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 Anexa 1 pentru ediţia 2018 a Regulamentului Concursului Naţional „Alege! Este dreptul tău” 

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).  

 
CALENDAR: 

Etapa pe școală: 

 Desfăşurarea concursului: până la 10 martie 2018; 

 Transmiterea desenelor/creațiilor artistice la ISJ/ISMB până la 30 martie 2018    

Etapa județeană/a municipiului Bucureşti 

 Desfăşurarea concursului: sâmbătă 17 martie 2018; 

 Transmiterea desenelor/etichetelor/rezultatelor câştigătoare la ANPC: până la 30 aprilie 2018. 

Etapa națională: 17–27 iunie 2018 

 sosirea participantilor  - duminică, 17 iunie 2018; 

 concursul individual – luni, 18 iunie 2018; 

 concursul pe echipe şi festivitatea de premiere - marți și miercuri, 19-20 iunie 2018; 

 activități de socializare, schimb de bune practici – joi, 21 iunie 2018; 

 plecarea participanţilor – vineri, 22 iunie 2018. 
 

ORGANIZATORI: 

 Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor -  Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, 
Bucureşti. 

Persoană de contact:  .......................................................................................... 

 Ministerul Educației Naționale – Strada General Berthelor nr. 28 – 30, sector 1, București 
Persoana de contact: Cătălina Chendea, tel. 021/4055632, 0721218252, e-mail 
catalina.chendea@edu.gov.ro. 

 Inspectoratul Școlar al Municipiului București - Strada Icoanei nr. 19, sector 2. 
Persoană de contact: Elena Stefan, tel. 021-2118485, 0745103163, e-mail: elena.stefan@ismb.ro 
 

http://maps.google.ro/maps?q=44.464582,26.086595&z=16&num=1&t=h&ie=UTF8

