Concursul de economie „Virgil Madgearu”, ediţia a II-a, 9 mai 2015
În data de 9 mai 2015, ora 10, în incinta Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad,
corp M, str. Elena Drăgoi, nr.2 (în cartierul Micălaca, zona III), Amfiteatrul A1, s-a
desfăşurat Concursul de economie „Virgil Madgearu”.
Acest concurs a fost inițiat de către Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul
Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, în colaborare cu Inspectoratul Școlar
Județean Arad, şi s-a dorit a fi o punte de legătură între învăţământul preuniversitar şi
cel superior economic.
Obiectivul fundamental al concursului a avut în vedere testarea gradului de
asimilare a cunoştinţelor din domeniul ECONOMIE în rândul elevilor de liceu.
Au participat elevi din oraşe ale judeţului, reprezentând Grupul Şolar "Sever
Bocu" Lipova şi Grupul Şolar „Mihai Viteazul” Ineu, cât şi din municipiul Arad,
respectiv Colegiul Economic, Grupul Şcolar de Industrie Alimentară şi Liceul Teoretic
"A.M. Guttenbrunn".
Concursul s-a finalizat cu premierea câştigătorilor şi înmânarea diplomelor de
participare tuturor elevilor membri ai echipajelor. Toţi elevii participanţi au primit şi
premii în cărţi, donate de către cadrele didactice ale Facultăţii de Ştiinţe Economice
din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.
Câştigătorii concursului de economie „Virgil Madgearu” :
Premiul I a fost acordat elevilor din cadrul Colegiului Economic din Arad,
respectiv:
•

CIRICLĂ VIOREL-SILVIU clasa a XII-a

•

DANCĂ ADRIANA clasa a XII-a

•

CIREŞ CLAUDIA clasa a XI-a

•

KAMP CLAUDIU clasa a XI-a

Premiul II a fost acordat elevilor din cadrul Liceului Teoretic "A.M.
Guttenbrunn" din Arad, respectiv:
•

IOANEŞ DANIELA MARINELA clasa a XII-a

•

BONDEA ALEXANDRU clasa a XII-a

•

GROZA DENISA clasa a XI-a

•

IRIMIA ROXANA LAVINIA clasa a XI-a

Premiul III a fost acordat elevilor din cadrul Liceului „Mihai Viteazul” din
Ineu, respectiv:
•

MORAR DANIEL ALEXANDRU clasa a XII-a

•

MORARIU CĂTĂLIN MIRCEA clasa a XII-a

•

LAKATOŞ ALEXANDRA PAULA ELENA clasa a XI-a

•

GREC MIRABELA IOANA clasa a XI-a

Menţiune a fost acordat elevilor din cadrul Grupului Şolar "Sever Bocu" din
Lipova, respectiv:
•

ŞIMANDAN DAIANA clasa a XII-a

•

MIGHIU MIRELA NADINE clasa a XII-a

•

ŞERAN ANA MARIA clasa a XI-a

•

PUIULEŢ MARIA DIANA clasa a XI-a

Diplomă de participare a fost acordată elevilor din cadrul Grupului Şcolar de
Industrie Alimentară, respectiv:
•

CHIŞCAN AMANDA clasa a XI-a

•

TOMA ROBERT clasa a XI-a

•

RUS ROXANA clasa a XI-a

•

ŢICA GEO clasa a XI-a

Apreciem implicarea profesorilor din învățământul arădean preuniversitar,
cât şi a inspectorilor din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Arad.
Menţionăm cadrele didactice ale Facultăţii de Ştiinţe Economice din universitatea
noastră implicate în acest proiect și efortul depus în vederea promovării cu succes a
acestui eveniment: prof.univ.dr.Ramona Lile, conf.univ.dr. Florin Isac, lect.univ.drd.
Florentina Barbu, lect.univ.dr. Monica Bîja, conf.univ.dr.Teodor Cilan, lect.univ.dr.
Sergiu Rusu.

