
Concursul Virgil Madgearu pentru liceeni

Ediţia I
Facultatea de Ştiinţe Economice a propus elevilor de liceele cu profil economic din 

judeţul Arad, prima ediţie a concursului pe subiecte de economie „Virgil Madgearu”, având o 

tematică  extrem  de  largă.  Concursul  s-a  desfăşurat  în  data  de  13  mai  2011  la  sediul 

Universităţii AUREL VLAICU din Micălaca. 

 Această  manifestare  s-a  derulat  sub  auspiciile  Ministerului  Educaţiei,  Cercetării, 

Tineretului  şi Sportului şi ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad. Au participat elevi din 

mai multe oraşe ale judeţului, reprezentând Grupul Şolar Chişineu Criş, Grupul Şolar „Mihai 

Viteazul” Ineu, Colegiul Economic şi Grup Şcolar Csikyi Gergely din municipiul Arad.

În deschiderea concursului au luat cuvântul D-l Prof. Univ. Dr. Alexandru Cioarna şi 

Dl. Borza Vasile, inspector de specialitate, care au salutat cu bucurie organizarea primului 

eveniment de acest tip în judeţul nostru, eveniment care se doreşte a fi o punte de legătură 

între învăţământul preuniversitar şi cel superior economic.

În contextul acestui concurs elevii participanţi au avut posibilitatea de a-şi verifica o 

serie  de  cunoştinţe  din  mai  multe  domenii,  ca  marketing,  economie  aplicată,  mediul 

concurenţial, economie politică. 

Concursului a constat în rezolvarea unor teste grilă din materiile studiate în clasa a XI-

a, respectiv clasa a XII-a.  Cu acest prilej au avut posibilitatea să-şi demonstreze cunoştinţele 

acumulate  în  cadrul  orelor  de  specialitate  din  liceu,  dar  şi  capacitatea  de  concentrare  şi 

rezistenţă la un examen. 

Prezenţa în finală a oferit participanţilor posibilitatea schimbului de opinii cu alţi tineri 

din întregul judeţ, pasionaţi de acelaşi domeniu, iar profesorilor coordonatori, care însoţesc 

echipele, li se oferă posibilitatea unei dezbateri largi cu colegii din învăţământul superior. 

Obiectivele concursului

Motivarea  elevilor  din  liceele  economice  pentru  studiul  disciplinelor  de  profil  în 

detaliu. 

Posibilitatea elevilor de la aceste licee de a se afirma şi la disciplinele de economie în 

cadrul unui concurs special organizat pentru ei, în cadru universitar.



Încurajarea  profesorilor  care  predau  discipline  de  specialitate  la  licee  cu  profil 

economic  să-şi  exprime  părerile  şi  ideile  faţă  de  problemele  specifice  activităţii  lor,  în 

contextul reformei curriculare.

Stimularea  creativităţii  cadrelor  didactice  şi  a  elevilor  pentru  utilizarea  celor  mai 

moderne mijloace de învăţământ în aplicarea noului curriculum la liceele cu profil economic.

Crearea de oportunităţi  pentru elevii  din liceele  cu profil  economic de a se afirma 

metodico-ştiinţific pe plan judeţean. 

Evidenţierea unor forme şi metode noi de evaluare a cunoştinţelor elevilor.

Grup ţintă

Concursul  pe discipline  de studiu se adresează  elevilor  din  învăţământul  cu profil 

economic. 

Câştigătorii primei ediţii a concursului Virgil Madgearu sunt:

  Clasa a XI- a
Locul I Mehedin Ana-Maria, Jurcă 

Roxana

din cadrul Colegiului Economic Arad

Locul II Pantea Loredana din cadrul Grupului Şcolar Chişineu Criş
Locul III Maşniţa Maria, Bujancă Lidia 

Emanuela

din cadrul Grupului Şolar „Mihai Viteazul” 

Ineu
Menţiune Varga Evelin, Papp Timea din cadrul Grupului Şcolar Csikyi Gergely 

Arad
  Clasa a XII- a

Locul I Jurje Edina, Saladea Bianca din cadrul Colegiului Economic Arad
Locul II Gyulai Daniel, Mester Juliana 

Ana

din cadrul Grupului Şcolar Csikyi Gergely 

Arad
Locul III Cabău Maria, Bodnariu 

Mihaela

din cadrul Grupului Şcolar Chişineu Criş

Festivitatea de premiere a câştigătorilor cât şi a participanţilor, a avut loc în incinta 

Amfiteatrului „Dimitrie Cameniţă”. Colectivul Facultăţii de Ştiinţe Economice a oferit cărţi 

de specialitate, cu ocazia înmânării diplomelor câştigătorilor şi participanţilor. 



Sperăm  ca  generoasele  premiile  oferite  să  constituie  un  stimulent  pentru  viitoare 

participări ale elevilor.
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