
 

 

București, septembrie 2022 
 

În atenția domnului CIPRIAN BLAJ 
INSPECTOR ȘCOLAR PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCAȚIONALE 
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN TIMIŞ 
 
Programul SOLVE FOR TOMORROW 
pentru liceenii cu vârste cuprinse între 16 – 18 ani 
 
Stimate domnule inspector, 
 
Vă invităm să informați directorii și cadrele didactice ale instituțiilor de învățământ de tip liceal din județul dumneavoastră despre 
proiectul-competiție Solve for Tomorrow adresat elevilor cu vârste cuprinse între 16-18 ani care au idei de inovare socială, care pun în 
evidență utilizarea tehnologiei pentru a răspunde unor provocări comunitare din domenii precum: mediu înconjurător, diversitate și 
incluziune socială, educație, dezvoltare durabilă. 
 

Competiția se desfășoară în două etape: 
 

1. Înscrierea în competiție: termen, 31 octombrie 2022 
Elevii se înscriu cu o soluție tehnologică pe care o propun pentru rezolvarea unei probleme din comunitate, din următoarele categorii: 
mediul înconjurător, diversitate și incluziune, educație, dezvoltare sustenabilă. Elevii se pot înscrie individual sau în echipe de maxim 
5 membri. În echipă poate fi inclus și un profesor coordonator de proiect.  
 

În această etapă vor avea loc sesiuni online de informare și pregătire adresate cadrelor didactice și elevilor. Calendarul complet al 
acestor sesiuni și detalii de participare la https://www.jaromania.org/proiecte/solve-for-tomorrow 
 

2. Dezvoltarea soluției înscrise în competiție: 14 noiembrie 2022 – 21 februarie 2023 
Cele mai bune 25 de aplicații vor fi selectate pentru etapa a II-a a competiției, în care vor fi parcurse activități specifice pentru 
dezvoltarea ideilor pe baza metodei Design Thinking. Vor fi organizate sesiuni de mentorat și workshop-uri în care echipele au șansa să 
perfecționeze ideea lor, alături de mentori din mediul de business. Finala competiției este programată pentru 21 februarie 2023. 
Regulament și calendarul activităților sunt disponibile la: https://www.jaromania.org/proiecte/solve-for-tomorrow 
 
Finaliștii ediției 2021 provin de la liceele: 
 

Colegiul Național Ana Aslan (Timișoara); Colegiul Național Andrei Șaguna, Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă (Brașov); Colegiul 
Național George Coșbuc, Colegiul Național I. L. Caragiale, Liceul Internațional de Informatică, Liceul Teoretic Traian, Școala Superioară 
Comercială Nicolae Kretzulescu (București); Colegiul Național Emil Racoviță, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu (Cluj-Napoca); Colegiul 
Național Militar A. I. Cuza, Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Colegiul Național Pedagogic Constantin Brătescu, Liceul Teoretic 
Ovidius (Constanța); Colegiul Național Decebal, Colegiul Național Gheorghe Țițeica (Drobeta Turnu-Severin); Liceul Teoretic Nicolae 
Bălcescu (Medgidia); Liceul Penticostal Betel (Oradea); Colegiul Național Petru Rareș (Piatra-Neamț); Colegiul Național I. C. Brătianu 
(Pitești); Colegiul Național Mihai Viteazul (Ploiești); Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai (Târgu-Mureș); Liceul Tehnologic (Turceni).  

 
Cu stimă, 
Loredana Poenaru | Senior Program Manager 
Junior Achievement România | www.jaromania.org 
0730 330 884 | loredana.poenaru@jaromania.org 
 

Din 2003, Junior Achievement (JA) România pune GRATUIT la dispoziția instituțiilor școlare, programe de educație financiară, economică, antreprenorială 
și de orientare profesională pentru toate nivelurile de educație, în parteneriat cu Ministerul Educației (conform protocolului nr. 10184/2003) 
 

Formatul Solve for Tomorrow a fost lansat la nivel internațional în 2010, fiind este o competiție unică prin care se încurajează gândirea inovatoare, munca 
în echipă și dezvoltarea unor idei de inovare socială care rezolvă cele mai urgente probleme ale comunității. Solve for Tomorrow s-a desfășurat în 
aproximativ 23 de țări din întreaga lume, cu peste 1,8 milioane de elevi și profesori. 
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