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“Pasiunea si seriozitatea arătate de mai micii noștri
consumatori mă face sa afirm ca interesul pentru a fi
informat si a lua atitudine in cunoștința de cauza este
din ce in ce
mai mare.
După ce i-am
v ă z u t
participând la
toate probele
din concurs,
pot sa afirm
c a s u n t
mândru de
viitorii consumatori. Ei sunt implicați si conștienți
atunci când vine vorba despre drepturile lor. Cu toții
sunt câștigători.”

Bogdan Cristian Nica- președintele Autorității
Naționale pentru Protecția Consumatorilor

Concursul „Alege! Este dreptul tău.“

problemelor concrete ale societăţii,
învăţarea pluridisciplinară.

Scopul acestui concurs îl constituie
educarea şi conştientizarea tânărului
consumator asupra
drepturilor şi
intereselor sale legitime.
În momentul în care tânărul consumator
învaţă să ceară calitate, refuzând să cumpere
produse de proastă calitate
sau neetichetate
corespunzător, sau să
sesizeze abuzurile,
operatorul economic va fi
obligat să ofere calitate,
respectiv să înlăture
abuzurile.
Prin desfăşurarea
concursului “Alege! Este
dreptul tău” şi în anii care
urmează ne dorim să
contribuim la formarea unei
generaţii tinere de
consumatori, conştientă de
drepturile sale legitime.

Grupurile ţintă :
1.

direct :
clasele I-IV
clasele V-VIII
clasele IX-XII
Grupurile ţintă au fost alese din
categoria de populaţie cea mai
vulnerabilă şi, în acelaşi timp, cea
mai receptivă la educaţie.
2. indirect : familiile elevilor,
cadrele didactice, comunitatea.
De ce este necesară dezvoltarea
proiectelor pentru educaţia
consumatorilor în şcoli şi
desfăşurarea concursului
„Alege! Este dreptul tău.“
Deoarece este o nevoie socială

Obiectivul concursului îl constituie atingerea
unei mai bune comunicări între participanţi,
transparenţă, oferirea unei viziuni asupra
lumii profesionale, cunoaşterea
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Când vorbim despre consum ne referim la
alimente, casă, muzică, îmbrăcăminte,
călătorii, servicii, mii de produse în vitrine şi
mii de vise născute de advertising în fiecare
zi.

Când vorbim despre
E d u c a r e a
Consumatorilor ne
referim la nevoia socială
de a dezvolta o serie de
acţiuni educaţionale
care, îndreptate către
cetăţeni cu o vârstă cât
mai fragedă, să
contribuie la formarea
unor obiceiuri şi
atitudini critice şi
responsabile care să îi
ajute să pătrundă pe
piaţă gigantică ce
reprezintă societatea din ziua de azi.

completă.

Pe n t r u a d ez v o l ta a c e ste a c ţ i u n i
educaţionale, şcoala, care de-a lungul
istoriei sale a răspuns nevoilor societăţii, se
dovedeşte a fi mediul ideal pentru Educarea
Consumatorilor.
Deoarece este fundamentală într-un model
educaţional care îşi propune să predea valori
ale drepturilor umane
În prezent, şcolile trec prin transformări
importante, acelea de a construi un model
educaţional, care să aibă în centru persoana
şi nevoia, şi de a primi o educaţie cât mai
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UNESCO a declarat perioada 2005-2014
deceniul „Educaţiei pentru Dezvoltarea
Raţională”.
În acest caz nu mai au niciun rol cei patru
piloni ai educaţiei din secolul XXI, care apar
în raportul UNESCO a Comisiei
Internaţionale de Educaţie pentru secolul
XXI, comisie condusă de Jacques Delors:
„Învaţă să cunoşti” „Învaţă să faci” „Învățați
să trăiţi împreună”,” Învăţaţi să trăiţi cu alţii”,
„ Învaţă să fii”. În acest caz, „Educaţia
valorilor” şi ” Educaţia pentru cetăţenie”
sunt puncte esenţiale de referinţă pentru
dezvoltarea programei şcolare în orice ţară.

Dacă se educă în spiritul valorilor umane,
oricare ar fi acestea, va trebui să ţinem
seama şi de drepturile umane; iar dacă
vorbim despre drepturi, trebuie să ne
referim şi la obligaţii sau responsabilităţi. Nu
există nici o îndoială că în educaţia integrală
a cetăţenilor, Educaţia Consumatorilor are
un rol important.
Deoarece a fost recunoscută atât
din punct de vedere legal, cât şi
practic în multe ţări
Educaţia Consumatorilor
reprezintă, într-o măsură mai
mică sau mai mare, o realitate în
mii de şcoli din întreaga Europă.
Sub protecţia politicilor de
dezvoltare a protecţiei
consumatorilor, promovate de
Comisia Europeană, care a
subliniat importanţă Educaţiei
Consumatorilor prin schimbările
educative care au apărut în şcoli în ultimii
ani, Educaţia Consumatorilor a pus accentul
pe nevoia de a educa pentru viaţă. Deci,
materia „Educaţia Consumatorilor” nu mai
este un element străin în nici o ţară din
Europa.
Merită evidenţiată Opinia Comitetului
European Social şi Economic despre
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subiectul “Educarea Consumatorilor”
(2003/C 133/01): „Din punct de vedere
etnic, este importantă conceperea
materialelor educative şi a mijloacelor
destinate asigurării consumatorilor atât de
cunoştinţe, cât şi de calităţi pentru a putea
acţiona.

Aceste materiale şi mijloace trebuie să fie
atractive şi capabile să motiveze şi să
trezească interesul utilizatorilor potenţiali”.
Acesta este unul din motivele care ne-au
determinat să creăm şi să dezvoltăm
concursul „Alege! Este dreptul tău.“

Ediția a X a 2012

Centrul de Agrement „Noul Paradis“ din
Eforie Sud.

In perioada 17 - 21 Iulie 2012, Autoritatea
Naţionala pentru Protecția Consumatorilor,
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului
şi Sportului, şi Asociaţia pentru Protecţia
Consumatorilor din România au organizat
faza națională a concursului pe teme de
protecție a consumatorilor, ''Alege ! Este
dreptul tău'', ediția a X– a.

Organizatorii s-au bucurat de participarea
unui număr de 84 de elevi, care si-au
demonstrat cunoștințele din domeniul
protecției consumatorilor pe parcursul a
două etape: concursul individual (eseu si
test grila) si concursul pe echipe (studiu de
caz, interpretare spot publicitar, realizare a
unui poster etc.). Tot în cadrul concursului au
fost premiate desenele
realizate de elevii claselor I
– VI precum şi etichete
executate de elevii claselor
VII – VIII.

Elevii de liceu, care au câștigat fazele
județene ale concursului pe teme de
protecția consumatorului, au luat parte la
faza naţionala a concursului, organizată în
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Concursul organizat de
către Autoritatea Naţională
pentru Protecţia
Consumatorilor împreună
cu Ministerul Educaţiei
Cercetării Tineretului şi
Sportului face parte din
strategia de informare şi
educare a tinerilor
consumatori. Anul acesta, tema concursului
a fost „Informarea corectă, completă şi
precisă – un drept şi o necesitate pentru
consumatori”.

Vice - Preşedintele Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor, domnul
Bogdan Pandelică , a înmânat personal
diplomele copiilor premianţi. Elevii care s-au
familiarizat cu reglementările din domeniul
protecţiei consumatorilor vor deveni
consumatori informaţi, capabili să-şi
protejeze activ drepturile.
Cei mai bine pregătiţi elevi au mai fost
recompensaţi cu premii în produse oferite
de reprezentanţi ai mediului de afaceri din
România.
Anul acesta, partenerul principal al ANPC în
pregătirea concursului a fost Asociaţia
pentru Protecţia Consumatorilor din
Romania, organizaţie neguvernamentală cu
performanţe notabile în
informarea şi protejarea
consumatorilor.
Comisariatele Judeţene
pentru Protecţia
Consumatorilor s-au
implicat în pregătirea
fiecărei etape a
concursului, participând la
întocmirea subiectelor, la
supravegherea
participanţilor la concurs şi
la premierea elevilor cu
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rezultate deosebite.
Stabilirea câştigătorilor a fost realizată de o
comisie alcătuită din Cătălina Chendea,
inspector general în Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului,
preşedinte al comisiei, Mirela Şişman,
inspector în Inspectoratul Şcolar al
Municipiului Bucureşti, Georgeta Mocanu,
comisar superior la Comisariatul Judeţean
pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa,
Viorica Ierimia şi Adina Frâncu membre a
Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorilor
din România, Daniela Cârmaciu, specialist
marketing şi comunicare “Tetra Pak
Balkans” SRL şi Florentina Varga, redactor
“Radio România Actualităţi”

Câştigătorii concursului la proba individuală
au fost:
Gora Alexandra Ana, locul I
Colegiul Economic “D. Cantemir” Suceava

Sârbu
Raluca Elena, locul II, Colegiul
Economic Buzău;
Memetea Cosmin Bogdan, locul III,
Colegiul Economic “Partenie Cosma”
Oradea.
Câştigătorii probei pe echipe au
fost:
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Locul I-echipa formată din elevii din judeţele
Satu – Mare, Bihor şi Maramureş
Memetea Cosmin Bogdan, Colegiul
Economic “Partenie Cosma” Oradea;
Purda Oana, Colegiul Economic
“Partenie Cosma” Oradea;
IluK Manuela Cristina, Colegiul
Economic “N. Titulescu” Baia Mare;
Petric Paula Florina, Colegiul Economic
“N. Titulescu” Baia Mare;
Topan Cătălina Bianca, Gr. Şc. Industrie
Alimentară “Emil Palade” Satu – Mare;
Ciorbă Florin Grigore, Grup Şcolar
“Constantin Brâncuşi” Satu Mare.

Locul II- echipa formată din
elevii din judeţele Ilfov,
Buzău şi Prahova
Sârbu Raluca Elena, Colegiul
Economic Buzău;
Paraschiv Alexandra,
Colegiul Teoretic Buzău;
Dinu Iuliana Roxana,
Colegiul Naţional “Mihai
Viteazul” Slobozia;
Nicu Andreea Elena, Liceul
de Artă “I. Perlea” Slobozia;
Irimia Raluca Aniela,
Colegiul Economic “ V.
Madgearu” Ploieşti;
Mihai Aura Florentina, Colegiul Economic “V.
Madgearu” Ploieşti.

Locul III- echipa formată din elevii din
judeţele Cluj, Bistriţa – Năsăud şi Sălaj
Morar Lavinia Florina, Colegiul Economic
“Iulian Pop” Cluj Napoca;
Borzaşi Mihai, Colegiul Economic “Iulian
Pop” Cluj Napoca;
Cîmpan Alex Bogdan, Colegiul Național
“Petru Rareş” Beclean;
Floroaie Florina Maria, Liceul Teoretic “S.
Haliţa” Sângiorz Băi”;
Ciordaş Diana Corina, Colegiul Naţional
“Simion Bărnuţiu” Şimleul Silvaniei;
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Man Natalia Mădălina, Colegiul Naţional
“Simion Bărnuţiu” Şimleul Silvaniei.
Concursul a prilejuit participanţilor nu
numai o întrecere privind cunoştinţele din
domeniul protecţiei consumatorilor, ci şi o
afirmare a inventivității şi a spiritului de
echipă, atât în cadrul probei studiu de caz ce
a avut ca cerinţă alcătuirea unei scenete
privind procurarea de fonduri pentru o
asociaţie de consumatori, cât şi în
elaborarea unui poster reprezentativ pentru
regiune lor.
Posterele au surprins prin originalitate,
materialele folosite cât şi prin sinteza
elementelor locale.
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Autoritatea Națională pentru Protecția
Consumatorilor felicita toţi elevii
participanţi la această ediţie si mulţumeşte
tuturor celor care au contribuit la realizarea
acestui proiect
Parteneri şi sponsori ai concursului:
Apa Nova
OMV Petrom
Ascendnet
BRD
Carrefour
Cetelem
Coca - Cola Hellenic
Cosmote
Covalact
Danone
Dr. Oetker
LaDorna
LaMonza
Paralela 45
Parmalat
Provident
Raiffeisen Bank
Rao Distributie
Romaqua
Scandia
TBI Credit
Wrigley

Ediţia XI - 2013
Pentru a participa la ediţia
concursului “Alege!”Este dreptul tău” din
anul 2011 lansăm invitaţia către toţi elevii şi
cadrele didactice din instituţiile de
învăţământ din ţară să aibă în vedere
etapele care trebuie a fi parcurse pentru a
putea ajunge la faza finală a concursului de
anul viitor, respectiv etapa pe şcoală sau
liceu şi etapa pe judeţ.
Pentru mai multe detalii vă rugăm să
vă adresaţi Inspectoratului Şcolar din judeţul
în care vă aflaţi sau de la Comisariatele
Regionale pentru Protecţia Consumatorilor.
Lista cu aceste Comisariate o puteţi găsi pe
www.anpc.gov.ro
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Parteneri

Partneri principali ai concursului
“Alege! Este dreptul tău! 2012

