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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE 

ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ECONOMIE PENTRU 

STUDENŢI ŞI ELEVI “VIRGIL MADGEARU”- EDIŢIA a VII-a 2020  

 
 
Secţiunea 1.  Organizatorii concursului 

 
Concursul este organizat de către Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, 

Facultatea de Ştiinţe Economice, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad. 

Regulamentul este obligatoriu pentru toţi participanţii la concurs. Organizatorii au 

dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu anunţarea în prealabil a participanţilor. 

Din partea  Universităţii Aurel Vlaicu Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice, 

echipa de organizare este formată din: 

• Lect. univ.dr. Barbu Florentina Simona 

• Conf. univ.dr. Pantea Mioara 

• Conf.univ.dr. Bălan Leonard 

• Conf.univ.dr. Almaşi Robert 

• Conf.univ.dr. Cilan Teodor 

• Lect.univ.dr. Sanda Grigorie 

• Lect. univ.dr.  Bîja Monica Suzana 

• Lect. univ.dr. Cuc Lavinia Denisia 

• Lect. univ.dr. Spînu Adina Eleonora 

• Lect. univ.dr. Gomoi Bogdan Cosmin 

• Lect.univ.dr. Săplăcan Silviu 

• Asist.univ.drd. Bilţi Raluca Simina 

Inspectorul şcolar de specialitate este membru al echipei de organizare şi persoană 

de contact în relaţia cu liceele participante.  

 

Secţiunea 2. Obiectiv şi grupuri ţintă 
Obiectivul fundamental al concursului are în vedere stimularea spiritului critic și a 

cercetării științifice în rândul studenților, dar și familiarizarea elevilor de liceu cu mediul 

academic și testarea nivelului cunoștințelor din domeniul economic în rândul acestora. 

Grupul ţintă direct îl reprezintă elevii de la nivelul ciclului liceal din aria judeţului 

Arad cât şi studenţii Universităţii Aurel Vlaicu Arad din cadrul Faculăţii de Ştiinţe 

Economice. 

http://www.uav-arad.go.ro/


 
Secţiunea 3. Locul desfăşurării concursului  

Locaţia desfăşurării concusului va fi stabilită cu o lună înainte de data concursului, 

în funcţie de necesităţi. 

 
Secţiunea 4. Condiţii de participare 

Concursul se desfăşoară cu participarea a 4 elevi de liceu din clasele XI şi XII, câte 

2 din fiecare clasă, de la unităţi şcolare din municipiul şi judeţul Arad. Din rândul 

studenţilor pot participa studenţi din anul I, II sau III. 

Nu au dreptul să participe elevii sau studenţii care au relaţii de rudenie cu 

organizatorii. 

 
Secţiunea 5. Modul de desfăşurare al concursului 

 

Concursul constă în două faze:  

- concursul de eseuri ale studenților și  

- concursul pentru testarea cunoștințelor din domeniul economic ale elevilor de 

liceu.  

Concursul pentru studenţi presupune susținerea de către studenți a unor eseuri pe 

diverse teme economice, fiecare prezentare fiind urmată de întrebări și discuții în care vor 

fi implicați profesori şi studenți. Eseurile vor fi evaluate de către o comisie, cele mai bune 

urmând a fi premiate. 

Cele mai bune prezentări vor fi transmise in format electronic și prezentate în faţa 

elevilor şi profesorilor din cadrul liceelor cu profil economic din judeţul Arad. În acest fel, 

elevii de liceu se vor familiariza cu tipuri de activități specifice mediului universitar.  

Concursul pentru elevi constă în completarea unor teste grilă referitoare la 

problematica economică şi respectiv, formularea de răspunsuri scrise din partea 

concurenţilor, marcându-se cu X varianta corectă a răspunsului. 

Întrebările din testele grilă se vor formula din bibliografia care va fi transmisă 

simultan unităţilor şcolare nominalizate să participe de către Inspectoratul Școlar Judeţean, 

odată cu primirea prezentului regulament. 

Concursul destinat elevilor va fi organizat în mediul online:  

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/8857797101?pwd=QmZIMzJFRVJSSVY5c2FmTlJ

keWFBdz09 

Meeting ID: 885 779 7101 

Passcode: Madgearu20 

Prima etapă a concursului destinat elevilor constă în formularea de răspunsuri 

pentru 30 de întrebări de dificultate medie, câte 15 dintr-o disciplină, şi 15 din cealaltă 

disciplină. 

Fiecare participant are la dispoziţie maxim 45 de minute pentru consultări şi 

formularea răspunsului. Răspunsurile vor fi exprimate în scris, cu o singură variantă 

corectă de răspuns. Elevul va primi 1 punct  pentru fiecare răspuns corect. 

După încheierea acestei prime etape a concursului destinat elevilor, se va organiza 

o scurtă pauză. 

 A doua etapă a concursului destinat elevilor constă în formularea de răspunsuri 

pentru 15 întrebări de dificultate sporită. La acestă etapă participă elevii calificaţi la prima 

etapă, pe baza punctajului obţinut, minim 15 puncte din 30. Vor primi alte 15 întrebări. 

Fiecare participant are la dispoziţie maxim 30 de minute pentru consultări şi formularea 

răspunsului. Răspunsurile vor fi exprimate în scris, cu una, două sau trei variante corecte 

de răspuns. Elevul va primi punctajul corespunzător variantelor corecte bifate.  

Pe perioada contabilizării punctajelor obţinute de fiecare echipaj, studenţii 

câștigători ai concursului vor expune online lucrările în faţa elevilor şi profesorilor din 

cadrul liceelor cu profil economic din judeţul Arad. 

Bibliografia minimală obligatorie va fi accesată de pe adresa de site a Universităţii 

„Aurel Vlaicu” din Arad:  www.uav.ro  

https://us02web.zoom.us/j/8857797101?pwd=QmZIMzJFRVJSSVY5c2FmTlJkeWFBdz09
https://us02web.zoom.us/j/8857797101?pwd=QmZIMzJFRVJSSVY5c2FmTlJkeWFBdz09
http://www.uav.ro/


La finalul concursului, după comunicarea rezultatelor, participanţii pot depune 

contestaţii. 

Concursul se finalizează cu desemnarea câştigătorilor. Premierea şi înmânarea 

diplomelor de participare pentru toţi elevii membri ai echipelor şi pentru toţi studenţii 

participanţi fiind programată la o dată ulterioară (când restricţiile impuse de starea de 

alertă vor fi ridicate). 

 
Secţiunea 6. Jurizarea 

Juriul este format din 4 cadre didactice de la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 

şi un reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad. 

În caz de egalitate, după cele două etape ale concursului destinat elevilor, în 

vederea desemnării elevilor câştigători ai primelor trei locuri, se va face media aritmetică a 

punctajelor obţinute în prima şi a doua etapă, iar dacă se va obţine din nou egalitate, se vor 

formula întrebări suplimentare, până se va detaşa un singur câştigător pentru locurile 1÷3, 

la fiecare clasă participantă.  

 
Secţiunea 7. Premiile oferite în cadrul concursului 

Premiile vor fi oferite elevilor şi studenţilor de către Universitatea „Aurel Vlaicu” 

din Arad.  

Diplomele de participare vor fi realizate şi oferite tuturor elevilor şi studenţilor 

participanţi la concurs de către Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad iar premiile vor fi 

oferite pentru elevi şi studenţi. 

 
Secţiunea 8. Alte precizări 

Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie 

comună a organizatorilor. 

Participarea la acest concurs certifică acceptarea şi conformarea la prezentul 

regulament a tuturor participanţilor (concurenţi, public, juriu, organizatori). 

Prezentul regulament va fi transmis de către Inspectoratul Școlar Judeţean, 

unităţilor şcolare participante, în termen de 48 de ore de la primirea sa din partea 

Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad. 

 
 

BIBLIOGRAFIE pentru elevi 
CLASA a-XI-a 

ECONOMIE- Dorel Ailenei, Elena Bălan- Economie, Manual pentru clasa a–XI-a, Editura 

Humanitas Educaţional, 2006, Cap. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 

MARKETING- Marketingul Afacerilor, clasa a–XI-a, Coord. Prof. Ilie Suzana Camelia, 

Editura Oscar Print, Bucureşti, 2006, Cap.1, 2, 3. 

CLASA a-XII-a 

ECONOMIE APLICATĂ- Elena Bălan, Mariana Iataganu, Delia Olaru, Angela Teşileanu, 

Manual pentru clasa a-XII-a/a-XIII-a, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2008 

MEDIUL CONCURENȚIAL AL AFACERILOR - Coord. Prof. Ilie Suzana Camelia, 

Editura Oscar Print, Bucureşti, 2007, Cap. 1, 2, 3. 

ECONOMIE PENTRU LICEE ŞI ŞCOLI NORMALE, Prof. Paul Tănase Ghiţă (Coord.), 

Editura Didactică şi pedagogică Bucureşti, 1999, Cap. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14 şi 15. 
 

 
  Decan,              Manager proiect, 

Lect.univ.dr. Grigore SANDA         Lect.univ.dr. BARBU Florentina Simona 

 

 


