
 

 

STRADA  DONICI, NR.2. 

TEL. 0235/311928, FAX  0235/311715, 0235/319234 

E-MAIL:  isjvaslui@ isj.vs.edu.ro 

__________________________________________________________________________ 
 

 

Concursul Național „Alege! Este dreptul tău” 

 

   

  Etapa județeană a Concursului Național „Alege! Este dreptul tău” se va desfășura 

sâmbătă, 17 martie 2018, ora 9.00, la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad. 

 

  Va rugăm să trimiteți până vineri, 9 martie 2018, lista cu elevii participanți (numele și 

prenumele elevului, clasa, unitatea școlară, profesor îndrumător) la adresa de e-mail 

filichecarmen68@yahoo.com  

  Desenele se pot aduce la Inspectoratul Școlar Județean – biroul 7, Inspector Monica 

Mustățea sau se pot trimite pe adresa Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad pana pe data 

de 17 martie. 

  Pentru orice nelamurire vă stau la dispoziție la nr. de telefon 0761647568. 

 

  Va rugăm să citiți cu atenție intregul regulament al concursului! 

 

 

TEMĂ CONCURS: Crearea unei piețe digitale echitabile și sigure 

TEMĂ ESEU: Costuri ascunse ale comerțului on-line 

TEMĂ DESEN: Mesaje ascunse în publicitatea on-line la produse nealimentare 

 

BIBLIOGRAFIE pentru testul la nivel judeţean/naţional şi eseu 

 Ordonanţa nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor, în cadrul contractelor încheiate 

cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (Art. 1-

27 și anexa); 

 Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, cu 

modificările ulterioare (Art. 1 - 22); 

 Legea 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu 

consumatorii și armonizarea reglementarilor cu legislația europeană privind protecția 

consumatorilor, cu modificările ulterioare (Art. 1 – 11 și Anexa 1).  

 
 

 

Inspector pentru activități extrașcolare,  

Prof. Monica Mustățea 
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REGULAMENTUL CONCURSULUI NATIONAL PE TEME DE PROTECTIA
CONSUMATORILOR

,,ALEGE! ESTE DREPTUL TAU''

1. Argument: Concursul ,,Alege! Este dreptul tdu" a debutat in anul 2000, in cadrul unui cerc al
tinerilor consumatori din cadrul Liceului Economic,,A.D. Xenopol", cu sprijinulAutoritSlii Nalionale pentru
Protectia Consumatorilor. Concursul s-a bucurat de succes in rAndul elevilor 9i al profesorilor incd de la
inceput, crescAnd in fiecare an ca dimensiune gi ca numdr de participanti.

Acest concurs a fost gAndit cu scopul de a forma generalii de consumatori congtiente de drepturile lor
legitime. in momentul in care tinerii invald despre drepturile lor in calitate de consumatori, ei vor gti sd
aleagd dintre produsele 9i serviciile de pe pia!6 pe cele care corespund cel mai bine intereselor lor.
Totodatd, ei vor gti sa sesizeze abuzurile operatorului economic ai vor gti sd ceard calitate, refuzdnd sd
cumpere produse necorespunzatoare sau neetichetate corect.

2. Scop: Educarea gi congtientizarea tAndrului consumator asupra drepturilor gi intereselor sale
legitime.

3. Grupul tintd a fost ales din categoria de populalie cea mai vulnerabili 9i in acelagi timp cea mai
receptivd la informare gi educalie. elevii. Grupul !intd direct este reprezentat de elevii claselor I - Xl, iar
cel indirect este constituit din familiile elevilor, cadrele didactice, comunitatea in general.

4. Categorii de vArsti
Concursul ,,Alege! Este dreptultdu" va fi organizat pe urmdtoarele categorii:
- claselel-Vl;
- clasele Vll- Vlll;
- clasele lX - Xl.

5. Organizatorii concursului sunt:
- Ministerul Educatiei Nalionale gi Cercetdrii $tiinlifice (prin Inspectoratul $colar al Municipiului
Bucuregti)
- Autoritatea Nalionald pentru Proteclia Consumatorilor (cu sprijinul unei asocialii neguvernamentale de
consumatori, desemnatd anual).

7, Calendarul, tema pentru eseu gi bibliografia selectivd se stabilesc anual, de cdtre MENCS si
ANPC, printr-un document care devine Anexd la prezentul Regulament.

8. Etapele concursului sunt: etapa pe gcoald, etapa judeleand/a Municipiului Bucuregti gi etapa
nalionald.

8.1, Etapa pe gcoali include urmdtoarele probe, in funclie de vArsta participanlilor:

a. Pentru elevii claselor l- Vl (departajali pe doui grupe de vArstd, corespunzdtor claselor l- lll gi

claselor lV - Vl), proba de desene.
Desenele vor avea inscrise pe spate numele 9i prenumele elevului, adresa completd de domiciliu a
elevului, gcoala, profesorul coordonator 9i semndtura autorului.
Va fi ales cAte un desen cAgtigdtor pentru fiecare grupd de vArstd.

b. Pentru elevii claselor Vll - Vlll, crealie graficd (desen monocrom sau color, schiti, picturd, desen pe
calculator etc.) cu tema din Anexa anuald la prezentul Regulament gi proba de testare a cunogtintelor
din domeniul protectiei consumatorilor, prin test grild. Se califici la etapa judeleana/a Municipiului
Bucuregti un elev din clasa a Vll-a gi un elev din clasa a Vlll-a, cei care au obtinut cel mai mare punctaj,



rezultat prin suma notelor obtinute la proba test grili gi la proba de crea{ie graficd. ln caz de egalitate,
se sustin probe de departajare, constdnd in intrebiri suplimentare. Elevii calificali vor participa la etapa
jude{eand/a Municipiului Bucuregti cu crealia graficit realizatd.

c. Pentru elevii claselor lX - Xl invatimint de masd, proba de testare a cunogtinlelor din domeniul
protecliei consumatorilor, prin test grild, 9i proba realizdrii unui eseu. Se calificd la etapa judeleand/a
Municipiului Bucuregti un elev din clasa a lX-a, un elev din clasa a X-a gi un elev din clasa a Xl-a, cei

care au obtinut cel mai mare punctaj, rezultat prin suma notelor obtinute la proba test grild gi la proba de
realizare a eseului. In caz de egalitate, se suslin probe de departajare, constAnd in intrebdri
suolimentare.

Testul grila va fi alcdtuit de profesori de specialitate din bibliografia pentru concurs care se gdsegte in
Anexa acestui Regulament gi va contine 10 intrebdri pentru elevii claselor Vll - Vlll gi 20 de intrebdri
pentru elevii claselor lX - Xl.
Eseul va avea maximum 5 pagini, redactate cu font Times New Roman, caracter 12, la un rind gi
jumdtate 9i poate fi insolit de fotografii, studii de caz etc. Eseul va avea la bazd tema concursului din
anul respectiv, precizatd in Anexa anuald la prezentul Regulament.

$colile care au organizat concursul pe teme de proteclia consumatorilor vor transmite desenele
cigtigdtoare ale elevilor clasele l-lll, lV-Vl gi creatiile grafice cAgtigdtoare ale elevilor claselor Vll - Vlll la
Inspectoratele $colare Judelene/lnspectoratul $colar al Municipiului Bucuregti, in atenlia inspectorului
educativ, in vederea participdrii acestora la etapa judeleand. Prin transmiterea prin pogtd a desenelor gi

schitelor cAgtigdtoare, autorii acestora acceptd transferul de proprietate intelectuald asupra desenelor in
beneficiul Autorititii Nalionale pentru Proteclia Consumatorilor. Desenele 9i crealiile grafice nu vor fi
inaooiate elevilor.

Cheltuielile de transport ale elevilor desemnali cigtigitori pe gcoli/licee la locul de desfdgurare a etapei
judetene vor fi suportate de unitdlile gcolare.

8.2. Etapa judeteand/a Municipiului Bucuregti
Etapa judeteand/a Municipiului Bucuregti se va desfdgura dupd cum urmeazd:

a. Pentru elevii clasele | - Vl, vor fijurizate desenele cAgtigdtoare ale fazei pe gcoald. La niveljudelean,
vor fi acordate premiile l, ll, lll gi o menliune pentru clasele | - lll gi premiile l, ll, lll gi o menliune pentru
clasele lV - Vl.

b. Pentru elevii claselor Vll - Vlll, vor Ii yurizate creatiile grafice cAgtigitoare la etapa pe gcoalS. La nrvel
judelean vor fi acordate premiile l, ll, lll gi o menliune pentru clasa a Vll-a 9i premiile l, ll, lll gi o
mentiune pentru clasa a Vlll-a.

c. Elevii claselor lX - Xl calificati la etapa judeteand/a Municipiului Bucuregti se vor prezenta la gcoala
stabilitd de ISJ/ISMB pentru gizduirea acestei etape 9i vor susline proba de testare a cunogtin{elor prin
test gril6 9i proba de realizare a unui eseu pe tema stabiliti in Anexa anuald la prezentul regulament.
Testul grild va fi realizat de Comisariatul Judelean pentru Protectia Consumatorilor/Comisariatul pentru
Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuregti (CJPC/CPCMB) 9i este comun pentru clasele lX-Xl,
unitdli gcolare de masd. Elevii clasali pe locurile | 9i ll la etapa judeleand (in ordinea descrescitoare a
punctajelor obtinute prin insumarea notei de la testul grild gi a notei de la eseu) se calificd la etapa
nationald.

Desenele clasate pe locul I la etapa judeleani, la clasele | - lll gi lV - Vl, precum gi crealiile grafice
realizale de elevii din clasa a Vll gi a Vlll-a, clasate pe locul I la etapa judeleand/a Municipiului Bucuregti,
vor fi colectate de CJPC/CPCMB 9i transmise ulterior, conform calendarului aprobat in Anexa anuald la
prezentul Regulament, la Autoritatea Nalionald pentru Protectia Consumatorilor.

Etapa judeleand/a Municipiului Bucuregti a concursului se organizeazi de citre inspectoratele gcolare
judetene/lnspectoratul gcolar al Municipiului Bucuregti 9i Comisariatele Judelene pentru Proteclia
Consumatorilor/Comisariatul pentru Proteclia Consumatorilor al Municipiului Bucuregti, in cadrul
manifestirilor locale prilejuite de Ziua Mondiald a Drepturilor Consumatorilor. Organizatorii vor asigura
mediatrzarea necesari.



Locul de desfdgurare a acestei etape, locul de realizare a expozitiei cu desenele 9i creatiile grafice

cAgtigdtoare la aceastd etapd, precum gi componenla comisiei de jurizare vor fi stabilite de cdtre
Comisariatul Judelean pentru Protectia Consumatorilor/Comisariatul pentru Proteclia Consumatorilor al

Municipiului Bucuregti, in colaborare cu Inspectoratul $colar Judelean/lnspectoratul $colar al

Municipiului Bucuregti.

Dupd incheierea etapei pe jude!/Municipiul Bucuregti, fiecare Inspectorat $colar Judelean va transmite
pe adresa ISMB, in aten{ia inspectorului gcolar pentru educatie permanentd, procesul verbal incheiat cu
ocazia desfdgurdrii etapei judelene/a Municipiului Bucuregti 9i un tabel conlinAnd date despre elevii
clasele lX - Xl calificali la etapa nalional5, dupd modelul de maijos:

Nume gi prenume elev Clasa $coala de provenienli Profesoru I coordonator

8.3. Etapa na[ionald
La etapa nalionali a concursului vor participa:
a. Desenele clasate pe locul I la etapa judeleand (clasele | - lll 9i clasele lV - Vl) 9i crealiile grafice
clasate pe locul I la etapa judeteand/a Municipiului Bucuregti (clasa a Vll-a gi clasa a Vlll-a), colectate
de CJPC/CPCMB gi transmise ulterior, conform calendarului aprobat in Anexa anuala la prezentul
Regulament, la Autoritatea Nalionald pentru Proteclia Consumatorilor.
b. Elevii de liceu clasali pe locurile | 9i ll la etapa judeleand, respectiv elevii clasali pe locurile | - Vl la
etapa pe Municipiul Bucuregti (82 de elevi din judele 9i 6 din Municipiul Bucuregti).

Desenele 9i creatiile grafice vor fi evaluate de juriul nalional. Vor fi premiate desenele clasate pe locurile
l, ll gi lll la clasele l- lll 9i clasele lV-Vl, respectiv etichetele clasate pe locurile l, ll gi lll la clasele Vll
gi Vlll. Diplomele gi premiile (dupa caz) vor fi transmise prin pogtd pe adresele gcolilor de unde provin
elevii cAgtigdtori.

Pentru deplasarea gi participarea elevilor la etapa nalionald se vor alcdtui 8 grupe de elevi:
Regiunea Nord-Est: judetele lagi, Botogani, Neamt, Suceava, Bacdu 9i Vaslui.
Regiunea Vest:judelele Timig, Arad, Carag-Severin, gi Hunedoara.
Regiunea Nord-Vest: jude(ele, Cluj, Bihor, Bistrila-Ndsdud, Maramureg, Satu-Mare 9i Sdlaj.
Regiunea Centru:judelele, Bragov, Covasna, Harghita, Mureg, Sibiu giAlba.
Regiunea Sud-Est:judelele Galali, Constanla, Buzdu, Tulcea, Brdila gi Vrancea.
Regiunea Sud-Muntenia:judelele Prahova, DAmbovila, Argeg, lalomi!a, Cdldragi, Giurgiu gi Teleorman.
Regiunea Bucuregti-llfov: Municipiul Bucuregti gi judetul llfov
Regiunea Sud-Vest Oltenia: judelele Dolj, Olt,V6lcea, Gorj 9i Mehedinti

Ministerul Educatiei Nationale gi Cercetdrii $tiinlifice va desemna inspectorii/cadrele didactice care vor
insoti echipele regionale de elevi la etapa nationald gi vor asigura supravegherea lor pe toatd perioada
derulirii concursului. De asemenea, va fi aprobati, prin decizie a ISMB, o echipi de organizarc a
concursului (elevi, profesori) care va asigura, impreund cu reprezentanli ai ANPC gi ai organizatiei de
consumatori desemnatd anual, partea administrativd a concursului.

Etapa nalionalS pentru elevii lX - Xl cuprinde concursul individual 9i concursul pe echipe.
8.3.1. Concursul individual contrine proba de test grila gi proba de sustinere a eseului, dupi cum
urmeazd:
a. suslinerea testdrii tip grild, in urma cdreia vor rdmAne in concurs primii 20 clasali.
b. primii 20 clasali la proba de testare vor sustine un eseu in fata comisiei, printr-o prezentare Power
Point (fie acelagi eseu ca la etapa judeteanS/a Municipiului Bucuregti, fie un altul, dar pe aceeagi temi).
Se vor puncta continutul gtiintific, originalitatea, modul de prezentare.
Punctajul final al fiecdrui participant se obline prin insumarea notei de la testare gi a notei de la
sustinerea eseului. Se vor acorda locurile l, ll, lll gi o mentiune.

8.3.2. Concursul pe echipe este sustinut de cele 8 echipe gi conline patru probe:
a. intrebare cu rdspuns deschis/interpretare;
b. Interpretarea unui spot publicitar;
c. Realizarea unui poster reprezentativ pentru zond;
d. Studiu de cazlprobi practicd.



Prin insumarea notelor oblinute la cele 4 probe se va stabili clasamentul final pe echipe. Se vor acorda

locurile l, ll gi lll.

8.3.3 Juriul concursului la etapa nalionald va fi alcdtuit din reprezentanti ai:

- Ministerului Educaliei Nationale 9i Cercetnrii $tiintifice;
- Autoritdlii Nalionale pentru Protectia Consumatorilor;
- Asociatiei neguvernamentale de consumatori, desemnate anual;
- Mass - mediei:
- Mediului de afaceri.

9. Dispozitii finale:
9.1. Premiile vor fi asigurate prin sponsorizare.
Concursul este sprijinit de o asociatie neguvernamentald de consumatori, desemnatd anual.
9.2. Concursul va fi mediatizat de cdtre organizatori, prin mijloace specifice, atdt in etapa judeleand/a

Municipiului Bucuregti, cdt 9i in etapa finald.
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