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După 
4 ani

să susținem 
comunitatea 

profesorilor și elevilor 
capabili de performanță

Hai la Olimpiadă!

În 2016 s-au împlinit patru ani de la lansarea 
programelor noastre pentru educație, adică atât 
cât ține un ciclu școlar. În acest timp,  am avansat 
cu implementarea centrelor de pregătire pentru 
performanță, am început un program pentru 
prevenirea abandonului școlar în zonele rurale și am 
lansat un program destinat atragerii copiilor către 
sport. Prin fiecare dintre aceste programe urmărim să 
răspundem câte unei probleme cu care se confruntă 
școala din România. Dincolo de rezultatele pe care le 
vom detalia în paginile prezentului raport, în cei patru 
ani am  ajuns și la câteva concluzii  importante.
 
În primul rând, am descoperit că, în peisajul destul de 
descurajant al școlii românești, există totuși o zonă 
luminoasă, reprezentată de o comunitate de profesori 
de elită care, nu numai că își fac meseria cu dedicație, 
dar fac o misiune din cultivarea talentului elevilor cu 
care lucrează. 

Ne-am propus
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să sprijinim grupurile de elevi 
cu risc mare de abandon 

școlar, din cauza condițiilor 
sociale sau economice

să încurajăm copiii să 
practice un sport în mod 
constant, ca parte a unei 

educații complete

Nouă ne Pasă 140 de bătăi pe minut

investiția în educație este singura în 
măsură să ducă România către societatea 
modernă pe care ne-o dorim. 

Toate aceste concluzii devin motivația 
acțiunilor noastre viitoare și sunt, 
totodată, o confirmare a modelului de 
intervenție pe care l-am definit în cei 
patru ani de activitate. Dascălii valoroși 
pot face mult mai mult atunci când sunt 
susținuți iar, pe de altă parte, sunt din 
ce în ce mai multe compani care privesc 
lucrurile responsabil și investesc în 
programe sociale. În acest sens, modelul 
nostru este simplu: punem împreună 
resursele pe care mediul privat le poate 
investi în zona socială cu resursele încă 
existente în școală, pentru cultivarea 
potențialului actualelor generații de copii.  

Apoi, am înțeles că dacă o să 
trasformăm această comunitate a 
profesorilor valoroși într-o resursă 
pentru sistem, o parte din problemele 
școlii pot fi rezolvate cu intervenții sau 
susținere din zona privată. Deși aceasta 
nu este o soluție durabilă, este totuși o 
soluție necesară în aceste momente. Iar 
dacă intervențiile vor merge ulterior și 
către responsabilizarea instituțiilor care 
administrează școala, în timp se poate 
ajunge la un model sustenabil. 

După această perioadă în care nivelul 
avansat de pregătire, de cultură sau 
de conștiință nu au mai fost criterii 
esențiale pentru definiția oamenilor 
valoroși, am înțeles că este momentul 
să re-amintim un principiu de bază: 
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Misiunea programului Hai la Olimpiadă! 
este de a le oferi elevilor, profesorilor 
și studenților condiții cât mai bune de 
pregătire și valorificare a talentului. 
Vrem să ne asigurăm că potențialul 
copiilor va fi cultivat corect, cu ajutorul 
acelor profesori valoroși care încă există 
în sistemul educațional românesc. 

3.286
de elevi

290
de profesori

Model de intervenție

• Implementăm centre de pregătire 
pentru performanță la matematică, fizică 
și informatică, pentru elevi și studenți, cu 
ajutorul celor mai buni profesori;

• Oferim echipamente performante pentru 
laboratoarele de fizică și informatică în care 
se desfășoară activitatea centrelor

• Susținem organizarea celor mai importante 
concursuri de profil din țară;

• Susținem participarea echipelor românești 
de studenți la cele mai prestigioase competiții 
internaționale de programare și algoritmică.

 este compania responsabilă care a ales să 
investească în comunitate, devenind partener 
programului în 2014. Alături de ei continuăm 
extinderea centrelor Hai la Olimpiadă!
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Ce ne
propunem

22
centre

(București, Cluj, Iași, Timișoara, 
Brașov, Buzău, Constanța, 

Neamț, Suceava, Baia Mare, 
Oradea, Târgu Mureș)

Peste 300 de premii 
câștigate la Olimpiadele 
Naționale

Să avem continuitate pentru centrele de 
pregătire implementate și să ajungem 
la un număr de 5.000 de beneficiari ai 
programului (elevi și studenți).

70% dintre elevii calificați 
la etapele județene ale 
Olimpiadelor Naționale 
s-au pregătit în centrele 
Hai la Olimpiadă!
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Context

• România este o țară care se clasează anual printre primele locuri la 
competițiile internaționale pentru elevi și studenți și în care, în mod 
paradoxal, nivelul mediu de pregătire al copiilor este constant în scădere. 

• În situația actuală, mulți dintre copiii cu potențial pentru performanță 
rămân la un nivel mediu datorită faptului că nu au oportunitatea de a se 
pregăti cu profesori suficient de competenți.



Interviu

 Când eram elev, am participat la olimpiadele de informatică și cel 
mai bun rezultat al meu a fost calificarea în lotul lărgit, în 2006. În anii 
studenției, am participat în continuare la concursuri de algoritmică și, la 
insistențele colegilor mei, am ajuns să aplic pentru primul stagiu în afara 
țării, deși eu știam sigur că îmi doream să rămân în România. Am aplicat 
pentru un internship la Facebook, deși aveam un job foarte bun aici, în 
Iași, la sediul Amazon.com. După internship, am rămas un an și jumătate 
pe o poziție permanentă la Facebook.

 După ce am revenit în țară, am simțit nevoia să fac ceva diferit de 
industrie. Și am ales să mă înscriu la doctorat și să încep să mă ocup de 
pregătirea studenților pentru concursurile de algoritmică. Prima întâlnire 
cu programul Hai la Olimpiadă! a fost în 2015, când am organizat 
finala Olimpiadei Naționale de Informatică pentru Studenți, la Iași. În 
continuarea acestei experiențe, în toamna   anului 2015, am acceptat o 
nouă provocare și am început să lucrez cu elevii de gimnaziu! Și pot să 
afirm că este o experiență minunată!
 
 Copiii sunt extrem de deschiși să învețe și este impresionant 
să îi vezi cât sunt de fericiți când reușesc să găsească soluții pentru 
problemele care depășesc, de multe ori, materia de liceu! Sunt talentați, 
perseverenți și, cu siguranță, vor avea un parcurs extraordinar! 

 Acum sunt aproape de finalizarea studiilor doctorale. Între timp, 
am mai făcut un internship la Twitter și mă pregătesc pentru un stagiu 
la Google, în Elveția, în cadrul unei echipe de cercetare. Dar voi continua 
să-i pregătesc pe elevii și studenții din Iași care doresc să participle la 
concursurile naționale și internaționale și sunt pregătit să contribui la 
dezvoltarea școlii românești de algoritmică și programare!

Paul Diac a fost olimpic internațional la informatică 
și a lucrat pentru Amazon.com, Facebook și Twitter. 
Din 2015, este coordonatorul centrului de pregătire 
pentru performanță Hai la Olimpiadă! din Iași, unde 
pregătește elevii de gimnaziu la informatică.

‘‘

‘‘
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ianuarie

februarie

mai

iunie

august

septembrie

noiembrie

Dotarea laboratorului de informatică din CN “Sf. Sava” (București) cu 25 de 
computere performante;

Susținerea deplasării echipei POLI Hyperloop Team la finala concursului 
Hyperloop Pod Competition, organizat de Universitatea A&M în Texas;

Romanian Master of Mathematics și Romanian Master of Physics - concursurile 
au fost organizate de CN „Tudor Vianu” din București. La aceste concursuri 
participă cele mai bune 20 de echipe din lume (conform Clasamentului de la 
Olimpiadele Internaționale);

Concursul Național de Informatică “Adolescent Grigore Moisil” - concurs 
organizat de elevii și profesorii CN „Spiru Haret” (București);

MindCoding (Cluj Napoca) - concurs de programare la care participă pasionații 
de informatică, indiferent de vârstă, încurajând colaborarea informaticienilor din 
mai multe orașe;

Conferința internațională “18th International Conference on Descriptional 
Complexity of Formal Systems”;

Participarea echipei Universității din București la tabăra internațională de 
programare de la Petrozavodsk (Rusia), ca etapă de pregătire pentru finala 
mondială a ACM-ICPC;

Olimpiada Națională de Informatică pentru Studenți, ONIS 2016 (Cluj-Napoca) - 
concurs care se adresează tuturor studenţilor înscrişi la universităţile din România și 
care are ca scop pregătirea lor pentru participarea la concursurile internaționale de 
programare de tip ACM-ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest); 

Participarea echipei Asociației Studenților Informaticieni din Iași la Moscow 
International Workshop ACM ICPC 2016 găzduită de Moscow Institute of 
Physics and Technology – MIPT.

Etapa finală a concursului Algoritmiada - concurs tradiţional, de marcă, al Infoarenei; 

Empowersoft (Ploiești) - concurs dedicat comunității pasionaților de 
informatică din toate liceele și universitățile din țară;

2016 Alte acțiuni susținute prin programul Hai la Olimpiadă!
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Misiunea programului Nouă ne Pasă 
este de a asigura condițiile necesare 
pentru ca tinerii și copiii din comunitățile 
defavorizate să-și continue studiile și să 
se poată perfecționa în domeniul ales. 

este una dintre companiile responsabile care 
a ales să fie partenerul nostru în demersurile 
pentru reducerea abandonului școlar în 
mediul rural. Cu ajutorul lor am deschis 
primele 6 centre în 2016 și vom continua 
extinderea acestora în 2017.

Implementăm centre afterschool Nouă ne pasă în zone rurale pentru 
susținerea pe termen lung a elevilor din medii vulnerabile și pentru 
prevenirea abandonului școlar. 

Împreună cu profesorii dedicați îi ajutăm pe copii să finalizeze studiile 
gimnaziale și să obțină cel puțin nota 6 la Evaluarea Națională. În 
centrele afterschool elevii primesc sprijinul necesar pentru a ajunge la 
zi cu materiile și pentru a-și face temele. Totodată li se oferă o gustare, 
rechizite, consiliere psihologică și vocațională.

Model de intervenție



• În școlile din mediul rural, 31.2% dintre elevi obțin medie sub 
5 la examenul de Evaluare Națională, 4 din 10 copii au note sub 
5 la matematică și 2 din 10 la limba română iar rata abandonului 
școlar în rândul copiilor sub 14 ani este de 1.5 ori mai mare decât 
în mediul urban. 

• Rata de părăsire timpurie a școlii este de 18% la nivel național.

251
de elevi

35
de profesori

6
centre

(Buda, jud. Buzău; Șotrile, jud. Prahova; Vaduri, 
jud. Neamț; Negru Vodă, jud. Constanța; Gîdinți, 

jud. Neamț; Putineiu, jud. Teleorman)

Context

Cel puțin 800 de elevi să finalizeze 
studiile gimnaziale și să promoveze 
Evaluarea Națională cu minim nota 6.

Centre afterschool Nouă ne pasă 
în cel puțin 20 de comunități.

Grupe de lucru pentru copiii cu rezultate 
bune la școală pentru a le facilita trecerea de 
la ciclul gimnazial la cel liceal.
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Ce ne
propunem



 Școala în care predau este școala copilăriei mele. Aici am învățat 
să scriu, să citesc, să fac prima adunare. Dezavantajul simțit de mine ca 
elev a fost acela de a face față prejudecăților legate de elevul de la oraș 
și elevul de la sat. Din cauza aceasta mie mi-a fost greu în liceu, însă am 
reușit să trec peste acest prag. Încă de atunci, am știut că vreau să mă 
întorc la mine în sat și să îi ajut pe copiii de aici să meargă mai departe!

 Am studiat matematica din pasiune. Pentru mine, matematica 
este mai mult decât o știință, este un mod de a vedea și de a înțelege 
lucrurile. Zilnic, încerc să le transmit elevilor mei această viziune și să îi 
fac să îndrăgească materia pe care o predau.

 Cu fiecare an petrecut la catedră, pasiunea mea pentru meserie 
a crescut. Am cunoscut copii cu temperamente și personalități diferite, 
am învățat și continui să învăț să mă adaptez fiecăruia în parte. Caut 
permanent să văd care sunt nevoile fiecărui elev și să mă concentrez pe 
ceea ce are nevoie, să îi învăț să se autodepășească. 

 Pentru a lucra cu elevii este nevoie de respect și corectitudine. 
Înseamnă a-ți asuma responsabilitatea pentru viitorul unei generații și 
implică determinare pentru fiecare aspect al activității tale de dascăl. 
Elevii apreciază această abordare, mă ascultă și mă respectă. 

 Îmi place să lucrez într-o școală din mediul rural! Elevii sunt cu 
mult bun simț, sunt ambițioși, își doresc să continue studiile și să își ajute 
părinții. Este de apreciat că acești elevi sunt conștienți de sacrificiile pe 
care le fac părinții lor. Eu cred că nu contează unde înveți, atâta timp cât 
ești serios și perseverent. 

‘‘

Corina Mînzală este coordonatorul centrului 
afterschool Nouă ne pasă din Comuna Buda, 
județul Buzău. Corina a studiat la scoala din Buda 
și după ce a finalizat studiile s-a întors și predă 
matematica în comunitatea în care a crescut. 

‘‘

Studiu de caz
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ianuarie

Putineiu
( jud. Teleorman)

Șotrile
( jud. Prahova)

Negu Vodă
( jud. Constanța)

Buda
( jud. Buzău)

Vaduri
( jud. Neamț)

Gîdinți
( jud. Neamț)

martie

mai

aprilie

Sponsorizarea trupei de teatru “Ștrumfii” a școlii din comuna Odobești pentru 
participarea la concursurile școlare; 

Campania “Acces la educație: sprijin pentru școlile românești din Ucraina”, 
inițiată de Asociația Convergențe Europene și Asociația Eurocentrica, campani 
are ca scop dotarea bibliotecilor din școlile românești din regiunile Odesa, 
Cernăuți și Transcarpatia cu volume în limba română;

Dotări pentru buna desfășurare a orelor de curs, pentru clasele primare ale 
Liceului Teoretic "Brîncoveanu Vodă" (Urlați);

Susținerea Inspectoratului Școlar Județean Cluj pentru organizarea 
Concursului Național de Matematică “Olimpiada Satelor din România”, 
concurs la care participă copiii pasionați de matematică din mediul rural.

2016 Centrele afterschool Nouă ne pasă

Alte acțiuni susținute prin programul Nouă ne pasă
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5 grupe/ 65 de elevi

2 grupe/ 36 de elevi

4 grupe/ 56 de elevi

8 grupe/ 46 de elevi

2 grupe/ 24 de elevi

2 grupe/ 24 de elevi

6 profesori

6 profesori

4 profesori

8 profesori

5 profesori

6 profesori
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Înțelegem educația ca pe un demers prin 
care copilul se transformă într-un adult 
puternic, activ și responsabil. Din acest 
punct de vedere, deprinderea de a face 
mișcare în mod organizat și susținut trebuie 
să fie o componentă importantă a acestui 
proces de formare.
Programul 140 de bătăi pe minut 
urmărește să le reamintească tuturor celor 
responsabili de formarea actualei generații 
de copii – părinți, profesori, antrenori – 
despre importanța practicării sportului și 
avantajele unui ritm de viață echilibrat.

Susținem organizarea de curse de triatlon, ciclism și alergare 
dedicate exclusiv copiilor. De la lansarea programului în 
2014 au apărut 6 competiții noi pentru copii.
 
Promovăm activ în comunicare necesitatea de a 
introduce sportul în programul copiilor.

Model de intervenție

Ce ne
propunem Peste 1.000 de copii vor participa la 

concursuri sportive organizate în școală.

Extindem programul 140 de bătăi 
pe minut în 5 școli din București.

Parteneriat cu 12 curse de triatlon, 
ciclism și alergare, cu un total de peste 
2.000 de copii participanți.

este una din companiile 
responsabile care a ales 
să susțină programul 
140 de bătăi pe minut.



• România este pe locul 2 în Europa la obezitate infantilă.

• 43% dintre copiii din România nu practică niciun sport.

• Deși în România numărul competițiilor sportive pentru 
amatori a crescut în ultimii ani, există doar câteva 
evenimente dedicate exclusiv copiilor. 

Context
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9
curse de triatlon, 
ciclism și alergare

1.500
de copii 

participanți

În paralel cu susținerea celor 12 concursuri pentru 
copii vom implementa un plan pilot de antrenamente 
și concursuri de alergare în 5 școli din București, 
împreună cu profesori de educație fizică dedicați. 

140 de bătăi pe minut în școli 



iunie

iulie

august

septembrie

decembrie

Aquathlon pentru copii Fără Asfalt, ediția a II-a (2 Mai, jud. Constanța) - concurs 
de înot în mare și alergare pentru copii cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani;

Kids Bike School (Brașov) - eveniment sportiv cu o puternică componentă educativă 
pentru copii și părinți. Cu ajutorul instructorilor cei mici și-au însușit tehnicile 
mersului pe bicicletă în maximă siguranță;

Crosul copiilor Pegas Triatlon Buftea - concurs de alergare pentru copii, 
organizat în orașul Buftea, ca parte a triatlonului Pegas;

Bioeel Kids Race (Târgu Mureș)   - concurs de cross triatlon pentru copii, în cadrul  
Bioeel Triathlon Challenge;

Delta Triathlon MiniTRI (Tulcea) - concurs de triatlon de șosea, pentru copii cu 
vârste cuprinse între 9 și 12 ani;

Ciucaș X3, cursa copiilor (Cheia, jud. Parhova) - cursă de alergare pentru 
copii, organizată ca parte a concursului de trail running Ciucaș X3;

Aquathlon pentru copii Trichallenge Christmas (Complexul Olimpic Izvorani) - 
concurs de înot și alergare pentru copii, în cadrul triatlonului Trichallenge Christmas.

Trikids Mamaia - concurs de duatlon și aquathlon pentru copii, parte a 
concursului de triatlon Trichallenge Mamaia; 
Semimaraton Plopeni, cursa copiilor (Plopeni, jud Prahova) - cursă de 
alergare pentru copii, organizată în cadrul concursului de semimaraton 
pentru adulți;

2016 Calendarul competițiilor susținute prin programul 140 de bătăi pe minut
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Studiu de caz
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 Cu Delta Rowmania Triathlon, o iniţiativă a multiplului campion 
olimpic la canoe Ivan Patzaichin, am ajuns deja la ediția a patra. Concursul 
de triatlon este parte dintr-o campanie mai amplă (Rowmania) care 
promovează destinaţiile de ecoturism din Delta Dunării, valorile turismului 
de bun simţ și o mai bună înţelegere şi interpretare a naturii.
                                       
De ce triatlon?
Pentru că este un sport complex, care provoacă permanent la eforturi 
fizice şi mentale însemnate şi care, pe deasupra, respectă toate principiile 
promovate de noi.

De ce la Tulcea?
Pentru că este un loc unde merită să vii și să revii. În plus, am dorit să 
“contaminăm” cât mai mulți tulceni cu energia acestui tip de concurs și 
să-i punem în mișcare, iar noi credem că acest lucru s-a întâmplat.

De ce pentru copii?
Am vrut ca mesajele noastre să ajungă în primul rând la cei mici. Sportul 
este esențial pentru dezvoltarea fizică a unui copil, însă face minuni pentru 
construirea personalității lui, îl face puternic pe dinăuntru. E important 
să existe adulți care să îi ia în serios pe copii, să le încurajeze visurile și 
talentele și să le crească călitățile.
 
În plus, sportul este forță, aduce energie și speranță, elimină bariere, 
inspiră, stimulează, încurajează, schimbă destine în bine, mobilizează și 
aduce oamenii împreună. Sportul schimbă lumea. Iar mișcarea în aer liber 
nu este un moft: este cel mai bun fel de a te păstra în formă, de a fi în 
echilibru cu tine însuți, de a te depăși și de a fi mai bun.

‘‘

‘‘

Delta MiniTRI este un concurs de triatlon pentru 
copii cu vârste cuprinse între 9 și 13 ani, organizat de 
Asociaţia “Ivan Patzaichin - Mila 23” în orașul Tulcea 
și care a ajuns în 2016 la cea de-a 4-a ediție. Probele 
cursei sunt 200m înot, 5km ciclism și 1200m alergare.

Raluca Munteanu, organizator Delta MiniTRI



Harta programelor
Fundației eMAG

Oradea

Baia Mare

Cluj-Napoca
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Putineiu
2 Mai

Mamaia

Tulcea

Buda

Cheia

Vaduri

Suceava
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BUGET
2 0 1 6

SPONSORIZĂRI
primite în 2016

(RON)

CHELTUIELI
2016 (RON)

Sold
1 ian. 2016

586.000

Sponsorizări/donații
2016

2.729.180,00

Cheltuieli 
2016

1.886.848,87

Sold
1 ian. 2017

1.428.332,00

IN KIND
eMAG
echipamente, logistică

Depanero
echipamente

Smart Point
servicii PR 
Conviv Media
organizare evenimente 

din care sponsorizări 
primite la final de an: 

1.235.973,02

CORPORATE
BCR
630.073,26
FLANCO
112.500

NOD
650.000

PC GARAGE
15.000
TINMAR
53.982

NASPERS
894.000

INDIVIDUAL
Donații prin 
intermediul
site-ului emag.ro
349.760,99
2%
20.863,99
Alte donații 
individuale
2.999,76

1.204.150,22 167.394,65 53.500

ADMINISTRATIV
Servicii, salarii, logistică
461.804
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SUSȚINE 
FUNDAȚIA eMAG

Susținerea programelor Fundației eMAG se poate face prin una din 
următoarele căi:

Prin redirecționarea a 2% din impozitul pe venit către Fundația eMAG;

Prin adăugarea unei donații în coșul de cumpărături emag.ro, 
pentru susținerea programului Hai la Olimpiadă!;

Prin donații directe pe site-urile Fundației - fundațiaemag.ro/
implicare sau hailaolimpiada.ro;

Prin donații directe în contul Fundației eMAG, menționând 
programul pe care dorești să-l susții:

   Fundatia eMAG pentru Educație
   CIF: 31026680
   Cont RON: RO31 RNCB 0073 1453 1247 0001, deschis la BCR
   Cont EUR: RO74 RNCB 0073 1453 1247 0003, deschis la BCR

Prin redirecționarea a până la 20% din impozitul pe profit
al firmei către Fundația eMAG. Pentru detalii ne puteți scrie la 
office@fundatiaemag.ro.
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Le mulțumim partenerilor care ne-au fost alături în 2016:


