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Competiția școlară „Susțin educația financiară în comunitatea mea” 
 

1. Organizatorul competiției 
Junior Achievement (JA) România, organizație non-profit, cu sediul în strada Lisabona, numărul 8, sector 1, București, înființată în 
baza sentinței civile din data de 01.04.1993, dată de Judecătoria Sectorului 2 – Municipiul București, în dosarul nr. 27/PJ/1993, 
înscrisă în registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 1734/A/2003 și identificată prin CIF 4644284, organizează competiția școlară 
„Susțin educația financiară în comunitatea mea”.  
 

2. Descrierea competiției 
Competiția se adresează tuturor instituțiilor de învățământ cu clase IX-XII și are ca scop încurajarea introducerii educației financiare 
în școală utilizând resurse în format digital interactiv. 
Competiția constă în parcurgerea de către elevii din clasele IX-XII cursului online ABCdar bancar folosind platforma educațională JA 
Inspire™ și acumularea de puncte prin numărul de participanți la curs și parcurgerea de către ei a conținuturilor educaționale din 
curs.  
 

3. Mecanismul competiției 
3.1. Un liceu cu clase IX - XII poate participa la competiție dacă cel puțin unul dintre profesorii care predau în cadrul acestuia 
completează formularul de înscriere https://jar.ro/inscriereABCdarbancar.  
3.2. Fiecare profesor care completează formularul primește din partea Organizatorului o listă de useri pentru logarea a 300 de 
participanți în cursul online ABCdar bancar. Ulterior, la cerere, numărul de useri poate fi suplimentat peste 300.  
3.3 La competiție pot participa numai elevii din clasele IX-XII care NU au parcurs cursul online ABCdar bancar la edițiile anterioare 
ale competiției. 
3.4. Parcurgerea cursului în proporție de cel puțin 75% de către un elev asigură 10 puncte pentru școala din care face parte. 
3.5. Școlile care acumulează cele mai multe puncte prin participanți UNICI vor beneficia de premii în condițiile descrise la punctul 5. 
 

4. Calendarul competiției 
o Înscrierea în competiție și parcurgerea cursului:  09 martie - 22 mai 2020; 
o Centralizarea punctajelor: 22 - 25 mai 2020; 
o Validarea rezultatelor și anunțarea câștigătorilor: 25 - 30 mai 2020 
o      Eliberarea certificatelor pentru profesorii coordonatori și elevii participanți: 01 - 15 iunie 2020 

Regulamentul competiției este disponibil pe pagina proiectului: https://jar.ro/ABCdarBancar. 
 

5. Premii 
5.1. În cadrul competiției vor fi acordate premii pentru școli și premii pentru profesorii coordonatori. Premiile sunt susținute 
financiar de către Raiffeisen Bank.  

5.1.1. Premii pentru școli în valoare totală de 30.000 RON. Vor fi declarate beneficiare ale premiilor primele școli clasate, în 
ordinea descrescătoare a punctelor acumulate în condițiile prevăzute la pct. 3.3. - 3.5. Vor fi premiate atât școli cu număr mare 
de elevi, cât și școli cu număr mic de elevi prin ponderare, în funcție de numărul de elevi din clasele IX - XII ai școlii, astfel încât 
școlile mici să nu fie dezavantajate. 
5.1.2. Premii pentru profesori. Primii profesori, în ordinea descrescătoare a punctelor acumulate de elevii participanți la 
competiție, în condițiile prevăzute la pct. 3.3. - 3.5., vor primi premii individuale în obiecte.  

5.2. Premiile descrise la Art. 5.1.1. vor fi oferite de Organizator sub formă de sponsorizări în bani sau obiecte/echipamente (în 
funcție de decizia școlii) și vor fi utilizate exclusiv pentru modernizarea instituției sau îmbunătățirea condițiilor de studiu (dotarea 
laboratoarelor/claselor, echipamente, cărți etc.). 
5.3. Premiile vor fi acordate în termen de cel mult 60 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului cu reprezentanții școlilor 
câștigătoare. 
5.4. În situația în care o instituție de învățământ alege varianta donației în bani cash, dovada utilizării donației exclusiv în scopurile 
prevăzute în mecanismul competiției trebuie făcută în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii sponsorizării, prin facturi 
de achiziție de bunuri și servicii, în copie conformă cu originalul. 
5.5. O instituție de învățământ poate să obțină un singur premiu în cadrul competiției. 
 
6. Precizări finale 
6.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și de a monitoriza modul în care se desfășoară participarea la competiție și de a 
solicita informații în scopul validării și auditării numărului de persoane care parcurg cursul online, în condițiile Art. 3.  
Platforma utilizată identifică participările multiple realizate de aceeași persoană, iar în cazul în care sunt observate tentative de 
fraudă, înscrierile respective vor fi anulate. Aceasta determină descalificarea din cadrul competiției. 
6.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte 
tentative care ar putea afecta imaginea acestei competiții. 
6.3. Competiția se va derula în condițiile prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Prin participarea la 
această competiție, participanții confirmă acceptarea totală și necondiționată a tuturor prevederilor prezentului Regulament și, de 
asemenea, se obligă la respectarea acestora. 

https://jar.ro/inscriereABCdarbancar

