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PROIECT DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL 
 
 
 

Denumirea opţionalului: COMPANIA. AFACEREA MEA PILOT 

Tipul: C.D.Ş., construit 

Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE, TEHNOLOGII 

Clasele: a X-a, a XI-a  

Durata: 2 semestre 

Număr de ore pe săptămână: 1h / săptămână sau 1 h / două săptămâni 

Autor: Junior Achievement România  

Instituţia de învăţământ: 

 

 

CUPRINS 
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III. Unităţi de conţinut 

IV. Concepte şi competenţe dezvoltate 

V. Obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare 

VI. Planificare calendaristică 

 

 

NOTĂ DE PREZENTARE 

 

Curriculumul pentru această disciplină opţională răspunde cerinţelor de strategie şi 

finalitate ale procesului educaţional formulate în Legea Educaţiei, dar în primul rând 

cerinţelor de educaţie economică în condiţiile sprijinirii tinerei generaţii în vederea adaptării 

cât mai rapide la principiile economiei de piaţă. 

Introducerea acestui opţional la elevii din licee la clasa a X-a sau a XI-a este cerută de: 

 Inexistenţa unei alte discipline la acest nivel, care să introducă treptat concepte 

economice ale economiei de piaţă, prin observarea şi introspecţia realităţii economice 

din mediul personal şi comunitar. 

 Necesitatea tot mai acută de pregătire şi educare a elevilor în spiritul economiei de 

piaţă, al proprietăţii private şi al antreprenoriatului. 

 Beneficii aduse sistemului educaţional şi elevilor, prin explorarea „organizată” a 

mediului economic, printr-o programă şcolară structurată. 

Acest opţional îşi propune ca pe parcursul unui an şcolar să-l facă pe elev să cunoască:  

responsabilităţile unei societăţi comerciale; modul de alcătuire al unui plan de afaceri; cum 

se conduce; cum funcţionează şi cum se lichidează o societate. 

Având în vedere că întreaga activitate a tinerilor se va desfăşura în cadrul  mecanismelor 

economice, introducerea treptată în spiritul economiei de piaţă şi familiarizarea  cu noţiunile 

şi mecanismele acestui sistem vor ridica potenţialul viitoarei forţe de muncă şi vor spori 

puterea de adaptare a tinerei generaţii, succesul ei în carieră.  
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Prin structura lui, opţionalul permite ridicarea gradului de participare a familiei şi a 

comunităţii locale la activităţile şcolare, realizându-se nu doar o mai strânsă relaţie între 

şcoală, familie, comunitatea locală şi între generaţii, ci şi o nouă cale către ridicarea calităţii 

procesului de învăţământ şi a educării viitorului consumator, angajat sau antreprenor. 

Opţionalul, conceput pe baza programului şi a curriculumului similar din SUA, a fost 

adaptat la contextul şi particularităţile sistemului educaţional românesc şi ale economiei  

româneşti. 

COMPANIA. AFACEREA MEA PILOT este un „experiment”, un proiect care oferă 

elevilor oportunitatea de a-şi conduce propria afacere. Elevii efectuează cercetarea de piaţă, 

obţin capital prin vânzare de acţiuni, produc şi ţin înregistrările contabile ale companiei. 

Compania. Afacerea mea pilot este, totuşi, mai mult decât un exerciţiu de a conduce o firmă; 

ea este o oportunitate de a preda concepte economice prin experienţă. Asigură o 

oportunitate de a aplica principii economice şi de afaceri şi ajută la dezvoltarea spiritului de 

organizare, conducere, responsabilitate, lucru în echipă, delegare de responsabilităţi. 

Compania. Afacerea mea pilot este un „laborator” economic şi de afaceri care dă sens, 

semnificaţie concretă multor principii teoretice. Elevii lucrează împreună pentru a aplica 

aceste principii, rezolvând probleme de afaceri reale. 

Pe durata funcţionării companiei, elevii conduc studii de piaţă, îşi măresc capitalul prin 

vânzarea de acţiuni, produc şi vând un produs, ţin evidenţa rezultatelor activităţii. De 

asemenea, prin experienţa directă, elevii învaţă importanţa unor concepte economice, cum 

sunt oferta, cererea, costurile variabile şi fixe, productivitatea. Prin acest program, abilităţile  

de conducere şi simţul responsabilităţii sunt puternic dezvoltate. 

Pentru succesul său în țările din rețeaua Junior Achievement – Young Enterprise, 

Europe, programul a fost desemnat model de bună practică în educație 

antreprenorială de către Direcția Generală Întreprinderi și Industrie din cadrul Comisiei 

Europene.  

Elevii care urmează programul au șansa de a participa la competiția națională 

Compania anului desfășurată în luna mai, cea mai bună echipă urmând să reprezinte 

România la finala JA-YE European Company of the Year Competition, prin intermediul 

burselor Junior Achievers.  

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

Materialele (set complet pentru clasă) sunt puse la dispoziţie de către Junior 

Achievement România: 

1. Ghidul profesorului  

2. Manualul elevului  

3. Dosarele companiei (dosarele de departamente, fişe, formulare, tabele). 
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UNITĂŢI DE CONŢINUT 
 

Materia Unităţi de conţinut 

Compania. Afacerea mea pilot 

Introducere. Compania 
Stabilirea responsabilităţilor în companie 
Evaluarea ideilor de produs sau de serviciu 
Selectarea unui produs sau a unui serviciu 
Dezvoltarea unui plan de afaceri prelilimar 
Conducerea unei şedinţe a Consiliului de Administraţie 
Conducerea şi administrarea Companiei 
Încheierea operaţiunilor 

 
 

CONCEPTE ŞI COMPETENŢE DEZVOLTATE 
 

Concepte dezvoltate Competenţe dezvoltate 

Acţiunile 

Banii  

Capitalul  

Cererea şi oferta 

Concurenţa 

Costuri variabile şi fixe 

Cumpărarea şi vânzarea 

Instituţiile economice 

Întreprinzătorul particular  

Managementul  

Marketingul  

Motivaţia economică 

Piaţa 

Preţul 

Profitul  

Spiritul antreprenorial  

Taxele  

Venituri şi cheltuieli 

1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru 

organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor 

fapte, evenimente, procese din viaţa reală. 

2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelorsociale în 

rezolvarea unor situaţii-problemă, precum şi în analizarea 

posibilităţilor personale de dezvoltare . 

3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice 

şi practice, în cadrul diferitelor grupuri. 

4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, 

adecvat unei lumi în schimbare. 

5. Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor 

comunităţii. 

6. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau 

calitative ale unei situaţii concrete. 

7. Analiza de situaţii-problemă în scopul descoperirii de 

strategii pentru optimizarea soluţiilor. 

8. Dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator IT. 

9. Cunoaşterea modului de utilizare a unor medii informatice de 

lucru. 

10. Folosirea cunoştinţelor dobândite în şcoală pentru o 

mai rapidă integrare pe piaţa muncii. 
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OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
 
 

Clasele a X-a, a XI-a 

Obiectiv-cadru  

1. Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a principiilor economice şi a modului de 

decizie în economia de piaţă 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

Descrierea activităţilor din cadrul  

organizării şi funcţionării unei companii 

Discutarea oportunităţilor sociale, evaluarea  

unui produs sau serviciu 

Identificarea instrumentelor şi strategiile  

manageriale 

Realizarea unei strategii de afacere, inclusiv 

un plan de salarizare, o strategie de 

marketing, un plan de producţie 

Stabilirea obiectivelor producţiei şi  

vânzării produselor şi serviciilor 

Evaluarea unui produs 

Cunoaşterea celorlalţi membrii ai  

companiei 

Denumirea companiei; Statutul societăţii 

Descrierea costurilor funcţionării  

companiei 

Exerciţii; lucru pe grupe 

2. Dezvoltarea unor comportamente relaţionale echilibrate pentru sistemul economic 

de piaţă şi a unor capacităţi de lucru în echipă 

Identificarea îndatoririlor administrative Listare; chestionar 

Identificarea unor produse sau unor servicii  

(obiect de activitate) 

Studiul pieţei (formular); marketing (cererea,  

oferta şi preţul de echilibru) 

Descrierea costurilor, a riscurilor, a  

beneficiilor, a economiilor şi a investiţiilor. 

Controlarea evidenţelor companiei, formular 

pentru plan de afaceri, bilanţ 

Identificarea principalelor formelor de  

organizare a unei companii. 

Lectură 

Cunoaşterea metodologiei de înfiinţare a  

companiilor 

Despre firme, embleme, studiu de caz;  

obligaţiile şi drepturile fondatorilor 

3. Dezvoltarea gândirii critice în domeniul economic şi manifestarea unor atitudini 

favorabile luării de decizii şi asumare a responsabilităţilor 

Descrierea modului de dobândire a 

personalităţii juridice 

Lectură; studiu de caz 

Definirea termenilor de acţiuni şi  

obligaţiuni 

Acţionar – obligatar / comparaţie, analiză 

Identificarea rolului cenzorilor, a  

răspunderilor şi a drepturilor cenzorilor 

Lectură, studiu de caz 

Definirea noţiunilor de fiscalitate, impozit  

şi cunoaşterea sistemului fiscal din  

România 

Formulare 

Elaborarea scrisorilor de afaceri şi  

cunoaşterea protocolului în cadrul  

întâlnirilor de afaceri 

Lucru pe grupe, reguli de bază 
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Şcoala: Obiectul: COMPANIA. AFACEREA MEA PILOT 

Profesor: Clasa: 

 

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 

 

 

Nr. 

Crt. 
Tema Obiective Conţinuturi şi activităţi 

Nr. 

ore 
Subiectul lecţiei 

1 
Introducere. 

Compania 

Elevii: 

• Vor folosi brainstorming-ul 

pentru a dezvolta şi a stabili 

obiectivele companiei. 

• Vor evalua obiectivele în 

conformitate cu un set de 

criteri. 

• Prezentarea succintă a programului. 

• Efectuare pre-teste; 

 

Parcurgerea conţinuturilor din 

manualul elevului: 

• Sistemul economic; 

• Organizarea companiei-pilot; 

• Cum participi la o companie-pilot; 

• Cooperare – negociere – evaluare; 

• Elementele definitorii ale comunicării; 

• Prima şedinţă a echipei companiei-

pilot; 

• Ce semnifică denumirea companiei; 

• Activitate interactivă – stabilirea 

obiectivelor companiei. 

• Recomandare: invitaţi un consultant 

voluntar la clasă (exp.: un antreprenor 

local) 

5 

Elevii şi profesorul lucrează 

împreună pentru a stabili clar 

obiectivele companiei. Elevii 

învaţă despre elementele de 

bază ale structurii 

organizaţionale a companiei şi 

analizează posturile sau  

rolurile pe care ar dori să le 

joace în cadrul companiei. 

2 
Stabilirea 

responsabilităţilor 

Elevii: 

• Vor întocmi lista calităţilor 

liderilor, şefilor de 

Parcurgerea conţinuturilor din 

manualul elevului: 

• Posturi în compania-pilot; 

3 

Elevii discută despre calităţile 

pe care doresc să le aibă 

managementul companiei şi 
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în companie departamente. 

• Vor compara asemănările 

şi deosebirile dintre 

posturile de conducere din 

diferite domenii. 

• Cum să alegi cei mai buni membri ai 

echipei pentru posturile din compania-

pilot; 

• Statutul companiei-pilot. 

 

• Activităţi interactive: „Preşedinţi de 

companie eficienţi”, Alegerea şefilor 

de departamente, Repartizarea pe 

departamente. 

• Recomandare: invitaţi un consultant 

voluntar la clasă (exp.: un antreprenor 

local) 

aleg preşedintele. De 

asemenea, ţin şedinţele 

departamentelor pentru a 

desemna reprezentanţii în 

echipa de conducere. 

3 

Evaluarea ideilor 

de produs sau de 

serviciu 

Elevii:  

• Enumeră caracteristicile 

unor produse sau servicii 

de succes. 

• Dezvoltă instrumente de 

cercetare a pieţei. 

• Elaborează o strategie 

simplă de cercetare. 

• Activitate interactivă: Produse şi 

servicii eficiente; 

• Activitate în echipe: Studiu de piaţă; 

2 

Elevii discută despre produse 

sau servicii care pot asigura 

succesul companiei şi 

întocmesc un plan de 

desfăşurare a unei cercetări de 

piaţă. 

4 

Selectarea unui 

produs sau a unui 

serviciu 

Elevii: 

• Schiţează curba cererii 

pentru opţiunile lor de 

produs sau de serviciu. 

• Analizează rezultatele 

cercetării pieţei. 

• Pregătesc o propunere şi o 

prezintă colegilor. 

• Activitate în echipe: Rezultatele 

studiului de piaţă şi propuneri; 

• Alegerea numelui companiei. 

1 

Elevii discută rezultatele 

cercetării pieţei şi aleg un 

produs sau un serviciu. De 

asemenea, ei aleg de comun 

acord un nume al companiei 

lor şi încep să vândă acţiuni. 
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5 

Dezvoltarea unui 

plan de afaceri 

preliminar 

Elevii: 

• Vor lucra în echipe pentru a 

elabora un plan de afaceri. 

• Vor explica scopurile şi 

competenţele-cheie ale 

unui plan de afaceri. 

Parcurgerea conţinuturilor din 

manualul elevului: 

• Coordonarea companiei-pilot; 

• Dezvoltarea unui plan de afaceri; 

• Ce este un plan de afaceri?; 

• Proiectul planului de afaceri; 

• Planurile de salarizare, producţie şi 

marketing; 

• Calcularea pragului de rentabilitate; 

• Planul financiar; 

• Capitalizarea; 

• Conectează-te la economia locală; 

 

• Activitate pe departamente: 

Dezvoltarea unui plan de afaceri 

preliminar; 

• Activitate interactivă: Discutarea 

planului de afaceri preliminar; 

• Recomandare: invitaţi un consultant 

voluntar la clasă (exp.: un antreprenor 

local) 

8 

Elevii lucrează pe 

departamente pentru a elabora 

planuri şi obiective ale 

departamentelor care să poată 

fi asamblate într-un plan de 

afaceri. 
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6 

Conducerea unei 

şedinţe a 

Consiliului de 

Administraţie 

Elevii: 

• Vor conduce o şedinţă. 

• Vor începe realizarea 

planului de afaceri. 

• Şedinţa Consiliului de Administraţie; 

• Începerea activităţii departamentelor 

şi instruirea pentru ţinerea evidenţei; 

2 

Elevii se întâlnesc în calitate 

de membri ai Consiliului de 

Administraţie pentru a aproba 

planul de afaceri şi a adopta 

statutul de funcţionare a 

companiei. De asemenea, 

încep pregătirea producţiei şi a 

vânzărilor. 

7 

Conducerea şi 

administrarea 

companiei 

Elevii: 

• Vor lucra ca o echipă 

pentru executarea unui 

plan de afaceri. 

• Vor fabrica un produs sau 

vor oferi un serviciu pentru 

a fi vândut. 

• Vor vinde un produs sau un 

serviciu. 

• Vor ţine evidenţele corecte 

ale afacerii. 

• Vor aplica concepte 

economice fundamentale în 

conducerea şi funcţionarea 

companiei, modificarea 

preţului ca urmare a 

modificării cantităţii cerute, 

dezvoltarea unei campanii 

promoţionale pentru a 

stimula cererea, analiza 

Parcurgerea conţinuturilor din 

manualul elevului: 

• Coordonarea unei companii-pilot; 

• Vânzarae produselor sau a serviciilor 

companiei-pilot; 

• Prezentare la o vânzare; 

• Status; 

• Conectează-te la economia naţională. 

 

• Activităţi pe departamente: 

Producţie(pregătire, executare, 

analiza productivităţii şi a costurilor), 

Marketing(regătirea vânzărilor, 

promovare şi reclamă, modificarea 

preţului), Financiar (managementul 

gestiunii), Resurse umane 

(comunicarea între stakeholderi). 

• Recomandare: invitaţi un consultant 

voluntar la clasă (exp.: un antreprenor 

local) 

8 

Elevii lucrează împreună 

pentru a asigura funcţionarea 

companiei. 

mailto:office@jaromania.org
http://www.jaromania.org/


 

 

 

Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, etaj 9, Bucureşti, 010016, România  
Tel +4021-312 3194, 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org;  

 

 

productivităţii şi costurilor. 

8 
Încheierea 

operaţiunilor 

Elevii:  

• Vor lucra ca o echipă 

pentru lichidarea 

companiei. 

• Vor descrie principalele 

componente ale balanţei 

companiei şi declaraţiei de 

venituri şi cheltuieli. 

• Vor redacta o scrisoare 

către acţionari în care vor 

evalua experienţa 

compeniei. 

Parcurgerea conţinuturilor din 

manualul elevului: 

• Lichidarea unei afaceri; 

• Graficul de lichidare; 

• Întâlnirea pentru lichidarea 

companiei-pilot; 

• Raport preliminar de activitate, anual 

şi operaţional final; 

 

• Încheierea activităţii pe departamente; 

• Şedinţa Consiliului de Administraţie 

pentru lichidarea companiei; 

• Realizarea raportului anual. 

5 

Elevii lucrează împreună 

pentru a încheia activitatea 

firmei şi a lichida compania. 

Analizează producţia şi 

vânzările, completează toate 

evidenţele, elaborează un 

Raport Anual şi plătesc 

dividendele acţionarilor. De 

asemenea, elevii distribuie 

salariile şi comisioanele şi îşi 

evaluează experienţa. 

8 
Recapitulare 

finală 
 

• Recapitulare finală a conţinuturilor. 
1  

• Concluziile elevilor şi ale profesorului 

cu privire la desfăşurarea 

programului. 

• Completare post-teste. 

1  
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