
 

 

Instrucțiuni pentru utilizarea contului de profesor JA 

 

I. Crearea unui nou cont 

 

1. Pentru a crea un cont nou de profesor, accesați website-ul www.jaromania.org, apoi dați clic pe butonul 

albastru Login, care se găsește în colțul din dreapta-sus a paginii. 

 

 

 

2. Apăsați butonul Creează cont: 

 

 

 

 

http://www.jaromania.org/


 

 

 

❗ ATENȚIE! Profesorii care au deja un cont pe platforma www.jaromania.org/hub vor introduce adresa de 

e-mail și parola aferentă, apoi vor da clic pe butonul albastru Login.  

• Un cadru didactic trebuie să aibă DOAR UN SINGUR CONT pe platformă. 

• În cazul în care apar modificări privind datele de contact (nume, telefon, e-mail etc.), este 

obligatoriu să notificați echipa JA la office@jaromania.org. 

• Dacă doriți să resetați parola contului dumneavoastră și întâmpinați dificultăți, contactați echipa 

JA pe office@jaromania.org sau la numărul de telefon 021 312 3194. 

 

3. Introduceți numele, prenumele, e-mailul dumneavoastră, bifați cele două buline și apăsați butonul 

Trimite. 

 

4. După completarea datelor de mai sus, profesorul este informat print-un mesaj că, pe adresa de e-mail 

utilizată pentru crearea contului de profesor pe www.jaromania.org, a fost trimis mesajul pentru validarea 

contului. 

 

 

http://www.jaromania.org/
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5. Profesorul dă clic pe butonul Creeaza cont primit în e-mail. 

 

6. Introducerea datelor personale. Este recomandat să completați toate câmpurile solicitate. 

Necompletarea câmpurilor obligatorii (cele marcate cu un simbol roșu) împiedică crearea contului. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. După ce ați introdus informațiile solicitate și ați apăsat butonul „Creează cont”, este necesar să adăugați 

școala/școlile la care profesați. Pentru aceasta: 

• Accesați secțiunea Școlile mele din meniul din stânga paginii; 

• Completați câmpurile de la rubrica „Despre dumneavoastră”;  

• Faceți click pe butonul „Apăsați pentru a adăuga școala”;  

• Alegeți localitatea și județul în care se află școala la care profesați;  

• Selectați școala din lista derulantă;  

• Apăsați butonul „Salvează Setări”. 

 

 

 

8. Pentru a ieși din contul de profesor, apăsați pe butonul „Logout” din partea dreaptă (sus) a paginii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Generarea acordului pentru implementarea programelor și proiectelor JA 

1. Autentificarea în contul de profesor de pe platforma www.jaromania.org (clic pe butonul albastru 

Login aflat în colțul din dreapta-sus + introducerea datelor de logare – adresa de e-mail și parola). 

 

 

2. Accesați secțiunea „Acorduri” din meniul aflat în partea stângă a paginii, apoi dați clic pe butonul 

„Adaugă acord” aflat în dreptul școlii/școlilor la care predați. 

 

❗ Pentru fiecare școală se încheie un acord separat. 

 

 

 

http://www.jaromania.org/


 

 

3. Verificați: 

• Dacă numele directorului unității de învățământ pentru care înregistrați acordul este cel corect. 

Contactați office@jaromania.org dacă numele ce vă apare în căsuța Director nu mai este de 

actualitate; 

• Dacă CIF-ul corespunde unității de învățământ pentru care înregistrați acordul. Contactați 

office@jaromania.org dacă acesta nu mai este codul fiscal al instituției. În cazul în care nu 

cunoașteți codul fiscal, această căsuță poate rămâne liberă.  

 

 

4. Alegeți: 

• Dacă aveți posibilitatea de a lucra cu elevii/studenții în format online/cu materiale 

electronice/digitale; 

• Clasele cu care doriți să lucrați disciplinele JA; 

• Modurile de implementare în care doriți să derulați disciplinele JA; 

• Disciplinele pe care doriți să le lucrați pe perioada anului școlar curent.  

❗ Într-un an școlar, în cadrul unei instituții de învățământ, un cadru didactic poate face înscrierea la 

maximum două discipline Junior Achievement, indiferent de forma de implementare și clasele 

înscrise. 

❗ Dacă doriți să implementați doar o singură disciplină JA pe parcursul anului școlar, veți completa 

doar secțiunea Disciplina 1. 
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5. După adăugarea disciplinelor și claselor, bifați căsuțele: 

• ”Prin completarea online a acordului, confirm ca am luat la cunostinta si accept (1) termenii si 

conditiile JA de prelucrare a datelor cu caracter personal (https://jar.ro/termeni); (2) conditiile 

de participare la programele, proiectele si/sau competitiile (JA) prezentate in regulamentul de 

implementare (https://jar.ro/regulamentJA) aferent acestui acord si sunt de acord sa 

implementez, in scoala mai sus mentionata, in anul școlar 2022-2023, GRATUIT, programele, 

proiectele si/sau competitiile Junior Achievement (JA) in conformitate cu regulamentul JA si 

regulamentul de functionare al scolii.” 

• ”In calitate de cadru didactic, (1) ma oblig sa anunt conducerea institutiei de invatamânt despre 

intreaga colaborare cu Junior Achievement Romania din acest an scolar, (2) declar ca am parcurs 

regulamentul privind implementarea programelor, proiectelor si competitiilor JA in anul scolar 

2022-2023 si (3) ma oblig sa respect termenii si conditiile prevazute de acesta.” 

6. Apăsați butonul „Adaugă acord electronic”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Apăsați butonul albastru „Previzualizate acord” (dreapta-jos) şi verificați, în PDF-ul care se deschide, 

corectitudinea informațiilor introduse. Dacă totul este în regulă, apăsați butonul roşu „Validează”. Dacă 

sunt informații greșite, corectați-le, iar apoi apăsați butonul „Validează”.  

 



 

 

După apăsarea acestui buton, se mai pot face modificări doar cu aprobarea Junior Achievement.  

• După apăsarea butonului „Validează”, se va descărca un document PDF. Acesta confirmă că 

înscrierea a fost realizată cu succes. 

• Descărcați și salvați Acordul PDF, întrucât acesta reprezintă dovada înscrierii la disciplinele Junior 

Achievement (JA) pentru acest an școlar. Pe acest acord NU sunt necesare alte semnături și 

ștampile.  

• Înștiințați conducerea școlii despre colaborarea cu JA din acest an școlar! 

 

III. Accesarea materialelor electronice necesare derulării programelor la clasă 

❗ Codurile de acces pentru JA INSPIRE™ (platforma unde găsiți resursele digitale pentru care ați făcut 

înscrierea) sunt disponibile începânc cu luna octombrie 2022. 

➢ Accesul profesorilor pe platforma JA Inspire™ se face astfel:  

1. Accesare link: https://jar.ro/online  

2. Introducere nume de utilizator: adresa de e-mail pe care ați folosit-o la înscriere 

3. Parola: 2023profesor (împreunat și cu litere mici) 

 

➢ Accesul elevilor (clasele 5-13) pe platforma JA Inspire™ se face astfel:  

1. Accesare link: https://jar.ro/online  

2. Introducere nume de utilizator: lista codurilor pentru elevi o găsiți contul de profesor 

(www.jaromania.org/hub) – butonul roșu – Activitate participanți 

3. Introducere parolă: 2023jaromania (împreunat și cu litere mici) 

 

Vă dorim mult succes în acest an școlar! 
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