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PARTENER 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAȚIONALE 

 

 

 

 
ACORD DE PARTENERIAT 

pentru implementarea programului Junior Achievement® România  
Mici antreprenori în Școala lui Andrei – program de pregătire a tinerilor lideri 

în anul şcolar 2013 – 2014 
 

se trimite la JA România prin fax la nr. 021 315 60 43 sau scanat pe email la: loredana.poenaru@jaromania.org 
 

 

ATENŢIE! ACEST ACORD ESTE VALABIL DOAR DACĂ PROFESORUL ÎNSCRIS ARE CONT DE PROFESOR DESCHIS PE 
www.jaromania.org LA DATA TRIMITERII ACORDULUI CĂTRE JA ROMANIA. 

Date instituţie de învăţământ:  

Nume şcoală:  

Oraş, Judeţ:  
Adresa:  
Telefon:  Fax:  

Website:  
Nume, prenume director:  
Email director:  
Responsabil de aria 
curriculară “Om şi societate”: 

 Email:  

 

Instituţia de învăţământ doreşte să implementeze, în anul şcolar 2013- 2014, modulele JA Mici antreprenori în Școala lui Andrei, 

prin profesor: 

Nume cadru didactic Telefon mobil Adresă e-mail  

   

 

Implementarea programelor în şcoală se face pe baza protocolului nr. 10184/14.05.2003 încheiat între Junior 
Achievement România şi Ministerul Educaţiei şi în conformitate cu cerinţele Legii Educaţiei şi cu regulamentul de 
funcţionare a instituţiei şcolare.  
 
Toate materialele necesare desfăşurării cursurilor cu module Junior Achievement vor fi distribuite GRATUIT numai în 
baza unei înscrieri COMPLETE (acord de parteneriat trimis până la data de 01 octombrie 2013, clasele şi înscrierea 
de elevi completată pe www.jaromania.org/profesori până la 1 octombrie 2013).  
 
Mici antreprenori în Școala lui Andrei este un program prin care tinerii cu vârste între 7 și 14 ani sunt pregătiți pentru 
a contribui cât mai devreme la comunitatea în care trăiesc şi învaţă, prin dezvoltarea abilităților de viață și a 
competenţelor care pot îi pot transforma in tineri lideri ai comunităţilor lor inca de pe bancile școlii. 
 
Programul se desfășoară în 18 localități: Adjud (Vrancea), Boldești-Scăeni, Câmpina, Ploiești (Prahova), Brăila, 
București, Buzău, Constanța, Craiova (Dolj), Galați, Marca (Sălaj), Moinești, Zemeș (Bacău), Moreni 
(Dâmbovița), Pitești (Argeș), Suplacu de Barcău, Foglaș (Bihor), Videle (Teleorman). 
 
Derularea programului la clasă presupune, pentru fiecare cadru didactic: 

- Unul sau două module care conțin un Kit gratuit pentru profesor și elevi (Ghid profesor, Manual pentru fiecare 
elev înscris, Materiale auxiliare): 5-18 ore cu activități practice, studii de caz, exemple și exerciții 

 
Vă rugăm să completaţi în tabelul de mai jos numărul estimat de clase în dreptul modului și al formei de implementare alese 
în cadrul programului educațional Mici antreprenori în Școala lui Andrei. 
 

  Tip de implementare 

 
Clase 

Numele modulului Program educaţional de 

 
CDȘ 

Dirigenție/ 
Consiliere/ 
Orientare 

profesională 

 
Extra-

curricular 

Școală 
după 

școală 

Auxiliar la 
discipline 
curente 

II Comunitatea noastră Antreprenoriat și afaceri      

III Orașul nostru Antreprenoriat și afaceri      

IV – V Economia noastră Antreprenoriat și afaceri      

V - VI Sensul banilor Finanțe și servicii financiare      

VII - VIII Este afacerea mea! Antreprenoriat și afaceri      

 

Prezentul acord de implementare a fost încheiat astăzi, _____________________ în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
Director Executiv Junior Achievement Romania                                                                 Director instituţie de învăţământ  
Ştefania Popp                                                                                                                          Semnătura şi ştampila 
Semnătura şi ştampila  
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