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       MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                     

        AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG 

 

 

 

Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi  Consiliere Antidrog Craiova 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Gorj 

 
                                        

 Regulamentul  concursului naţional 

„Mesajul meu antidrog” 

Ediţia a- XIX- a 
 

TITLUL Proiectului  Concurs Național – „Mesajul meu antidrog”  

Tema concursului  – “ MESAJUL  MEU  ANTIDROG ”   

 

SECŢIUNI  : 

1. film de scurt metraj și spot video 

2. arte vizuale – grafică, pictură și fotografie 

3.  eseu literar 

4. sport 

LOCALIZARE – instituţiile de învăţământul preuniversitar (gimnaziu şi liceu) din judeţul Gorj     

DURATA CONCURSULUI  FAZA JUDEȚEANĂ :  02 noiembrie   2020 - 30 aprilie 2022; 

În anul şcolar 2021-2022, tema concursului va fi : “ MESAJUL  MEU  ANTIDROG ”  şi se va desfăşura pe 

următoarele secţiuni :  

- film de scurt metraj și spot video 

- arte vizuale – grafică, pictură și fotografie 

-    eseu literar 

-    sport  

 

1. Film scurt metraj și  spot antidrog:  

Temă – „“ MESAJUL  MEU  ANTIDROG”      

Regulament de desfăşurare: 

Condiţii de participare: concursul este destinat exclusiv elevilor 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; 

 - Autorii vor fi prezentați pe generic..Producțiile se transmit la CPECA Gorj pe  CD/ DVD sau prin e- mail 

la adresa: cpeca.gorj@ana.gov.ro 

                                                                  

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

La faza naţională vor fi promovate numai lucrările care au obţinut locul I pe fiecare secţiune şi grupă 

de vârstă.  
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2. Arte Vizuale :   

Temă – „ MESAJUL  MEU  ANTIDROG”      

 Secțiunea are următoarele subsecţiuni: 

- Grafică – tuş, creion - format A3/A4;. 

- Pictură – acuarelă, tempera, guaşe, tehnică mixtă - format A3/A4; 

 Observație: 

Sunt acceptate numai producții originale conform temei. Pentru subsectiunile grafică și pictură 

lucrările se transmit la  CPECA Gorj în format fizic. 

-  SubsecíuneaFotografie; 

Dimensiunea minimă a fotografiilor participante va fi de 1240 X 768 pixeli, format jpeg. 

Dimensiunea maximă a fotografiilor participante va fi de 8 MB, format jpeg.  

Lucrările vor fi  depuse fizic  la CPECA Gorj pe CD/  DVD sau transmise în format electronic la 

adresa de e -mail  cpeca.gorj@ ana.gov.ro. 

  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, schelete etc.  

      La etapa naţională participă câştigătorii locului I ai fazei judeţene. 

 

3.  Eseu literar  : Temă - „MESAJUL  MEU  ANTIDROG”     

Condiţii de participare:  

 - lucrările nu trebuie să depăşească  o pagină, cu caracter de 12, pe suport de hârtie şi electronic 

(CD);  

-  aranjarea text pagină -  Justify 

- fontul -  Times New  Roman size 12 

- distanța între rânduri - single spacing 

 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;  

4. Sport  gimnaziu și liceu -  competiții sportive la nivel de școală sau între școli. 

 

Lucrările insoțite de fișa de inscriere vor fi primite la sediul Centrului de Prevenire, Evaluare și 

Consiliere Antidrog Gorj, strada Vasile Alecsandri nr. 53 (Teatrul de vară) până la data de 

30.04.2022  ora 12.00, și în format electronic la adresa de e-mail cpeca.gorj@ana.gov.ro.  

 

                                                                                                                                  Colectivul CPECA Gorj 
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