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PROIECTUL NAŢIONAL  

„MESAJUL MEU ANTIDROG” 

2022-2023 

 

 

 

DESCRIERE 

 

„MESAJUL MEU ANTIDROG” este unul dintre proiectele de succes de prevenire a 

consumului de droguri în rândul populaţiei şcolare din învăţământul gimnazial şi liceal din 

toate judeţele ţării şi din Bucureşti şi se desfăşoară anual, încă de la înfiinţarea ANA.  

Proiectulul are forma unui concurs naţional în cadrul căruia elevii îşi exprimă , într-o 

formă de comunicare originală - culturală, artistică sau prin sport etc., opiniile şi 

atitudinile lor în legătură cu consumul de droguri.  

 

În anul şcolar 2022-2023, concursul va avea tema: „MESAJUL MEU ANTIDROG”  şi se 

va desfăşura pe următoarele secţiuni :  

1. spot video; 

2. arte vizuale. 

 

JUSTIFICARE 

 

Acest proiect corespunde: 

- H.G. nr. 461 din 11.05.2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 

Antidrog, cu modificările şi completările ulterioare 

- Protocolului de colaborare încheiat între Agenţia Naţională Antidrog (nr. 4121454 din 

13.07.2021) și Ministerul Educației (nr. 12732 din 02.07.2021), cu o durată de 4 ani 

- Strategiei naționale în domeniul drogurilor 2022-2026 și a Planului de acțiune pentru 

implementarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor 2022-2026, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 344 din 16 martie 2022 

 

OBIECTIV GENERAL 

 

• Dezvoltarea unor atitudini şi practici de viaţă sănătoasă pentru un număr estimat de 

200 de elevi din învăţământul gimnazial şi liceal din judetul Salaj, prin implicarea în 

activităţi culturale, artistice, sportive etc., ca alternativă la consumul de droguri, la 

nivel naţional, în anul şcolar 2022-2023 

 

CATEGORIA DIN CARE PROIECTUL FACE PARTE PROIECTUL  

ÎN FUNCŢIE DE GRUPUL ŢINTĂ 

 

• Prevenire universală 
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GRUPUL ŢINTĂ 

 

 

Beneficiari direcţi: 

• 200 de elevi din învăţământul gimnazial şi liceal , jud Salaj. 

Beneficiari indirecţi:  

• cadrele didactice şi elevii din unităţile şcolare în care se desfăşoară proiectul  

• familiile eleviilor care participă în concurs 

 

ACTIVITĂŢI 

 

 

Activitate Indicatori de evaluare Termen 

 

Promovarea proiectului şi stabilirea 

partenerialelor la nivel local.  

 

 

Nr. de cadre didactice 

informate  

Nr. de elevi informaţi 

15.03.2023 (Şi 

oricând pe parcursul 

anului şcolar, dacă 

este necesar sau 

oportun) 

 

 

 

Desfăşurarea etapei judeţene a proiectului 

Nr. de şcoli participante 

Nr. de licee participante 

Nr. de elevi participanţi 

Nr. de cadre didactice 

coordonatoare 

Nr. de lucrări 

primite/secţiune 

15.03.2023-

28.04.2023 

 

Evaluarea lucrărilor la etapa judeţeană/de 

sector 

• La nivel de CPECA se va stabili o 

comisie de evaluare care va 

include şi reprezentanţi ai 

instituţiilor partenere (ISJ, CCD, 

primării etc.) 

• CPECA şi instituţiile partenere vor 

iniţia demersuri de atragere de 

parteneri/sponsori în vederea 

premierii câştigătorilor. 

• La evaluarea lucrărilor se va ţine 

seama de tema concursului şi de 

condiţiile tehnice stabilite. 

• Jurizarea se va face pentru fiecare 

secţiune a concursului şi se vor 

stabili câştigătorii premiilor I, II şi 

III.  

 

 

 

 

 

 

 

Notă raport pentru 

stabilirea comisiei realizată 

 

Notă raport cu câştigătorii 

concursului la nivel 

judeţean/de sector realizată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mai- 

15 mai 2023 

Realizarea unui raport de evaluare finală şi 

transmiterea la ANA a lucrărilor 

câştigătoare la nivel local 

• La etapa naţională vor fi transmise 

doar lucrările câştigătoare ale 

premiului I, pentru gimnaziu şi 

liceu. 

 

 

Un raport de evaluare  

realizat de CPECA (pe 

baza unui chestioar primit 

de la SRCD)  şi transmis la 

SRCD 

 

 

 

 

25 mai 2023 

Stabilirea câştigătorilor la nivel naţional, 

realizată la ANA-SRCD 

Comisie stabilită la nivelul 

ANA 

5 iunie 2023 
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Anunţarea/premierea câştigătorilor la 

nivel local de către CPECA 

Eveniment de decernare a 

premiilor organizat de 

CPECA la nivel local 

10 iunie 2023 

 

 

DURATĂ 

 

Proiectul se va desfăşura în anul şcolar 2022-2023 

 

PARTENERI 

 

- Agenţia Naţională Antidrog 

- Ministerul Educaţiei  

  

COORDONATOR PROIECT LA NIVEL LOCAL 

 

Pc. Vancea Mihaela – tel.0752299004 

 

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

 
SECŢIUNI NIVEL CONDIŢII TEHNICE 

 

 

SPOT 

VIDEO 

 

1.gimnaziu 

2.liceu 

 

➢ durata de max. 2 minute (gen Tik Tok) 

 

SECŢIUNI CONDIŢII DE 

PARTICIPARE 

CONDIŢII TEHNICE 

 

 

ARTE 

VIZUALE 

 

1.gimnaziu 

2.liceu 

➢ Concurează orice creație transmisă la CPECA în 

format fizic (grafică, pictură, fotografie, colaj etc.-

nu se fac subsecțiuni), de mărime egală sau mai 

mică de 297x 420 mm (A3). 

  

 

 

NOTA: Lucrările vor fi preluate până in data de 28.04.2023.  Pentru orice informații 

suplimentare, putem fi contactați la tel. 0260660399 , sau pe adresa de mail 

cpeca.salaj@ana.gov.ro  

 

Inspector de specialitate 

 Vancea Mihaela 


