
         
                                                                                                          
                      
 
 

eMAG și Fundația Nouă ne pasă continuă campania de combatere a abandonului școlar cu 
„Orarul clasei care nu se lasă” 

 
• Oricine poate dona prin platforma eMAG pentru ca absențele din orarul copiilor din mediul rural 

să se transforme în ore de educație 
• Programul „Nouă ne pasă” a ajuns în 84 de școli din 31 de județe 
• Anual, peste 45.000 dintre copiii României abandonează școala, iar 44,3% dintre copiii din 

mediul rural se află în pragul sărăciei și al excluziunii sociale 
 
București, 26 septembrie 2022. Anul școlar 2022-2023 a debutat cu aceeași problemă acută a 
abandonului școlar, fenomen care afectează din ce în ce mai multe forme de învățământ și poziționează 
România pe primul loc în clasamentul Uniunii Europene la acest capitol.  
 
În acest context și încurajați fiind de rezultatele obținute până acum în ceea ce privește educația 
remedială în ciclul primar, eMAG și Fundația Nouă ne pasă lansează o nouă campanie de conștientizare 
a abandonului școlar, prin care își propun să strângă donații care să transforme absențele din orarul 
copiilor din mediul rural în ore de educație: „Orarul Clasei care nu se lasă”. 
 
În primăvara acestui an, clienții eMAG au susținut copiii din programul „Nouă ne pasă” prin donații în 
valoare de peste 160.600 de lei care au asigurat peste 5.900 de ore de educație remedială în anul școlar 
2021-2022. Totodată, 2.442 de copii din programul „Nouă ne pasă” au reușit să obțină note mai bune cu 
aproximativ un punct cu ajutorul a 377 de profesori din program, iar prezența lor la ore a crescut cu 
80%. Elevii au reușit astfel să ajungă la zi cu materia și să își continue parcursul școlar.  
 
 „Atunci când un copil nu termină școala, el poate fi considerat o pierdere definitivă în plan educațional 
și social. Va deveni un adult care va depinde de ajutoarele sociale pe care le va plăti statul, ca pentru 
fiecare cetățean care nu are nicio pregătire. În același timp, un tânăr care are un parcurs școlar complet 
va intra imediat în câmpul muncii. Abandonul școlar are un impact negativ asupra economiei, pentru că 
suma ajutoarelor sociale care sunt destinate celor care nu au o calificare va depăși creșterea pe care un 
om pregătit și format profesional o va aduce economiei,” a declarat Tudor Vlad, Președinte Fundația 
Nouă ne pasă. 
 
„Am văzut deja cum, cu sprijinul comunității noastre, copiii cu risc de abandon și-au îmbunătățit 
prezența și performanța școlară și au răspuns „prezent” în noul an școlar. Acest lucru ne determină să 
continuăm programul nostru și să ne dorim să ajungem în cât mai multe școli pentru a ajuta cât mai 
mulți copii să transformele absențele în ore de educație. Doar așa, oferind copiilor noștri șansa la 
educație, putem spera la un viitor mai bun,” a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.  
 
Oricine poate dona direct din aplicație sau din site-ul eMAG atunci când achiziționează un produs, 
contribuind astfel la susținerea orelor de educație remedială pentru copiii cu risc de abandon școlar. De 
asemenea, donațiile pot fi realizate direct și accesând pagina www.emag.ro/nouanepasa. 
 

http://www.emag.ro/nouanepasa


         
                                                                                                          
Mai multe informații despre „Orarul Clasei care nu se lasă”: Educația nu se oprește niciodată | eMAG și 
Fundația Nouă ne pasă - YouTube. 
 
 
  
Despre eMAG   
Companie românească fondată în 2001, eMAG este un pionier al pieței de comerț online din România, iar în 2022 a 
devenit cel mai valoros brand românesc și prima companie de ecommerce care ocupă primul loc în clasamentul 
Brand Finance. De peste 20 de ani, compania investește constant în servicii digitale bazate pe tehnologii dezvoltate 
în România, care ajută clienții să economisească timp și bani, și a creat un ecosistem regional, exportând modelul 
local cu succes în Bulgaria și Ungaria. Cu o gamă de produse în continuă creștere atât prin oferta proprie, cât și prin 
partenerii din Marketplace, eMAG este locul unde oricine poate căuta și comanda orice, de oriunde. În plus, clienții 
beneficiază de servicii cu valoare adăugată precum Genius, abonamentul care oferă livrare gratuită și alte beneficii 
sau servicii de eșalonare a plății precum Buy now, pay later sau Slice it. Pentru mai multe informații despre eMAG, 
accesați about.emag.ro.   
  
 
Despre Fundația Nouă ne pasă 
Creată în 2012, cu denumirea Fundația eMAG pentru educație, și redenumită în 2021, Fundația Nouă ne pasă s-a 
născut din dorința de a sprijini procesul educațional al copiilor și tinerilor din România, în sensul extins al 
termenului: accesul la studii, susținerea performanței, cultivarea unor valori autentice. Prin programele dezvoltate 
urmărim să creștem șansele fiecărui copil sau tânăr printr-un proces de formare concludent, adaptat nevoilor și 
intereselor lui. Alături de parteneri, profesori și învățători, promovăm folosirea unor metode pedagogice adaptate 
fiecărui copil și cultivăm creativitatea și libertatea de gândire. https://www.nouanepasa.ro/  
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