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Nr. 1638/11.03.2022 

 

Către UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL SĂLAJ 
În atenţia d-nei/d-lui DIRECTOR 
În atenția d-nei/d-lui COORDONATOR PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE 

ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE 

 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Concursului național „Alege! Este 

dreptul tău”, în perioada martie – iunie se va organiza ediția 2022 a competiției.  Pentru 

buna desfășurare a acestui concurs,  ținând cont de perioadele de evaluare și simulări de 

examene din timpul anului școlar, s-a stabilit următorul calendar: 

- Pentru clasele pregătitoare – VIII (P – VI – proba de desene și VII – VIII - proba 

de creație grafică) se vor organiza trei etape:  

• Etapa pe școală: 10 martie – 14 aprilie 2022; 

• Etapa județeană:  7 mai 2022; 

• Etapa națională – iunie 2022. 

- Pentru clasele IX – XI (test grilă și eseu pe tema concursului) se vor organiza 

două sau trei etape, în funcție de numărul de participanți:  

• Etapa pe școală: 19 martie 2022 (doar dacă există mai mulți elevi 

participanți pe școală); 

• Etapa județeană: 26 martie 2022; 

• Etapa națională – iunie 2022. 

Temele concursului pentru anul 2022 sunt: 

• TEMĂ CONCURS: Influența practicilor comerciale incorecte asupra deciziei 

tânărului consumator; 

• TEMĂ PENTRU TESTUL GRILĂ ȘI ESEU: Influența practicilor comerciale 

incorecte asupra deciziei tânărului consumator; 

• TEMĂ PENTRU DESENE: Creație grafică reprezentând eticheta unei jucării 

(informații obligatorii pentru consumatori). 

 

Şcolile care au organizat concursul pe teme de protecţia consumatorilor vor 
transmite desenele câştigătoare ale elevilor  din clasele I-III, IV–VI şi creaţiile grafice 
câştigătoare ale elevilor claselor VII - VIII la Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, în 
atenţia  inspectorului educativ, prof. dr. Rus Mădălina- Ioana, în vederea participării 
acestora la etapa judeţeană, până la data de 6 mai 2022 (desenele/creațiile grafice vor 
avea înscrise pe spate numele şi prenumele elevului, adresa completă de domiciliu a 
elevului, şcoala, profesorul coordonator şi semnătura autorului). Se va transmite și în 
format electronic, la adresa madalina.rus@isjsalaj.ro 

 un tabel nominal cu elevii calificați, după modelul: 

http://www.isjsalaj.ro/
mailto:madalina.rus@isjsalaj.ro


 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________________  
Zalău, str. Unirii, nr. 2, jud. Sălaj, Cod 450059, Tel: 0260661391, Fax: 0260619190, e-mail: secretariat@isjsalaj.ro, www.isjsalaj.ro 

 
 

Numele, iniţiala 
tatălui şi 

prenumele 
elevului 

Clasa  Şcoala de 
provenienţă 
(denumire, 

localitate, judeţ) 

Profesor 
coordonator 

Obs. 

     

     

Prin transmiterea desenelor şi schiţelor câştigătoare, autorii acestora acceptă transferul 
de proprietate intelectuală asupra desenelor în beneficiul Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor. Desenele şi creaţiile grafice nu vor fi înapoiate elevilor. 
 
 Pentru elevii claselor IX-XI se va transmite, în format electronic inspectorului 
educativ, la adresa madalina.rus@isjsalaj.ro, până la data de 18 martie 2022, un tabel 
nominal cu elevii participanţi la  CONCURSUL NAȚIONAL  „ALEGE! ESTE DREPTUL TĂU”, 
etapa judeţeană, după formatul: 
 

Numele, iniţiala 
tatălui şi 

prenumele 
elevului 

Clasa  Şcoala de 
provenienţă 
(denumire, 

localitate, judeţ) 

Profesor 
coordonator 

Obs. 

     

     

 
ETAPA PE ŞCOALĂ include următoarele probe, în funcţie de vârsta participanţilor: 

 
a. Pentru elevii claselor P – VI (departajaţi pe două grupe de vârstă,  corespunzător 
claselor  P – III şi claselor IV – VI), proba de desene. Desenele vor avea înscrise pe spate 
numele şi prenumele elevului, adresa completă de domiciliu a elevului, şcoala, 
profesorul coordonator şi semnătura autorului. Va fi ales câte un desen câştigător 
pentru fiecare grupă de vârstă. 
b. Pentru elevii claselor VII – VIII, creaţie grafică (desen monocrom sau color, schiţă, 
pictură, desen pe calculator etc.) cu tema menționată mai sus şi proba de testare a 
cunoştinţelor din domeniul protecţiei consumatorilor, prin test grilă. Se califică la etapa 
judeţeană un elev din clasa a VII-a şi un elev din clasa a  VIII-a, cei care au obţinut cel 
mai mare punctaj, rezultat prin suma notelor obţinute la proba test grilă şi la proba de 
creaţie grafică.  În caz de egalitate, se susţin probe de departajare, constând în întrebări 
suplimentare. Elevii calificaţi vor participa la etapa judeţeană cu creaţia grafică 
realizată. 
c. Pentru elevii claselor IX – XI învăţământ de masă, proba de testare a cunoştinţelor 
din domeniul protecţiei consumatorilor, prin test grilă, şi proba realizării unui eseu. Se 
califică la etapa judeţeană un elev din clasa a IX-a, un elev din clasa a X-a şi un elev din 
clasa a XI-a, cei care au obţinut cel mai mare punctaj, rezultat prin suma notelor obţinute 
la proba test grilă şi la proba de realizare a eseului. În caz de egalitate, se susţin probe 
de departajare, constând în întrebări suplimentare. 

http://www.isjsalaj.ro/
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Testul grilă va fi alcătuit de profesori de specialitate din bibliografia pentru 
concurs care se găseşte în Anexa acestui Regulament şi va conţine 10 întrebări pentru 
elevii claselor VII – VIII şi 20 de întrebări pentru elevii claselor IX – XI.  

Eseul va avea maximum 5 pagini, redactate cu font Times New Roman, caracter 
12, la un rând şi jumătate şi poate fi însoţit de fotografii, studii de caz etc. Eseul va avea 
la bază tema concursului din anul respectiv, precizată în Anexa anuală la prezentul 
Regulament.  
 
ETAPA JUDEŢEANĂ 
Etapa judeţeană se va desfăşura după cum urmează: 
a. Pentru elevii clasele P – VI, vor fi jurizate desenele câştigătoare ale fazei pe şcoală. 
La nivel judeţean, vor fi acordate premiile I, II, III şi o menţiune pentru clasele P – III şi 
premiile I, II, III şi o menţiune pentru clasele IV – VI. 
b. Pentru elevii claselor VII – VIII, vor fi jurizate creaţiile grafice câştigătoare la etapa 
pe şcoală. La nivel judeţean vor fi acordate premiile I, II, III şi o menţiune pentru clasa a 
VII-a şi premiile I, II, III şi o menţiune pentru clasa a VIII-a. 
c. Elevii claselor IX – XI calificaţi la etapa judeţeană se vor prezenta la Liceul de Artă 
„Ioan Sima” Zalău şi vor susţine proba de testare a cunoştinţelor prin test grilă şi proba 
de realizare a unui eseu pe tema stabilită în anual (eseul va fi prezentat în format letric 
și prezentare power-point, cu susținere de maxim 5 minute). Testul grilă va fi realizat de 
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Sălaj şi este comun pentru 
clasele IX-XI, unităţi şcolare de masă. Elevii clasaţi pe locurile I şi II la etapa judeţeană 
(în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute prin însumarea notei de la testul grilă 
şi a notei de la eseu) se califică la etapa naţională.  
Desenele clasate pe locul I la etapa judeţeană, la clasele P – III şi IV – VI, precum şi 
creaţiile grafice realizate de elevii din clasa a VII şi a VIII-a, clasate pe locul I la etapa 
judeţeană vor fi colectate de CJPC SJ şi transmise ulterior, conform calendarului aprobat 
în Anexa anuală la prezentul Regulament, la Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor. 
 
Etapa judeţeană a concursului se organizează de către Inspectoratul Școlar Județean 
Sălaj şi Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Sălaj.  

 
 
 

 
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 

PROF. DR. GHEORGHE – VASILE BULGĂREAN 

 

 

 

INSPECTOR ȘCOLAR, 

PROF. DR. RUS MĂDĂLINA - IOANA 

 

http://www.isjsalaj.ro/

