, fiind evitate revenirile 
sau salturile la detalii spre/ înspre sfll.rşitul programului; 
- economia de mijloace - aceasta include obiectivele logice şi vizuale ale paginii. Elementele de cel 
mai mare interes trebuie să fie cel mai mult explicitate; 
- utilizarea unui mecanism bine definit pentru tratarea erorilor şi diagnosticarea acestora. 
Programul trebuie să asigure integritatea datelor şi să permită recuperarea cât mai automată dintr-o 
situaţie de eroare; 
- aspectul grafic şi codul paginii realizate să fie cât mai aproape de standardele şi bunele practici 
ale organizaţiei beneficiare. Acolo unde aceasta are deja un stil de prezentare în media, prin care îşi 
personalizează materialele scrise, pagina de web realizată trebuie să respecte cel puţin următoarele 
elemente de stil: 

- semnele grafice de identificare (logo) ale organizaţiei; 
- setul de caractere utilizat în personalizarea materialelor scrise, forma, stilul, dimensiunea 

caracterelor; 
-tematica de culoare care să întărească mesajul organizaţiei; 

- funcţionalitate - pagina trebuie să conţină un set de butoane, legături, menu-uri care să permită 
accesul la alte pagini, care să descrie în detaliu obiectivele, fazele şi etapele campaniei, programul 
de realizare cu indicarea progresului până la data curentă, evidenţierea sarcinilor a căror realizare a 
prezentat un succes (mesaje pozitive); 
Vor fi punctate: 
1. mesajul antidrog al paginii; 
2. impresia de ansamblu, estetica paginii, modul în care a fost personalizată pagina prin elemente 
grafice, tematica de culori şi alte elemente de recunoaştere rapidă; 
3. coerenţa şi claritatea în expunerea mesajului campaniei; 
4. evidenţierea progresului şi mesajul pozitiv de ansamblu; 
5. modul de realizare tehnic- claritatea codului sursă, comentariile clare în textul programului, firul 
logic al realizării, documentaţia de realizare şi de utilizare. 

C. Pagină de informare tip revistă tip C 1 publicaţie on-line cu tematică de prevenire a 
consumului de droguri în gimnazii şi licee 

Principiile de realizare: 
- claritatea informaţiei cuprinse în descrierea ştirilor cu tematică antidrog; 
- evidenţierea mesajului din titlu, existenţa unui sumar al publicaţiei, identificarea autorităţii care 
sponsorizează sau produce ştirile; 
- structurarea mesajului educativ al publicaţiei pe rubricile de interes cu tematică antidrog 
prevenire, control, persuasiune, cunoaşterea şi identificarea principalelor substanţe, efectele nocive 
ale consumului şi dependenţei de droguri, abateri de la comportamentul social sub influenţa 

drogurilor, 
- evidenţierea: : ~ surselor de informaţii; 

'j de link-uri către presă şi site-urile partenerilor media; 
J modalităţii de abonare la publicaţia electronică; 
' unui mesaj 1 notă privind drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor 

publicate; 
obiectivelor şi mesajului publicaţiei în generic sau banner; 

· colectivului de redacţie; 
- simplitate - pagina să fie simplă, având informaţiile esenţiale despre publicaţie grupate în zone 
distincte, clar delimitate prin culori sau elemente grafice. 
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Pagina trebuie să poată fi afişată rapid, fiind realizată cu mijloace tehnice larg disponibile, fiind 
evitate facilităţi obscure sau implicite ale limbajelor de programare, utilitare sau add-on-uri exotice; 
- explicită - pagina trebuie să prezinte clar şi succint utilizatorului toate ştirile - unde, când, ce 
s-a petrecut, care au fost cauzele şi consecinţele faptelor descrise în ştire, mesajul pozitiv sau 
negativ; 
- codul paginii trebuie să fie clar documentat, prezentând indicaţii pentru o viitoare dezvoltare. 
Codul realizat trebuie să poată fi citit în mod logic de la început spre sfărşit, fiind evitate revenirile 
sau salturile la detalii spre/ înspre sfărşitul programului; 
- economia de mijloace- aceasta include obiectivele logice şi vizuale ale paginii. Elementele de cel 
mai mare interes trebuie să fie cel mai mult explicitate. 
- utilizarea unui mecanism bine definit pentru tratarea erorilor şi diagnosticarea acestora. 
Programul trebuie să asigure integritatea datelor şi să permită recuperarea cât mai automată dintr-o 
situaţie de eroare; 
- aspectul grafic şi codul paginii realizate să fie cât mai bine personalizate pentru a accentua 
identitatea publicaţiei. Trebuie stabilit un stil de prezentare în media, care să personalizeze toate 
materialele publicate în revista on-line: 

- semnele grafice de identificare (logo) ale publicaţiei; 
- setul de caractere utilizat în personalizarea materialelor scrise, forma, stilul, dimensiunea 

caracterelor; 
-tematica de culoare care să întărească mesajul publicaţiei; 

- funcţionalitate - pagina trebuie să conţină un set de butoane, legături, menu-uri care să permită 
accesul la detaliile despre ştiri, parcurgerea în mod defilare sau citirea în mod punctual a unei ştiri 
de interes pentru utilizator; 
Vor fi punctate: 
1. mesajul an ti drog al paginii; 
2. impresia de ansamblu, estetica paginii, modul în care a fost personalizată pagina prin elemente 
grafice, tematica de culori şi alte elemente de recunoaştere rapidă; 
3. coerenţa şi claritatea în expunerea ansamblului ştirilor, modul de ierarhizare a informaţiei după 
tăria mesajului antidrog; 
4. evidenţierea modalităţilor de contact cu autorităţile pentru informare asupra prevederilor legale 
şi pentru semnalarea cazurilor de trafic şi abuz de droguri; 
5. modul de realizare tehnic- claritatea codului sursă, comentariile clare în textul programului, firul 
logic al realizării, documentaţia de realizare şi de utilizare. 

2. Film scurt metraj; Spot şi Fotografie digitală antidrog: 

• Tema secţiunii: "Colorează-ţi viaţa altfeL .• fără droguri!" 
• Conditii de participare: concursul se desfăşoară pe două grupe de participanţi- elevi 

de gimnaziu şi elevi de liceu, la fiecare dintre cele 3 subsecţiuni. 
• Conditii tehnice: 

• Film: sunt acceptate numai producţii de scurt metraj cu durata de 10-15 
minute, circumscrise temei secţiunii; 
CJ Filmele sunt creaţii originale, iar autorul este prezentat pe generic; 
lJ Nu se acceptă producţii care induc un mesaj verbal sau video violent. 

• Spot: sunt acceptate numai spoturi video originale, cu durata de 30-60 
secunde, circumscrise temei secţiunii; 

Producţiile de film si spot vor fi prezentate juriului pe CD sau DVD, 
inscripţionate cu numele producţiei, secţiunea 1 grupa de vârstă, autorul, 
unitatea şcolară şi judeţul de provenienţă. 

• Fotografie digitală: vor fi prezentate numai lucrări originale, circumscrise 
temei. Lucrările vor fi prezentate pe CD sau DVD, inscripţionate cu 
numele producţiei, secţiunea 1 grupa de vârstă, autorul, unitatea şcolară şi 
judeţul de provenienţă. Lucrările se vor prezenta în fOrmat digital şi pe 
suport de hârtie cu dimensiunea 13x18 cm. 
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La faza naţională vor fi promovate numai lucrările care au obţinut locul 1 pe 
fiecare secţiune şi grupă de vârstă (Premiul 1 - Film, gimnaziu; Premiul 1 -
Film, liceu; Premiul 1 - Spot, gimnaziu; Premiul 1 - Spot, liceu; Premiul 1 -
Fotografie digitală, gimnaziu; Premiul 1- Fotografie digitală, liceu). 

3. Eseu literar: - te111~,t: "(;olorează-ţivi{l(ll alţfe~.,făr(idrog(!r~[" (pentru gimnaziu şi liceu) 
conditii de participare: 

o lucrările nu trebuie să depăşească 2 pagini. la 1.5 rânduri cu caracter de 12, pe 
suport de hârtie şi electronic (CD); 

o în evaluarea lucrărilor se vor avea în vedere următoarele criterii: 
• 
• 
• 
• 
• 

încadrarea în cerinţe (tematică şi dimensiuni); 
promovarea mesajelor pozitive; 
originalitatea mesajului şi subiectului ales; 
acurateţea stilului, claritatea limbajului; 
lucrările elaborate de participanţii aparţinând minorităţilor vor fi în limba 
maternă etc. 

Secţiune specială pentru minoritatea rromă (gimnaziu 1 liceu): O eseu literar în limba rromani. 

La faza naţională se vor promova numai lucrările care au obţinut locul 1 pe fiecare grupă de vârstă 
(locul 1 la gimnaziu şi locul 1 la liceu). 

4. Arte vizuale: -tema: "Colorează-ţi viaţa altfeL fără droguri!" (pentru gimnaziu şi liceu) 

Subsectiuni: 
a) Grafică- tuş, creion grafitti, pix; format A3; 
b) Pictură- acuarelă, tempera, guaşe, acrylic şi tehnică mixtă; format A3; 

Principii generale: 
• lucrările trebuie să transmită mesaje pozitive cu valoare educativă; 
• nu trebuie să conţină elemente agresive (cap de mort, cruci, schelete, seringi, etc.); 
• să promoveze alternative la consumul de droguri (diferite moduri de petrecere a timpului 

liber). 
Principii de evaluare: 

• mesajul pozitiv; 
• impresia de ansamblu, impact; 
• combinaţie tehnici. 

La faza naţională se vor promova numai lucrările care au obţinut locul 1 pe fiecare grupă de vârstă 
(locullla gimnaziu şi locul I la liceu), la fiecare dintre cele 3 subsecţiuni. 

COORDONATOR PROIECT, 
Specialist educaţie-învăr ânt 
Profesor 

Iulia D calu 

D.l./D.I./ 2 ex. 

INSPECTOR ŞCOLAR PENTRU 
EDUCAŢIE PERMANENTĂ, 

Profesor 
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ASOCIAŢIA EURO PROTECTOR ROMÂNIA 
Preşedinte 

Dr. Oana Mateescu 
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ANEXA 1 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL 
"MESAJUL MEU ANTIDROG" 

ediţia a X-a 
2013 

SECŢIUNEA ............................................................... . 

DATE PERSONALE 

Numele şi prenumele solicitantului: ..................................................................................... .. 
Vârsta: .... ani Sex: oM oF; C.l. serie ........ 1 nr ........................ . 

CNP: ................................................................... . 
Adresă 

Uudeţ/localitate) ................................................................................................................. . 

Contact elev (Telefon 1 e-mail): 
............................................ , .............................................................................................. . 

Şcoala gimnazială 1 Liceul. .................................................................................................... . 
Clasa .......................... . 

PROFESOR 
COORDONATOR ................................................................................................ . 

Tel. 1 e-mail profesor coordonator ................................. ; ....................................... . 

SECŢIUNEA 1 subsecţiunea: ........................................................................................... , .. 

DATE TEHNICE 

Precizaţi modul de transmitere a lucrării .................... : 
a) Pe suport optic 

- cd o 
minidisk o 

- dvd o 
b) Support hârtie o 

SISTEMUL DE OPERARE FOLOSIT 

- windows o 

- altele o 
şi anume: ............................................................ . 

o Se va bifa căsuţa corespunzătoare opţiunii dumneavoastră. 
o E obligatoriu să fie completate toate rubricile. 
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