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Spuneam anul trecut că 2018 a fost un an al maturizării, că după șase 
ani de acțiune pentru susținerea performanței și pentru combaterea 
abandonului școlar am ajuns la o metodă de intervenție bine definită 
care poate fi replicată într-un număr indefinit de comunități. În 2019 am 
dublat numărul școlilor în care funcționează centre after-school Nouă 
ne pasă, am adus instrumente noi de lucru, bazate pe tehnologie, iar 
pentru Hai la Olimpiadă! am susținut în continuare activitatea celor 48 
de centre de pregătire pentru performanță. În anul școlar 2019-2020 au 
intrat în program 4 centre noi.
Totodată, ne-am aplecat ceva mai mult asupra cauzelor abandonului 
școlar și am înțeles că, dincolo de problemele materiale și de lipsa de 
educație a părinților, copiii renunță la școală și pentru că nu găsesc 
motivația de a continua. Iar cel puțin jumătate din această motivație ar 
trebui să vină de la școală. 
Credem că profesorul trebuie să iasă din rolul funcționarului care dă 
indicații standardizate și că trebuie să învețe să se apropie mai ales 
de acești copii care nu găsesc sprijin acasă.  Astfel de profesori există, 
de altfel programele noastre funcționează în primul rând datorită lor. 
Ne-am dori însă ca mesajul lor să fie mai bine auzit și modelul preluat 
la scară mai largă. Rămâne de văzut dacă vor fi suficient de mulți și de 
vizibili pentru a putea schimba paradigma cu adevărat.

Tudor Vlad
Președinte Fundația eMAG

cuvânt introductiv
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să susținem 
comunitatea 
profesorilor și 

elevilor care fac 
performanță

Hai la Olimpiadă!

să sprijinim 
grupurile de elevi 
cu risc mare de 
abandon școlar

Nouă ne pasă

să încurajăm 
copiii să practice 
sportul în mod 

constant

140 de bătăi pe minut
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312
profesori

4.750
elevi

48
centre

11.724
de ore de învățare
la cel mai 
înalt nivel de 
performanță

25
orașeîn

(Alexandria, București, Baia Mare, 
Bârlad, Bistrița, Beclean, Brașov, Buzău, 
Cluj-Napoca, Constanța, Drobeta Turnu 
Severin, Hunedoara, Iași, Năsăud, 
Oradea, Piatra Neamț, Râmnicu Sărat, 
Rădăuți, Sângeorz-Băi, Suceava, 
Târgoviște, Târgu Mureș, Timișoara, 
Vatra Dornei, Vaslui)







2019

Lansat în 2012, programul 
„Hai la Olimpiadă!” le este dedicat 
copiilor care vor să se pregătească 
la nivel competitiv. Împreună cu un 
grup de profesori implicați din țară am 
pus bazele centrelor de pregătire în 
matematică, fizică și informatică, unde 
elevii și studenții au acces la sesiuni de 
lucru de cea mai bună calitate.
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Cele mai bune locuri de muncă din România 
de azi solicită cunoștințe de matematică, 
informatică sau fizică. Studiul acestor discipline 
la un nivel avansat le dă elevilor perspectiva 
unei facultăți mai bune și a unei cariere pline de 
satisfacții. Prin programul „Hai la Olimpiadă!” 
le oferim câtorva mii de elevi oportunitatea 
de a-și cultiva creativitatea și pasiunea pentru 
științe.

Am extins programul de la 36 de centre în 
19 orașe, la 48 de centre de pregătire în 
25 de orașe din toată țara și am introdus 
un instrument nou de lucru, respectiv o 
aplicație dezvoltată special pentru programul 
„Hai la Olimpiadă!” care optimizează 
implementarea acestuia. Catalogul online 
facilitează gestiunea grupelor de lucru și a 
schimbului de informații între echipa 
fundației și cadrele didactice implicate în 
program.

Implementăm centre de pregătire „Hai la 
Olimpiadă!” pentru toți elevii care pot și doresc 
să se pregătească la un nivel peste medie.

 ] Căutăm acei profesori valoroși din sistemul 
educațional românesc și îi sprijnim să 
formeze echipe de lucru pentru disciplinele 
matematică, fizică și informatică;

 ] În luna septembrie invităm elevii să se înscrie 
în program și îi selectăm pe cei mai buni 
dintre ei;

 ] Sesiunile de pregătire se țin la sfârșitul 
fiecărei săptămâni pe parcursul anului școlar;

 ] Acoperim cheltuielile pentru materialele 
didactice necesare, plata profesorilor și 
folosim un portal pentru administrarea 
activității fiecărui centru;

 ] În paralel, susținem organizarea celor mai 
importante concursuri de profil din țară.

Banca Comercială 
Română a fost 
partenerul nostru pentru 
performanță din 2014 
până în 2019. 

A ales să investească în pregătirea olimpicilor 
și să le dea încredere că prin ambiție și talent 
corect cultivat vor deveni acei profesioniști care 
vor duce România mai departe.

50% dintre elevii care 
se pregătesc în centrele 
„Hai la Olimpiadă!” participă 
la etapele județene ale 
olimpiadelor.

50% dintre elevii care se califică la etapele 
naționale ale Olimpiadelor de matematică, 
fizică și informatică, proveniți din cele 18 
județe unde se implementează programul s-au 
pregătit în centrele „Hai la Olimpiadă!”

nouțăti

model de intervențiecontext
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Centrele de pregătire „Hai la Olimpiadă!”
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alte acțiuni „hai la olimpiadă!”2019
ianuarie Am susținut costurile pentru participarea unei echipe de 3 studenți din Iași la tabăra 

internațională de pregătire din Petrozavodsk, Rusia pentru concursurile de tip ACM ICPC.

februarie Am susținut concursul Romanian Masters of Mathematics (ediția a 11-a) și concursul FMI No 
Stress (ediția a 8-a).

martie
Am fost parteneri ai evenimentului Catalysts Coding Contest care a avut loc la Iași. Acest 
concurs le este dedicat pasionaților de programare, iar profesorii organizatori sunt și 
cei care se ocupă de pregătirea elevilor din centrul de pregătire pentru performanță 
„Hai la Olimpiadă!” din Iași.

aprilie

Am sprijinit desfășurarea Concursului Național de Informatică „Adolescent Grigore Moisil”, la 
care au participat 23 de echipe. Concursul s-a aflat la a V-a ediție și a fost organizat de elevii 
și profesorii de la Colegiul Național „Spiru Haret” din București;
Am premiat elevii care au obținut medalii de aur la Olimpiada Națională de Matematică; 
elevii care au obținut medalii de bronz, argint și aur la Olimpiada Națională de Informatică 
(secțiunea liceu); elevii care au obținut cele mai bune rezultate la Olimpiada Națională de 
Informatică (secțiunea gimnaziu) și pe elevii care au obținut locurile 1, 2 și 3 la secțiunile 
Juniori, Seniori 1 și Seniori 2 la Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică.

mai

Am sprijinit conform tradiției, organizarea concursului online de informatică 
„Empowersoft – ediția V” dedicat atât elevilor de gimnaziu, cât și elevilor de liceu. 
Am sprijinit organizarea etapei naționale a concursului de matematică 
„Olimpiada Satelor din România”.
Alături de BCR am venit în sprijinul concursului național de matematică „Traian Lalescu” 
organizat de Ministerul Educației Naționale în parteneriat cu Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca.
În perioada 5-13 mai, lotul național de fizică a participat la Olimpiada Asiatică de Fizică de la 
Adelaide, Australia, și a avut parte de sprijinul nostru în achiziționarea montajului experimental 
și al orelor de pregătire.

iunie Am fost alături lotului național de fizică pentru participarea la Olimpiada Europeană de Fizică 
de la Riga, Letonia care a avut loc la începutul lunii, în perioada 31.05 - 04.06.2019.

iulie Am susținut participarea lotului național de matematică la Olimpiada Internațională de la Bath, 
UK și a lotului național de fizică la Olimpiada Internațională de Fizică de la Tel Aviv, Israel.

august Am sprijinit organizarea etapei naționale a ICPC (Romanian Collegiate Programming Contest).

octombrie Am sponsorizat echipa de robotică „Experimento” (Colegiul Național „Nicolae Iorga” din 
Vălenii de Munte, Prahova) pentru achiziția materialelor și a echipamentelor necesare. 
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2019

127
profesori
dedicați

792
elevi din 
clasele II – VIII

24
centre

11
județeîn

Cerașu, Slon, Moara Domnească (jud. Prahova), Cernica, 
Cernica-Tânganu (jud. Ilfov), Jacodu (jud. Mureș), Limanu, 
Negru Vodă (jud. Constanța), Buda, Măgura (jud. Buzău), 
Moldova-Sulița, Vicovu de Sus, Frumosu (jud. Suceava), 
Putineiu, Salcia, Segarcea Vale (jud. Teleorman), Vaduri, 
Bistrița, Tarcău, Girov (jud. Neamț), I.C.Brătianu (jud. Tulcea), 
Vlădeni, Bordușani (jud. Ialomița), Sohatu (jud. Călărași).





Misiunea programului 
„Nouă ne pasă” este să le asigurăm 
copiilor și tinerilor din comunitățile 
rurale dezavantajate condițiile de care 
au nevoie pentru a-și continua studiile.

7.496
de ore de 
educație 
remedială
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Aproximativ 45% din populația școlară a 
României învață în mediul rural, iar rezultatele 
elevilor și școlilor de la sat sunt mult sub 
așteptări. Datele arată că 1 din 5 copii de la 
sat nu termină clasa a VIII-a, rata abandonului 
școlar în mediul rural este de 26.6%, iar la 
nivel național este de 16.4%. Mai mult decât 
atât, conform Consiliului Național al Elevilor, 
procentul elevilor din mediul rural care obțin 
medii cuprinse între 1 și 4.99 la Evaluarea 
Națională este mai mult decât dublu față de 
procentul elevilor din mediul urban ale căror 
medii s-au situat în acest interval. România 
are una din ratele cele mai mari din Europa 
(aproximativ 41%) de copii sub 15 ani care nu 
dețin nivelul minim de abilități de citire, scriere 
și calcul matematic.

Flanco este partenerul programului 
„Nouă ne pasă”, cu ajutorul acestei companii 
responsabile am continuat implementarea 
de noi centre, în 2019 am extins programul la 
24 de centre after-school.

Vom continua extinderea programului în noi 
comunități rurale și, alături de echipele de 
dascăli cu care lucrăm, vom încerca să găsim 
noi metode pentru motivarea copiilor din 
comunitățile dezavantajate. 

ce ne propunem în 2020 

context

Implementăm centre after-school „Nouă ne 
pasă”, cu ajutorul profesorilor din comunități 
rurale, pentru copiii care nu pot ține pasul cu 
materia predată la clasă.

 ] Lansăm un apel de proiecte;
 ] Selectăm cele mai bune aplicații și vizităm 
școlile pentru a-i cunoaște pe membrii 
echipelor locale de proiect;

 ] Cadrele didactice din fiecare comunitate 
îi selectează pe copiii cu cele mai mari 
probleme;

 ] Lucrăm împreună cu profesorii la 
implementarea unor metode de predare 
adaptate obiectivelor noastre: integrarea 
copiilor în comunitatea școlară și motivarea 
acestora, precum și îmbunătățirea 
cunoștințelor de limba română și matematică 
pentru promovarea examenului de evaluare 
națională.

model de intervenție
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Centrele after-school „Nouă ne pasă”
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cum funcționează centrele after-school 
 „nouă ne pasă”

fiecare centru are o echipă de proiect compusă din:
Școlile partenere au la 
dispoziție o platformă 
online pentru comunicarea, 
gestionarea și evidența 
activităților. 
Informațiile sunt 
actualizate în timp real de 
către profesori cu toate 
documentele necesare 
desfășurării proiectului: fișele 
elevilor, orarul centrului, 
tematicile predate, pontajul 
orelor susținute, etc. 

Activitatea centrelor se desfășoară în școlile 
partenere, elevii beneficiază de cursuri și 
alte activități după ore, cu un orar de 3 
zile pe săptămână care propune în medie 
3 ore de matematică și 2 ore de limba și 
literatura română. 
Profesorii lucreză individualizat, folosesc 
metode adaptate pentru nevoile fiecărui 
elev și instrumente digitale care fac 
materiile mai atractive. 

În zilele în care rămân la after-school, copiii primesc o masă caldă la școală. 
Pentru a ne asigura că intervenția noastră are impact, fiecare copil înscris în 
program beneficiază de cursurile centrului after-school pentru o perioadă de 
minim 3 ani școlari. 
Centrele after-school primesc finanțare pentru plata profesorilor, masa elevilor, 
rechizite și materialele didactice necesare, dar și pentru unele acțiuni conexe 
precum mici cadouri de Crăciun pentru copii, excursii în vacanțele de vară și 
resurse IT & C pentru școli.  







CHEMISTRY

 ķ un coordonator; 
 ķ cel puțin un profesor de limba română 

și un profesor de matematică pentru 
elevii din clasele V-VI;

 ķ învățător/i pentru elevii din clasele 
III – IV. 

Coordonatorul este reprezentantul echipei în relația 
cu Fundația eMAG și se ocupă de toate aspectele 
organizatorice ale activităților centrului after-school.

Elevii înscriși inițial în cadrul programului 
sunt din clasele III-VI, cu rezultate școlare 
slabe, aflați în pericol de abandon școlar. 
Majoritatea provin provin din familii cu 
dificultăți socio-economice, iar grupele 
de lucru sunt constituite din minim 3 și 
maxim 10 elevi.
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50
de copii

2.600 
de copii 
participanți la cele 17

curse 
de triatlon, ciclism 
și alergare susținute 
prin program.

se antrenează, de două 
ori pe săptămână, prin 
proiectul pilot de susținere 
a secției de atletism a 
Clubului Sportiv Seven din 
București.

2019

Urmărim să re-introducem practica 
sportivă în programul copiilor. 
Avem convingerea că în societatea 
modernă, dominată de tehnologie 
și sedentarism, deprinderea de 
a face mișcare în mod organizat 
trebuie să fie o componentă bine 
definită a procesului educațional. 
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Ponderea copiilor cu probleme de greutate este 
de peste 25% și suntem pe locul al doilea în 
Europa la capitolul obezitate infantilă, conform 
datelor din 2015 ale Institutului Național de 
Statistică. 
În urma unui studiu realizat de Organizația 
Mondială a Sănătății în 2018 pentru cele 28 
de state membre ale Uniunii Europene, se 
estimează că în România doar 23% dintre 
copiii și adolescenții de 11, 13 și 15 ani au un 
program cu suficientă activitate fizică. 
Sistemul școlar de stat nu propune o soluție 
pentru această situație și atunci credem că 
doar prin motivarea părinților și prin susținerea 
cluburilor sportive private le vom oferi copiilor 
oportunitatea unei practici sportive echilibrate.

Am lansat un nou mod de intervenție prin 
proiectul pilot de susținere a secției de atletism 
pentru copii a Clubului Sportiv Seven din 
București. 
Clubul este lansat de sportivi amatori, dar 
lucrează cu antrenori cu experiență, iar 
obiectivul acestei secții este să-i aducă pe copii 
la antrenamente și să-i formeze ca sportivi fără 
presiunea rezultatelor. 
Programul clubului urmărește dezvoltarea 
graduală a copiilor plecând de la jocuri și 
trecând prin stagiile specifice de pregătire 
fizică, fără să țintească spre marea performanță.

140 bpm în atletism

Pentru că pilotul făcut cu Clubul Sportiv Seven 
are rezultate bune, intenționăm să extindem 
programul prin parteneriate cu mai multe 
cluburi care urmăresc conceptul de formare 
sportivă a copiilor și nu au ca principal 
obiectiv rezultatele la competițiile naționale și 
internaționale.

ce ne propunem în 2020 

Susținem cluburile care dezvoltă secții sportive 
de atletism pentru copii, fără pretenții la 
performanță și-i motivăm pe organizatorii de 
evenimente sportive pentru amatori să includă 
și curse dedicate copiilor.

model de intervenție

context
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calendarul competițiilor 
susținute prin programul 2019

februarie 14-15 februarie - Cupa de ski junior Șoimii

martie 16 martie – cursa copiilor din cadrul competiției Cros pentru viață

mai 25 mai – cursa copiilor din cadrul International Brasov Marathon

iunie

1 iunie – Jocurile Cartierului care a integrat Crosul Cartierului, Ștafeta Școlilor și Jocuri 
sportive
1 iunie – cursa cu obstacole a copiilor din cadrul triatlonului Fără Asfalt la mare
15 iunie – cursa copiilor din cadrul Cozia Mountain Run 

iulie 6 iulie – cursa pentru copii din cadrul tritatlonului Buftea
31 iulie – cursa micilor triatloniști din cadrul St Ana Lake Exterra Triathlon

august 25 august – MiniTRI din cadrul Delta Rowmania Triathlon 
31 august – cursa celor mici din cadrul Maratonul Dacilor

septembrie

01 septembrie – Câmpina MTB
6-8 septembrie – Ciucaș X3 for kids
6-8 septembrie – Concurs de orientare Trăsnetul Carpaților
20-22 septembrie – Trikids Mamaia
28 septembrie – Cursa copiilor din cadrul Semimaratonul Bucuriei
29 septembrie – Cursa copiilor din cadrul Semimaraton Plopeni

decembrie Asociația Baschet Club Leii – cantonament 2020
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Acțiunile programului  „140 de bătăi pe minut”
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alte acțiuni ale fundației  emag2019
martie Am susținut Gala Premiilor Merito, organizată de Romanian Business Leaders, unde au fost 

premiați 11 profesori excepționali din învățământul preuniversitar.

aprilie
Am sponsorizat Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională în 
vederea achiziției de echipamente IT și periferice, necesare pentru derularea activităților și 
proiectelor asociației.

mai Am fost alături de Fundația Instrucție-Creativitate-Artă, în vederea organizării Concursului 
Național de Muzică ”Iosif Sava”, destinat elevilor din școlile și liceele de artă.

iunie Am sprijinit Asociația Cronica Europeană pentru campania de livrare gratuită de 3000 
exemplare ale revistei „Cronicile – Curs de guvernare”.

iulie Am susținut Fundația Română de Chitară pentru organizarea Festivalului Internațional 
de Chitară de la Sinaia.

octombrie
Am sponsorizat Liceul Teoretic ”Ioan Petruș” din Otopeni, Ilfov și Colegiul Național 
„Mihai Viteazul” din Ploiești pentru achiziții de produse IT și periferice necesare 
unităților de învățământ.

noiembrie 
Am sprijinit două proiecte pentru elevi din școli gimnaziale: „Talentații de la 78” din
școala gimnazială nr. 78 București și „Educați(a) din nou… în centru” implementat de
Asociația Comunității Eșelnița Cazanele Dunării în parteneriat cu Centrul de Educație și 
Dezvoltare din sat.

decembrie
Am răspuns solicitărilor Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”
și Spitalului Clinic de Urgență Floreasca pentru achiziții de produse și servicii necesare 
exercitării activităților medicale. 

În fiecare an sponsorizăm o serie de acțiuni care sunt în linie cu misiunea programelor noastre
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BUGET  2019

 individuale
657.847 leiSite eMAG

829.601 leiÎn magazinele
flanco

166.985 leiAlte donații
individuale

corporate
1.693.933 leiNASPERS

954.600 leiFLANCO

470.000 leiFAN COURIER

226.350 leiBCR

400.000NOD lei

1.240.573 leihai la olimpiadă!

992.091 leinouă ne pasă

204.972 lei140 BPM 

743.243 leiadministrativ

194.279 leialte acțiuni

sponsorizări

cheltuieli







susținerea programelor fundației eMAG se poate face prin:

SUSȚINE FUNDAȚIA
 eMAG

Direcționarea a 3.5% din impozitul pe venit către Fundația eMAG

Direcționarea a până la 20% din impozitul pe profit al firmei. 
Pentru detalii ne puteți scrie la office@fundatiaemag.ro

Donații directe pe site-urile Fundației
www.fundatiaemag.ro/implicare
www.nouanepasa.ro/doneaza 
www.hailaolimpiada.ro 

Donații în coșul de cumpărături eMAG.ro
pentru susținerea programelor.

Donații directe în contul Fundației eMAG, 
cu mențiunea programului pentru care este destinată suma:

 e Fundația eMAG pentru educație
    CIF: 31026680
    Cont RON: RO06 BRDE 450S V071 7891 4500, deschis la BRD
    Cont EUR: RO47 RNCB 0073 1453 1247 0004, deschis la BCR











21

http://www.fundatiaemag.ro/implicare
http://www.nouanepasa.ro/doneaza
http://www.hailaolimpiada.ro
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  www.fundatiaemag.ro          office@fundatiaemag.ro

hailaolimpiada.ro 140bpm.ronouanepasa.ro

http://www.fundatiaemag.ro
https://hailaolimpiada.ro/
http://hailaolimpiada.ro
http://140bpm.ro
https://140bpm.ro/
https://fundatiaemag.ro/implicare/
http://nouanepasa.ro
https://nouanepasa.ro/


23



Le mulțumim partenerilor care ne-au fost alături în 2019:


