Concursul judeţean

„Modul economic de gândire”
1. Prevederi generale
Concursul Județean
Modul economic de gândire se adresează elevilor din învățământul liceal,
clasele a X-a şi a XI-a, care studiază disciplinele educaţie antreprenorială, respectiv economie.

2. Perioada
Data desfășurării etapei județene este 16 februarie 2019, începând cu ora 0930.
Locul de desfăşurare: Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi

3. Probele concursului
A. Proba teoretică – Secțiunea analiză economică
Elevii vor elabora o lucrare scrisă, având ca subiecte:
1. analiza în limbaj de specialitate a conceptelor economice prezentate într-un text dat;
2. prezentarea unui punct de vedere ştiinţific cu privire la analiza economică a variabilelor pieţei.
Durata probei teoretice este de 90 de minute.
B. Proba practic-aplicativă – Secțiunea calcul economic
Elevii vor demonstra abilităţi de calcul economic prin rezolvarea de probleme cu specific economic.
Durata probei este de 15 minute/elev.
Tema Secţiunii calcul economic pentru anul în curs este „Producătorul şi comportamentul său
raţional”

Modelele orientative de subiecte, atât la proba teoretică, cât şi la proba practicaplicativă sunt postate pe site-ul şcolii organizatoare.
4. Elevii participanţi
Participarea se realizează individual.
Ordinea intrării în concurs la proba practic-aplicativă se face prin tragere la sorţi.

5. Evaluarea probelor
Pentru evaluarea probelor de concurs se constituie o comisie, alcătuită din cadre didactice de
specialitate, care nu au elevi/rude în concurs.
Evaluarea/notarea celor două probe se realizează separat, prin punctaj (0-100 puncte), iar punctajul
final este reprezentat de media aritmetică a punctajelor obţinute de elev la cele doua probe.
În situaţia în care mai mulţi elevi obţin acelaşi punctaj general, criteriile de departajare, în vederea
stabilirii echipajului câștigător, vor fi în ordine, punctajul obţinut la proba practic-aplicativă, respectiv
punctajul obţinut la proba teoretică.
La acest concurs nu se admit contestaţii.

Premierea
Premiile și mențiunile se acordă în conformitate cu prevederile ORDINULUI MEN Nr.
4203/30.07.2018 ŞI ORDINULUI MEN Nr. 3015/8.01.2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr.1
a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea
Metodologiei - cadru de organizare şi desfăşurare a competiiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare
a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, cu modificările
ulterioare.

Dispoziţii finale
Lista elevilor participanţi la concurs va fi transmisă inspectorului şcolar pentru discipline socioumane (prin e-mail anutei.cezar@isj.sv.edu.ro) şi secretariatului şcolii organizatoare până la data de
13.02.2019, conform regulamentului specific de organizare şi desfăşurare a concursului.
Pentru relații suplinentare participanții se pot adresa inspectorului de discipline socio-umane, prof.
Anuței Ioan Cezar (tel. 0733 946 078).

