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Cuvânt introductiv

să susținem 
comunitatea 

profesorilor și elevilor 
capabili de performanță

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

Hai la Olimpiadă! Nouă ne Pasă 140 de bătăi pe minut

 2018 a fost un an al maturizării. Nu am lansat proiecte noi, dar continuând 
investiția în pregătirea pentru performanță la matematică, fizică și informatică (”Hai 
la Olimpiadă!”) și mergând mai departe cu implementarea centrelor after-school 
pentru prevenirea abandonului școlar în zone rurale (”Nouă ne pasă”), ne-am adâncit 
mai mult în analiza proceselor și am căutat variantele cele mai bune de acțiune pentru 
a obține rezultate semnificative. Iar dacă despre ”Hai la Olimpiadă!”, la șase ani de la 
lansare, putem spune că este un program matur, pentru ”Nouă ne pasă” am intervenit 
decisiv în modul de lucru cu școlile care au intrat în program. Din punctul meu de 
vedere, doar acum, în al treilea an școlar, am ajuns la acea metodă bine definită care 
va putea fi replicată într-un număr nedefinit de comunități. 

Despre necesitatea acestor intervenții am vorbit și în rapoartele anilor trecuți, aș 

adăuga doar că situația copiilor care învață în mediul rural este chiar mai rea decât o 
arată cifrele. Doar mergând acolo și conectându-te la poveștile copiilor care nu reușesc 
să treacă de clasa a VI-a, ajungi să realizezi că acestea nu sunt accidente ci reprezintă o 
realitate socială pe care preferăm să o ignorăm. Iar relația cu această lume de dincolo de 
pereții noștri de sticlă este una... elastică – cu cât încercăm să ne îndepărtăm mai mult 
de ea, cu atât ne trage mai puternic înapoi!

Ne-am propus
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Tudor Vlad
Președinte Fundația eMAG
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Ce ne propunem

Creat în 2012, programul "Hai la Olimpiadă!” cultivă 
potențialul copiilor care vor să se pregătească la nivel 
competitiv. Împreună cu un grup de profesori dedicați 
din țară am pus bazele centrelor de pregătire în 
matematică, fizică și informatică, unde elevii capabili 
de performanță au acces la sesiuni de lucru de cea mai 
bună calitate.

36 
centre în 19 orașe 

(Alexandria, Bârlad, Brașov, Bistrița, 
București, Buzău, Baia Mare, Cluj 

Napoca, Constanța, Drobeta Turnu 
Severin, Hunedoara, Iași, Oradea, Piatra 
Neamț, Suceava, Târgoviște, Timișoara, 

Târgu Mureș, Vaslui) 

5.003 
de elevi

11.120
de ore de învățare la 
cel mai înalt nivel de 

performanță

351
de profesori

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!”

Pentru că vorbim despre copii cu un potențial de 
înțelegere mare și pentru că adevărații profesioniști 
nu pot excela fără o viziune cuprinzătoare asupra 
realității economice și sociale, intenționăm să le 
oferim copiilor beneficiari ai programului 
“Hai la Olimpiadă!” și cursuri cu o tematică 
diferită - educație financiară, etică în afaceri sau 
dezvoltare personală. 

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

2019
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Model de intervenție

Context

Cele mai bune locuri de muncă din România de azi solicită cunoștințe de matematică, 
informatică sau fizică – joburile din IT/tehnologie, statistică, inginerie sau construcții. 
Studiul acestor discipline la un nivel superior de pregătire dau elevilor perspectiva 
unei facultăți mai bune și a unei cariere plină de satisfacții. Prin programul „Hai la 
Olimpiadă!” oferim câtorva mii de elevi oportunitatea să își atingă maximum de 
potențial, să își pună în valoare abilitățile, creativitatea și pasiunea pentru științe, care-i 
împinge spre noi performanțe. 

Continuitatea și performanța sunt elementele care 
ne-au definit strategia programului în 2017 și astfel:
•  Suntem alături de elevii talentați încă din clasele 
mici de gimnaziu, când își descoperă pasiunea 
pentru matematică, fizică sau informatică, până la 
final de liceu;
•  Susținem pregătirea studenților pasionați de 
programare prin facilitarea participării lor la o serie 
de tabere și concursuri internaționale de prestigiu;  
•  Susținem organizarea celor mai importante 
concursuri de profil din țară;
•  Dotăm laboratoarele de fizică și informatică cu 
echipamente performante. 

Banca Comercială Română este partenerul nostru pentru performanță 
încă din 2014. 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. Alături de BCR 
continuăm extinderea centrelor „Hai la Olimpiadă!”(HLO)



ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

iulie

octombrie

noiembrie

Testimonial
Am încheiat parteneriat cu Asociația Infoarena în vederea susținerii participării echipei 
Universității din București la tabăra internațională de programare ACM International Collegiate 
Programming Contest din Petrozavodsk (Rusia).

Am susținut participarea a trei studenți de la Facultatea de Politehnică București la tabăra 
Moscow Pre-final workshop ACM ICPC 2018. Această tabără este o etapă a celui mai mare 
concurs internațional de programare pentru studenți (ACM-ICPC);
Am susținut participarea echipei de elevi a liceului Mihai Viteazul la FIRST Tech Challenge 
Rusia, 2017-2018 Relic Recovery; elevii fac parte din grupele de lucru de fizică ”Hai la 
Olimpiadă” din București.

Am sprijinit desfășurarea Concursului Național de Informatică “Adolescent Grigore Moisil”, la 
care au participat 23 de echipe din 14 licee din țară. Concursul s-a aflat la a patra ediție și a 
fost organizat de elevii și profesorii Colegiului Național “Spiru Haret” din București; 
Am sprijinit organizarea etapei regionale a Concursului Național de Matematică “Olimpiada 
Satelor” din România. Aceasta a avut loc la Sînmartin, județul Bihor și s-a desfășurat cu sprijinul 
Societății de Științe Matematice filiala Bihor;
Am fost partenerii competiției Catalyst Coding Contest de la Iași. Acest concurs le este dedicat 
pasionaților de programare și este organizat de profesorii centrului de pregătire ”Hai la 
Olimpiadă!” din Iași.

Am sprijinit conform tradiției, organizarea celei de-a patra ediții a concursului online de 
informatică Empowersoft 2018;
I-am premiat pe câștigătorii Olimpiadelor Naționale de Matematică și de Fizică

În perioada 5-13 mai, lotul național de fizică a participat la Olimpiada Asiatică de Fizică de la 
Hanoi, Vietnam, și a avut parte de sprijinul nostru în achiziționarea montajului experimental 
și al orelor de pregătire. De menționat este faptul că România a fost singura țară invitată din 
afara spațiului Asia-Pacific. 
Am susținut “Olimpiada Satelor din România” pentru clasele V-VIII , concurs la care au 
participat 148 de elevi din 35 de județe ale țării; 

Am sprijinit stagiile de pregătire al echipelor naționale de matematică și fizică pentru Olimpiadele 
Internaționale (Cluj - matematică, Lisabona - fizică)  

Am sprijinit concursul de programare „Algoritmiada” organizat de Asociația Infoarena.

Am asigurat costurile pentru participarea la tabara de pregătire de la Moscova 
pentru concursurile de tip ACM ICPC a unei echipe de 3 studenți din Iași. 

Am fost parteneri ai Olimpiadei Internaționale de Matematică, desfășurată la Cluj-Napoca 
și am susținut participarea lotului național de fizică la Olimpiada Internațională de la Lisabona.

2018 Alte acțiuni ”Hai la Olimpiadă!” 

 Cred că arta profesorului este de a trezi bucuria exprimării creatoare dăruind 
trăirea cunoașterii. Am speranța ca prin aceste centre care există în țară, organizate 
prin programul “Hai la Olimpiadă!”, să se redeschidă pasiunea tinerilor pentru știință, 
pentru cercetare. Programul “Hai la Olimpiadă!” a început la Brașov în urmă cu patru ani. 
Avem acum patru studenți la Oxford care au optat pentru specializare în fizica aplicată. 
Au învățat prin pregătirea în centru să aprecieze, să cerceteze documentat și să asculte 
părerea altor oameni. Au învățat să respecte și să mulțumească. În programul “Hai la 
Olimpiadă!” Fizică Brașov suntem o echipă de dascăli pasionați. Nu am avut un țel să fim 
majoritari în lotul pentru naționala de fizică, dar am reușit în fiecare an. Scopul nostru a 
fost dăruirea crezului nostru pe care Einstein l-a exprimat perfect: „Cei care au privilegiul 
de a ști au datoria de a acționa.” Astfel, acționăm pentru a transforma generațiile de elevi 
în oameni care cred în cunoaștere și informare. Totul a fost posibil prin acest program 
“Hai la Olimpiadă!”, care este o chemare spre munca susținută și recunoscută.

Creat în 2012, programul “Hai la Olimpiadă!” cultivă potențialul copiilor care vor să se 
pregătească la nivel competitiv. Împreună cu un grup de profesori dedicați din țară 
am pus bazele centrelor de pregătire în matematică, fizică și informatică, unde elevii și 
studenții care aspiră la performanță au acces la sesiuni de pregătire adaptate nivelului 
lor.

Carmen Tănăsescu este profesor de fizică, la
Colegiul Național Andrei Șaguna Brașov, și
Coordonator ”Hai la Olimpiadă!” Brașov Fizică

‘‘

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

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, iar aproximativ 38% dintre elevii 
care susțin Evaluarea Națională de la finalul ciclului gimnazial nu obțin nota 
5. România are una din ratele cele mai mari din Europa (aproximativ 40%) de 
copii de 15 ani proveniți din medii dezavantajate care nu dețin nivelul minim de 
abilități de citire, scriere și calcul matematic.

471 
elevi din 

clasele IV-VIII

71 
de profesori 

dedicați

12 
centre în 8 județe:

localitățile Cerașu, Slon ( jud. Prahova), 
Cernica ( jud. Ilfov), Jacodu ( jud. Mureș), 
Limanu, Negru Vodă ( jud. Constanța), 
Măgura ( jud. Buzău), Moldovița, Argel 

( jud. Suceava), Putineiu ( jud. Teleorman), 
Vaduri, Bistrița ( jud. Neamț)

este partenerul programului „Nouă ne pasă”, cu ajutorul acestei 
companii responsabile am reușit să continuăm dezvoltarea 
centrelor after-school în 12 școli din mediul rural.

Implementăm centre after-school „Nouă ne Pasă” unde punem în valoare resursele locale din 
comunitățile în care lucrăm pentru a ajuta copiii să recupereze cunoștințele restante. 

● Lansăm un apel de proiecte în perioada mai-iunie;
● Selectăm cele mai bune aplicații și vizităm școlile pentru a-i cunoaște pe membrii echipelor 
locale de proiect;
● Oferim o bursă anuală de aproximativ 10.000 euro pentru fiecare școală selectată. Această 
sumă acoperă cheltuielile pentru masa copiilor la școală, materialele didactice și plata 
profesorilor;
● Lucrăm împreună cu profesorii la implementarea unor metode de predare adaptate 
obiectivelor noaste: integrarea copiilor în comunitatea școlară și motivarea acestora, precum și 
îmbunătățirea cunoștințelor de limba română și matematică.

Model de intervenție

Context

Dacă rezultatele după cel de-al treilea an de pilot 
(anul școlar 2018 - 2019) vor fi concludente și vom 
găsi suficienți dascăli care doresc să le ofere ajutor 
copiilor din propria comunitate aflați în dificultate, 
în anul școlar 2019-2020 vom extinde programul în 
cel puțin 25 de comunități. 

11

Ce ne
propunem

2018

2019



Elevii au început cursurile semestrului doi în centrele after-school. Tot în 
această lună am dotat cu imprimante două dintre centrele after-school din 
Buda și Cerașu.

Am vizitat o parte a centrelor after-school înscrise în program și am 
sprijinit organizarea a trei excursii pentru elevii centrelor “Nouă ne Pasă” 
din Negru Vodă, Cernica și Putineiu.

Odată cu încheierea anului școlar, s-au încheiat și cursurile în centrele 
after-school Nouă ne pasă. În luna iunie am sprijinit trei centre “Nouă 
ne Pasă” pentru organizarea de excursii (în Constanța și Iași) destinate 
copiilor din program.

Am dezvoltat o platformă online care facilitează organizarea grupelor 
de after-school din toate centrele “Nouă ne Pasă” și comunicarea 
permanentă cu echipele de profesori din țară.

Am organizat în Sinaia o întâlnire de lucru, la care au participat toți 
profesorii coordonatori și echipa Fundației eMAG. Întâlnirea a avut printre 
obiective discutarea rezultatelor, după doi ani de program. În data de 21 
octombrie și-au reluat activitatea centrele after-school ”Nouă ne Pasă” din 
cele 12 școli care fac parte din program.

Am dotat școlile din Joița (jud. Giurgiu) și Ciorogârla (jud. Ilfov) cu 
laptopuri, ecrane de proiecție și videoproiectoare astfel încât elevii să 
beneficieze de condiții moderne de învățare. Am sprijinit cele două școli 
prin oferirea de vouchere eMAG.ro pentru achiziții de rechizite, haine și 
materiale didactice.

Am oferit 280 de vouchere eMAG.ro către 8 școli din program 
astfel încât elevii să nu fie lipsiți de cadourile de Crăciun.  

Ianuarie

Aprilie

Iunie

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Alte acțiuni susținute prin programul Nouă ne pasă
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 Să fii profesor este o mare responsabilitate. Această misiune nu este pentru oricine și nu poate fi 
împlinită oricum, deoarece profesorul modelează suflete. Din acest motiv profesorul nu își poate permite să 
piardă timpul și nici nu poate accepta eșecul. 
Prin îngăduința lui Dumnezeu am ales vocația de profesor cu două specializări – limba și literatura română 
și teologie ortodoxă – ambele vizând competențe complexe. Am ales să mă dedic copiilor pe care părinții 
și societatea mi i-au încredințat spre a-i educa, am ales să le ofer respectul meu, să fiu conștientă că le 
influențez viața. Ceea ce am mărturisit este împărtășit și de colegii mei. 
Oportunitatea oferită de Fundația eMAG în anul 2016 de a înființa centre after-school în comunități 
rurale pentru prevenirea abandonului școlar a venit în întâmpinarea dorinței noastre de a sprijini elevii 
dezavantajați din punct de vedere social, cărora le lipsește motivația de a învăța. Am aplicat cu teama că 
nepriceperea noastră le va răpi șansa elevilor școlii de a primi sprijin în recuperarea rămânerilor în urmă și 
consiliere școlară. 
1 septembrie 2016 a adus bucurie întregii comunități școlare: elevi, părinți, profesori, comunitate locală. 
Școala avea un centru after- school cu un nume potrivit: “Nouă ne pasă”. 
În cei trei ani de activitate, aproximativ 50 de elevi, proveniți din familii care nu încurajează efortul acestora 
de învăța, din diverse motive, au fost ,”influențați” pozitiv de către colegii mei. Fiecare semestru, fiecare an a 
însemnat un motiv de bucurie. Am constatat progres, am văzut lumina speranței în ochi, am auzit cuvintele 
”Și eu pot!”. 
Elevii din centrul after-school “Nouă ne pasă” Vaduri sunt învingători. Au învins teama de a răspunde la ore; 
au învins prejudecățile, ale lor și ale celor din jur; au învins nepăsarea. 

‘‘

Daniela Semian  
profesor limba și literatura română
Director Școala Gimnazială Vaduri, jud. Neamț 
Coordonator ”Nouă ne pasă” Vaduri 

‘‘

Testimonial
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25 (3 grupe)
29 (6 grupe)
54 (6 grupe)
35 (4 grupe)
39 (2 grupe)
20(1 grupa)
30 (7 grupe)
55 (4 grupe)
41 (4 grupe)
45 (5 grupe)
49 (5 grupe)
49 (7 grupe)

4
7
6
9
2
5
7
3
8
5
5
10

2018 Centrele after-school Nouă ne pasă

Nr. elevi/nr grupe Nr. profesori

Argel (jud. Suceava)
 Bistrița (jud. Neamt)

Cerașu  (jud. Prahova)
Cernica (jud. Ilfov)

Jacodu (jud. Mures)
Limanu (jud. Constanța)

Măgura (jud. Buzău)
Moldovița  (jud. Suceava)

Negru Vodă (jud. Constanța)
Putineiu (jud. Teleorman)

Slon (jud. Prahova)
Vaduri (jud. Neamt) 
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Într-o societate dominată de tehnologie și 
sedentarism, deprinderea de a face mișcare 
în mod organizat și susținut trebuie să fie 
o componentă importantă a procesului 
educațional.
Programul „140 de bătăi pe minut” este 
un demers timpuriu prin care încercăm să 
formăm viitori adulți orientați spre un ritm de 
viață echilibrat. Îi ajutăm pe părinți, antrenori 
și profesori să readucă practica sportivă în 
programul zilnic al copiilor.

Datele Eurobarometru (2014) arată că aproape 60% din 
români nu fac exerciții fizice niciodată, 40% dintre copiii 
din România sunt supraponderali, iar procentul copiilor 
care practică un sport este de sub 30%. Sistemul școlar 
de stat nu propune o soluție pentru această situație și 
atunci credem că doar prin educarea părinților și prin 
stimularea cluburilor sportive private le vom oferi copiilor 
oportunitatea unei practici sportive echilibrate.

Context

Susținem cluburile care dezvoltă secții sportive de atletism pentru copii, 
fără pretenții la performanță și încurajăm organizatorii de evenimente 
sportive pentru amatori să includă curse dedicate copiilor în cadrul 
evenimentelor lor. 

Prin sport copilul dobândește un set de aptitudini esențiale vieții 
adulte: orientare, fair-play, auto-evaluare corectă și auto-depășire. 
Prin programul 140 de bătăi pe minut urmărim să reintegrăm sportul 
ca element esențial al educației. 

Model de intervenție

Misiunea programului

15

13
curse de triatlon, 
ciclism și alergare

1.700
de copii 

participanți

Peste

Am lansat un nou mod de intervenție prin proiectul 
pilot de susținere a secției de atletism pentru copii a 
Clubului Sportiv Seven din București. Obiectivul acestei 
secții este să-i aducă pe copii la antrenamente și să 
formeze astfel o nouă generație de sportivi care să 
nu poarte pe umeri 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 de bătăi pe minut în atletism 

2018

2019

1
club de atletism cu 
secție pentru copii
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 iunie 

iulie

august

septembrie

1 iunie - Aquathlonul Fără Asfalt pentru copii.

7 iulie - triatlonul Xsalt de lângă lacul Sfânta Ana a deschis ziua 
competiției prin cursa micilor sportivi triatloniști

25 august - Triatlon Delta MiniTri din cadrul Rowmania Delta Triathlon
31 august -  Cursa copiilor din cadrul Maratonului Dacilor 

9 septembrie - Cursa copiilor în cadrul Ciucaș X3 (eveniment de trail-
running)

15 septembrie - Duatlon Trikids Mamaia

22 septembrie - Cursa copiilor în cadrul evenimentului Semimaraton 
Plopeni 

18-23 septembrie - 5 curse pentru copii în cadrul Turului Ciclist al 
României din cadrul Federației Române de Ciclism:

Etapa 1: Alba Iulia – Blaj – Sibiu
Etapa 2: Sibiu – Făgăraş – Râşnov
Etapa 3: Braşov – Târgu Secuiesc – Mărăşeşti – Focşani
Etapa 4: Buzău – Ploieşti – Târgovişte
Etapa 5: Circuit Bucureşti

2018 Calendarul competițiilor susținute prin programul 140 de bătăi pe minut
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Harta programelor
Fundației eMAG

Oradea

Baia Mare

Cluj-Napoca

Putineiu

Mamaia

Tulcea

Cheia

Vaduri

Suceava

1918

Drobeta-Turnu 
Severin

Hunedoara

Harghita
Alba Vaslui

Concursuri școlare 140 BPM

Delta MiniTri
Aqua Vita Delta Minitri

Ciucaș X3
Cursa copiilor

Triatlonul XSalt Sf. Ana

Maratonul Roșia Montană

Târgoviște Măgura

Buzău

Limanu

Cerașu

Cernica

Jacodu 

Argel

Bistrita Moldovița

Slon

Alexandria

Bârlad

Piatra Neamț

Plopeni

Blaj

Sibiu
Făgăraș

Râșnov

Târgu Secuiesc

Mărășești

Focșani

Ploiești
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SUSȚINE 
FUNDAȚIA eMAG
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BUGET
2 0 1 8

SPONSORIZĂRI
primite în 2018

(RON)

CHELTUIELI
2018 (RON)

IN KIND
eMAG
echipamente, logistică

Depanero
echipamente

Smart Point
servicii PR 
Conviv Media
organizare evenimente Susținerea programelor Fundației eMAG se poate face prin:

Redirecționarea a 2% din impozitul pe venit către Fundația eMAG

Redirecționarea 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 - 
fundațiaemag.ro/implicare sau hailaolimpiada.ro

Donații în coșul de cumpărături emag.ro, 
pentru susținerea programului "Hai la Olimpiadă!"

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

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

CORPORATE
NOD: 850 000 lei
BCR: 200 280 lei
FLANCO: 443 953 lei
FAN Courier : 162 200 lei

INDIVIDUAL
Donații prin intermediul
site-ului emag.ro
449 468 lei

Donații în magazinele 
Flanco: 909 886  lei

Alte donații individuale
265 086 lei

1 445 670 lei 
lei

784 929  
lei

238 592  
lei

ADMINISTRATIV
549 767  lei

Hai la Olimpiadă! Nouă ne Pasă! 140 BPM
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hailaolimpiada.ro nouanepasa.ro 140bpm.ro

fundatiaemag.ro
office@fundatiaemag.ro



Le mulțumim partenerilor care ne-au fost alături în 2018:


