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În anul 2015 s-au împlinit 3 ani de la lansarea
programelor noastre pentru susținerea educației.
În această perioadă am avansat de la parteneriatele cu loturile naționale de olimpici la matematică,
fizică și informatică până la implementarea a 14
centre de pregătire pentru performanță în 7 orașe
mari din țară, am susținut concursuri școlare și
am asigurat echipamentele necesare unui proces
educațional de calitate în mai multe școli din țară.
În paralel, am extins acțiunile pentru susținerea
comunităților cărora le lipsesc resursele pentru
continuarea studiilor și am acționat pentru promovarea practicării sportului ca metodă complementară studiului, susținând diverse evenimente
sportive pentru copii.
Spuneam anul trecut că extinderea programelor
a apărut ca o necesitate firească și că plecăm
de la convingerea că nu intervențiile punctuale,
întâmplătoare și, eventual, spectaculoase rezolvă
probleme. Urmărim o abordare sistemică, consecventă, cu o viziune clară asupra rezultatelor
și cred că ne putem explica destul de ușor modul
de acțiune. Nu este niciun secret că în instituția
care se cheamă școală lucrurile nu funcționează
cum trebuie – rezultatele la evaluarile naționale
și la bacalaureat sunt foarte slabe și, în mod evident, nivelul general de pregătire este în scădere.
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Aceste efecte se fac simțite, cu nuanțe și intensități diferite, atât în școlile din mediul rural cât și
în cele mai importante colegii naționale. Lucrând
pentru implementarea ”Hai la Olimpiadă!” am
constatat că școala românească are încă o comunitate de profesori și învățători dedicați și capabili
de performanță. La polul opus procentului mare
de copii cu rezultate slabe se afla copiii ale căror
rezultate extraordinare nu sunt nici episodice
și nici întâmplătoare. Constanța fenomenului
și nivelul extrem de ridicat la care ajung acești
copii vorbesc, de fapt, despre potențialul acestei comunități de dascăli valoroși răspândită
în toată țara și care investește real în educație.
Atât programul ”Hai la Olimpiadă!” cât și ”Nouă
ne pasă” urmăresc punerea în valoare a acestor
profesori și învățători, care au inițiativă și metodă
și care, cu puțină susținere, pot genera efecte
uimitoare la nivelul unei comunități. Iar noi ne-am
asumat rolul de parteneri ai acestei comunități.
Ca și în 2014, în 2015 am pus accent pe extinderea
centrelor de pregătire pentru performanță prin
”Hai la Olimpiadă!” și am început demersurile
pentru implementarea unor centre afterschool în
școli din mediul rural, în cadrul ”Nouă ne pasă”.
Ambele programe au avut în esență însă,

identificarea
profesorilor
dedicați
și inițierea unei colaborări pentru
extinderea inițiativelor deja în lucru.
Revenind la viziune, avem convingerea
că doar prin acest proces de recunoaștere
și de punere în valoare a acestei comunități de dascăli pricepuți școala poate
reintra pe un făgaș normal, adaptat
așteptărilor părinților, angajatorilor și, nu
în ultimul rând, copiilor care se pregătesc
pentru întrebările lumii de mâine.

Tudor Vlad
Președinte Fundația eMAG
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In 2015, we celebrated 3 years since the launch of
our programmes aiming to support education in
Romania. Throughout that time we’ve advanced
from supporting the national mathematics,
physics and informatics teams to establishing 14
centres for educational performance in 7 cities
in Romania, supporting the STEM competitions
and providing the necessary equipment required
to deliver quality education in several schools in
Romania. Furthermore, we expanded our reach
to supporting the communities who lack the
means to pursue an education and to promoting
sports as complementary to studying by
supporting various sports events for children.
Last year we stated that expanding our
programmes came naturally and that we acted
on our firm belief that isolated, random, even
spectacular interventions do not solve problems. We are implementing a systemic, coherent
approach with a clear vision in terms of results
and we can find arguments in favour of our
course of action. The school institution is not
working as it should be – the national evaluation
and baccalaureate results are unsatisfactory
and, obviously, in general the level of education
is dropping. This situation impacts the
schools in rural areas but also national
6

colleges, although in a different manner
and degree. Working to implement the Aiming
for the Olympiad! programme, we found that the
Romanian school system has a community of
teachers dedicated to delivering results. In direct
contrast to the high proportion of children
with poor results, there are children with
extraordinary results, achieved neither
randomly nor accidentally. Their repeated success
and high performance are a testimony to
the potential of this valuable community
of teachers found throughout the country,
who constantly invests in education.
The programmes Aiming for the Olympiad! and
We care seek to promote these teachers who
have both initiative and expertise and, with a little
support, could generate outstanding results
within the community. As such, we decided
to become partners of this community.
As in 2014, in 2015 we focused on expanding
the Aiming for the Olympiad! centres for
educational performance and we began
implementing after-school centres in the rural
areas as part of the programme We care.
Both programmes are aim to identify talented
and passionate teachers and working with
them to expand the existing initiatives.

Coming back to our vision, we are convinced
that only through this process of recognition
and promotion of this community of
talented teachers, the school institution
could return to its normal path and hope
to meet the expectations of parents,
employers and especially children who
are educated to face the challenges
of the future.

Tudor Vlad
eMAG Foundation President
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HAI LA OLIMPIADĂ!
Hai la Olimpiadă! este primul
nostru program, lansat în 2012,
odată cu înființarea Fundației.
Misiunea programului „Hai la
Olimpiadă!” este de a le oferi elevilor,
profesorilor și studenților condiții
cât mai bune de pregătire și de
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.
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Inițial, ne-am concentrat atenția pe susținerea loturilor naționale
de olimpici la matematică, fizică și informatică și pe susținerea celor
mai importante competiții naționale la aceste materii. Începând cu
anul școlar 2013-2014 am extins zona de acțiune și am început implementarea unor centre de pregătire pentru toți copiii care doresc să se
pregătească la un nivel peste medie. În 2013, am început cu 3 Centre
de Pregătire Hai la Olimpiadă la București. Rețeaua a fost extinsă în
2014 în alte 4 orașe - Cluj, Iași și Timișoara. Tot din 2014, programul
beneficiază de susținerea BCR și, în această structură de parteneriat,
lucrăm la extinderea rețelei ”Centrelor de Pregătire Hai la
Olimpiadă!” Cu sprijinul partenerilor, am deschis noi centre și, în
2015, au început cursurile în centrele de pregătire de la Brașov, Buzău
și Constanța. Acolo unde a fost necesar, am oferit echipamente performante pentru laboratoarele de informatică și de fizică, astfel încat
pregătirea să se poată face la un nivel competitiv real. Suntem prezenți
acum în 7 județe și, până în 2020, ne-am propus să ajungem în cel
puțin 20 de orașe din țară și să extindem rețeaua Centrelor și
pentru alte materii. Ne-am propus să le fim alături copiilor
talentați încă de la început, din clasele mici de gimnaziu, când
își descoperă pentru prima oară interesul pentru matematică,
informatică și fizică. Continuitatea este un element esențial
al programului, motiv pentru care, atât în cadrul centrelor de
pregătire, cât și în lista evenimentelor pe care le susținem, există
și grupe de pregătire pentru studenți și concursuri dedicate lor.
În 2015 am continuat să susținem performanțele copiilor și tinerilor
români la competițiile naționale și internaționale. Am oferit premii și
am încercat să dăm un plus de atmosferă festivă acestor
evenimente, pentru a le aduce copiilor un plus de motivație pentru
pregătirea pentru performanță.
9
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Romanian Master of Mathematics
Concurs dedicat elevilor celor mai talentați la matematică din lume.
Concursul Național de Matematică “Laurențiu Panaitopol”
Concurs la care participă peste 500 de copii din toată țara.
MindCoding
Concurs de programare la care participă pasionații de informatică,
indiferent de vârstă, încurajând colaborarea informaticienilor din mai multe orașe.
Campionatului National de Robotica ,,Cupa Chindiei“
Concurs care are ca scop stimularea interesului tinerilor fata de inteligenta artificiala si robotica.
Concursul Empowersoft, Ploiești
Concurs destinat tuturor elevilor de gimnaziu și liceu.
Algoritmiada
Concurs tradiţional, de marcă, al Infoarenei, cu scopul declarat de a pregăti
orice persoană pasionată de algoritmică şi concursuri de programare.
Concursul Internațional preolimpic de fizică România-Ungaria
Ultima etapă de testare a elevilor România, Ungaria şi Moldova, cu rezultate de excepţie
în domeniul fizicii, Concurs premergător Olimpiadei Internaţionale de Fizică.
Olimpiada Naţională de Informatică pentru Studenţi
Concurs care se adresează tuturor studenţilor înscrişi la universităţile din România și are ca scop
pregatirea lor pentru participarea la concursurile internationale de programare de tip ACM-ICPC
(ACM International Collegiate Programming Contest).

Am continuat să oferim echipamente noi pentru laboratoarele de informatică și fizică, astfel încât procesul pregătirii
să nu fie obstrucționat de lipsa infrastructurii.
•
În 2015 am dotat un laborator de informatică în cadrul Colegiului Național Ion Luca Caragiale din Ploiești
și am achiziționat echipamentele necesare deschiderii cursurilor Centrului de pregătire la fizică în Brașov.
•
Am dotat un laborator în cadrul Facultății de fizică – Universitatea din București – laborator în care s-au
desfășurat probele practice pentru pregătirea lotului național de fizică.
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În 2015 am contribuit la organizarea Olimpiadelor Naționale de matematică, informatică și fizică
și am susținut pregătirea loturilor României pentru competițiile și olimpiadele internaționale. Am fost
onorați să susținem participarea lotului național de fizică la Asian Physics Olympiad, ca invitat excepțional
pentru al doilea an consecutiv, echipa României fiind singura echipă europeană invitată la
competiția asiatică. La întoarcerea loturilor de la olimpiadele internaționale, pe 4 august, am organizat cea
de-a patra ediție a Întâlnirii cu Olimpicii, eveniment în cadrul căruia i-am premiat pe medaliații olimpiadelor
internaționale de matematică, fizică și informatică și pe profesorii care i-au pregătit.
Evenimentul îi aduce împreună pe toți cei care reprezintă comunitatea educației de performanță
(părinți, profesori pregătitori, coordonatori ai loturilor naționale și foști olimpici internaționali)
alături de personalități din lumea business și jurnaliști. Evenimentul marchează finalul unui an școlar și
competițional și este momentul în care trecem în revistă rezultatele programului Hai la Olimpiadă!
Ne-am propus ca până în 2020 să avem Centre Hai la Olimpiadă! în cel puțin 20 de orașe din țară și să
avem cel puțin 5000 de elevi care se pregătesc în Centre. În acest sens, căutăm în continuare și alți
parteneri care să susțină, alături de noi, dezvoltarea Programului în țară.
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Bogdan Enescu este coordonatorul
centrului de matematică din Buzău.
Pasiunea domnului Enescu pentru
matematică a început în gimnaziu,
când a participat la olimpiade, iar
premiile câștigate i-au dat încredere
să meargă mai departe. A ales să
facă matematică la nivel de performanță, a participat la 3 olimpiade
internaționale pe când era elev și, mai
târziu, a îmbrățișat cariera de profesor.
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„Este o meserie foarte plăcută. Sunt fericit că am ocazia să
întâlnesc astfel de tineri pasionați de matematică și pot să-i ajut
să se dezvolte din acest punct de vedere. Mă consider privilegiat,
n-aș schimba meseria asta cu nicio altă meserie”.
Deschiderea Centrului de pregătire Hai la Olimpiadă! la Buzău a
schimbat paradigma, şi pot spune că mulţi colegi au început să
reconsidere modul în care se poate face pregătirea elevilor.
Tocmai pentru că Buzăul nu este centru universitar, este extrem
de util Centrul. Până anul acesta, pregătirea elevilor pentru
performanţă se făcea exclusiv la nivel individual, adică fiecare
profesor îşi pregătea, aşa cum se pricepea, proprii elevi.
Existenţa centrului la cele două clase de liceu a schimbat unele
lucruri. Sper mai mult pentru anul viitor să organizăm centrul şi
pentru gimnaziu. Lucrurile sunt mai complicate acolo. Unii colegi
s-au arătat reticenţi în a pregăti “elevii altora”, alţii, pur şi simplu,
nu vor să renunţe la o sursă de venit, la meditaţiile cu elevii olimpici.
Centrul ne ajută să cultivăm pasiunea și talentul copiilor pentru
matematică. Dacă unui copil îi place matematica, ar fi păcat să
nu încerce să se dezvolte din acest punct de vedere pentru că
satisfacțiile sunt foarte mari. Pentru cineva care vrea să treacă prin
școală în mod rezonabil și să se pregătească la matematică pentru
că urmează examenele, cuvântul cheie este seriozitatea. Dar, pentru
cine simte că are talent, e păcat să nu încerce să și-l dezvolte.
Iar Centrul oferă această posibilitate!
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Misiunea Programului
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3 centre
400 de elevi
44 de profesori
6 centre
840 de elevi
80 de profesori

14 centre
1.882 de elevi
154 de profesori
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AIMING FOR THE OLYMP
Aiming for the Olympiad! is our first
programme launched in 2012 once
with the setting up of the Foundation.
The mission of “Aiming for the
Olympiad!” programme is to provide
pupils, teachers and students with
very good conditions for training and
talent valorization. We want to make
sure that children’s potential will be
cultivated correctly by means of the
valuable teachers that still exist in
the Romanian educational system.

16
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At first, we focused our attention on the support of the national teams
of Olympians in Mathematics, Physics and Information technology
and on the support of the most important national competitions on
these subjects. Starting from the academic year 2013-2014, we have
expanded our coverage and we have started the implementation
of some training centers for all the children who want to get trained
at a higher level. In 2013, we started with 3 Aiming for the Olympiad
Training Centres in Bucharest. The network was expanded in 2014 in
other 4 cities – Cluj, Iași and Timișoara. The programme has
been enjoying the support of BCR since 2014 and within this
partnership structure we are working to expand the
network of “Aiming for the Olympiad! Training Centres” With the
support of our partners, in 2015 we opened new training
centres at Brașov, Buzău and Constanța. Where it was necessary, we
provided hi-tech equipment for the IT and Physics labs so that
the training could be performed at a really competitive level.
Now, we are present in 7 counties and until 2020 we wish
to reach at least 20 cities in the country and to expand
the centre network for other subjects as well. We want to
support the talented children from the very beginning, namely
from the primary school grades, when they discover for
the first time their passion for Mathematics, Information technology
and Physics. Continuity is an essential element of the programme,
a reason for which there are also training groups for students
and competitions dedicated to them both within the training
centers and on the list of the events we support. In 2015
we continued to support the performances of the Romanian
children and youngsters at the national and international
competitions. We offered awards and we tried to create a more
festive atmosphere in these events so as to better
motivate the children for their performance training.
17
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Romanian Master of Mathematics
Competition dedicated to the most talented students at Mathematics in the world.
“Laurențiu Panaitopol” National Mathematics Contest
A competition where more than 500 children from the entire country participate.
MindCoding
Programming contest where IT fans participate, regardless of their age,
thus encouraging the collaboration of IT specialists from many cities.
“Cupa Chindiei” National Robotics Championship
A competition aiming at stimulating youngsters’ interest in artificial intelligence and robotics.
Empowersoft Contest, Ploiești
A competition addressed to all secondary school and high school students.
Algoritmiada
A hallmark traditional contest of Infoarena focused on the training of any
person fond of algorithms and programming competitions.
Romania-Hungary International pre-Olympiad contest of Physics
the last testing stage of the Romanian, Hungarian and Moldovan students having exceptional
results at Physics, a competition preliminary to the International Physics Olympiad.
National IT Olympiad for Students
A contest addressed to all students enrolled at the Romanian universities and aiming at their
training for the participation to the international programming contests of the ACM-ICPC
(ACM International Collegiate Programming Contest) type.

We continued providing new equipment for the IT and Physics labs so that the training process may not be
obstructed by the lack of infrastructure.
•
In 2015, we equipped an IT lab at Ion Luca Caragiale National College of Ploiești and we purchased the
equipment necessary for the opening of courses at the Physics Training centre in Brașov.
•
We also equipped a lab at the Faculty of Physics – the University of Bucharest – a lab where the practical
tests for the training of the Physics national team took place.
18

In 2015 we contributed to the organization of the National Olympiads in Mathematics, Information technology
and Physics and we supported the training of the Romanian teams for the international competitions
and Olympiads. We were honored to support the participation of the national Physics team at the
Asian Physics Olympiad as an exceptional guest for the second consecutive year, the Romanian team
being the only European team invited to the Asian competition. When the teams came back on
August 4th, we organized the fourth edition of the Meeting with the Olympians, an event where we
awarded prizes to the medalists of the international Olympiads in Mathematics, Information technology
and Physics and to the teachers who trained them.
The event gathers together all those representing the community of performance education (parents,
training teachers, coordinators of the national teams and former international Olympians) next to
personalities from the business environment and journalists. The event hallmarks the end of the academic
and competitive year and it is time to review the results of Aiming for the Olympiad! programme.
Our goal is that by 2020 we should have Aiming for the Olympiad! Centres in at least 20 cities of the
country and have at least 5000 pupils training in these Centres. For this purpose, we keep on looking for
other partners that may support the development of the Programme in the country together with us.

19
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Bogdan Enescu is the coordinator
of the Math Centre of Buzau. Mister
Enescu’s passion for Math started in
the secondary school when he took
part in the Olympiads, and the prizes
he got made him go farther. He chose
to do Math at performance level, he
participated to 3 international Olympiads when he was a student and, later
on, he took up the career of a teacher.
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„It is a very pleasant job. I am happy that I have the opportunity
to meet young people that are so fond of Math and that I can
help them develop from this point of view. I consider myself
privileged and I would never change this job for another one”.
The opening of the Aiming for the Olympiad! Centre at Buzău has
changed the paradigm, and I can say that many colleagues have
started reconsidering the manner in which pupils may be trained.
Since Buzau is not a university centre, the Centre is extremely useful.
Until now the training of the students for performance was done at
individual level, namely each teacher used to train their own students
as well as they could. The existence of the centre for the two high
school grades has changed some things. For the next year, we hope
to organize the centre for the secondary school, too. Things are
a little bit more complicated there. Some colleagues have
shown some reluctance in training “others’ students”, while
others are not willing to give up a source of income represented by
the private lessons with the Olympians.
The centre helps us cultivate children’s passion and talent for Math. If
a child loves Math, it would be a pity not to try and develop in this
respect because satisfactions are really great. For someone who wants
to reasonably go to school and to train in Math because there are
exams that must be passed, the key word is seriousness.
But for those who feel they have a talent, it would a waste
not to develop it. And the Centre offers this opportunity!

21
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NOUĂ NE PASĂ
Misiunea programului Nouă ne Pasă
este de a asigura condițiile necesare
pentru ca tinerii și copiii să-și continue
studiile și să se poată perfecționa în
domeniul ales. În 2015, programul
„Nouă ne Pasă” s-a concentrat, pe de-o
parte, pe susținerea unor comunități
în care accesul copiilor la educație se
face cu dificultate și pe investiția în
cercetare, investiție de care depinde
inovarea și dezvoltarea sustenabilă
a societății românești.

22

Școală:
Programul Nouă ne pasă este o zonă de acțiune prin care răspundem
unor solicitări ale comunităților rurale proactive, comunități care
dezvoltată proiecte menite să reducă rata abandonului școlar și să
le ofere copiilor șansa să își îmbunătățească performanțele școlare.
În 2015 am pus bazele unui nou program ce are ca scop susținerea
de programe de tip after school în școlile din mediul rural, școli în
care rata abandonului școlar este îngrijorătoare și elevii au rezultate
foarte slabe la evaluările naționale. În acest sens, am pregătit un
proiect pilot ce are ca scop susținerea de programe afterschool 5
comunități rurale dezavantajate, proiect pe care îl vom lansa în 2016.

În 2015:
•
Am avut o inițiativă de colaborare cu Asociația Politeia în
cadrul proiectului “Spre o educație mai bună pentru toți copiii”. Faza
pilot a fost implementată în Satul Dârvari (jud. Ilfov). Pe lângă lecțiile
de matematică și limba română care îi ajută să țină pasul cu materia
predată la școală, cei 30 de copiii incluși în program primesc și o masă
pe zi, rechizitele și hainele de care au nevoie pentru a veni la școală.
•
Am răspuns solicitării Fundației Bucuria Darului și am oferit
rechizite copiilor ce provin din familii defavorizate din județul Brașov.
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Cercetare - Medical:
Investiția în cercetare este esențială evoluției
societății moderne. Însă, în România, investiția
publică în cercetare este pe ultimele locuri în
Europa. În iunie 2015 am susținut echipa de
cercetători a Institutului de Biologie și Patologie
Celulară N. Simionescu și am contribut financiar
la
achiziționarea
materialelor
necesare
laboratoarelor de cercetare.
Ne-am concentrat și pe susținerea educației
medicale în România și am susținut formarea
viitorilor specialiști în domeniul medical.
•
Am susținut workshopurile organizate de
Societatea de Studenți la Chirurgie din România,
dedicate studenților care doresc să învețe noțiuni
practice de chirurgie.
•
Am finanțat programul național Micii
Sanitari, organizat anual de Liga Studenților la
Medicină Dentară București.

Aflați mai multe despre programul nostru
(fundatiaemag.ro/programe/noua-ne-pasa)
și ajutați-ne să îi susținem (fundatiaemag.ro/implicare).
24

“Toți oamenii mari au fost mai întâi copii. ”- Antoine de Saint-Exupéry
și toți copii au dreptul la o copilărie fericită și la educație. În 2012,
doamna înv. Aurelia Ioniță a găsit o metodă interesantă pentru a le
cultiva copiilor din mediile dezavantajate interesul pentru lectură
și a-i motiva să învețe și să aibă note mai bune la școală și a bazele
trupei de teatru Ștrumfii. Proiectul doamnei Ioniță a reușit să îi
aducă pe copiii cu oportunități reduse aproape de lectură pentru
că pregătirea pieselor de teatru este susținută de ore de studiu și
de scriere creativă. Cei 12 elevi au acum rezultate foarte bune
la școală, iar comunitatea se mândrește cu Ștrumfii.
“Contactul la această vârstă cu marile opere literare, îi ajută pe
copii să-şi formeze gustul estetic, să iubească şi să respecte
literatura română. Elevii nu trebuie doar să memoreze şi să
interpreteze roluri. Pentru pregătirea pieselor de teatru, citim
mai mult decât de obicei și aceste rezultate se văd, apoi, la clasă.
Aceste activităţi stârnesc interes, produc bucurie, dar facilitează şi
acumularea de cunoştinţe, creează o atmosferă de destindere. Toţi
copiii, indiferent de posibilitățile materiale, sunt talentaţi, toţi pot
să se exprime artistic într-un gen sau altul spre delectarea lor şi a
celor din jur. Important este să ieșim din rutină și să dăm copiilor
șanse egale pentru a-și trăi copilăria și a-și construi un viitor frumos.”
Aurelia Ioniță
Învățător, Școala Gimnazială Odobești, Județul Dâmbovița
Ne dorim ca toți copiii să aibă oportunități egale și suntem convinși
că dezvantajul pe care îl au copiii din mediile defavorizate se
poate compensa prin susținerea și implicarea celor cărora le pasă.
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WE CARE
The mission of We care programme
is to provide the conditions necessary
for youngsters and children to
continue their education and to
attain performance in the field
chosen by them. In 2015, “We do care”
programme focused on the support of
some communities where children’s
access to education is quite difficult on
the one hand, and on the investment
into research, on the other hand, an
investment which innovation and
sustainable development of the
Romanian society rely on.
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School:
We care programme is a field of action by which we answer the
demands of the proactive rural communities developing projects
meant to reduce the school dropout rate and to offer the children
the chance to improve their educational performances. IIn 2015,
we laid the foundation of a new programme aiming at supporting
programmes of after school type in the schools from the rural
environment where the dropout rate is alarming and pupils
have very poor results at the national exams. For this purpose,
we developed a new pilot project that aims at supporting
the development of afterschool programmes in 5 deprived
rural communities, project that will be launched in 2016.
În 2015:
•
We had an initiative of collaboration with Politeia Association
within “Spre o educație mai bună pentru toți copiii” (“Towards a better
education for all children”) project. The pilot phase was implemented
in Dârvari village (Ilfov County). Besides the Math and Romanian
language lessons helping them to keep pace with the subjects taught
in school, the 30 children included in the programme also receive a
meal per day, school supplies and clothes necessary to come to school.
•
We answered the request of Bucuria Darului Foundation
and we offered school supplies to the children coming from
disadvantaged families in Brașov County.
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Research - Medical:
The investment in research is essential for the
evolution of the modern society. But, in Romania,
the public investment in research occupies one
of the last places in Europe. In June 2015, we
supported the research team of “N. Simionescu”
Institute of Cellular Biology and Pathology and
we contributed financially at the purchase of
the materials necessary for the research labs.
We also focused on the support of the medical
education in Romania and we supported the
training of the future specialists in the
medical field.
•
We supported the workshops held by
the Romanian Students’ Society of Surgery
dedicated to the students who want to learn
practical notions of surgery.
•
We funded Micii Sanitari (Little
Sanitarians) national programme held every year
by the Dental Medicine Student League
of Bucharest.

Please find more about our programme
(fundatiaemag.ro/programe/noua-ne-pasa)
and help us support them (fundatiaemag.ro/implicare).
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“All grown-ups were once children” - Antoine de Saint-Exupéry and
all children have the right to a happy childhood and to education. In
2012, primary school teacher Aurelia Ioniță found out an interesting
method to cultivate the passion for reading in the children coming
from disadvantaged families and to motivate them to study and to
have good grades at school, and so she laid the foundation of Ștrumfii
(The Smurfs) theatre group. Mrs. Ioniță’s project managed to induce
the pleasure of reading into the children having low opportunities
since the preparation of the theatrical plays is supported by hours
of study and creative writing. Now, the 12 pupils have very good
grades at school, and the community is proud of Ștrumfii. “The contact
with the great literary works at this age helps the children shape their
esthetic taste, love and respect the Romanian literature. The pupils
must not only memorize and act parts. For the preparation of the
theater plays we read more than usual and then these results may be
seen in the classroom. These activities incite interest, produce joy and
facilitate the accumulation of knowledge and create a relaxed
atmosphere. All children, regardless of their material means, are
talented and they can express themselves artistically in one genre
or another for their own pleasure and for the pleasure of the
audience. It is important to get out of the routine and to give
children equal opportunities so as to live their childhood and to
build a beautiful future.”
Aurelia Ioniță - Teacher, Odobești Grade School, Dâmbovița County
We wish that all children should have equal opportunities and we are
convinced that the drawback of the children coming from
disadvantaged families may be compensated by the support and
involvement of those who care about them.
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140 DE BĂTĂI PE MINUT
În România, doar 14% dintre tineri
participă la activități sportive
organizate, în timp ce procentul
acestora atinge 53% la nivel
european. Totodată, 40% dintre copiii
români sunt supraponderali.
Într-o lume din ce în ce mai dominată
de sedentarism, misiunea programului
140 de bătăi pe minut este
să le reamintească tuturor celor
responsabili de formarea actualei
generații de copii – părinți, profesori
și antrenori – despre importanța
practicării sportului pentru asimilarea
timpurie a unor concepte precum
autodepășire, ambiție sau metodă.
Nu în ultimul rând, prin practicarea
sportului, copiii au șansa descoperirii
la timp a unui ritm de viață echilibrat.
30

Am lansat programul 140 de bătăi pe minut la începutul anului 2014 cu
convingerea că evenimentele sportive pentru amatori, bine organizate,
care propun apropierea de natură și practicarea sportului de plăcere
sunt posibili ambasadori ai mesajului nostru. Cum în lumea occidentală,
cele mai populare sporturi de masă sunt alergarea, ciclismul și triatlonul,
ne-am îndreptat și noi atenția în această direcție și am început prin
susținerea celor mai frumoase competiții de gen din România.

În 2014:
•
Am sponsorizat 26 de competiții care promovează principiile
programului nostru. Acțiunile noastre au atins un număr de 1500 de
copii și tineri sub 25 de ani, care au participat la aceste evenimente și
au beneficiat de premii sau reduceri ale taxelor de însciere la competiții.
•
Am susținut cele două circuite naționale de triatlon –
off-road și de șosea – în cadrul cărora profesioniști și amatori
deopotrivă sunt invitați la cele 13 concursuri din toată țara.
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În 2015:
•
Am adus o propunere nouă partenerilor
din cadrul circuitelor de triatlon și am sponsorizat
implementarea a 9 concursuri dedicate exclusiv
copiilor, desfășurate în cadrul evenimentelor
pentru adulți.
•
Am rămas susținătorii circuitelor de
triatlon (din cele 13 evenimente, 9 au avut și
curse pentru copii).
•
În afara competițiilor de triatlon, mai
multe concursuri cu un important impact către
public au beneficiat de sprijinul nostru. Toate
aceste evenimente au organizat și curse special
concepute pentru copii (sau chiar s-au adresat
în totalitate copiilor): Ciucaș X3, Campionatul
Național de Duatlon, Semimaraton Brașov,
Semimaraton Plopeni, Cupa “Moș Crăciun”
la Rugby.
•
Peste 800 de copii au beneficiat în mod
direct de implicarea noastră.
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Programul de susținere a concursurilor pentru copii continuă și în
2016 cu dorința de a face aceste evenimente cât mai atrăgătoare
și mai interesante. Vrem să ne asigurăm că cei mici își vor dori să
practice sportul și după participarea la competițiile pe care le
promovăm, de aceea le solicităm colaboratorilor noștri să ducă
aceste competiții la un nivel superior de organizare – cu mai multe
tipuri de probe, mai multe categorii de vârstă, premii motivante și,
cel mai important, cu o promovare energică care să aducă un număr
cât mai mare de participanți. În plus, ne dorim ca mesajul nostru
să fie promovat activ și în școli și tot mai mulți copii
să practice sporturile de masă.
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140 BEATS PER MINUTE
In Romania only 14% of the young people
participate to organized sports activities,
whereas their percentage may reach
53% at the European level. Also, 40% of
the Romanian children are overweight.
In a world dominated more and more by
a sedentary lifestyle, the mission of 140
beats per minute programme is to remind
all those responsible for the formation
of the current generation of children –
parents, teachers and coaches – about
the importance of sports practice for
the early assimilation of some concepts
such as self-improvement, ambition or
method. Last but not least, by practicing
sports children have the chance to
discover in time a balanced lifestyle.
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We launched the 140 beats per minute programme at the beginning
of 2014 convinced by the fact that well organized sports events for
amateurs proposing the closeness to nature and the practice of sports
for pleasure might be potential ambassadors for our message. Since in
the western world the most popular mass sports are jogging, cycling
and triathlon, we also focused on this direction and started
supporting the most beautiful sports competitions in Romania.

In 2014:
•
We sponsored 26 contests promoting the principles of
our programme. Our actions impacted 1500 children and young
people under 25 who participated at these events and got prizes
or discounts to the registration fees for the competitions.
•
We supported the two national triathlon circuits – off-road
and on road – to which professionals and amateurs altogether
were invited to the 13 competitions all over the country.
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In 2015:
•
We came with a new proposal for the
partners within the triathlon circuits and we
sponsored the implementation of 9 contests
dedicated exclusively to the children and
carried out within the events for adults.
•
We supported again the triathlon circuits
(out of the 13 events 9 had children races as well).
•
Apart from the triathlon contests, more
competitions having an impact on the public
benefited from our support. All these events
contained races specially designed for children
(or they even totally addressed children):
Ciucaș X3, Duathlon National Championship,
Semimaraton Brașov, Semimaraton Plopeni,
“Moș Crăciun” Cup for Rugby.
•
More than 800 children benefited
directly from our involvement.
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The programme for the support of children’s contests will continue
in 2016 as well while wishing to make these events as attractive and
interesting as possible. We want to make sure that the little ones will
still want to practice sports after their participation to the competitions
promoted by us, that is why we are asking our collaborators to take
these competitions to the next level of organization – with more types of
events, more age categories, motivating prizes and, most importantly,
with a dynamic promotion that might bring larger numbers of
participants. Moreover, we wish our message be actively promoted
in schools so that more children might practice mass sports.
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• Dotarea laboratorului de informatică CN Mihai Viteazul, Ploiești

• Dotarea Centrului de Excelență la Fizică din Iași.

• Lotul României primește susținerea necesară pentru a merge la
Asian Physics Olympiad, unde a fost invitat în mod excepțional.
• Susținerea organizării Olimpiadei Nationale de Informatica
pentru Studenti (ONIS 2015)
• Dotarea laboratorului de fizică al Centrului de Excelență la Fizică din Cluj.
• Am susținut participarea lotului național de matematică la
Olimpiada Internațională de Matematică.
• Concursul de programare Empowersoft la Ploiești.
• Lotul național de informatică se pregătește pentru
Olimpiada Internațională
• Aquathlon Fără Asfalt pentru copii
• Triatlon Fără Asfalt la mare

FEBRUARIE

• Semimaratonul Gerar.

• Finanțarea programului național Micii Sanitari organizat de Liga Studenților la Medicină Dentară București.
• Wintertri

• Am susținut organizarea concursului
preolimpic de fizică România-Ungaria.
• Finanțarea Institutului de Biologie și Patologie Celulară N.
Simionescu cu materialele necesare laboratoarelor de cercetare.
• No Stress Triatlon Olimp
• Voineasa Mountain Run
IUNIE

• Am susținut deplasarea echupei de studenți a Universității
București la tabăra internațională dedicată pregătirii pentru finala
mondială a concursului de programare a ACM ICPC.

• S-au reluat cursurile pentru semestrul II la centrele
gratuite de pregătire.

• Pegas Triathlon Buftea

• Încep demersurile pentru extinderea centrelor de pregătire la
matematică, informatică și fizică și în alte orașe mari din țară.
• Am susținut desfășurarea finalei concursului de programare
Algoritmiada.

• Reîncep cursurile în cele 14 centre gratuite de pregătire de la Iași,
Buzău, Cluj-Napoca, Brașov, Constanța, Timișoara și București.

• rechizite pentru copiii ce provin din familii defavorizate din
județul Brașov.
• dotări pentru așezământul social al Parohiei Slon.

• susținerea programului Spre o educație mai bună pentru toți copii
- cursuri suplimentare de matematică și limba română pentru copiii
din Dârvari.

• Trichallenge Mamaia
• Ciucaș X3
• Bioeel Triatlon Bezid

OCTOMBRIE

SEPTEMBRIE

MAI

IANUARIE

• Am extins centrele de pregătire pentru performanță la informatică
și în Cluj și în Timișoara.

• Semimaraton Plopeni

LEGENDĂ:

• Susținerea concursului Romanian Master of Mathematics.

• Olimpiadele Naționale de Matematică,
Informatică și Fizică

• Au început cursurile la centrul de performanță
la fizică din Constanța

• Prima ediție a concursului MindCoding,
concurs de algoritmică organizat în Cluj

• Campionatul Național de Duatlon

APRILIE

MARTIE

• la susținerea workshop-urilor organizate de
Societatea Studenților la Chirurgie din România.

• 4 August: Întâlnirea cu Olimpicii, ediția a IV-a:
am continuat tradiția, întâmpinându-i pe olimpicii
internaționali și profesorii lor în cadru festiv și
recompensându-i pentru rezultatele excepționale pe
care le-au obținut.

• Olimpiadele Internaționale de Matematică, Informatică și Fizică
• Dotări pentru cantina organizată de Fundația Inocenti în Bistrița

• Campionatul National de Triatlon
AUGUST

IULIE

• Asigurarea condițiilor propice de studiu în Biblioteca
Orășenească din Topoloveni.Library.
• Cozia Mountain Run
• Cupa Hamsia
• Herbalife Triathlon Brasov

• Semimaraton Brașov

• Triatlon Fără Asfalt la munte
• Delta Triatlon Tulcea

DECEMBRIE

NOIEMBRIE

• Cupa “Moș Crăciun” la Rugby
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• Equipment for the informatics lab at CN Mihai Viteazul Highschool

• Equipment for the Physics Education Center in Iasi

• Sponsoring the participation of the Romanian students team to
the ACM ICPC programming contest.
• Gerar Half Marathon

• The classes re-start in all the Aiming for the Olympiad Centers

FEBRUARY

JANUARY

• Expanding the newtork of the Aiming for the Olympiad study
center in Cluj and Timisoara.

• Aquathlon Fara Asfalt for kids
• Thriathlon Fara Asfalt at the seaside

• Financing the Research Institute N Simionescu
• No Stress Triatlon Olimp
• Voineasa Mountain Run
• Pegas Triathlon Buftea

• Classes start in the 14 mathematics, phyisics and informatics
Centers Iași, Buzău, Cluj-Napoca, Brașov, Constanța,
Timișoara and Bucharest.

• Children from a rural community in Brasov receive further
assistance so they can get to school.
• Equipment for the social center in Slon.
OCTOBER

SEPTEMBER

• Expanding the network of Aiming for the Olympiad teaching
centers
•The final phase of the algoritmics contest Algoritmiada

• Trichallenge Mamaia
• Ciucas X3
• Bioeel Thriatlon Bezid

• Wintertri

• Supporting the pre-olympiad physics contest Romania - Hungary

JUNE

MAY

• The Romanian Phyisics team recieves the support they need to
go to the Asian Phyisics Olympiad as an exceptional guest,
the only one in Europe
• Supporting the National Informatics Olympiad for Students
• Equipment for the Phyisics Excelence Center in Cluj.
• Supporting the national informatics team for the
International Informatics Olympiad

• The Little Doctors programme recieves the support needed to
organize the final stage of the hygiene knowledge contest.

• Supporting the educational programme For a better education
for all children in Darvari.
• Plopeni Half Marathon

LEGEND:

• Supporting the Romanian Master of Mathematics.

• National Mathematics, Informatics and
Physics Olympiad

• The classes start in the Aiming for the Olympiad
Phyisics Center in Constanta

• Sponsoring the first edition of the programming
contest Mind Camp in Cluj.

• National Duathlon Championship

APRIL

MARCH

• Supporting the students of the Students Society of Surgery in
organizing workshops for their peers

• Brasov Half Marathon

• International mathematics, informatics and phyisics Olympiads
• Meet the Olympics Event - the 4th edition.

• Equipment for Inocenti Foundation Bistrita

• National Thriatlon Championship

• Better studying conditions in Topoliveni Public Library.
• Cozia Mountain Run
• The Open Water Swimming Contest – Cupa Hamsia
• Herbalife Brasov Thriatlon

AUGUST

JULY

• Thriatlon Fara Asfalt in the mountains
• Tulcea Delta Thriatlon

DECEMBER

NOVEMBER

• Santa Claus Rugby Cup
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BUGET 2015
DONATII PRIN
INTERMEDIUL
SITE-ULUI EMAG.RO*
396.185

INDIVIDUAL

2%**
15.500

SOLDUL CONTULUI FUNDAȚIEI EMAG LA 1 IANUARIE 2015 - 286.784

NOD
200.000

SPONSORIZĂRI
PRIMITE ÎN 2015
(RON)

CORPORATE

DANTE INTERNATIONAL
30.854
CONVERSION
78.000

ALTE DONAȚII
INDIVIDUALE
12.400

BCR
225.009

PRODUSE /
SERVICII

MYRIAD INTERNATIONAL
HOLDING BV
813.435

EMAG
ECHIPAMENT,
LOGISTICĂ

BANCA TRANSILVANIA
22.572

HP ROMANIA
ECHIPAMENT

––––– TOTAL –––––
1.793.955

CONVIV MEDIA
ORGANIZARE
EVENIMENTE
SMARTPOINT
SERVICII PR

PROGRAMUL
„HAI LA OLIMPIADĂ!”
984.922,67
PROGRAMUL
„NOUĂ NE PASĂ”
80.110,76
PROGRAMUL
„140 DE BĂTĂI PE MINUT”
85.746,84
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CHELTUIELI 2015
(RON)
–– TOTAL CHELTUIELI ––
1.478.870

SALARII (BRUT)
241.594

ALTE CHELTUIELI

ADMINISTRATIV
(SERVICII, LOGISTICĂ)
86.495,73

2015 BUDGET

THE EMAG FOUNDATION’S ACCOUNT BALANCE ON JANUARY 1ST 2015 - 286.784

NOD
200.000
DANTE INTERNATIONAL
30.854

SPONSORSHIPS
RECIEVED IN 2015
(RON)

CORPORATE

CONVERSION
78.000

INDIVIDUAL

EN

DONATIONS
THROUGH
EMAG.RO* WEBSITE
396.185
2%** OF INCOME TAX
15.500
OTHER INDIVIDUAL
DONATIONS
12.400

BCR
225.009
MYRIAD INTERNATIONAL
HOLDING BV
813.435

EMAG
EQUIPMENT,
LOGISTICS

BANCA TRANSILVANIA
22.572

IN KIND

HP ROMANIA
EQUIPMENT

––––– TOTAL –––––
1.793.955

CONVIV MEDIA
ORGANIZING
EVENTS
SMARTPOINT
PR SERVICES

SALARIES
(INCLUDING TAXES)
241.594
ADMINISTRATIVE
(SERVICES, LOGISTICS)
86.495,73

OTHER EXPENSES

EXPENSES IN 2015
(RON)
––– TOTAL EXPENSES –––
1.478.870

„HAI LA OLIMPIADĂ!”
984.922,67
„NOUĂ NE PASĂ”
80.110,76
„140 DE BĂTĂI PE MINUT”
85.746,84
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Le mulțumim partenerilor care ne-au fost alături în 2015:
We would like to thank the partners who supported us in 2015:

