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REGULAMENTUL CONCURSULUI  „VIAŢA ÎŢI APARŢINE!” 

 

 
Prezentul concurs este parte integrantă a proiectului educațional “Alege viața!”.  

 

 

Organizator:  LICEUL TEHNOLOGIC  “ION BĂNESCU” MANGALIA 

PREAMBUL: 
Concursul se axează pe fenomenul consumului de tutun, alcool și alte droguri, întâlnit 

frecvent atât în mediul şcolar, cât şi în alte contexte sociale. În vederea prevenirii şi combaterii  
comportamentelor de risc, elevii se vor exprima creativ, individual sau în grup, utilizând 
mijloace artistice (desene, picturi, postere, precum şi prelucrări media/prelucrări de imagini). 
 Abordarea corectă, la nivelul şcolii, privind prevenţia consumului de droguri şi substanţe 
etnobotanice se bazează pe un model de educaţie în care toţi elevii şi toţi adulţii din şcoală şi din 
familie învaţă să exerseze abilităţi care ţin de starea de sănătate, de dezvoltarea fizică şi psihică 
armonioasă (cooperare, implicare, grijă, ataşament). 

Instituţia şcolară este printre cele cu influenţă în rândul comunităţii locale şi poate aduce 
o nouă viziune în ceea ce priveşte un stil de viaţă sănătos, nu numai în rândul elevilor şcolii, dar 
şi în rândul întregii comunităţi. Se impune adoptarea unor acţiuni energice, continue şi comune 
pentru formarea la elevi a unor atitudini de acceptare a comportamentelor protective și de 
respingere a celor de risc. Concursul “Viața îți aparține!” se concentrează pe implementarea 
motivaţiei, obiceiurilor şi încrederii necesare pentru a acţiona în scopul îmbunătăţirii sănătăţii. 
 

 

SCOP :  

 Valorificarea aptitudinilor artistice, tehnice, digitale ale elevilor din învăţământul 
preuniversitar (gimnazial şi liceal) în elaborarea de materiale cu mesaj antidrog. 

 
OBIECTIVE:      

 Conștientizarea comportamentelor sanogene, alternative ale consumului de tutun, alcool 
și alte droguri; 

 Consolidarea stimei de sine, dezvoltarea abilităţilor sociale ale elevilor (capacitatea de a 
comunica şi a relaţiona cu ceilalţi, capacitatea de a spune NU presiunii negative a 
grupului, de a rezolva probleme, de a lua decizii); 



 Implicarea elevilor în realizarea de creații care le facilitează exprimarea emoțiilor și 
atitudinilor față de consumul de droguri. 

 

GRUP ŢINTĂ:  
 elevi din învăţământul preuniversitar (gimnaziu şi liceu) 

 
 Programul şi locul de desfăşurare a activității: 

 21 mai 2019;  
 Liceul Tehnologic  “ION BĂNESCU”  Mangalia, jud.Constanţa. 

 SECŢIUNI:  

1. CREAŢIE PLASTICĂ: Desene, grafică, postere, colaje; 

2. MULTIMEDIA: Prezentări power point, filme, clipuri; 
3. CREAŢIE LITERARĂ: broşuri, pliante, flyere, compuneri / eseuri. 

Rezultate:   
 Realizarea unui CD cu lucrările elevilor; 
 Publicarea creaţiilor premiate pe site-ul liceului; 
 Articole în presa locală; 
 Album foto; 
 Chestionare de feed-back; 
 Expoziţia cu lucrările elevilor. 

 
Informaţii despre realizarea şi trimiterea lucrărilor: 

 Lucrările de la secţiunea 3 – Creaţie literară – compuneri, eseuri vor fi trimise în format 
electronic prin e-mail la adresa: alibaiasu@yahoo.com. Compunerile / eseurile vor avea 
maxim 2 pagini şi vor fi redactate pe format A4, Times New Roman, corp de literă 12, 
spaţiere la 1,5 rânduri, cu margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”), titlul lucrării – 
Bold 14 mm, centrat, caractere româneşti. Sub titlu, în dreapta, corp de literă 12, bold, 
italic se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala de provenienţă, localitatea 
şi judeţul, numele profesorului coordonator. Fiecare lucrare va conţine bibliografia. 
Lucrările se vor salva cu numele profesorului coordonator – localitatea de provenienţă. 
Lucrările care nu respectă criteriile de tehnoredactare, inclusiv corectarea greşelilor, nu 
vor fi luate în considerare. 

 Broşurile, pliantele şi flyerele, precum şi lucrările de la secţiunea 1 – Creaţie plastică se 
vor trimite în plic pe adresa: Liceul Tehnologic „Ion Bănescu”, str. Negru Vodă  nr. 19, 
Mangalia, jud. Constanţa, cod poştal 905500  - pentru Concursul „Viaţa îţi aparţine!”. 
Lucrările de la secţiunea 1 vor avea lipită pe verso o etichetă cu următoarele date: titlul 
lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala de provenienţă, localitatea şi judeţul, 
numele profesorului coordonator. 

 Prezentările power-point vor avea maxim 20 slide-uri, iar clipurile, în format wmw, avi, 
mp4, nu vor depăși 1 minut, iar filmele, în format wmw, avi, mp4, nu vor depăşi 5 
minute; se vor trece, de asemenea, datele cerute la celelalte secţiuni, la sfârşitul lucrării: 
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titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala de provenienţă, localitatea şi 
judeţul, numele profesorului coordonator. Vor fi trimise pe adresa alibaiasu@yahoo.com. 

 Lucrările prezentate trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din tematica 
propusă dezbaterii, să se caracterizeze prin: originalitate, încadrare creativă în tema 
propusă, valoare artistică, aplicabilitate practică, consistența mesajului antidrog transmis. 

 Jurizarea va fi realizată de reprezentanţi ai organizatorilor şi partenerilor care vor urmări: 
respectarea tematicii, exclusiv munca elevului, imaginaţia, talentul, gradul de 
originalitate şi creativitatea pe care acesta le dovedeşte prin lucrarea realizată, 
transmiterea unui mesaj pozitiv. Se vor acorda premiile I, II, III, menţiuni, diplome de 
participare pentru fiecare secţiune şi fiecare ciclu de învăţământ. 

 Înscrierea participanţilor se va face între 1 aprilie - 11 mai 2019 prin trimiterea fişei de 
înscriere salvată în format doc sau docx cu numele profesorului coordonator. 

 Protocolul de parteneriat educaţional este obligatoriu. 
 Un cadru didactic poate înscrie în concurs cel mult trei lucrări realizate de un număr 

maxim de şase elevi. 
 Pentru a intra în posesia diplomelor şi adeverinţelor se va trimite un plic A4 timbrat 

şi autoadresat. Organizatorii nu-şi asumă răspunderea neprimirii diplomelor în cazul în 
care plicurile nu sunt timbrate corespunzător! 

 Lucrările primite nu se restituie. Participanţii vor fi de acord ca lucrările trimise să fie 
folosite în calendare, reviste, culegeri, cărţi cu produsele concursului, cu specificarea 
autorului. 

 Participarea la concurs presupune acordul cu cele menţionate mai sus. Lucrările care nu 
respectă condițiile prevăzute în regulamentul concursului nu vor fi luate în considerare. 

 Organizatorii nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor. 
 Participanţii sunt rugaţi să completeze fişa de înscriere individual.  

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE! 
Calendar: 

 

 

 

 

 

  

 

 

Înscrierea  participanţilor  

Trimiterea lucrărilor pentru concursul 
„Viaţa îţi aparţine!”  

1 aprilie – 1 mai 2019 

Jurizarea lucrărilor 15 – 20 mai 2019 

Organizarea expoziţiei  27 - 31 mai 2019 

Afişarea rezultatelor 10 iunie 2019 

Expedierea diplomelor 11 - 14 iunie 2019 

Conferinţă de diseminare a proiectului  18 iunie 2019 
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FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE 

CONCURS REGIONAL 

”Viaţa îţi aparţine”  
MAI 2019 

 

Numele şi prenumele cadrului  didactic  coordonator:  

Specialitatea:  

Şcoala:  

Localitatea / judeţul:  

E-mail / telefon:  

Tabel elevi participanţi: 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
elevului 

Clasa Secţiunea/subsecţiunea Titlul lucrării 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOL PENTRU PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 
Liceul Tehnologic “Ion Bănescu”   Şcoala/Liceul/Colegiul................................ 
Loc. Mangalia, jud. Constanţa              Loc. .................., jud .............................  
Nr. ..............din.........................   Nr. ..................din................................. 
 
 

I. Părţile contractante: 
1) LICEUL TEHNOLOGIC „ION BĂNESCU” MANGALIA  

Adresa instituţiei: Loc. Mangalia, str. Negru Vodă, nr.19,  jud. Constanţa, cod 905500, 
telefon/fax:  0241-753205, reprezentat de prof. Virginica Barabaş, în calitate de director şi prof. 
psiholog Alina Gabriela Băiaşu, în calitate de coordonator  de proiect  şi: 

2) ŞCOALA/LICEUL/COLEGIUL 
Adresa instituţiei: Loc...................., str........................ nr. ......... 
jud.......................cod.................tel ............................., reprezentat prin prof. 
................................................................................................., în calitate de Partener. 

II. Obiectul contractului: 
 Obiectul prezentului protocol îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în 
vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în cadrul Proiectului educativ 

„ALEGE VIAŢA!” 
III. Grup ţintă: elevii claselor V –XII,  gimnaziu  şi liceu, cadre didactice.  
IV. Obligaţiile părţilor: 
 A) Aplicantul se obligă: 
- să informeze şcolile despre iniţierea proiectului şi organizarea activităţii finale; 
- să organizeze concursul din cadrul proiectului şi activitatea finală de evaluare; 
- să  emită şi să distribuie diplomele elevilor premianţi; 
- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice. 
 B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 
- să mediatizeze proiectul şi concursul în şcoală; 
- să pregătească elevii pentru activităţi; 
-  să respecte regulamentul de desfăşurare al concursului; 
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea şcolii. 
 

V. Durata acordului: 
 Acordul  s-a încheiat în 2 (două) exemplare, intră în vigoare la data semnării acestuia şi 
este valabil pe perioada desfăşurării proiectului, noiembrie 2018 - iunie 2019. 
VI. Clauze finale ale acordului: 
 Concursul face parte din activităţile obligatorii din cadrul proiectului educativ şi 
urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din judeţ şi din ţară. 
 
 
Aplicant,        Partener,      

Director,        Director,   

Prof. Virginica Barabaș           Prof. ................................ 
 


