Concursul Național pe teme de protecția consumatorilor
„Alege! Este dreptul tău”
ediția 2020
TEMĂ CONCURS : „Influența practicilor comerciale incorecte asupra deciziei
tânărului consumator”
 TEMA PENTRU TESTUL GRILĂ ȘI ESEU: „Influența practicilor comerciale
incorecte asupra deciziei tânărului consumator”
 TEMA PENTRU DESEN: Creație grafică reprezentând eticheta unei jucării (
informații obligatorii pentru consumatori)

 Etapa pe școală a concursului se desfășoară joi 27 februarie, ora 10.00 in
localul B.


Inscrierile pentru concurs se fac prin completarea formularului atașat și depunerea lui,
la secretariat, până miercuri 25 februarie, ora 16.00. Pentru concurenții claselor I-VIII
formularul de inscriere va fi insoțit de desen /creatia grafică.

Etapa pe școală include următoarele probe, in funcție de vârsta participanlilor:
a. Pentru elevii claselor l- Vl (departajați pe două grupe de vârstă, corespunzător claselor
l- lll și claselor lV - Vl), proba de desene. Desenele vor avea înscrise pe spate numele și
prenumele elevului, adresa completă de domiciliu a elevului, școala, profesorul coordonator și
semnătura autorului. Va fi ales câte un desen câștigător pentru fiecare grupă de vârstă.
b. Pentru elevii claselor Vll - Vlll, creație grafică (desen monocrom sau color, schiță,
pictură, desen pe calculator etc.) cu tema: și proba de testare a cunoștințelor
din domeniul protectiei consumatorilor, prin test grilă. Se califică la etapa județeană
un elev din clasa a Vll-a și un elev din clasa a Vlll-a, cei care au obtinut cel mai mare punctaj,
rezultat prin suma notelor obtinute la proba test grilă și la proba de creație grafică.
Elevii calificați vor participa la etapa județeană cu creația grafică realizată.
c. Pentru elevii claselor lX - Xl invățământ de masă, proba de testare a cunoștințelor din
domeniul protecliei consumatorilor, prin test grilă, și proba realizării unui eseu. Se califică la
etapa judeleană 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 obținut cel mai mare punctaj, rezultat prin suma notelor obținute la proba test grilă și la
proba de realizare a eseului. In caz de egalitate, se susțin probe de departajare, constând în
intrebări suplimentare.

