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        MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI     Nesecret 

    ŞI INTERNELOR                              Nr. _______ /________ 

     AGENŢIA NATIONALĂ ANTIDROG     Ex.nr.__        

     CENTRUL REGIONAL DE PREVENIRE,  

    EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG 

                     D O L J 

     Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere  

                            Antidrog Dolj 

 
 

 

   Către  

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ 

                                                               - Doamnei Inspector Şcolar General 

 

 
Avem onoarea să vă aducem la cunoştinţă că Agenţia Naţională Antidrog a lansat Concursul 

Naţional „Mesajul  meu antidrog“, ediţia a VI-a, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului.  

La nivel judeţean, coordonarea concursului  va fi asigurată de Centrul de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj. Secţiunile concursului sunt următoarele: 

 Pagină web:  a) pagină de instituţie – A;  

           b) pagină de prezentare a unui proiect – B;  

           c) pagină de informare tip revistă – C;  

 Film scurt metraj, fotografie digitală, spot (gimnaziu, liceu, studenţi) – „Deschide 

ochii!“; 

 Eseu literar – „Deschide ochii!“ (gimnaziu şi liceu); 

 Proiecte ecologice antidrog (liceu) – „Deschide ochii!“ . 

Pentru promovarea concursului în mediul şcolar din judeţ, vă rugăm să ne sprijiniţi prin 

transmiterea regulamentului concursului (atasat prezentei adrese în format scris şi electronic) în 

unităţile şcolare din Dolj. Precizăm că participanţii se vor înscrie la concurs în perioada 01.03.-

30.03.2009 pe baza formularului din anexă, care va fi completat şi: 

a) transmis prin e-mail la adresa cpecadolj@yahoo.com 

b) adus la sediul C.P.E.C.A. Dolj,  str. Amaradia, nr. 93-95. 

De asemenea, numai participanţii care s-au înscris în termen vor transmite lucrările 

realizate în perioada 1.04.-30.04.2009. 

Pentru relaţii suplimentare, persoana de contact este prof. Iulia Dascălu, specialist educaţie 

învăţământ, tel. 0251/415.460. 

 

  Cu deosebită consideraţie, 

 

 

ŞEF CENTRU REGIONAL,     COORDONATOR CENTRU, 

Comisar şef          Subinspector 

Constantin Durleci          Geta Florescu 

 

 

 

 

 

 
SMJ/SMJ/2 ex. 

mailto:cpecadolj@yahoo.com
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        MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI     Nesecret 

    ŞI INTERNELOR                              Nr. _______ /________ 

     AGENŢIA NATIONALĂ ANTIDROG     Ex.nr.__        

     CENTRUL REGIONAL DE PREVENIRE,  

    EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG 

                     D O L J 

     Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere  

                            Antidrog Dolj 

 

 

Regulament de desfăşurare a Concursului Naţional 

„Mesajul meu antidrog” 

ed. a VI – a  

2008-2009 

 

TITLUL – „Mesajul meu antidrog”  

Motto – „Deschide ochii”      

 

Proiectul se va desfăşura pe următoarele secţiuni :  

- pagină web ( 3 categorii – pagină de instituţie – A; pagină de prezentare a unui proiect – B; 

pagină de informare tip revistă – C); 

- eseu literar;  

- proiecte ecologice; 

- film scurt metraj, spot şi fotografie digitală antidrog. 

 

Secţiune specială – pentru minoritatea rromă – eseu literar. 

Regulament de desfăşurare: 

Înscrierile în concurs se vor face pe baza fisei de inscriere din Anexa 1, în perioada 1 – 30 

martie 2009. Fişele de inscriere se vor depune la sediul Centrului de Prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog Dolj din Str. Amaradia, nr. 93-95, et. 1, prof. Iulia Dascălu. 

Fiecare elev va putea să  se înscrie doar cu o singură lucrare în cadrul fiecărei secţiuni. 

Lucrările vor avea un singur realizator şi pentru a intra în faza de jurizare vor trebui să 

îndeplinească toate cerinţele din regulament, în caz contrar sunt descalificate. 

Lucrările se vor depune  la sediul CPECA Dolj mai sus menţionat în perioada 1-30 aprilie 

2009. 

Gala laureaţilor la nivel judeţean va avea loc în luna mai 2009. 

Creaţiile ce se vor clasa la nivel judeţean pe primul loc vor fi promovate la faza naţională a 

concursului. 

La nivel judeţean, câştigătorii vor beneficia doar de diplome, premii materiale sunt doar 

pentru câştigătorii fazei naţionale. 
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1. Film scurt metraj, spot şi fotografie digitală antidrog: 

 Tema secţiunii: „Deschide ochii” 

 Condiţii de participare: concursul se desfăşoară pe 2 grupe de participanţi – elevi de 

gimnaziu, elevi de liceu. 

 Condiţii tehnice:  

 Film: sunt acceptate numai producţii de scurt metraj cu durata de 10-15 

min, circumscrise temei secţiunii; 

 Filmele sunt creaţii originale, iar autorul este prezentat pe generic; 

 Nu se acceptă producţii care induc un mesaj verbal sau video violent. 

 

 Spot: sunt acceptate numai spoturi video originale, cu durata de 30-60 sec, 

circumscrise temei; 

 Producţiile de film şi spot vor fi prezentate juriului pe casete video VHS, 

CD sau DVD, inscripţionate cu numele producţie, 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 

producţie, autorul, unitatea şcolară şi judeţul de provenienţă. Lucrările se 

vor  prezentata în format digital şi pe suport de hârtie cu dimensiunea 

13x18 cm. 

 La faza naţională vor fi promovate numai lucrările care au obţinut 

locul I pe fiecare secţiune şi grupă de vârstă. 

 

  

 

2. Eseu literar: 

- tema secţiunii: „Deschide ochii”    (pentru liceu) 

- tema secţiunii: „Deschide ochii” (pentru gimnaziu) 

- condiţii 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 să se aibă 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. 

o la faza naţională se vor promova numai lucrările care au obţinut locul I pe fiecare 

grupă de vârstă (locul I la gimnaziu şi locul I la liceu) 

 

3. Proiecte ecologice: 

Tema: „Deschide ochii” 

Participanţi: consiliile elevilor din licee. 

Precizări privind concursul: 

- concursul constă în elaborarea şi implementarea de către consiliile elevilor din licee a unor 

proiecte ecologice; ex.: amenajarea spaţiilor din curtea şcolii, amenajarea şi întreţinerea unor 

baze sportive, terenuri de joacă, parcuri, îngrijirea unor monumente istorice şi amenajarea 

spaţiului înconjurător etc.; 

- evaluarea  va fi realizată de către o comisie formată din reprezentant CPECA şi parteneri 

(inspectorat şcolar, autorităţi locale, ONG-uri) şi va consta în jurizarea portofoliilor 

proiectelor depuse de consiliile elevilor în termenele stabilite;  
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- portofoliile vor conţine: 

1. proiectul scris; 

2. dovezi care atestă că activităţile din proiect au fost realizate: 

 fotografii; 

 CD/DVD – uri cuprinzând fotografii, materiale filmate; 

 articole de presă; 

 aprecieri din partea autorităţilor; 

2. criterii de evaluare: 

 originalitatea proiectului; 

 utilitatea activităţilor din proiect pentru comunitate; 

 numărul de persoane şi instituţii implicate; 

 impactul media; 

 calitatea portofoliului; 

 alte criterii stabilite de comisiile de jurizare. 

Notă: la faza naţională va fi promovat cel mai bun proiect de la nivel judeţean. 

 

 

4. Pagină web - 3 categorii: 

– pagină de instituţie – 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 brief-uri (scurte descrieri tematice) oferite 

de ANA, ONG partenere şi partenerii media. 

 

Cele trei secţiuni ale concursului sunt: 

 

A. Pagină de instituţie: prezentarea unei instituţii publice sau ONG cu atribuţii şi activitate în 

domeniul luptei  antidrog (brief-urile vor fi prezentate de către ANA, centrele de prevenire 

ANA din Bucureşti şi Ilfov, ONG partenere în proiect); 

 

B. Pagină de prezentare a unui program/ campanie/ proiect cu tematică antidrog (brief-urile 

vor fi prezentate de către ANA, centrele de prevenire ANA din Bucureşti şi Ilfov, ONG 

partenere în proiect); 

 

 

C. Pagină de informare tip revistă/ publicaţie on-line cu tematică antidrog (brief-urile  vor fi 

oferite de către partenerii media ai proiectului). 

 

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. 



 
Craiova, str. Amaradia nr. 93-95, e-mail cpecadolj@yahoo.com; cpeca.dolj@ana.gov.ro,  tel./fax: 0251-415.460 

Pagina 4 din 8 

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 mascotă a Agenţiei Naţionale Antidrog, 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. 

A. Pagină de instituţie - 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 sfârşit, fiind evitate revenirile sau salturile la detalii spre / 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: 

        - 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, 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.  
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B. Pagină de prezentare a unui program/ campanie/ proiect cu tematică antidrog desfăşurate 

anterior/ aflate în desfăşurare/ proiectate a fi implementate în anul următor 

Principiile de realizare:  

- claritatea informaţiei cuprinse în descrierea programului/ campaniei/ proiectului cu tematică 

antidrog;  

        - numele în clar şi cel generic prescurtat al campaniei/ programului, cu semnificaţia literelor 

din siglă sau din numele generic prescurtat; 

                - evidenţierea:  

                - obiectivelor;  

                - fazelor şi etapelor programului/ campaniei/ proiectului;  

                - publicului ţintă; 

                - locului de desfăşurare a programului/ campaniei/ proiectului;  

                - sponsorii şi realizatorii campaniei;  

                - modalitatea de înscriere voluntară în campanie/ program/ proiect;  

                - elementele de incentivare (mesaj subdus), elementele de atragere şi fidelizare a 

publicului ţintă faţă de obiectivele campaniei/ programului/ proiectului; 

- 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/ proiect/ 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 sfârşit, fiind evitate revenirile 

sau salturile la detalii spre/ 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: 

        - 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;  
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- 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/ publicaţie on-line cu tematică de prevenire a consumului 

de droguri în gimnazii, licee şi universităţi  

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;  

        - link-uri către presă şi site-urile partenerilor media;  

        - modalitatea de abonare la publicaţia electronică;  

        - mesaj/ notă privind drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor publicate;  

        - obiectivele şi mesajul publicaţiei în generic sau banner;  

        - colectiv de redacţie;  

         

- simplitate - pagina să fie simplă, având informaţiile esenţiale despre publicaţie 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 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 sfârşit, fiind evitate revenirile 

sau salturile la detalii spre/ 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. 
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- 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 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 rapida;  

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. 
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ANEXA 1 

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL  

“MESAJUL MEU ANTIDROG” ed. a VI-a 2008-2009 

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

 

 

DATE PERSONALE 

 

Numele şi prenumele 

solicitantului:…………………………......................................................... 

Vârsta:……………………..Sex:  M    F ; serie/nr 

BI................................................................ 

Adresă(judeţ/localitate)............................................................................. 

 

Contact (Telefon/fax/e-mail): .............................;   .................................;  

 

Şcoala generală/Liceul…………………………………................. 

clasa/ ..................................... 

 

PROFESOR 

COORDONATOR………………………………………………….....…………… 

 

SECŢIUNEA : ........................................... 

 

DATE TEHNICE 

 

Precizaţi modul de transmitere a secţiunii ....................: 

A. In format arhivat prin e-mail  □ 

B. Pe suport optic 

- cd  □ 

- minidisk □ 

- dvd □ 

       C. Support hârtie  

SISTEMUL DE OPERARE FOLOSIT 

 

- windows □ 

- altele □ 

 

 

 

* Se va bifa căsuţa corespunzătoare opţiunii dumneavoastră. 
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