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Regulament de desfăşurare a Concursului naţional  

 

Mesajul meu antidrog, 

                                                                        ediţia a X – a  

 

ETAPA JUDEŢEANĂ 

 
 
TITLUL – „Mesajul meu antidrog”  

Tema concursului  – „Colorează-ţi viaţa altfel...fără droguri!”      

 
SECŢIUNI –  

- eseu literar– (în limba română, maghiară, rromani) 
- pagină web –  
- film de scurt metraj, fotografie digitală, spot –  
- arte vizuale – 
- sport –  

LOCALIZARE – instituţiile de învăţământul preuniversitar (gimnaziu şi liceu) din judeţul Ialomiţa; 
 
DURATA CONCURSULUI – anul  2013;   
 
SCOP – Menţinerea la un nivel scăzut a consumului de droguri (prevalenţa), reducerea cazurilor de noi 
consumatori (incidenţa) 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 şi droguri.  
- Creşterea influenţei factorilor de protecţie pentru evitarea sau cel puţin întârzierea debutului consumului 
de alcool, tutun şi droguri; 
 
BENEFICIARI direcţi :  
- grup ţintă: tineri din învăţământul preuniversitar (gimnaziu şi liceu) din Judeţul Ialomiţa; 
 
BENEFICIARI indirecţi : 
- cadrele didactice; familia; prietenii.  
- societatea în general. 
 
JUSTIFICARE –  Una din problemele actuale ale societăţii româneşti o constituie creşterea cererii de 
droguri în rândul populaţiei generale, îndeosebi în rândul elevilor. Răspândirea consumului abuziv de 
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droguri în rândul populaţiei tinere a dus la apariţia de reţele de trafic ample pe teritoriul ţării noastre şi 
este necesar o intensificare a acţiunilor de prevenire a acestui flagel. 
„Studiul naţional în şcoli privind consumul de tutun, alcool şi droguri” reprezintă participarea României 
la Proiectul European de Cercetare în Şcoli privind Alcool şi alte Droguri (The European School Survey 
Project on 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 canabis / haşiş de-a lungul vieţii este de 7%, în creştere faţă anul 2007 (4%), 2003 (aprox. 
3%) şi anul 1999 (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 anul 2007 
(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 2011 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-a lungul vieţii de amfetamine 
(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 triplat (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 (1%) şi droguri injectabile (1%). 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 (SNPP) au avut un 
impact mare în rândul adolescenţilor din România. Astfel 5,3% dintre respondenţi au declarat consum de 
SNPP până la vârsta actuală. Prevalenţele ridicate ale consumului de SNPP 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 canabis / 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 / favorizează 
dezvoltarea acestui tip de consum; 

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 SNPP, 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. 
 

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:  

    

Nr. 

crt. 

Activităţi Termen Responsabili 

1. - Lansarea concursului; prezentarea noului 
regulament , a temei, secţiunilor şi  
materialelor de promovare a concursului; 

 Aprilie 2013 CPECA Ialomiţa  
CJE Ialomiţa 

3. - Promovarea concursului în mediul şcolar   Aprilie 2013 CPECA Ialomiţa  
CJE Ialomiţa 

4. - Desfăşurarea etapei judeţene; Aprilie - Mai     CPECA Ialomiţa  
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2013 CJE Ialomiţa 
5. - Evaluarea lucrărilor la etapa judeţeană; Iunie 2013 CPECA Ialomiţa  

CJE Ialomiţa 
9. - Desfăşurarea Galei judeţene ed. a X-a . 26 Iunie 

2013 
CPECA Ialomita  

CJE Ialomiţa 
 
Proiectul se va desfăşura pe următoarele secţiuni :  

- pagină web  
- film scurt metraj, fotografie digitală, spot; 
- eseu literar;  
- arte vizuale;  
- sport; 

 
I. Pagină web:  
Participanţii pot opta  pentru oricare din tipurile de pagină web ( pagină de instituţie tip A pagină de 

prezentare a unui proiect tip B : pagină de informare tip revistă tip C ) evaluarea realizându-se 
global, premiile fiind distribuite pe două categorii : elevi de gimnaziu şi elevi de liceu, indiferent de tipul 
de pagină propus de concurent. 
 Criteriile de evaluare sunt: 
- 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 si nu vor fi sub 
incidenţa legii de copyright. 
- Structura site-ului trebuie sa fie după principiul "3 click away", din orice pagina utilizatorul trebuie să 
ajungă la următoarea pagină dorită de el folosind maxim 3 link-uri. Sistemul de navigare, prin meniuri şi 
link-uri, trebuie să aibă o structura cât mai lizibila şi bazată pe utilitate. 
- 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. 
- Pagina trebuie să transmită informaţii pozitive cu valoare educativă. 
- Nu trebuie să conţină elemente agresive (cap de mort, cruci, schelete, seringi,etc.) 
- Să promoveze alternative la consumul de droguri (ex: vrei adrenalină, fă sport!). 
-  Să conţină elemente de identificare a elevului care a făcut lucrarea şi a cadrului didactic coordonator 
La faza naţională vor fi promovate numai lucrările care au obţinut locul I pe fiecare grupă de 

vârstă (gimnaziu şi liceu) 

 
 
II. Film scurt metraj, spot şi fotografie digitală antidrog:  

Temă – „Colorează-ţi viaţa altfel...fără droguri!”      
Regulament de desfăşurare: 
Condiţii de participare: concursul se desfăşoară pe două grupe de participanţi – elevi de gimnaziu şi de 
liceu 
Condiţii tehnice:  
Film: sunt acceptate numai producţii de scurt metraj cu durata de 10-15 min., circumscrise temei; 
- Filmele sunt creaţii originale, iar autorii sunt prezentaţi 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 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 
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. 
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III. Eseu literar:  

Temă - „Colorează-ţi viaţa altfel...fără droguri!”     
Condiţii de participare:  
 Lucrările nu trebuie să depăşească 2 pagini, la 1,5 rânduri, cu caracter de 12, pe suport de hârtie şi 
electronic (CD); 
 La 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 şi vor fi traduse în 
limba română. 
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) 
 
IV. Arte vizuale:   

Temă – „Colorează-ţi viaţa altfel...fără droguri!”   
   
Secţiuni: 
- grafică – tuş, creion graffitti, pix; format A3; 

- pictură – acuarelă, tempera, guaşe, acrylic şi tehnică mixtă; format A3; 
Participanţi – elevi din : 
- învăţământul gimnazial – clasele V – VIII ; 
- învăţământul liceal – clasele IX – XII . 

În lucrările ce se vor realiza de către participanţi se vor promova mesaje pozitive evitându-se pe cât 
posibil cruci, seringi, cranii, moartea cu coasa, etc. 
La etapa naţională participă câştigătorii locului I ai fazei judeţene. 
 
V. Sport:  
 Se organizează la următoarele discipline sportive :  
- baschet – băieţi şi fete; 

- fotbal – băieţi; 
- handbal – băieţi şi fete; 

- şah – băieţi şi fete; 

- ciclism – băieţi şi fete; 
- cros, semifond – băieţi şi fete; 
- volei – băieţi şi fete; 

- culturism – băieţi. 
      -    alte discipline sportive 

 
Evaluare : 

 

Indicatori cantitativi: 
- numărul de participanţi, la nivel judeţean; 
- număr de emisiuni radio – TV, apariţii în presa locală şi centrală în legătură cu organizarea şi 

desfăşurarea concursului; 
- instituţii locale, guvernamentale şi civile, personalităţi ale vieţii artistice, culturale, politice, etc. 

care s-au implicat în organizarea şi desfăşurarea concursului; 
- sponsori /parteneri - numeric şi fonduri atrase . 
- numărul de şcoli în care s-a făcut promovarea concursului; 
- numărul de elevi care au fost informaţi / care au participat; 
- materialele distribuite; 
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Indicatori calitativi: 
- calitatea lucrărilor şi a ideilor / conceptelor rezultate atât ca şi conţinut, dar şi ca mod de expunere 

artistică; 
- originalitatea producţiilor; 
- aprecieri în media. 

 
Nu vor fi evaluate, fiind eliminate din concurs,  lucrările care nu respectă condiţiile minimale şi 
obligatorii stipulate în prezentul regulament. 
 
 

 

Coordonatorul C.P.E.C.A. Ialomiţa 

Insp. pr. Dănilă Ana-Maria 

 

 


